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SLOUPEK 
STAROSTY
Vážení spoluobčané, mediální obraz naší 
společnosti je takový, jaký jej vytvářejí ti, 
kdo za jeho vytváření dostávají zaplaceno. 
Rád bych, abychom na to mysleli vždy, když 
budeme muset pod jeho vlivem učinit jaké‑
koliv rozhodnutí. Rozpoznat manipulaci totiž 
není vždy jednoduché. Navést naše myšlení 
směrem, který jim vyhovuje, je často práce 
profesionálů a  bezohledných mediálních 
korporací. Mají na to školy, soustředěnou 
podporu a finanční prostředky těch, kteří je 
platí. Nenechme se ošálit jejich manipulací. 
Máme dost rozumu na to, abychom se uměli 
správně rozhodnout, a přitom používali svůj 
pohled na svět. Ten nás provedl celým naším 
životem až tam, kde jsme, a v úrovni, ve které 
se pohybujeme, a která je naší cestou. A i kdy‑
bychom s ní občas nebyli spokojeni či měli 
pocit, že soused žije svůj život lépe, je to po‑
řád život náš. S našimi úspěchy i prohrami. 
Nikdo jiný jej za nás neodžije. To, že žijeme 
na vesnici, z nás hlupáky nedělá. To z nás 
dělají nespokojení analytici volebních studií, 
kteří nedokázali z vesnic vydolovat volební 
výsledky, jaké očekávali od těch, kterým za ně 
zaplatili. Pak zpravidla nastoupí druhá vlna 
mediální masáže, a tou jsou urážky. Urážky 
zoufalců, kteří by k nám rádi nalezli cestu pro 
své cíle. Na vesnicích jsou podle nich nevzdě‑
laní tupci, nebo přestárlí vesničané, kteří se 
nechají kupovat lacinými předvolebními pří‑
davky. Já žádný nikdy nedostal. A přesto, vždy 
jim na vztek, půjdu a budu volit podle svého. 
A víte co? Vždy jdu volit s radostí. S radostí, 
že se klepou strachy z toho, pro jaký lístek 
jsem se rozhodl a  jaký účet jim vystavím. 
Neudělám jim nikdy tu radost a zatím jsem 

ji nikdy neudělal, že bych snad volit nešel. 
Jakákoliv volba je lepší než žádná. Tímto pří‑
spěvkem bych Vám současně chtěl poděkovat 
za  volební výsledek v  naší obci poslední. 
Ten krajský. Byl důležitý, protože v naší obci 
a v celém kraji zvítězil rozum. Nebyl úplně 
ideální, ale to není nikdy. Byl ovšem důležitý 
i proto, že nám ukáže cestu, zda jsme volili 
správně a zda podobný klíč máme použít pří‑
ští rok znovu v parlamentních volbách, ať se 
rozhodnete, pro koho budete chtít. Ono totiž 
moc na výběr není. Ale jedno je jisté. Pokaždé 
vím, že o volebním výsledku se mnou roz‑
hodnou svobodní lidé, moji přátelé, kamarádi 
a spoluobčané. A proto ho budu respektovat, 
protože šli k volbám, které jim nebyly lho‑
stejné. Jen možná vidí věci jinak než já. Spolu 
ovšem vidíme, jak se probouzí a usíná příro‑
da. Vidíme věci samozřejmé, které zůstávají 
chudým ukryty. Těm chudým, kteří námi se 
svým bohatstvím často opovrhují. Proto vím, 
že jsme spolu nevolili špatně, i když každý 
jinak. I proto si budu vaší volby vážit. Na‑
vzdory všem lžím a polopravdám stříkajícím 

z obrazovek televizí a počítačů v podobě re‑
klam a seriálů šitých na míru. Mají nás udržet 
v napětí před falešnými hrozbami, nebo na‑
opak konejšit tam, kde máme být ve střehu. 
Poslední měsíce jsou toho příkladem. Média 
jsou byznys. Mají vydělávat peníze a hájit 
zájmy toho v čí prospěch pracují. A ten bývá 
pravdě často na hony vzdálen. Mají za úkol 
nám říci to, co si máme myslet, kupovat, co 
potřebujeme a co je důležité. Proto máme my 
opovrhovaní vesničané často navrch. Proto‑
že, co je opravdu důležité a co potřebujeme, 
vidíme na každém kroku kolem sebe a ži‑
jeme si po  svém. 
Být vesničanem 
je výsada, ne po‑
tupa. Važme si 
toho a zůstaneme 
svobodní v  pra‑
vém smyslu toho 
slova. 

Pavel Novotný, 
Váš starosta
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Zprávy z obce

 

PRÁCE 
V OBCI
Míjí nás podzim. Podzim, 
jak má být. Nepřívětivý, 
deštivý i větrný. Deště si 
užíváme nějak více než 
obvykle v posledních letech. 14. 10. byli 
naši hasiči opět ve střehu a platní. Po celo‑
nočním dešti byl potok v úrovni II. stupně 
povodňové aktivity. Jakmile začala hladi‑
na potoku hrozit vylitím ze břehů, počali 
hlídkovat a vyhodnocovat hrozby. Pravi‑
delně kontrolovali stav hladiny rybníka 
nad obcí a jeho průběžným odpouštěním 
regulovali množství valící se vody do obce 
tak, aby byl rybník stále schopen účinně 
zachytávat přívalové vlny, které by mohly 
v obci způsobovat vylití vody ze břehů 
na nežádoucích místech a v nežádoucím 
okamžiku. Asi nejvážnější situace nastala 
nad bývalým drážním tělesem nového úse‑
ku cyklostezky poblíž penzionu. Zde voda 
vtáhla kulatý balík sena do propustku pod 
cestou a vytvořila tak zátku, která bránila 
volnému průtoku vody z území nad býva‑
lým drážním tělesem a cestou na něm. Vy‑
tvořila se zde rozsáhlá vodní plocha, která 
začala přetékat přes komunikaci. Trvalý 
tlak a voda nesvědčí žádné hrázi, a cesta 
se hrází stala. Situace se stala prakticky ne‑
řešitelnou, protože lidskými silami nebylo 
možné u dna vzniklé přehrady balík uvol‑
nit a voda nadále stoupala a hledala si svou 
cestu. Starosta hasičů Michal Krause při‑
šel s nápadem, který následně realizoval. 
Za použití ramene jeho vyvážecího stroje 
se pokoušel balík coby zátku uchopit a od‑
tok vody tak uvolnit. Po několika neúspěš‑
ných pokusech se mu to podařilo a z pod 
cesty se vyvalil proud vody podobný tomu, 
který vídáme při vypouštění hrází vodních 
elektráren. Přívalovou vlnu pak pohltil luh 
Žabák o několik stovek metrů níže a ne‑
bezpečná situace byla zásahem vyřešena. 
Není nutné situaci nějak zvlášť přibarvovat 
a dramaticky popisovat. Ona totiž sama 
o sobě dramatická byla a dovednost, s ja‑
kou Michal manipuloval s hydraulickou 
rukou na okraji cesty a nápaditost s jakou 

situaci vyřešil, zaslouží uznání a poděko‑
vání. Jiné řešení v záloze připraveno totiž 
nebylo. Na tomto příkladu je patrné, že 
i po letech zkušeností může nové unikát‑
ní překvapení zaskočit. O to více oceňuji 
způsob, kterým se hasiči s nenadálou si‑
tuací vyrovnali. Zbytek dne probíhal spíše 
rutinně bez velkých překvapení. Další 
povodňovou hrozbu tak hasiči opět se ctí 
ustáli. I další práce v obci probíhají dle plá‑
nu. Střecha bývalé školky mění svou barvu 
z rezavé na antracitovou a věřím, že počasí 
nám umožní záměr ošetření střechy do‑
končit. Taktéž se nám podařilo významně 
posunout udržovací práce na vodní nádrži 
u dubu za železničním viaduktem. Území 
doznalo výrazných změn a  nátokový 
objekt a vypouštěcí požerák plní již svou 
funkci. Nyní si můžeme s tímto koutem 
více pohrávat i v dalších krocích. S hladi‑
nou můžeme totiž dle potřeby manipulo‑
vat, a tak běžná údržba může probíhat dle 
plánů. S ohledem na přírodní životní cykly, 
které v nádrži probíhají samozřejmě.

