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SLOUPEK
STAROSTY
Dnešní sloupek starosty
je mým posledním sloup‑
kem v předvolebním ob‑
dobí. Nedá se v něm býti
neosobním. Jak bude vypadat, kdo a kdy
bude psát ten sloupek další, napíše sled
příštích událostí a výsledek říjnových voleb
do obecního zastupitelstva. Dnes bych rád
poděkoval všem, kteří se mnou tu káru plnou
každodenních problémů v uplynulém období
táhli. I oni vědí, co úsilí obnáší každoden‑
ní správa obce 4 x 365 dní v roce, a často
doslova ve dne i v noci. Soboty a neděle
nevyjímaje. O svátcích nemluvě. Patří k tomu
i napětí, když se v neobvyklou dobu rozezní

telefon, nebo siréna vozidel integrovaného
záchranného systému, nebo siréna požární.
Jen vědomí, že v tom nejsem sám, mi s ka‑
ždým vzniklým problémem pomáhalo se
vypořádat. A za to bych rád všem, kteří mi
problémům pomáhali čelit, poděkoval. Já
jsem se zase na oplátku snažil, jak nejlépe
jsem uměl a mohl, aby těch problémů bylo
co nejméně a těch světlých klidných a ra‑
dostných dnů bylo co nejvíce. Věřte, není to
jednoduché. Jsme malá obec s minimálním
počtem zaměstnanců, ale ne zase tak malá,
aby v ní nebylo stále co dělat a aby se v ní
stále něco nedělo. Bezmála 700 obyvatel
a každý jeden z nich zvlášť něco kutí. Každý
jeden z nich má svůj samostatný rozum,
má své zájmy a představy o prioritách.
O prioritách, které ne vždy korespondují
s finančními možnostmi obce, nebo zájmy
a představami zbytku obyvatel obce. Je to

průběžné vyhodno‑
cování základních
potřeb, nálad a na‑
lezení přijatelného
kompromisu. Je to
o komunikaci, která
není vždy a s kaž‑
dým úplně jednodu‑
chá. Kolikrát se ne‑
dokáží lidé domluvit
ani v rodině. Ale o tom je tato práce. O tom
budou nadcházející volby. O vybrání někoho
z naší obce, o kom si myslíme, že to bude
umět nejlépe. A k tomu nám dopomáhej
Bůh a říjnové volby. Já děkuji vám všem za to
období minulé. Lehké nebylo, ale vím, že
jsem jej nepromarnil. A o to jde především!
Pavel Novotný,
Váš starosta
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PRÁCE
V OBCI
Nazvat
uplynulé
období hek‑
tickým je
celkem tref‑
né. Čas chaoticky míchal události,
které nebylo možné nějak plánovat,
protože na ně působily vnější vli‑
vy i vnější subjekty. Závěrečná fáze
nového svršku na příjezdové komu‑
nikaci se míchala s našimi záměry
s firmou STRABAG, která i pro naši
obec taktéž pracovala. Se zaměstnan‑
ci obce jsme se současně snažili do‑
končit dílo našich fotbalistů na hřišti
FK SOKOL. Na něm fotbalisté odvedli
obrovský kus práce a smekám před
nimi. Obec dodala materiál a dělal jsem
vše pro to, aby činnost obce navazovala
na činnost vnější tak, aby vše klaplo. Byla
to náročná, ale povzbuzující spoluprá‑
ce, která vyžadovala těsnou a trpělivou
komunikaci mezi všemi. Jenom na pří‑
pravných pracích spolupracovalo mnoho
firem. PORR, STRABAG, SILKOM, zemní
práce Beran, nebo pan Kopačka, který ladil
fasádu kabin. Těsně se vše potkávalo s ter‑
mínem Jindřichovických dnů a předpo‑
kládaným příjezdem návštěvníků parním
vlakem, kterých jsme očekávali více než
obvykle. A to očekávání se také naplnilo.
Zde se na chvíli zastavím. Všechny aktivi‑
ty spolu nějak souvisely. V tomto nároč‑
ném období museli všichni zapojení mít
značnou dávku trpělivosti, protože nové
a nové nápady, které dotvářely již připra‑
vené plány, vznikaly logicky za pochodu.
Jasně, že jsme chtěli mít před Jindřichovic‑
kými dny novou cestu kolem kabin na hři‑
šti. Byla by škoda, kdyby se termíny těsně
minuly. Ale když to všechno šlo, chtěli
jsme mít i chodníček ze zámkové dlažby
kolem nich. Stejně i přerovnané panely,
které jsme vytahali z původní cesty před
kabinami, aby bylo lepší posezení pod
stany. A tak to byla docela smršť. Oprav‑
du. Všichni, kteří na přípravě zázemí před
Jindřichovickými dny pracovali na hřišti
FK SOKOL, zaslouží poděkování a obdiv.
Udělali kus pořádné práce, která se bude
i v budoucnu zúročovat při akcích pro ve‑
řejnost. Třeba tím, že se nebudeme brodit
v kalužích, nebo naopak ťapat v prachu.
Nebo nápad zavěsit pod stříšku kabin
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květináče s muškáty vypůjčené od kde‑
koho ze vsi. Hned to dostalo jiný šmrnc.
A nové plány dále vznikají. Organizace
Jindřichovických dnů byla vůbec dílem
všech, kdo chtěl pomoci. Kostra programu
se začíná plánovat prakticky ihned, jakmi‑
le ty minulé končí, tak spíš jde o to finále.
A tady také musím poděkovat všem, kteří
nezištně pomohli v průběhu oslav. Věřte,
že právě tady oceňuji týmového ducha
a pomoc. Prostě nelze ve finále být všu‑
de. Už jen hlídat časovou osu a mít pod
kontrolou program s navazujícími čin‑
nostmi vylučuje řešit komplikace, které
nutně průběžně nastávají. A zde se právě
projevují jednotlivé osobnosti. Až s od‑
stupem času se třeba dozvím, že někde
vznikl a byl vyřešen problém, aniž jsem
o něm věděl. Prostě ho vyřešil ten, který
chtěl přiložit ruku k dílu a nepřenášel ho
na jiné. Všem jsem se snažil poděkovat.
Pokud jsem to však neudělal, mrzí mě to
a děkuji jim dodatečně nyní. Naopak se
objevují kritici, kteří problémy ne‑problé‑
my vyhledávají, protože je to pro vlastní
zviditelnění jednodušší, než se zapojit
do opravdové práce s ostatními. Takže ješ‑
tě jednou. Obdiv a ocenění návštěvníků,
které jsem přijímal s radostí, svědčí o tom,
že letošní Jindřichovické dny byly jedny
z nejzdařilejších s nejvyšším počtem ná‑
vštěvníků za poslední roky. A ten obdiv
patří všem. Samozřejmě vyplynuly i nové
podněty, které nás vždy poučí na příště.
Rád bych tedy všem spoluorganizáto‑
rům poděkoval, ať již těm, kteří pracovali
na přípravě před nimi, po nich, na hřišti,