Jako vše, co obec udělá, i zde jsem postřehl 
chválu i kritiku. Ale jsem zvyklý oboje brát 
s rezervou. Chválou se zbytečně unášet 
nenecháme, ale kazit si často zlomyslnou 
kritikou radost nad odvedenou prací také 
ne. Zvlášť v  situaci, když kritici mlčeli 
v  době, kdy zde hospodařili předchozí 
vlastníci. Zde zaslouží poděkování i za‑
stupitelé, kteří se na akci podíleli i orga‑
nizačně. Luboš Mauer a Michal Krause. 
Nevylučuji i další, ale tito dva se věnovali 
úkolu nejaktivněji. V následujícím období 
bude realizační firmou dokončena i prá‑
ce na  vodohospodářském opatření nad 
novoměstskou základnou. Máme zájem 
pokračovat i na revitalizaci rybníčku pod 
Skalkou. Obdobně jako‚,U dubu“ bychom 
rádi tomuto místu vrátili jeho funkci a ži‑

vot. Zde jsem ovšem s vysokými cíli opa‑
trnější. Co nám přinese nadcházející doba, 
totiž detailně netuší nikdo. Blíží se i konec 
příznivého období. Navíc nás čekají zemní 
práce na instalaci čističky u domu čp.253 
a zahájili jsme projektové práce na byto‑
vém domě na nádraží. Pracujeme průběžně 
na opravách bytového fondu obce. V době, 
kdy čtete tento článek, máme za sebou 
pracovní jednání na územním plánu. Tady 
došlo ke změně zpracovatele, neboť ten 
dosavadní změnil působiště a pro ORP Frý‑
dlant již nepracuje. Projektant Ing. Žaluda 
zůstal stejný, tedy k nějakému fatálnímu 
výpadku na práci nedošlo. Jakmile budou 
první výstupy, které jsou shrnutím poža‑
davků majitelů pozemků o jejich záměrech 
k dispozici, bude veřejnost s dílčími výstu‑
py seznámena. S ohledem na koronavirová 
opatření si netroufám odhadovat další ter‑
mínový postup v této věci. Každý subjekt 
tato opatření bere různě vážně a často se 
jimi i zaštiťuje. A nejsme ti, kdo omezení 
plánují a mají na ně vliv. Jediné, co budeme 
chtít jistě absolvovat, je rozsvícení vánoč‑
ního stromu u autobusové zastávky. Zde 
je tolik místa, že si můžeme odstup mezi 
sebou vytvořit vždy. Tradičně to bude 
na 1. adventní neděli, a ta vychází na 29. 
listopadu. Podrobnosti budou zveřejněny, 
ale začátek bude pravděpodobně v dobu 
tradiční a tou je 16.30 hodin. Otázka vá‑
nočních trhů a akcí v kostele je pochopitel‑
ně otevřena. Spíše ale vidím tyto akce jako 
ohrožené. Prodloužení nouzového stavu 
totiž dnes ve vládě plánuje ten, kdo zrovna 
nemá průšvih a kdo si vytáhne kratší sirku. 
O to více věřím, že se budete při rozsvícení 
stromu potulovat někde poblíž, abyste si 
rozsvícení mohli zažít, i kdyby okolnosti 
nedovolovaly tradiční veřejné a  orga‑
nizované rozsvícení vánočního stromu 
společně.

plán zimní údržby

Krátce se zmíním o plánu zimní údržby komunikací v nadchá‑
zejícím zimním období. Nevím, proč jsem si vzal do hlavy, že 
letos nás zima sněhem šetřit nebude. Zde by to pak nebylo jako 
s Covidem. Když tady totiž padá sníh a fouká, bývá zle. Máme dva 
traktory s řidiči a k tomu pomocníky z řad ochotných zemědělců. 
Jejich zapojení organizujeme podle potřeby, a ta se každý rok 
mění podle intenzity sněžení, jak kdo jezdí do práce, děti do školy 
a podobně. Kdo tu není krátce, ví, že vše se dá postupně řešit, 
ale sníh z komunikací najednou odklizený být nikdy nemůže. 
To není ani ve městech, a v těchto obdobích tu odvádíme daň 
za klidný život na vesnici. Ty ladovské obrazy plné romantiky si 
užíváme pouze tehdy, je‑li nám teplo a jsme vhodně oblečení. 
Pokud bude padat sníh, tak jako poslední dobou déšť, máme se 
nač těšit. Předem tedy žádám o trpělivost, rozum a spolupráci. 
Vyhneme se tak konfliktům lidí, kteří si chtějí pomoci. Když sníh 
přijde, jsou zpravidla zaskočeni všichni. Nejen silničáři. A ti jsou 
na boj se sněhem vybavení. Zkušenostmi, lidskými zdroji i stroji. 
A nemyslím si, že se život zastaví nouzovým stavem a všichni 
zůstanou doma. Spíše bude vyhlášen kalamitní stav, kterým si 
silničáři sjednají prostor pro řešení prioritních úseků, ale do prá‑
ce se bude chtít dostat včas každý. Takže pozor, jsme v podhůří 
a zde má navrch příroda, ne člověk. I přesto s ní zápolit nepře‑
staneme a v případě nutnosti se můžete v nouzi dovolat pomoci 
na některém z telefonních číslech obecního úřadu. V první řadě 
však platí nepodceňovat situaci, dobře si rozmýšlet důležitost 
každé cesty automobilem a mít pořádné zimní pneumatiky.

UNITEX

Několika větami zmíním stav projednávání využití UNITEXu 
k výrobě zdravotnických potřeb. Zde není nic nového. Jednou 
jsme se sešli na informativním pracovním jednání s panem Kriš‑
tofiakem. Vyříkali jsme si vzájemné požadavky a postoje a dokud 
nebudou obci předloženy věrohodné informace, o kterých bude 
mít smysl jednat je předčasné činit jakékoliv závěry či dohody. 
PS: V den předtiskových korektur tohoto výtisku jsem obdr‑
žel od J. Krištofiaka zprávu, že jeho firma po územním a sta‑
vebním průzkumu areálu UNITEXu, pro jeho nevhodnost, 
od záměru upouští. 

Pavel Novotný, starosta

SÁZÍME 
S LEMNISKÁTOU
Již třetím rokem pokračuje spolupráce naší obce a chráněné dílny 
Lemniskáta z Prahy. http://www.lemniskata.cz/products/

Lemniskáta je nestátní nezisková organizace, která provozuje 
chráněné pracoviště pro lidi s mentálním, fyzickým či psychic‑
kým postižením. Vyrábí produkty jako sešity pro školy, přání, kro‑
niky, deníky, diáře a spoustu dalších věcí. Při tom spotřebovává 
spoustu papíru, a tak využívá možnosti získání různých grantů 
v jejichž rámci sází stromy po celé republice – symbolicky – ná‑
hradou za ty, které se použijí na výrobu papíru.

Podařilo se nám přivést jejich aktivitu k nám do obce poprvé 
před třemi lety a od té doby každoročně probíhá sázení stromů 
v katastru naší obce.

Letos se podařilo vysázet s pomocí grantu Škody Mladá Bole‑
slav deset Akátů Crataegus laevigata „Paul's Scarlet“ v zatáčce 
po příjezdu do obce, a devět ořechů Juglans regia „Jupiter“ (tři 
na umělce a šest stromů na cestě k fotbalovému hřišti). Hodnota 
stromů je kolem 30 000 Kč. Plody ořechů budou v budoucnu 
volně ke sběru obyvatelům obce. Příspěvek obce za materiál, 
dopravu stromů a práci pak byl kolem 20 000 Kč. Poděkování 
patří i firmě Treeplant z Kozlů u Loun, která sázení administra‑
tivně zaštiťuje.

V loňském roce jsme sázeli část v obci a část v parku Domova 
důchodců těchto osm stromů a to 2× Pterocarya fraxinifolia, 
Populus canescens, Acer saccharinum, Acer davidii, Eleagnus 
angustifolia, Alianthus altissima, a Pinus nigra. Tuším, že grant 
poskytla Česká spořitelna.

A v roce 2018 také částečně v obci a v parku devět stromů a to 
3×  Laburnum watereri „Vossii“, Corylus colurna,  Aesculus 
carnea „Briotii“,Magnolia cobus, Magnolia soulangiana, Picea 
brewerianaa Abies procera „Argentea“. Dohromady do sázení 
stromů v Jindřichovicích Lemniskáta sehnala granty za přibližně 
90–100 000 Kč.

Spolupráce s Lemniskátou je skvělá, v Jindřichovicích se jim moc 
líbí a určitě budou shánět grant na příští rok, abychom v sázení 
stromů mohli pokračovat. Tomáš a Alice Werznerovi.

A  já za  obec přidávám velké poděkování. Jedná se o  úžasné 
a nezištné spojení společných cílů, kde skromně a v klidu každý 
dělá, co může a co umí. Ziskem je spokojenost všech a komoditou 
životní prostředí, které užívají ti, kteří nemají třeba tolik peněz 
a prostor, ale mají chuť, energii i organizační strukturu, která ji 
pomáhá dotahovat záměry dokonce. Zkrátka spojení příjemného 
s užitečným. Za obec Jindřichovice pod Smrkem děkuji. Dohod‑
nout tyto aktivity často znamená dva až tři krátké telefonáty bez 
prázdných řečí, a pak už jen stačí držet sliby, které jsou součástí 
dohody. A to se daří. 

Pavel Novotný, starosta

práce v obci
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Covid‑19

ZMATENÉ OBDOBÍ 
COVIDOVÉ
Už ani nevím, kolikrát jsem na různých místech našich jindři‑
chovických listů a v různých obdobích zmiňoval, jak moc je doba 
složitá a jak záleží na přístupu každého z nás. Abychom si udrželi 
alespoň v naší komunitě klid, pohodu a mír vezdejší. Vrcholní po‑
litici ztratili totálně zábrany a přijdou mi zcela odtržení od reality. 
Přestali sloužit svým občanům, kterým jsou svým slibem služby 
povinováni. Ne to není fráze, to je jednoduše fakt. Není to tak 
dávno, co byl předmětem bouřlivé politické diskuze plánovaný 
schodek státního rozpočtu 40 miliard korun v době relativního 
klidu. Dnes jsme při přímém ohrožení pandemickou hrozbou 
na mizející finanční zázemí na počítání schodku rezignovali. Už 
se bez vzrušení bavíme i se všemi navazujícími vztahy o dluhu, 
který se pohybuje kolem biliónu korun. Představte si mé pocity, 
když úředníci Ministerstva financí či auditoři kontrolují obec, zda 
je finančně zdravá a zda dobře hospodaří. Tedy zástupci státu, 
který zatnul sekeru tak hluboko, že hloubku zaseknutí nedo‑
káží ani spočítat. Kontrolují obec, která minimálně posledních 
15 let hospodaří s vyrovnaným, nebo přebytkovým rozpočtem. 
I při současných investicích. Nedovedu si představit, že by naše 
obec hospodařila stejně jako stát, jehož úředníci nás kontrolují. 
Že bychom ztratili pud sebezáchovy a žili na dluh příštích ge‑
nerací. Nedovedu si představit, že bych takto jako oni opouštěl 
funkci starosty s vědomím těžko měřitelného dluhu na vrubu 
obce. A do toho nám dokola hučí do hlav COVID‑19, COVID‑19. 
Proč asi, co za tím je? Snaha o vyvolání strachu. Ale před čím? 
Nejsem sám, komu se mediální masáž kolem této infekční nemoci 
jeví pochybně a nevěrohodně. Proč? Protože nám ji předkládají 
pochybní a nevěrohodní lidé. Netvrdím, že žádné nebezpečí 
nehrozí. Jen mám pocit, že se kolem záměrně vaří nějak mno‑
ho omáčky, která mi nechutná. Připouštím, že infekční nemoc 
covid‑ 19 má potenciál ohrozit imunitně oslabené lidi. Zkrátka 
vir si nalezne skulinu v imunitním systému konkrétního člově‑
ka a síla, kterou jej zasáhne, závisí na síle jeho imunity a jeho 
vlastní opatrnosti. Proto nezlehčuji jeho nebezpečnost. Sám 
nevím, jak by se můj imunitní systém vyrovnal útoku Covidu 
19. Pamatuji si ale dobře, když jsem ve svých 25 letech prodělal 
neobvyklou chřipku a v čekárně lékaře mi sestra během chvilky 
naměřila teplotu 41,2 °C a koukala na mě jako na zjevení. Nebylo 
mi vůbec dobře, ale bylo mi 25 let. Po vojně a na vrcholu mých 
sil. Jak by asi má otlučená tělesná schránka reagovala dnes? Ne‑
vím. Vím ale, že nechci zbytek života prožít ve strachu zavřený 
doma výměnou za jakýsi pochybně deklarovaný pocit bezpečí 
od plukovníka, kterým jsme na vojně říkali zelené gumy či mozky. 
To není snaha o urážku. To je prostě jejich styl života. Trefně to 
pojmenoval plukovník Potter v seriálu MASH, když svému pod‑
řízenému v reakci na rozkaz říkal: „Víš Margareto, když z tebe 
udělají plukovníka, vyndají ti z mozku něco, co tě jinak nutí věci 
vysvětlovat.“ Já jsem ale přesvědčen, že vědět proti čemu a s kým 
bojuji, je důležité. Vzpomněl jsem si na to, když jsem den před 
psaním tohoto příspěvku viděl rozhovor s MUDr. Radimem Uz‑
lem. Radim Uzel před nedávnem Covid ve svých 80 letech pro‑
dělal. S nadhledem jemu vlastním přehledně popsal svůj průběh 
nemoci, jak jej sám vnímal. Přechodná ztráta chuti k jídlu, chuti 
i čichu, teploty zvýšené, ale nijak děsivé do 38 °C. Kašel až dávivý. 

Únava nepřiměřená výkonu. Nutnost kyslíkové kůry. A v určitém 
okamžiku plicní trombóza se spouštěním krve z nosu. Současná 
dýchavičnost a nutnost pozdější pozvolné rehabilitace. Popisoval 
i ztrátu chuti na jeho milované červené víno. Celou dobu svůj 
příběh vyprávěl vyrovnaně s nadhledem, ale s evidentním respek‑
tem k nemoci, která nás ohrožuje. A hlavně! Bez záměru vyvolat 
děs a hrůzu, ale respekt. Věřím mu každé slovo. A ještě než jsem 
rozepsaný příspěvek dokončil, zelený Plukovník Prymula situaci 
sám zkomplikoval. Nechal se před půlnocí hloupě nachytat, jak 
vychází z restaurace. Tedy kombinace toho, co sám zakázal. Bez 
roušky, kterou nařídil nosit i našim dětem při vyučování v naší 
vesnici. Před restaurací, která měla být pro běžné občanstvo 
zavřena. Situaci vylepšil imbecilním vyjádřením, že tam měl 
jakési jednání. Člověk, který má k dispozici hromadu kanceláří 
a domů i s personálem se hloupě vymlouvá, že musel do hospody. 
CHUDÁK upracovaný. Pochopme, že ani horrorové statistiky, ani 
žádný důležitý rouškofil nám hrozbu nezprostředkuje lépe, než 
prostá slova důvěryhodného člověka. MUDr. Uzel má mou letitou 
a kontinuální důvěru. Co jej vnímám, nikdy zbytečně neplácal ne‑
smysly a co řekl, mělo hlavu i patu. A že je to gynekolog porodník, 
v tomto případě nehraje roli. Tam, kde v současné situaci jsme, 
to může být vhodná kvalifikace. Především je to profesionál. Až 
se tak budou chovat naši politici, budu jim zřejmě věřit. Zatím 
mám čas. A to je to, co jsem Vám chtěl říci. Buďte obezřetní. Ne 
jen k infekčním nemocem. Ať je to chřipka, Covid 19, nebo třeba 
Covid 25. V této vlně, po té první jarní, již víme, co nás čeká, 
co zhruba hrozí, čemu se vyhnout a jak. Nenechte se současně 
plést nezodpovědným chováním druhých. Za své zdraví i život 
si každý zodpovídá sám. A sám může riziko nemoci zvýšit nebo 
minimalizovat, dokonce i před nezodpovědným okolím. To za Vás 
nikdo neudělá. A když nám teď tvrdí, že nás přijdou zachránit 
lékaři americké armády, nevím, co můžeme ve finále od jejich 
záchrany čekat, ale nebudou mít větší důvěru, než lékaři naši. 
Takže zase nevím, co tu budou dělat. A vůbec nevěřím tomu, 
že jich bude jenom několik a přechodně. To už tu jednou bylo. 
Najednou ten humbuk dává smysl. Najednou se také mluví o tom, 
že obce a kraje mají na účtech zbytečně nevyužitých ušetřených 
200 miliard korun a nedůvěryhodná vláda hledá cesty, jak jimi 
zachránit lidi, které okrádá s tím, že by naše ušetřené peníze 
mohla využit k záchraně všech. Je těch podivností nějak moc. 
Na můj vkus. Existuje i poučení z doby Trojské války. Přísloví 
říká:‚,Nevěř Řekům, kteří přinášejí dary“. Tím zase naznačuji, že 
bohužel musíme být ostražití nejen před nemocí, ale i před našimi 
zachránci. Bezpečí tohoto místa máme prozatím ve svých rukou. 
Nepolevujte v základních hygienických opatřeních. Prošli jsme 
první vlnou bez vážnějších problémů. Věřím, že bez vážnějších 
problémů máme šanci současnou situací bezpečně projít stejně 
jako tou předchozí. O to důrazněji, než v předchozích varováních, 
vás však žádám, mysleme a neriskujme. Mysleme i v širších sou‑
vislostech. Ať jsme zdraví a v klidu. Jsme připraveni nejlépe, jak 
jsme jen uměli a mohli. A kdyby něco, máme svou obec. 