nebo na nádraží, kde jsme přivítali ná‑
vštěvníky, kteří přijeli se soupravou se
dvěma parními lokomotivami. Zde patří
i poděkování spolku Okresní Frýdlantské
dráhy stejně jako našim ženám, které se
na přivítání pěkně připravily. Bez jejich
pomoci by to nemělo ten glanc. K občas‑
ným poznámkám, že Jindřichovické dny
jsou stále stejné, je nutné říci, že těžko lze
vymýšlet něco nového s rozpočtem, který
máme k dispozici. Neměli bychom slav‑
nosti, které mají za cíl umožnit společně
se potkat a pobavit, zaměňovat za slav‑
nosti velkých měst pouťového a stánko‑
vého charakteru, které mají jiné finanční
možnosti i jiné sponzory. Na malou obec si
myslím, že příležitost strávit společně pří‑
jemný den i předchozí večer toho nebylo
málo. Nehledě na to, že se nikdy nebrání‑
me novým podnětům těch inovátorů, kteří
jsou současně ochotni podnět pomoci rea‑
lizovat a dotáhnout do konce. No ale dost
o Jindřichovických dnech. Jim se budeme
věnovat ještě na jiném místě tohoto vydá‑
ní. Vrátíme se k událostem v obci. Součas‑
ně probíhala i realizace nového povrchu
komunikace pod nízkonákladovými domy.
Zde jsme byli úspěšní při získání půlmilio‑
nové dotace z rozpočtu Libereckého kraje.
Do cest jsme tak letos investovali přes je‑
den milion korun. Cestu jsme protáhli až
k hřišti a časově vše nakonec těsně sedlo.
Jednoduché to nebylo, neboť končil ter‑
mín prací na naší příjezdové komunikaci
a s ním souvisel i termín na komunikaci
v Horní Řasnici, který se pohyboval kolem
23. září. Bylo to tak těsné, že chodník pro

pěší v dolní části obce bude dokončen až
v měsíci září a říjnu stejně, jako naplá‑
novaný nový kousek cesty pod větrnými
elektrárnami a před samoobsluhou. Fir‑
ma STRABAG se tedy musí do Jindřichovic
ještě vrátit.

Rekonstrukce silnice
na Dětřichovec
S novou příjezdovou komunikací od Řas‑
nice se opakují otázky rekonstrukce silnice
navazující směrem na Dětřichovec a Nové
Město pod Smrkem. Ten příběh trvá tak,
jak jsem jej popisoval již dříve, jen obraz se
zpřesňuje. Liberecký kraj bude postupně
řešit všechny rozpadající se cesty v majet‑
ku kraje. Že to myslí vážně i v našich kon‑
činách, je zřejmé právě na té příjezdové
komunikaci z Řasnice, nebo spojky mezi
Novým Městem a křižovatkou na Řasnic‑
kém kopci. Jen projektová dokumentace,
která pouze vyčíslí odhad nákladů a roz‑
sah prací, bude stát kolem dvou miliónů
korun. Hrubý odhad nákladů na rekon‑
strukci této komunikace přesáhne s nej‑
větší pravděpodobností těch miliónů
dvacet. Bavíme se totiž již o zásadnějších
opravách s mosty a propustky pod silnicí,
případně rozšíření autobusových zastávek
v obci nebo v Dětřichovci. Se zastávkami
ovšem souvisí i schopnost kraje zastávky
obsloužit linkovou dopravou. Je to širší
rozměr. Mluvíme o majetkových vztazích
sousedících vlastníků pozemků. A kromě
peněz půjde tedy i o složitější stavební po‑
volení. A to vůbec nemluvím o celkovém

rozpočtu kraje a ukrutné žárlivosti zbytku
okolních vesnic, které nyní bombardují Li‑
berecký kraj, že i jejich občané chtějí jejich
příjezdové komunikace zrekonstruovat. Ji‑
nými slovy. Ano, rekonstrukce naší hlavní
komunikace bude pokračovat. Jen bude
zatraceně složitější, bude stát daleko více
peněz a celá příprava bude daleko kom‑
plikovanější. Nyní alespoň Krajská správa
silnic opravuje zbytek silnice vybroušením
děr a zaválcováním obalovanou štěrkoas‑
faltovou směsí. Z mého pohledu to dělají
velmi pěkně.