Pavel Novotný, 
starosta.

POMNI, ABYS DEN SVÁTEČNÍ SVĚTIL
Teologie a duchovní texty 
Jeroným Klimeš (3. dubna 2014)

Dbej na den odpočinku, aby ti byl svatý, jak ti přikázal 
Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat 
všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí 
Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci 
ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá ot-
rokyně ani tvůj býk a tvůj osel, žádné tvé dobytče ani 
tvůj host, který žije v tvých branách, aby odpočinul 
tvůj otrok a tvá otrokyně tak jako ty. Pamatuj, že jsi 
byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, 
odtud vyvedl pevnou rukou a vztaženou paží. Proto ti 
přikázal Hospodin, tvůj Bůh, dodržovat den odpočinku. 
(De 5, 12)

Těžiště tohoto přikázání je kultivovanost života. Umět 
odlišovat pátek a svátek je totiž dovednost. Není to 
každému vlastní. Nejen nevěřící a nejen workoholici 
proto sklouzávají do stavu, kdy každý den je jeden jako druhý. To 
vede k následnému vyhoření a touze seskočit z kolotoče – vy‑
měnit manželku, utéci do absolutního jinde ap. Musíme usilovat 
o to, abychom se nestali otroky práce a rutiny, stejně jako se to 
museli naučit Židi na útěku z Egypta. Je třeba se nutit do toho, 
aby alespoň jeden den byl věnován nevýdělečné práci. Abychom 
se i během týdne dokázali věnovat věcem, které souvisí s naším 
osobnostním růstem, a to jak náboženským, tak i jiným. Prostě 
Bůh nás vytáhl z egyptského otroctví, abychom už nebyli otroky, 
a Ježíš za nás zemřel na kříži, abychom se mohli stát adoptivními 
dětmi Boha.

Neděle tedy by měla být kromě samozřejmé návštěvy bohosluž‑
by věnována i rozvíjení sociálního života – návštěvám. Zákaz 
práce se dnes interpretuje jako vyhýbání se práci výdělečného 
charakteru a těžké práci, která už nepředstavuje odpočinek. Ale 
nejde jen o práci – neděli bychom neměli zabít neosobními akti‑
vitami, ale měla by být věnována styku s bližními, neboť v nich 
potkáváme Ježíše. Tedy po kostele neutíkáme hned domů, ale 
postojíme nějakou dobu před vchodem s ostatními věřícími či 
zajdeme na faru a popovídáme si. V neděli je prostor zauvažovat, 
jestli třeba jen nezavolat někomu, na koho jsme si již dlouho 
nevzpomněli.

Neděle je od příkazu nedělej. To je i dnes zanedbávané psycho‑
hygienické doporučení, které zabraňuje, abychom se opět stali 
otroky, v tomto případě naší chamtivosti či workoholismu. I to 
dnes donekonečna musíme omlacovat klientům o hlavu. Ne‑
otročíme penězům, ale peníze slouží nám! Nepřijdeme kvůli 
finančnímu zisku o rodinu. Muž by si měl najít každý den dvě 
tři hodiny času na svou rodinu a manželku, neboť i  ty jsou 
darem od Boha, což pochopí záhy, jakmile o ně jednou přijde. 
Ano, rodině, stejně jako i víře, musíme obětovat notnou část 
svého zisku, nejen finančního. Ani v zaměstnání by se nemělo 
pracovat déle než osm hodin (třetinu dne) už proto, že se tak 
předejde vyhoření a tím i potřebě změnit práci. Ani naše za‑
městnance – ať jsou věřící nebo ne – bychom neměli nechávat 

pracovat v neděli a správný šéf ví, kdy má poslat zaměstnance 
domů, aby mu nevysedával v práci do nočních hodin. Prostě jsou 
lidi, kteří umí jen vydělávat a neumí utrácet. Toto přikázání je to 
učí – obětujte část své kariéry Bohu a hle – budete skutečně žít! 
(autor úryvku: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.)

Ptáte se, proč právě zde tento příspěvek? Občas, dá se říci pravi‑
delně, dostávám podnět, či prosbu, zda by obecní zastupitelstvo 
nezvážilo vydání vyhlášky o víkendovém zákazu používání se‑
kaček a všelijakých rámus vydávajících přístrojů a strojů. Tak 
aby alespoň o víkendu mohli sobě vesničané užít vesnického 
klidu. Dá se říci, že opravdu pravidelně jsem takto oslovován. 
A co tu jsem, jsem názor nezměnil. Jsem zásadním odpůrcem 
vydávání vyhlášek tam, kde lze běžnou sousedskou a lidskou 
ohleduplností docílit požadovaného cíle. Zákaz rámusů o ví‑
kendech, používání petard, volně pobíhající psi a podobně. Tato 
témata jsou čas od času citována v souvislosti s vyhláškou. Nic 
z toho vyhláška řešit nemusí, pokud se budeme chovat ohle‑
duplně a pokud to budeme učit své děti. Vyhláška může navíc 
napáchat škodu i tam, kde se mohou sousedé na oplátku výji‑
mečně dohodnout a do dohody by zasáhl nezúčastněný/á osoba 
z druhé strany vsi. Jsem ale současně zastáncem toho, že alespoň 
v neděli by si každý člověk měl odpočinout a když už odpočívat 
neumí či odpočívat mu není dovoleno, měl by odpočinek umož‑
nit druhým. Zkusme si pro začátek nenásilně a dobrovolně, ale‑
spoň mezi námi, určit tímto psychohygienickým dnem v naší 
obci přirozeně právě neděli. Od teď, od tohoto vydání našich 
listů. Ten moudrý začátek z knihy knih říká mnohé a současně 
vše. Zkusme se nad jeho obsahem a sami nad sebou zamyslet. 
Ten nedělní klid by rozhodně stálo za to vyzkoušet. Na sobě 
i na sousedech. Podle mého nestojíme o zákazovou vyhlášku, 
ale o klid. Zkusme to, prosím, nemusí to fungovat hned. Ale 
budete – li se rozhodovat co v neděli, vzpomeňte na to, že je 
NEDĚLE! A udělejte radost sobě i svému okolí. Tichem. Toho 
není nikdy dost, ani na vesnici. 

Pavel Novotný, starosta.

Covid‑19Obec
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Přítomní: 
Lubomír LEŽOVIČ, Milan ŘEHOŘ, Voj‑
těch KOPECKÝ, Michal KRAUSE, Martin 
VONDRÁČEK, Jiří ZEZULKA

Omluven: Pavel NOVOTNÝ, Luboš 
MAUER, Ing. Petr PÁVEK

Přítomno: 10 občanů

PROGRAM JEDNÁNÍ
1) Úvod zahájení
2) IV. úprava rozpočtu 2020
3) Prodej domu Dětřichovec
4) Zveřejnění záměru pro‑

deje pozemku
5) OFŽP
6) Různé

Ověřovatelé zápisu: 
Vojtěch Kopecký – Martin Vondráček

Pověřen zápisem: Otto Novotný

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

Místostarosta provede zahájení a při‑
vítání účastníků a konstatuje usnášení 
schopnost. Následuje určení zapiso‑
vatelů a schválení programu jednání. 
Kontrola plnění úkolů. Bylo rozhodnuto 
o posunutí bodu č. 6) na úvod jednání.

Usnesení: ZO schvaluje program jed‑
nání dnešního zastupitelstva.

 HLASOVÁNÍ: 6 – 0 – 0
(usnesení bylo přijato)

2) Různé

Jan Krištofiak Unitex – žádost o proná‑
jem prostor. V bodu různé Místostarosta 
představil Jana Krištofiaka, který oslovil 
obec s nabídkou spolupráce ve formě 
pronájmu prostor v bývalém Unitexu 
za účelem jeho využití. Původem jind‑
řichovický rodák nastínil jeho záměr. 
Jedná se o zřízení uzavřeného provozu 
na výrobu zdravotnického materiálu, 

hygienických pomůcek pro zdravotnic‑
tví, veřejnou správu, její složky i běžný 
komerční obchod. Prozatím proběhly 
dvě informativní schůzky a bude nutné 
nabídku důkladněji projednat, neboť 
i záměr Jana Krištofiaka má hrubé rysy 
a je nutné podrobněji zjistit do jaké míry 
je akce slučitelná s fylozofií a postoji 
obce k ochotě provozy takového 
charakteru ve středu obce umístit. 
I přesto, že oblast, které se provoz týká, 
je pod velmi přísnou státní kontrolou 
výrobních podmínek a hygienických 
a výrobními standardů je opatrnost 
s ohledem na složitost tématu na místě. 
Bohužel následná debata se zapojením 
veřejnosti naprosto minula podstatu 
jeho informativní přítomnosti a rozvi‑
nula se diskuze až místy velmi odborná 
a vyhrocená osobními střety, které 
s projednávaným tématem ani nesouvi‑
sely. S ohledem na situaci, že ani žádná 
podrobnější jednání dosud neproběhla, 
tak to byla diskuze i předčasná a její 
jediným úkolem bylo představení bu‑
doucího partnera v jednáních. Nemohla 
tedy odpovědět na žádnou ze zásadních 
otázek, které obec zajímají. Stále ovšem 
platí snaha o hledání efektivního vyu‑
žití budov ve vlastnictví obce. Nicméně 
je to téma, o kterém stojí za to jednat. 
Najít dnes solventního partnera pro 
podobnou spolupráci je přáním každé 
obce či města v ekonomicky slabém 
území s vysokou nezaměstnaností. Ne 
však za každou cenu. Hovořit tedy nyní 
o připravenosti obce uzavřít podobnou 
významnou smlouvu je přinejmenším 
předčasné. Krom pronajaté a zaplacené 
kanceláře v tomto konkrétním případě. 
Záměr o kterém p. Krištofiak mluvil je 
podnikatelskou představou, bez dosud 
uzavřeného smluvního podkladu. 
Rámec vzájemně naplněných očeká‑
vání tedy teprve hledáme a dosavadní 
jednání byla pouze informativního 
charakteru. Nyní tedy bude obec čekat 
na upřesňující informace. Bez nich ne‑
lze o spolupráci zásadně vůbec jednat. 
Na první místě je ochrana životního 
prostředí v naší obci a tím spíš v jejím 
centru. V tomto případě stejně jako 

v jiných budou všechny zásadní kroky 
projednávány kolektivně se všemi za‑
stupiteli, kteří budou o dílčích krocích 
průběžně informováni. Žádné nevratné 
kroky nebudou a ani nemohou být 
učiněny bez širšího projednání na veřej‑
ném jednání zastupitelstva.

3) IV. úprava rozpočtu obce 
v roce 2020

Účetní obce paní Pilecká, předkládá 
ke schválení 3. úprava rozpočtu v letoš‑
ním roce. Příjmy ve výši 1.112.250 Kč, 
výdaje ve výši 31.000 Kč, financování 
1.018.250 Kč, to vše k 31.08.2020.

Usnesení: ZO schvaluje 4. úpravu 
rozpočtu v letošním roce. Příjmy 
ve výši 1.112.250 Kč, výdaje ve výši 
31.000 Kč, financování (položka ‑8115) 
1.018.250 Kč, to vše k 31.08.2020.

 HLASOVÁNÍ: 6 – 0 – 0
(usnesení bylo přijato)

4) Prodej domu Dětřichovec

Realitní kancelář REHYPEX, s.r.o., která 
je pověřena prodejem domu v Dětři‑
chovci, předložila ke schválení kupní 
smlouvu se zájemci o pořízení této 
nemovitosti. Jedná o schválení prodeje 
těmto žadatelům a souhlas obce s uza‑
vřením zástavní smlouvy k předmětu 
prodeje ve prospěch úvěrující banky 
kupujících.

Usnesení: ZO Jindřichovice pod 
Smrkem schvaluje prodej nemovi‑
tosti č.p. 2, včetně pozemku p.č. 110, 
pozemku p.č. 111, pozemku p.č. 112/2, 
pozemku p.č. 112/3, vše zapsané na LV 
č. 10001 pro k.ú. Dětřichovec, obec 
Jindřichovice pod Smrkem u Kata‑
strálního úřadu pro Liberecký kraj, 
Katastrální pracoviště Frýdlant (dále 
jen jako „nemovitosti“), manželům 
XXX a YYY jakožto kupujícím. Záměr 
prodeje schválen usnesením ZO 
č. 2/2020 ze dne 04.05.2020 a vyvěšen 
ode 04.05.2020 do 04.06.2020.

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 31. 08. 2020 
ZASTUPITELSTVA OBCE 
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM

 HLASOVÁNÍ: 6 – 0 – 0
(usnesení bylo přijato)

Usnesení: ZO Jindřichovice pod 
Smrkem schvaluje uzavření zástav‑
ního práva k předmětu prodeje, 
a to ve prospěch úvěrující banky 
kupujících.

 HLASOVÁNÍ: 6 – 0 – 0
(usnesení bylo přijato)

5) Zveřejnění záměru prodeje

XXX, bytem Jindřichovice p.Sm. ZZZ 
požádala o odprodej části pozemku 
p.č. 76 v k.ú. Jindřichovice p.Sm. 
za účelem narovnání majetkových 
vztahů. Zadala geometrické oddělení 
předmětu prodeje.

Usnesení: ZO Jindřichovice pod 
Smrkem zveřejňuje záměr prodeje 
pozemku p.č. 76 v k.ú. Jindřichovice 
p.Sm.

 HLASOVÁNÍ: 5 – 0 – 1
(usnesení bylo přijato)

6) OFŽP

XXX a YYY, podali žádost o příspěvek 
z OFŽP na realizaci akce „Výměna 
oken u rodinného domu“ č.p. ZZZ 
v Jindřichovicích pod Smrkem. Celko‑
vé náklady 68.962,86 Kč.

Usnesení: ZO Jindřichovice pod 
Smrkem schvaluje poskytnutí 
příspěvku XXX a YYY na realizaci 
akce „Výměna oken u rodinného 
domu“ č.p. ZZZ v Jindřichovicích 
pod Smrkem.

 HLASOVÁNÍ: 6 – 0 – 0
(usnesení bylo přijato)

Po skončení jednání poděkoval mís‑
tostarosta občanům za účast a v 18:00 
ukončil ZO. 

ZASTUPITELSTVO

PERSONA 
DOLLS V MŠ

(projekt Na jedné lodi 
II., MAS Frýdlantsko)

Panenka Fanynka k  nám začala chodit 
do školky a dala si za úkol, se svou kama‑
rádkou Hankou, mluvit s dětmi o téma‑
tech, která se špatně vysvětlují. Ráda by 
naučila děti, jak reagovat na předsudky, 
podporovala empatii a  rozvíjela u  nich 
kompetence vyjadřování. Zatím se s dětmi 
seznamuje, ptá se jich, co je baví a vypráví 
nám o sobě. Uvidíme, co vše se s panenkou 
naučíme. Měla by k nám do školky chodit 
pravidelně, jednou za tři týdny…pokud to 
bude možné, vzhledem k současné situaci.