Kamery
Rovněž se konečně podařilo odbornou fir‑
mou nainstalovat některé kamery, které
budou snímat veřejné prostory před sa‑
moobsluhou, obecním úřadem a u hřiště
s umělým povrchem. Věřte, že míra bezo‑
hlednosti některých uživatelů veřejných
prostranství to již opravdu vyžadovala.
Nekonečný úklid nepořádku a vandali‑
smus již začal zaměstnávat příliš vysoký
počet lidí, kteří se pak nemohou věno‑
vat jiné práci, ani obecnému zvelebování
vesnice. Zařízení je ve zkušebním provozu
a postupně místa označíme informačními
tabulkami.

Klid kolem vyhořelého tor‑
za je pouze zdánlivý. Už při
prvních konzultacích, kdy
spáleniště ještě sálalo z do‑
hořívajících zbytků, jsme
byli seznámeni s průměr‑
nou dobou, která je potřeb‑
ná na vyšetření případu. Ta
činí 11 měsíců. Výsledek je
nutný pro ukončení škodní
události pojišťovnou. Tedy
jakkoliv plně spolupracujeme
se všemi zúčastněnými sub‑
jekty, víc dělat nemůžeme.
Taháme za kratší konec lana.
Ten delší drží policie, hasiči
a likvidátoři pojišťovny, nebo
úřední termíny. Prozatím
jsme tedy oslovili projektan‑
ta, který vyhodnocuje, co lze
vše ze zbytků budovy použít
k její obnově. Z budovy zbyl
obestavěný prostor, který se budeme
snažit využít. Projektant musí vypraco‑
vat projekt od nuly, neboť plány k této
budově historicky neexistovaly a k je‑
jím opravám nájemcem nebyly nutné.
Jsme tedy nápomocni s naší technikou
s úklidem spáleniště a konzultujeme nut‑
né postupy s projektantem. V souladu se
smlouvou o dodávkách tepla zajistila firma
Teplárna Jindřichovice s. r. o. mobilní zdroj
tepla a napojila jej na teplovod k našim ob‑
jektům. My jsme znovu odzkoušeli naši
záložní kotelnu a budeme se‚,modlit“,
aby zima trvala co nejkratší dobu. Mobil‑
ní záložní zdroj je stále záložním zdrojem
a není to tedy žádoucí stav. Na obvyklé
zimní scénáře jsme tedy připraveni i v této
neobvyklé komplikované situaci.

Práce jako na kostele
Když jsem zmínil modlení. Pomalu se ro‑
zeběhly práce na našem kostele. I zde vy‑
cházíme maximálně vstříc dodavatelské
firmě ARONHAUS. Ale o tom na jiném
místě tohoto vydání.

Chodníky

Obnova kotelny

Rovněž se podařilo dohodnout výměnou
za jiné služby přerovnání chodníků u au‑
tobusové zastávky naproti škole.

Samostatnou kapitolou je obnova vy‑
hořelého objektu, ve kterém byla situ‑
ována kotelna vytápějící budovy v ma‑
jetku obce a budovy domova důchodců.

Stejně i zřízení nového chodníku u Resslo‑
vy vily. Znamenalo to vždy zobchodovat
nějakou činnost, kterou s našimi zaměst‑
nanci a možnostmi zvládneme.
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18. 07. 2018
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM
Přítomní: Pavel NOVOTNÝ, Ing. Luboš SALABA, Jiří ZEZULKA, Martin VONDRÁČEK, Petr FORMAN, Lubomír LEŽOVIČ,
Pavel PEUKER, Ing. Martin ROSENBAUM, Michal KRAUSE

Přítomni: 3 hosté

Usnesení: ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na opravu komunikace u nízkonákladových domů
a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo číslo
025/2018 mezi firmou Silkom, spol. s.r.o. a obcí.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

HLASOVÁNÍ: 9 – 0 – 0
(usnesení bylo přijato)

Omluven: 0

Resslova vila
Zmínil jsem Resslovu vilu, zde se blíží
montáž nových oken v prvním bytě. Je to
dům natolik členitý s různými kamenným
překlady a s neoddiskutovatelným his‑
torickým vzkazem, že jsme se rozhodli
o průzkum bojem, neboť pustit se do vý‑
měny najednou v celém domě by mohlo
znamenat vážnou křeč v průběhu reali‑
zace výměny. Ať již finanční či montážně
realizační. V úvahu je nutné vzít i skuteč‑
nost, že výměna musí být koordinována
s uživateli bytů. Potřebují informace, které
neznáme.

Voda ve studních
V mezích našich možností jsme se sna‑
žili vyjít vstříc i občanům, kterým začala
docházet voda ve studních. To je bohužel
každoroční kolorit v období sucha. Na‑
štěstí se postupně situace stabilizuje. Ne
snad proto, že by přestala voda ubývat.
Tady se o zlepšení situace nedá hovořit.
Spíše přibývá majitelů nemovitostí, kte‑
ří se situaci pokračujícího úbytku vody
ve svých studních snaží řešit. Buď si stud‑
nu prohloubí, nebo problém řeší vrtem.
Vlastní vydatný zdroj vody je u soukromé
nemovitosti nezbytností, neboť v případě
jeho selhání (rozumějme vyschnutí) jde
o problém především majitele nemovi‑
tosti. Obec může pomoci finančním pří‑
spěvkem k jeho pořízení. Může pomoci
i vlastním zdrojem vody při výjimečném
4