VÝLET NA SRUB POD 
VRTULEMI

Odstávka proudu ve vsi? Nevadí! Je konec 
září a babí léto je v plném proudu. Využí‑
váme to k malému výletu na srub, kde se 
na pár hodin venku „zabydlíme“. Máme 
deky, pití, svačiny, bublifuky, korálky 
od princezny v trávě poztrácené, hračky 
na pískovišti, odrážedlo, klacíky, slunce 
nad hlavou, a  hlavně kupu kamarádů! 
Rozděláme si oheň, opečeme buřtíky, 
zaskáčeme panáka, kreslíme křídami, 
sjíždíme po zadečku stráň, trháme kytičky 
maminkám…a je nám hej!

Za MŠ Kamila Kolaříková

JAK JSME SE 
ŠKOLKOU 
VYTÁČELI MED

Děti měly možnost si v září ve školní jí‑
delně vyzkoušet vytáčení medu. Nejdříve 
bylo třeba odvíčkovat včelí plástve plné 
medu, potom vytáčet med v medometu. 
Kdo se zrovna nevešel k „práci“, mohl se 
zabavit vykrajováním ozdobiček z vosko‑
vých plátů.

Ze  dvou plných rámků jsme vytočili 
3,5 sklenice medu. Něco jsme si mohli 
ve školce nechat na mlsání a svačinky. 
Mňam!!

Děkujeme především jindřichovickým 
včelkám a  včelařce Viktorce Novotné. 
Také Olince Cecoi, která se nám věnovala, 
vše nám trpělivě vysvětlovala a učila nás 
co a jak. Díky nim máme voňavý, sladký 
a ulepený zážitek. A díky patří i včelaři 
Milanu Řehořovi, který nám před Váno‑
cemi daroval voskové pláty. Děti z nich 
tenkrát tvořily svíčky, jako dárek pro ro‑
diče, což je moc bavilo. Některé pláty nám 
ještě zbyly, tak jsme je mohli zase využít.

Děti byly nadšené a do práce se jen hr‑
nuly. Do ochutnávání medu jakbysmet. 

Za MŠ Kamila Kolaříková
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SPOLKY

ZÁŘÍ VE ŠKOLE
MEDOVÝ DEN

Třetí den nového školního roku byl ve zna‑
mení práce se včelami a  školním úlem. 
Děti se naučily odvíčkovat medové rámky 
a  v  medometu vytáčet med. Pan Řehoř 
nám předvedl práci s refraktometrem. Díky 
němu jsme zjistili, že náš med je opravdu 
kvalitní. Tento den jsme si nejen užili, ale 
dozvěděli se spousty zajímavých a nových 
informací o chovu včel.

ZAKONČENÍ PLAVEC-
KÉHO VÝCVIKU

Od začátku ledna jezdil loňský druhý a tře‑
tí (letošní třetí a čtvrtý) ročník na plavecký 
výcvik. Bohužel kvůli situaci s COVIDEM 
kurz nemohl proběhnout až do konce. Ale 
nakonec se vše podařilo a současní třeťáci 
a čtvrťáci kurz úspěšně dokončili 7. září. 
Velký dík patří plavčíkům a všem zaměst‑
nancům SRC Nové Město pod Smrkem, 
kteří se o nás tak skvěle starali. Děkujeme!

KERAMICKÁ DÍLNA 
V POUSTCE

Ještě před uzavřením škol jsme se stihli 
vypravit do Poustky do keramické dílny 
manželů Novákových. Pan Mirek No‑
vák nás provedl stezkou řemesel, s paní 
Martinou jsme pak vyráběli keramické 
zvonky s motivem moudré sovy, která by 
nás letos měla provázet celým školním 
rokem. Měli jsme možnost nahlédnout 
do keramického obchůdku a seznámit se 
s tamějšími zvířecími obyvateli, oslíkem 
Jarošem a kozou Mekie. Jejich krmení děti 
obzvlášť nadchlo.

DOPOLEDNE 
NA KVĚTINOVÉ 
FARMĚ

Za velký úspěch považujeme také to, že 
jsme zvládli zrealizovat dlouho plánova‑
nou návštěvu místní květinové farmy.

Majitelka farmy Lamya Zítková nás nej‑
prve svým barevným královstvím pro‑
vedla. Překvapilo nás, kolik druhů květin 
na podzim ještě kvete. S pomocí výuko‑
vých kartiček jsme se snažili jednotlivé 
druhy v  zahradě najít a  pojmenovat. 
Zajímavou a zároveň zábavnou výzvou 
bylo poznávání květin se zavřenýma 
očima jen podle vůně. Děti se během do‑
poledne naučily připravit záhon, zasadit 
cibulky narcisek a zasít semínka měsíčku 
lékařského. Finálním úkolem bylo uvázat 
kytici. Všechny uvázané kytičky pro ma‑
minky byly nádherné. Počasí nám přálo, 
a tak jsme si to všichni moc užili. Někteří 
byli na farmě poprvé a je tedy skvělé, že 
už vědí, že v Jindřichovicích pod Smrkem 
takové krásné místo máme.

Kromě zmíněných akcí jsme se snažili 
s  dětmi strávit co nejvíce času venku 
i během normálních vyučovacích hodin, 
což se nám díky pěknému počasí dařilo. 

Za ZŠ Jindřichovice Viktorie Novotná 
a Berenika Bilíková

MŠ + ZŠ

TVOŘIVÁ 
SPOLEČNOST
Už dvakrát jste si měli možnost přečíst od‑
povědi na otázky s tématem Tvořivá spo‑
lečnost. Poslední otázka k tématu Tvořivá 
společnost zní: Co podle vás brání lidem 
být „opravdovým Člověkem“?

ODPOVĚDI:

1. Nic. Jen každodenní skutky ukáží, 
jsem‑li dobrý člověk, nebo ne. Sám sobě 
mohu vytvořit peklo, nebo ráj. Obojí máme 
v sobě. Lidstvu tomuto obecně brání jeho 
pomýlený egocentrismus, s tím že má prá‑
vo na víc, než mu náleží. Pavel

2. NIC!!! Je na každém, pro jaké chování 
a přístup k druhým se rozhodne. Jana

3. Znal jsem z  literatury pouze jedno‑
ho„opravdového člověka“.Meresjeva. Ne‑
rad bych dopadl jako on. Ani mi nebude 
vadit, že o mně nikdo nenapíše román. 
Mně bude stačit žít takový život, aby se 
za mne nemuseli rodiče, děti a příroda 
stydět. Milan

4. Strach. Marek

5. Žít zcela (sebe)vědomě Petr

6. Strach a ego. obyvatelka Jindřichovic

7. Tato otázka není vůbec lehká, protože se 
nad takovými tématy zamýšlíme asi málo‑
kdy. Co člověku brání, aby byl opravdovým 
Člověkem? Já bych řekla, že náš egoismus, 
protože v naší hluboké podstatě, v našem 
nitru, za všemi těmi tužbami, zlobami, 
závistí, touhou po  moci, posuzováním 
a odsuzováním sebe i druhých, pýchou 
atd. je láska, radost, touha po šťastném 
životě a dávání. Takže stačí překročit svůj 
egoismus, odmítat neustálý přísun nega‑
tivních myšlenek do naší hlavy, přijímat 
jen ty dobré a je vyhráno. Květa Stančová

Na závěr si dovoluji připojit, jak jsou zfor‑
mulovány osnovy Tvořivé společnosti 
Mezinárodním společenským hnutím 
AllatRa, které byly vytvořeny na základě 
obrovského množství odpovědí lidí z více 
než 140 zemí světa v projektu Jediné zrno.

8 OSNOV TVOŘIVÉ 
SPOLEČNOSTI

Člověk je základní jednotka společnosti. 
Lidstvo je jedna velká rodina.