suchu. Je nutné ovšem dovoz zaplatit.
Buď ve formě dopravy, nebo za elektric‑
kou energii, která je nutná při čerpání.
Nemluvím o poměrně nákladné údržbě
zařízení, které je k čerpání užíváno. Voda
prostě není zadarmo. O tom něco vědí pře‑
devším ti, kteří ji platí na základě odečtu
vodoměru v bytovkách či okálech, stejně
jako ti, kteří mají vlastní zdroj vody a musí
se o něj starat. My jsme v každém případě
letos přikoupili další 3 tisícilitrové nádoby
k zajištění‚,nouzového“ zásobování vo‑
dou. V souvislosti s hospodařením vodou
v krajině jsem oslovil i projektanta který
má za úkol vypracovat projekt na obnovu
nádrže za železničním viaduktem. Zde se
nabízí záměr zadržení vody při záplavách
ale i v období sucha. Podobně jsme řešili
i převedení meliorovaného toku nad obcí
do lokality zvané Žabák v roce 2013. Tato
opatření mají z dlouhodobého hlediska
zásadní dopad na stav vody v naší obci.
Málo toho nebylo. Rozumně uvažující
člověk si i dokáže zhruba představit, co
všechno je ukryto za těmito krátkými
informacemi. O často komplikovaných
úředních postupech, kterými musíme
projít, ani nemluvím. Kupříkladu stále
řešíme, z našeho pohledu neoprávněnou
výzvu Státního fondu životního prostředí,
ohledně krácení a vratky dotace ve výši půl
milionu korun při zateplení obecního úřa‑
du a školy. Důvody neuznáváme. V červnu
loňského roku jsme obdrželi výzvu k za‑

placení s pohrůžkou, že při nezaplacení
bude věc oznámena finančnímu úřadu
k vymáhání. Nezaplatili jsme. Letos v červ‑
nu jsme obdrželi výzvu podruhé. Tu sa‑
mou. Opět jsme odmítli peníze vrátit. Teď
nás tedy čeká další kontrola z finančního
úřadu. Podstoupíme ji, protože její závěr je
důležitý pro věci příští. Bráníme se i práv‑
ně. Jsme přesvědčeni, že jsme dotaci vyu‑
žili účelně a v souladu se záměrem, který
byl jasně deklarován. Zateplení i škola plní
svou funkci. Nikdo si z nás nedělá legraci,
jako v Kamenných Žehrovicích u Kladna,
kde ze školy udělali krabici bez všech říms
a šambrán, které Státní fond životního
prostředí neuznává jako nutný náklad při
zateplení. Všichni kritizují školu a tamní
vedení obce, že vyhověli požadavku SFŽP.
Že okrasné prvky odstranili a nevrátili
zpět, protože na ně neměli peníze. Naše
obec respektovala historický ráz budovy
a ze svého rozpočtu investovala do obou
budov milion korun navíc, abychom se
z pohledu na školu a úřad mohli těšit a ne
plakat. Ty peníze jsme ale měli a na úkor
jiných budov jsme se rozhodli je investovat
a nyní jsme terčem šikany zmagořených
úředníků, kteří nehledají cestu, jak pomo‑
ci obhájit naplněný záměr, ale jak škodit
a ještě mít pocit, jak dobře dělají svou prá‑
ci. Ten boj je ovšem práce, která není vždy
vidět.
Pavel Novotný,
starosta.

následně předložena ke schválení smlouva o dílo čís‑
lo 025/2018 mezi firmou Silkom, spol. s.r.o. a obcí.

1) Úvod zahájení
2) Informace o výsledku výběrového řízení na opravu komunikace u nízkonákladových domů
3) II. úprava rozpočtu v roce 2018
4) Různé
Ověřovatelé zápisu: Michal Krause, Lubomír Ležovič
Pověřen zápisem: Otto Novotný

1) Úvod, zahájení, kontrola plnění usnesení,
schválení programu.

3) II. úprava rozpočtu v roce 2018
Zastupitelům byla předložena v příloze II. úprava roz‑
počtu v roce 2018. Příjmy ve výši 300 000,00 Kč, Výdaje
ve výši 1 429 110,12 Kč. Financování (+ 8 115 – zapojení
přebytku hospodaření z minulých let) je 1 129 110,12 Kč.
Usnesení: ZO schvaluje II. úpravu rozpočtu v roce
2018. Příjmy ve výši 300 000,00 Kč, Výdaje ve výši
1 429 110,12 Kč. Financování (+ 8115 – zapojení přebytku hospodaření z minulých let) je 1 129 110,12 Kč.

Přítomné přivítal starosta obce a seznámil je s programem
jednání.

HLASOVÁNÍ: 9 – 0 – 0
(usnesení bylo přijato)

Usnesení: ZO schvaluje program jednání dnešního zastupitelstva.

4) Různé

HLASOVÁNÍ: 9 – 0 – 0
(usnesení bylo přijato)

2) Informace o výsledku výběrového řízení
na opravu komunikace u nízkonákladových
domů.

Starosta informoval zastupitele o probíhajícím jedná‑
ní s pojišťovnou Slavia, ve věci náhrady škody v důsledku
požárů obecních objektů ze 4. 5. 2017 a 14. 05. 2018.
Po skončení jednání poděkoval starosta
občanům za účast a v 18:25 ukončil ZO.

Zastupitelé byli seznámeni s proběhlým výběrovým říze‑
ním na opravu místní komunikace u nízkonákladových
rodinných domů. Na základě zaslaného zadání doruči‑
li svou nabídku tři firmy, z nichž nejvýhodnější nabíd‑
ku předložila firma Silkom, spol. s.r.o. Zastupitelům byla
5
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PLNOU PAROU
DO JINDŘICHOVIC
Jindřichovické dny nabídly pro kaž‑
dého něco. V pátek 10. srpna se po vsi
pohyboval větší počet bosých lidí. Také
oni mířili na statek na besedu Jaroslava
Duška s MUDr. Janem Vojáčkem, kte‑
rá odstartovala maratón následujícího
dne. V sobotu 11. srpna už v 9 hodin začal
memoriál Horsta Krauseho. Hodinu před
polednem se návštěvníci vydali na pro‑
hlídku větrných elektráren s odborným
výkladem. Největším lákadlem však byl
netrpělivě očekávaný příjezd parní loko‑
motivy s pěti vagóny. Na jindřichovické
nádraží „přifuněla“ před půl dvanáctou.
Nostalgickou jízdu si nenechaly ujít stov‑
ky nadšenců, které přivítaly místní ženy
v krojích a dobových kostýmech. Tradič‑
ní uvítání chlebem a solí zpestřily per‑
níčky ve tvaru lokomotivy, štrůdl a také
soudobé i historické pohledy Jindřicho‑
vic. Kafemlejnek se po krátké technické
přestávce vydal do Raspenavy, aby se
v odpoledním čase ještě jednou do Jin‑
dřichovic vrátil.
Odpolední program na hřišti se z výšek
snesl na zem spolu s parašutisty Paraklu‑
bu Liberec. O kousek dál, pod jasanem
6

u balíku slámy, Iveta Dušková s dcerou
a místními dětmi odehrály Veselé rýmo‑
vané pohádky. Kromě stánků s občerst‑
vením bylo kolem hřiště dost lákadel pro
malé i velké. Na své si přišly děti ve ská‑
kacím hradu a před obřím nafukovacím
terčem, v pěně, kterou pro ně přichystali
místní hasiči. Dospělé lákal automobi‑
lový sport anebo letečtí modeláři. Místo
šermířů, kteří se nemohli ze závažných
zdravotních důvodů dostavit, vystoupily
před fotbalovým utkáním staré a mladé
gardy FK Sokol jablonecké mažoretky.
Hudební produkce začala v 19 hodin
koncertem skupiny Abraxas. Na ní navá‑
zali Grizzlies, ohňová šou Orbis de Ignis
a dvě hodiny před půlnocí tradiční oh‑
ňostroj. Grizzlies pak pokračovali svým
koncertem a celodenní program ukončili.
Jindřichovické dny pořádala opět obec
Jindřichovice pod Smrkem. Ze vstu‑
penek na představení Jaroslava Duška
a MUDr. Jana Vojáčka se vybralo 9600
korun na obnovu zdejšího kostela.
Radka Slížová
Foto: Radka Slížová, Miroslav Slíž
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KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Zde neskrývám radost a dobrý pocit. Práce
na kostele se rozjela, ačkoliv skutečný roz‑
sah prací zůstává pohledu z vnějšku ukryt.
Z hodnocení zaměstnanců firmy ARON‑
HAUS, která kostel opravuje, vyplývá, že
naše rozhodnutí kostel zachránilo doslova
na poslední chvíli. Součástí článku jsou i fo‑
tografie. Ty dokládají a odborný stavební
dozor potvrzuje, že krovy, které jsou právě
předmětem výměny, spíše držela střecha,
než naopak. Některé trámy nebyly vůbec
podepřeny a visely volně v prostoru zachy‑
ceny pouze bedněním střechy. Nemluvím
o celkové hnilobě některých z nich, jejímž
působením části trámů zcela vymizely. Ko‑
lik zim a poryvů větru by kostel ještě vydr‑
žel, nelze s jistotou odhadnout. S jistotou
lze ovšem říci, že pokud bychom nic ne‑
podnikli, řada z nás by opravdu byla svěd‑
kem minimálně zřícení střechy či její části.
Ostatně vypadlá část římsy pod pozednico‑
vým trámem, nebo spíše tam, kde měl být,
už napovídá mnohé. Tato část rekonstrukce
je z pohledu nových zjištění velmi zásadní.
Pokud ještě v průběhu oprav nedojde k ně‑
jaké fatální destrukční události, bude vý‑
sledkem zajištěná nejproblematičtější část
střechy kostela. Ze stropu nad presbytářem
bylo odstraněno více než 10 tun hliněného
zásypu, který strop zatěžoval a tím se podí‑
lel na jeho prohnutí. To bylo patrno i z po‑
hledu běžného návštěvníka kostela. Nyní
se bude pokračovat ve výměnách trámů
krovu střechy a instalaci nových půdních
pochozích prken, které nahradí ty, které
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byly při odstraňování zásypu vyjmuty a ne‑
lze je pro jejich stav vrátit zpět. Firma musí
postupovat s největší opatrností a pečlivě
vždy zajistit provizorní krytí střechy. Pra‑
videlně se kontrolních dnů zúčastňuje ne‑
jen projektant a stavební dozor investora
v jedné osobě, ale i zástupce Státního pa‑
mátkového ústavu, který dohlíží na zacho‑
vání postupů z hlediska ochrany památek.
Škoda jen, že své pravomoci tato instituce
neuplatňovala v předchozí době. Nemuseli
bychom dnes tuto situaci tak akutně řešit.
Stejně tak oceňuji, že na transparentním
účtu kostela již máme 154 466,87 Kč. Jen
Jindřichovické dny navýšily příspěvkem
Jaroslava Duška a drobných přispěvovate‑
lů částku o 15 000 Kč. Ze sbírky dosud nic
hrazeno nebylo. Zásadní oprava bude pro‑
bíhat z institucionálních prostředků. Jsem
toho názoru, že jak budou peníze ze sbírky
použity, by mělo projít širší diskuzí těch,
kteří se do sbírky zapojili. Nyní nás čeká
platba první průběžné faktury ve výši 185
tis. korun. Akci musí obec předfinancovat
a pak teprve požádat Ministerstvo kultu‑
ry o proplacení slíbených 700 000 korun.
Zde problémy nepředpokládám. Prozatím
se všichni pracovníci MK ČR při komuni‑
kaci chovají seriózně a vstřícně, se snahou
pomoci. Cítím zde respekt k obcím, které se
do obnovy památek pouštějí. A ten obecně
u jiných poskytovatelů nevnímám.
Pavel Novotný,
starosta