1. Život Člověka – Život Člověka je nejvyšší 
hodnotou. Je nutné chránit život každého 
Člověka jako svůj vlastní. Cílem společ‑
nosti je zabezpečit a garantovat, že život 
každého Člověka má tu nejvyšší hodnotu. 
Není a nemůže být nic cennějšího, než ži‑
vot Člověka. Pokud je cenný jeden Člověk, 
znamená to, že jsou cenní všichni Lidé!

2. Svoboda Člověka – Každý člověk má, 
už díky samotnému narození, právo být 
Člověkem. Všichni lidé se rodí svobod‑
ní a sobě rovní. Každý má právo volby. 
Na Zemi nemůže být nikdo a nic důleži‑
tější než Člověk, než jeho svoboda a práva. 
Realizace práv a svobod Člověka nesmí 
narušovat práva a svobody ostatních lidí.

3. Bezpečnost Člověka  – Nikdo a  nic 
ve společnosti nemá právo ohrožovat život 
a svobodu Člověka!

Každý Člověk má garantované bezplatné 
zajištění základních životních potřeb, 
včetně jídla, bydlení, lékařské péče, vzdě‑
lání a plného sociálního zabezpečení.

Vědecká, výrobní a technologická činnost 
ve společnosti musí být nasměrována vý‑
hradně na zlepšení kvality lidského života.

Zaručená ekonomická stabilita: absence 
inflace a krizí, stabilní a stejné ceny na ce‑
lém světě, jediná měnová jednotka, mini‑
mální fixní zdanění nebo žádné zdanění.

Bezpečnost Člověka a společnosti před 
jakýmkoliv druhem ohrožení je zajištěna 
jednotnou celosvětovou službou na řešení 
mimořádných situací.

4. Transparentnost a dostupnost informa‑
cí pro všechny – Každý Člověk má právo 
být věrohodně informován o  pohybu 
a  přerozdělení finančních prostředků 
společnosti. Každému Člověku jsou do‑
stupné informace, v jakém stavu je plnění 
rozhodnutí přijatých společností.

Masmédia patří výhradně společnosti 
a poskytují informace pravdivě, otevřeně 
a čestně.

5. Tvořivá ideologie – Ideologie musí být 
zaměřena na popularizaci nejlepších lid‑
ských vlastností a na ochranu před vším, 
co je namířeno proti Člověku. Hlavní prio‑
ritou je lidskost, vysoké duchovně morální 
zásady Člověka, humánnost, poctivost, 
vzájemná úcta a upevňování přátelství.

Vytvoření podmínek pro rozvoj a výchovu 
Člověka s velkým Č, pěstování mravních 
hodnot v každém člověku a ve společnosti.

Zákaz propagandy násilí, nepřípustnost 
a odsouzení jakékoliv formy rozdělení, 
agrese a antihumánních projevů.

6. Rozvoj Osobnosti – Každý člověk v Tvo‑
řivé společnosti má právo na všestranný 
rozvoj a seberealizaci.

Vzdělání musí být bezplatné a stejně do‑
stupné všem. Vytvoření podmínek a roz‑
šiřování možností pro realizaci tvůrčích 
schopností a nadání Člověka.

7. Spravedlnost a rovnost – Všechny pří‑
rodní zdroje patří Člověku a spravedlivě se 
rozdělují mezi všechny lidi. Monopolizace 
zdrojů a jejich iracionální využívání jsou 
nepřípustné. Tyto zdroje se spravedlivě 
přerozdělují mezi obyvatele celé planety.

Přeje‑li si to Člověk, je mu garantováno 
pracovní místo. Mzdy za  vykonávání 
identických pozic, za stejnou specializaci 
či profesi musí být stejné na celém světě.

Každý má právo na  osobní vlastnictví 
a příjem, avšak v mezích výše kapitalizace 
jednotlivce, která je stanovená společnos‑
tí.

8. Samospráva společnosti – Pojem „moc“ 
v Tvořivé společnosti neexistuje, protože 
zodpovědnost za  celou společnost, její 
rozvoj, podmínky pro život a harmonické 
uspořádání je na každém Člověku.

Každý Člověk má právo se podílet na řízení 
Tvořivé společnosti a na schvalování zá‑
konů pro zlepšení života Člověka.

Řešení společensky důležitých, sociálně 
významných, ekonomických otázek, které 
vedou ke změně kvality života Člověka, se 
předkládá k všenárodní diskuzi a hlasová‑
ní (referendum). 

Květa Stančová
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historierůzné

ŽIVOTNÍ DRÁHA RODINY RUDOLFA  
KÖNIGA, ZAKLADATELE PEKAŘSTVÍ 
V HORNÍ ČÁSTI NAŠÍ VESNICE
Pan Rudolf König, narozen roku 1902, založil u nás za první re‑
publiky úspěšné pekařství. Budova se nacházela na křižovatce 
naproti panu Linhartovi a Fantových. Tenkrát pekaři pekli nejen 
chleba ale hodně druhů koláčů a jiného pečiva, které se rozvá‑
želo na objednávku i po vesnici, hlavně také do hospod, kde se 
konaly svatby a různé jiné slavnosti, hlavně odpolední čaje. Ty 
v hospodě u pana Bradáče, která dnes už leží v rozvalinách vedle 
domu rodiny Fantových. Pana Königa a jeho manželku měl každý 
rád pro jejich laskavost a vstřícnost k zákazníkům. Pan König 
měl ve svém pekařství také učně a všechny naučil řádné pekař‑
ské řemeslo. Spolu s manželkou vychovali tři děti. Paní Dorota 
Tomešová stále žije v Domově důchodců a letos jí bylo 96 let. 
Nejmladší dcera zemřela na záškrt v mladém věku začátkem 
2. světové války. Tenkrát umíralo hodně mladých lidí. Na tuto 
nemoc nebylo léku. Dnes se již toto onemocnění nevyskytuje, ne‑
boť je očkování a léky. Syn Gero pracoval mnoho let v uranových 
dolech a bydlel v Liberci. Později v Jindřichovicích, kde se znovu 
oženil a také zde roku 2016 zemřel. Pan König vedl své pekařství 
spolu s manželkou do konce druhé světové války v roce 1945. 
Po velkých politických změnách v našem pohraničí musel své 

pekařství uzavřít a vícekrát již neotevřel. Pan König poté pracoval 
v Novém Městě pod Smrkem v továrně a později v Prefě Horní 
Řasnice až do svého odchodu do starobního důchodu. Pečivo 
si pekli jen pro svou potřebu. Byl také hodně sečtělý, měl doma 
velkou knihovnu. V důchodu choval hodně králíků pro vlnu. Sám 
si je stříhal a posílal do továrny na zpracování a doma prodával 
v různých barvách. Naše rodina tak také chodila, byla to výborná 
vlna, a hlavně měkká a hřejivá na krásné svetry. Vlastnil také 
část louky naproti Tamlerovým, kde pěstoval pšenici a zeleni‑
nu. Z pšenice si vařil ráno k snídani polévku. Chodil také rád 
do lesa na houby, ostružiny a maliny. Vyprávěl nám také svoji 
příhodu, jak ho jednou pronásledovalo divoké prase až do polí, 
že ztratil i boty, jak musel utíkat. Manželé Königovi prožívali své 
stáří ve svém domě, kde vlastnili pekařství. Jejich dcera Dorota 
jim chodila ve stáří hodně pomáhat. Oba manželé zemřeli v roce 
1986 a jsou pohřbeni na místním hřbitově.

Kdo jste je znali, věnujte jim tichou vzpomínku.

Waltraud Jiranová

DOPIS ZNOVU ZVOLENÉHO 
HEJTMANA LIBERECKÉHO KRAJE
Vážení a milí přátelé, paní starostky a páni starostové,

před týdnem jsem projevoval svoje obavy z toho, zda a kdy za‑
berou všechna opatření a omezení a jaká budou ta nová. Nová 
opatření známe. Není jisté, jak dlouho budou trvat, ale dobrá 
zpráva je, že čísla z posledních dnů nás opravňují k opatrnému 
optimismu. Reprodukční číslo kleslo na hodnotu 1 a nárůst počtu 
nově nakažených zpomalil. Přesto jsou čísla pozitivně testovaných 
stále vysoká a statistické údaje jsou bohužel neúprosné, zhruba 
4% z nich budou do tří týdnů potřebovat nemocniční péči. Stále 
není důvod jásat a dodržování nařízení a opatření k omezení 
sociálních kontaktů je jediný reálný nástroj ke zpomalení šíření 
nemoci COVID 19, který máme společně k dispozici.