CO NOVÉHO SE PŘES LÉTO
VE ŠKOLE UDÁLO?
Jakmile se za žáky
v červnu uzavřou
školní dveře, ihned
se za nimi začínají
ozývat tajemné zvuky. Škola se tváří, jako
kdyby odpočívala, ale uvnitř panuje čilý
ruch a neúnavně se tu pracuje. Ve třídě
mateřské školy se maluje a pokládá se
nové lino. Přidělávají se nové tabule
a dekorační prvky, které tu mohou dě‑
tem zpříjemnit pobyt. V křídle ZŠ se
ve dvou třídách renovuje stará parketo‑
vá podlaha. Pilně se tu brousí a lakuje.
Třídu 1. ročníku nově rozzáří bělostné
vymalování.
I třída výtvarné výchovy dostává novou
bílou magnetickou tabuli a vracíme sem
dataprojektor. Ještě v průběhu října se
nainstaluje nový dataprojektor do po‑
slední třídy z finančních prostředků
získaných v rámci projektu – šablony
do škol. Pak už se můžeme těšit z toho,
že ve všech čtyřech třídách máme data‑

projektory a ve třech třídách interaktivní
tabuli.
Neplánovaně a na poslední chvíli jsme
se přece jen rozhodli vyměnit ve třídě
ŠD koberec za linoleum, na které ještě
položíme pro zpříjemnění pobytu žáků
koberec nový.
Pár fotografií vám snad, milí čtenáři,
trochu naši snahu o zvelebení školních
prostor přiblíží.
Všechny uvedené renovace a změny by‑
chom nezvládli bez finanční podpory
obce a její výpomoci při stěhování a do‑
končovacích pracích. Děkujeme.
Jsem moc ráda, že do naší opět trošku
zvelebené školy přivítáme v novém škol‑
ním roce 42 žáků a 19 školkáčků.
Dagmar Vondráčková,
ředitelka školy
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BLÁZNIVÁ DOVOLENÁ
V TATRÁCH
Náš závod začínal celozávodní dovolenou
a my, svobodná děvčata, jsme neměly ješ‑
tě vůbec představu, kam letos pojedeme.
V poledne nás navštívili manželé Holubo‑
vi a hledali partu děvčat, že pojedou ještě
dnes večerním vlakem do Tater, nocleh je
prý zajištěn. Byla jsem nadšená, že mohu
čtrnáct dní prožít v Tatrách. Byla jsem
už v Beskydech, Jeseníkách, Krkonoších,
všude na rekreaci, avšak Tatry mě dlouho
lákaly.
Bylo poledne. Ve tři hodiny jsem měla být
na nádraží, abychom stihli v Liberci noč‑
ní vlak. Mistrová mě pustila z práce dřív,
abych to všechno stihla. Doma bylo boží
dopuštění, že jsem se zbláznila, vydat se
bez přípravy do hor je opravdu velký ne‑
smysl. Neměla jsem ani pořádné boty, tak
jsem si vzala mokasíny, zabalila vše potřeb‑
né a uháněla vlakem zpátky do Frýdlantu.
Na nádraží už na mě čekali Holubovi a par‑
ta děvčat. Bláznivá dovolená začínala.
V pět hodin jsme vyjížděli nočním vlakem
směr Nízké Tatry. Tenkrát ještě byla pára
a dřevěné vagóny moc pohodlné nebyly.
Časně ráno jsme dorazili na Chopok, tam
byla snídaně. Odtud jsme měli jít pěšky
po hřebenech Nízkých Tater a dorazit
na Ďumbier, tam prý bude ve vesnici za‑
jištěn nocleh. Po hrozné cestě vlakem
jsme byli opravdu rozlámaní a teď ještě jít
po hřebenech v tom parném slunci celý
den po úzké asi třicet centimetrů široké
vyšlapané cestičce.
Po několika kilometrech nás chytla
ohromná bouře. Neumíte si představit, co
taková bouře tam nahoře dokáže. Drželi
jsme se ze všech sil skal a kamení, aby nás
to nesmetlo dolů. Holubovi si otevřeli vep‑
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řovou konzervu, neboť usoudili, že to bude
naše poslední hodina života. Po hodině
bouřka přestala a my pokračovali v našem
putování do neznáma. Nikomu už nebylo
do řeči, natož do smíchu. Tam, v těch výš‑
kách, i když byl už červenec, jsme narazili
na mnoha místech na sníh. Byl už skoro ve‑
čer a Ďumbier nikde. Začala jsem litovat, že
jsem se pustila do tak náročné dovolené.
Večer v deset hodin jsme konečně dorazili
na místo. Nocleh byl již obsazený, neboť
jsme se nedostavili do osmi hodin večer,
bylo to u soukromníků. Byli jsme unave‑
ní, hladoví a bez noclehu. Navštívili jsme
restauraci, abychom se alespoň najedli.
Ve mně se probudila ohromná energie, že
musím něco udělat, noc před námi a nikde
nic. Holubovi už usínali a nikdo se k niče‑
mu neměl, abychom něco podnikli. Bouch‑
la jsem vší silou do stolu, až se z druhého
konce lokálu ozvalo: slečno, máte nějaké
přání? Já říkala ano, jsme zde až z Čech,
nemáme nocleh a jsem zoufalá, můžete
nám poradit? Byli to montéři, vyslechli
mě a řekli, že deset kilometrů od místa,
kde se nacházíme, je pionýrský tábor. Děti
mají přijet až zítra, tak by nás tam mohli
ubytovat. Slečno, máme tady nákladní
auto a jedeme tam. Tak nás všechny nalo‑
žili a uháněli jsme do pionýrského tábora.
Byla to hrozná jízda. Na autě byly prázdné
sudy, kutálely se sem a tam a my uprostřed
nich. Měli jsme veliké obavy, jestli to vůbec
přežijeme.
Když jsme dorazili na místo, byla slyšet
hudba a velké burácení. Všude plno dětí
a my jsme úplně zkameněli, co nás dnes
o půlnoci všechno ještě čeká. Děti přije‑
ly prostě o den dříve. Tábor nás nemohl
ubytovat. Montéři nás litovali. Vedle tábo‑
ra bylo velké hospodářské stavení. Jeden

montér tam zabouchal, jestli nemají pro
nás nocleh. Prý na seníku. Museli jsme si
přistavět žebřík a vikýřem vylézt na seník.
Bylo to strašné. Všichni padli do sena a za‑
čali strašně chrápat. Já nemohla usnout
a bála jsem se, co všechno nás ještě potká.
Celý tábor se nám ráno smál, když jsme
lezli vikýřem zase ven. Nechali nás aspoň
osprchovat a nabídli nám snídani.
kostel Nejsvětější Trojice
HISTORIE

Byla to opravdu bláznivá dovolená. Holu‑
bovi nás utěšovali, že ve Vysokých Tatrách
vše bude lepší. Dorazili jsme tam vlakem
v poledne. Na Štrbském plese jsme si dali
oběd, tenkrát ještě za 10 Kč a začali hle‑
dat nové ubytování. Našli jsme ho u sou‑
kromníků. Na půdě měly udělány malé
pokojíky pro dva, umývárna byla dole pro
všechny společná. Byli jsme rádi, že máme
aspoň postel. Ráno, když jsme vstali, na‑
padlo nahoře na Lomnickém štítu hodně
sněhu. Když jsme se chtěli na Lomnický štít
podívat, museli jsme už ráno v pět hodin
stát frontu na lístek na lanovku. Bylo to tak
každý den. Byl tam strašný nával.
Projeli jsme ještě různá místa, ale čtrnáct
dnů v těchto podmínkách jsme si zkrátili
o celý týden. Tato dovolená prostě nebyla
podle mých představ. Navštívili jsme ještě
Bratislavu a projeli se parníkem po Duna‑
ji, což bylo na závěr asi to nejhezčí. Když
jsme vlakem uháněli domů, dívala jsem se
oknem na rozmanitou krajinu a přemýšlela
o tom, co všechno jsme museli prožít, že
tato dovolená nebyla dostatečně organizo‑
vána od manželů Holubových, ale mlčela
jsem. Viděla jsem Tatry, viděla, ale bez veš‑
kerého pohodlí a romantiky.
Waltraud
Jiranová

AKADEMIA
SENIORA 2018
Akademia Seniora, tak se jmenuje téměř
půlroční aktivní přeshraniční polsko‑
‑český program pro ženy nad padesát
let. Organizátoři z města Lešna přizvali
ke spolupráci deset žen z Jindřichovic
pod Smrkem. Několikrát do měsíce mů‑
žete vidět u autobusové zastávky na návsi,
jak čeká hlouček dam, až pro ně přijede
bílý polský mikrobus a odveze je na další
zajímavý půlden či den.
Při úvodním seznamovacím odpoledni si
společně zatancovaly, dále se učily pod
dohledem profesionální floristky vázat
květiny ve stylu ikebany, vyslechly před‑
nášku dietetičky o zdravém životním stylu
včetně pyramidy správného stravování.
Vyšly si na procházku s holemi nordic
walking, polští aktéři je přizvali i na ná‑
vštěvu liberecké zoologické zahrady. Z vý‑
tvarné dílny si každá žena odvezla domů
dřevěnou krabičku na cokoliv, kterou si
individuálně podle vlastní fantazie na‑
barvila, nalakovala a napatinovala. Plný
dobrodružství byl výlet na zámek Czo‑
cha. Účastnice čeká ještě výlet na zámek
do Frýdlantu, návštěva kosmetičky a další
zajímavosti.

„Už před čtyřmi lety jsme se zapojili do ně‑
čeho obdobného. A jsem moc rád, že máme
novou příležitost,“ vítá vzájemnou spolu‑
práci starosta Jindřichovic pod Smrkem
Pavel Novotný. „Každé setkání je perfekt‑
ně zorganizované, srdečné, moc se mi líbí,“
pochvaluje si volnočasovou aktivitu Jitka
Červenková a je potěšena, že poznává nové
lidi, nová místa v polském pohraničí. Vře‑
lost, pečlivost, nápaditost projektu hodnotí
vysoce kladně také Květa Stančová: „Člověk
se pokaždé cítí vítaný, a to je milé.“ Nejvíc
ji oslnily polské ženy vyššího věku, do kte‑
rých při tanci doslova vjela nová životní
energie, a omládly o dvacet let.
A o to v Akademii Seniora jde především.
Motivovat k aktivnímu plnohodnotnému
životu, v němž letopočet narození není
rozhodující.
Projekt je spolufinancován z prostředků EU
v rámci Evropského fondu pro regionální
rozvoj a z prostředků státního rozpočtu
prostřednictvím Euroregionu Nisa.
Radka Slížová
Foto: Radka Slížová
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počasí

počasí

KALENDÁRIUM
29. 9.
5.– 6. 10.

– svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
– volby do zastupitelstva obce

POČASÍ

POČASÍ

POČASÍ 2017
ZÁŘÍ
O

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

12

teplota - C
ranní odpol.
10
24
11
25
14
24
10
23
14
15
11
19
9
23
11
26
14
27
14
28
21
29
13
29
12
29
11
25
8
23
13
26
12
20
13
14
11
12
7
15
11
15
2
16
4
18
6
20
4
20
5
19
4
19
9
19
15
22
17
22
vítr
O
Bteplota
- bezvětří- C
ranní
M
- mírnýodpol.
Č - 9čerstvý23
P -12
proměnlivý
14
S -silný
10
15
VS -velmi silný
11
11
N - nárazový
4
8
! - vichřice

6
5
6
7
6
5
5
6
1
4
10
7
4
9
4
7
0
1
7
12
7
5
7
8
6
0

8
11
11
10
11
9
7
7
11
15
13
11
14
9
13
11
9
12
12
10
11
10
10
10
9
9

vítr
B - bezvětří
M - mírný
Č - čerstvý
P - proměnlivý
S -silný

počasí
jasno, odpol.oblačno
polojasno
polojasno
polojasno, odpol.zataženo,přeháňky
zataženo, přeháňky
zataženo
mlha, jasno
mlha, jasno
jasno, odpol.skoro jasno
skoro jasno
skoro jasno
skoro jasno
jasno
jasno
jasno
polojasno,odpol.přibýv.oblačnosti
zataženo, odpol.déšť
zataženo, přeháňky
zataženo, přeháňky
zataženo, odpol.polojasno
zataženo, přeháňky
přízemní mrazík, jasno
oblačno, odpol.polojasno
polojasno
polojasno
skoro jasno
mlha, jasno
polojasno
polojasno
polojasno, večer přeháňky bouřka

POČASÍ
ŘÍJEN
počasí

polojasno, večer přeháňky
zataženo, odpol.přeháňky
zataženo , večer déšť
déšť, odpol.polojasno
zataženo, přeháňky, odpol.déšť
zataženo, déšť
mlha,zataženo, odpol.polojasno
zataženo, přeháňky
zataženo, přeháňky
zataženo,.přeháňky
zataženo, přeháňky
zataženo, přeháňky
zataženo, přeháňky
polojasno
polojasno, odpol.přeháňky
zataženo
ráno mlha, zataženo
oblačno
přeháňky, odpol.polojasno
polojasno
polojasno, odpol.přeháňky
skoro jasno, odpol.přeháňky
skoro jasno, večer přeháňky
déšť, odpol.ubýv.oblačnosti, přeháňky
déšť, odpol.přeháňky
přeháňky, odpol.polojasno
zataženo, odpol.polojasno
zataženo ,odpol.přeháňky
polojasno,odpol.přeháňky
oblačno
skoro jasno, odpol.polojasno

2016
O

vítr
Č
M
M
Č
M
M
M
Č
M
M
M
M
Č
Č
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
Č
Č
Č

Z
Á
Ř
Í

2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

teplota - C
ranní odpol.
13
14
11
18
11
16
8
17
10
19
10
17
11
16
10
17
14
22
13
16
8
19
10
16
11
12
13
14
9
15
6
16
7
16
8
16
2
16
5
14
7
16
11
15
10
12
11
13
12
16
10
16
8
20
9
21
7
19
5
19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

- OC
Bteplota
- bezvětří
ranní
odpol.
M - mírný
Č -4čerstvý18
P -7proměnlivý
15
S 12
-silný 12
VS -velmi silný
10
13
N - nárazový
! -10
vichřice10
7
8
8
10
8
9
5
10
8
10
11
16
13
16
10
15
13
18
10
20
15
22
9
22
5
19
5
17
4
21
9
12
9
12
7
11
8
13
11
16
12
14
10
8
6
8
5
4/2
3
6
3
6

vítr

vítr
Č
Č
Č
Č
Č
Č
M
M
M
M
M
M
M
Č
M
M
M
M
M
M
Č
Č
M
M
M
M
M
Č
M
Č
M

Ř
Í
J
E
N

2017

ZÁŘÍ

vítr
B - bezvětří
M - mírný
Č - čerstvý
P - proměnlivý
S -silný

počasí
zataženo, déšť
polojasno
zataženo, přeháňky
polojasno
skoro jasno, odpol.polojasno
zataženo, přeháňky
zataženo, přeháňky
skoro jasno, odpol.polojasno
polojasno
déšť, odpol.přeháňky
zataženo
polojasno
zataženo, déšť
zataženo,přeháňky
ráno déšť, polojasno,přeháňky
zataženo, odpol.přeháňky
polojasno,odpol.přeháňky
polojasno, odpol.přeháňky
jasno, odpol.polojasno
zataženo, přeháňky
zataženo
zataženo, přeháňky
zataženo, přeháňky
zataženo, déšť
déšť, odpol.ubýv.oblačnosti
zataženo, přeháňky
polojasno
skoro jasno
skoro jasno
skoro jasno, odpol.polojasno

POČASÍ
ŘÍJEN
počasí

polojasno
polojasno, odpol.zataženo, večer déšť
zataženo, déšť, odpol.ubývání oblačnosti
polojasno
zataženo, déšť
zataženo, déšť, odpol.přeháňky
zataženo, déšť, odpol.přeháňky
zataženo, déšť, odpol.přeháňky
polojasno
déšť, odpol.přeháňky
zataženo, přeháňky, odpol.ubýv.oblačnosti
polojasno
zataženo, odpol.ubýv.oblačnosti
polojasno
skoro jasno
jasno
jasno
skoro jasno
ráno mlha, jasno
jasno
ráno déšť, odpol.ubýv.oblačnosti
dopol..déšť, odpol.zataženo
déšť, odpol.zataženo
zataženo, přeháňky, odpol.ubýv.oblačnosti
zataženo, přeháňky, odpol.ubýv.oblačnosti
zataženo,odpol.ubýv.oblačnosti
zataženo, déšť
přeháňky, odpol.zataženo
zataženo,déšť, večer bouřka, sněhová přeháň.
zataženo, odpol.ubýv.oblačnosti
zataženo, déšť

vítr
M
M
Č
Č
Č
Č
S
Č
Č
M
M
Č
S
S
Č
M
B
M/Č
M
M
M
M
M
M
M
M
B
M
M
M

2017

vítr
M
S
M
Č
S/VS
S/Č
Č
Č
Č
M
Č
Č
Č
M
M
M
M
M
M
Č
M
M
M
M
M
Č
Č/S
S
!
HERWART
S
Č