Nemocnice a především lidé v nich, bojují s přívalem nových pa‑
cientů statečně, především v oblasti intenzivní COVID+ péče, kde 
máme k dnešnímu dni 63 pacientů a 11 volných lůžek. K 1. listopa‑
du je v krajských nemocnicích celkem 367 COVID+ pacientů, mi‑
nulou neděli to bylo 195 pacientů, z toho 39 vyžadovalo intenzivní 
péči. Podle názoru odborníků bude hlavní nápor na nemocnice 
kulminovat v druhém listopadovém týdnu. Ve spolupráci s ne‑
mocnicemi budeme dělat vše pro to, abychom byli schopni ještě 
navýšit kapacitu na odhadovaný nárůst o dalších 10 – 15 procent.

Minulý týden jsem se vyjádřil kriticky směrem k předvídatelnosti 
a důvěryhodnosti vládních opatření. Děkuji všem, kteří se mnou 
nesouhlasili a byli schopni věcně argumentovat. Těm, kteří to vzali 
jako záminku k nadávkám a „hejtům“ chci jen připomenout, že 
demokracie je diskuse a střet názorů bez vzájemného respektu 
není možný.

Dnes bych rád uvedl jeden příklad toho, jak může příprava a vyhla‑
šování omezující opatření a zásah do života lidí vypadat. Pláno‑
vaná opatření jsou vyhlášena pět dní předem, tedy s dostatečným 
předstihem, vyhlásí se na jasně stanovenou dobu a vysvětlí se, 
proč fungují. Epidemiologická data veřejnosti vysvětluje člověk 
z nezávislé a důvěryhodné instituce. Snad se už příště budeme 
inspirovat u sousedů v Německu.

Všechno v životě má svůj začátek a svůj konec. V úterý defi‑
nitivně skončí volební období 2016–2020. Minulý týden jsme 
podepsali koaliční smlouvu a v úterý 3. listopadu se bude konat 
ustavující jednání Zastupitelstva Libereckého kraje. Chci po‑
děkovat za spolupráci končících zastupitelkám a zastupitelům 
a především kolegyním a kolegům, s nimiž jsem mohl jako hejt‑
man spolupracovat v Radě Libereckého kraje. Jsme přesvědčený 
o tom, že nové krajské zastupitelstvo i rada mají na co navazovat, 
a to nejenom v oblasti aktuálního krizového řízení. Budu se sna‑
žit o to, aby i nadále byly obce a města partnery kraje a hlavním 
mottem byla spolupráce kraje se všemi, kteří o to projeví zájem.

V těchto těžkých dnech chci poděkovat všem lékařům, zdravot‑
ním sestrám, záchranářům, pečovatelkám a všem lidem v první 
linii. A také všem, kteří zajišťují chod země a služeb, které kaž‑
dodenně potřebujeme: od policistů, úředníků až po prodavačky, 
učitele a učitelky na online výuce nebo učitelky v mateřských 
školkách. Děkuji všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhají 
zvládat situaci v nemocnicích, domovech pro seniory a dalších 
zařízeních. Děkuji za pomoc všem lidem, kteří pomáhají tam, 
kde mohou a umí a kde je to potřeba, stejně jako těm, kteří do‑
nesou třeba nákup svým sousedům v seniorském věku.

V uplynulém týdnu jsme slavili narozeniny naší země, 102. výro‑
čí založení Československa, český den svobody. Je to naše země, 
ale ne ve smyslu, že si s ní můžeme dělat, co chceme. Ale naše 
země, za kterou máme společnou a nedělitelnou odpovědnost. 
Odpovědnost vůči našim dětem a dětem jejich dětí, kterým ji 
jednou předáme. Odpovědnost za budoucnost. Naše země za‑
žila od roku 1918 mnohé, slavné chvíle a také porážky a selhání. 
Společně jsme jako národ přežili mnohé, společně musíme 
zvládnout i příští dny a měsíce. Každý tam, kam ho jeho život 
nebo osud zavedl.

Držme pohromadě, společně to zvládneme.

S pozdravem, Martin Půta, 
hejtman Libereckého kraje

Svátek Dušiček 
2. listopadu

Večerní soumrak tiše zahalí celý hřbitov,
slunce zapadá za hory, já stojím mezi hroby.

V tichém rozjímání dnes každý vzpomíná na svoje blízké.

Hroby jsou překrásně ozdobené,
každý jim na hrob svoji lásku přináší.

Svíčky ve větru tiše plápolají,
dnes opravdu Dušičky svůj svátek mají.

Každý, kdo odešel z našeho života,
musíme stále vzpomínat.

Život je tvrdý jako skořápka
a každý prožíval s námi svoje pády i vzestupy,

štěstí a zklamání.

Svoje veliká tajemství si každý vzal s sebou na věčnost.
Na nebi vychází měsíc i hvězdy,

dnes hvězdy větší záři mají.
Dnes zdraví všechny hroby,

dnes Dušičky svůj svátek mají.

Waltraud Jiranová

Liberec, 2. listopadu 2020
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LISTOPAD

počasí vítr sníh
ranní odpol. v cm

1 8 17 skoro jasno M/S
2 4 16 oblačno M 
3 8 10 zataženo,přeháňky M
4 8 13 zataženo M
5 12 21 skoro jasno M/S
6 14 19 skoro jasno S/Č
7 11 17 skoro jasno M
8 3 14 zataženo M
9 7 12 ráno mlha, polojasno, odpol.zataženo M

10 0 20 jasno M
11 -1 12 oblačno M
12 10 17 skoro jasno M
13 6 13 zataženo, odpol.déšť Č
14 4 8 zataženo M
15 2 14 skoro jasno B
16 -5 10 jasno M
17 -2 9 jasno Č
18 -8 0 jasno, odpol.zataženo M
19 -1 2 sněžení , odpol.zataženo Č 3
20 0 0 zataženo Č 2
21 0 2 ráno mrznoucí mrholení, zataženo Č 2
22 0 2 zataženo, odpol.mrholení M nesouvisl.
23 2 7 zataženo, odpol.polojasno Č 0
24 -3 10 polojasno M
25 -2 12 jasno, odpol.polojasno M
26 4 2 ráno mlha,zataženo,mrholení Č
27 -2 0 zataženo, odpol.skoro jasno Č
28 -4 3 jasno, odpol.polojasno M
29 -11 3 jasno B/Č
30 -7 3 zataženo M

B - bezvětří

2018
teplota - OC

vítr

POČASÍ

LISTOPAD

počasí vítr sníh
ranní odpol. v cm

1 -5 8 Ráno mráz, slunečno M
2 8 12 Zataženo, polojasno S
3 5 11 Zataženo S
4 7 9 Ráno déšť, odpoledne polojasno B
5 6 10 Zataženo M
6 7 8 Polojasno Č
7 5 8 Zataženo M
8 3 10 Ráno slunečno, později zataženo B
9 5 7 Déšť B

10 -2 8 Ráno mráz, slunečno B
11 -3 6 Ráno mráz, slunečno B
12 4 5 Celodenní déšť, večer sněžení B
13 2 3 Sněžení B 2 cm
14 -1 8 Ráno mráz, slunečno B
15 4 11 Polojasno M
16 4 8 Slunečno, větrno S
17 9 14 Slunečno, větrno VS
18 12 8 Déšť, zataženo Č
19 4 10 Polojasno, oblačno Č
20 5 6 Zataženo Č
21 4 8 Déšť Č
22 8 11 Slunečno B
23 5 10 Polojasno M
24 -2 8 Ráno mráz, slunečno M
25 6 7 Zataženo, mlha M
26 3 8 Zataženo M
27 4 6 Zataženo, déšť Č
28 3 5 Polojasno Č
29 4 6 Déšť, zataženo Č
30 -3 4 Ráno mráz, zataženo Č

B - bezvětří

2019
teplota - OC

vítr

POČASÍ 2018/2019
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POČASÍ

PROSINEC

počasí vítr sníh
ranní odpol. v cm

1 0 4 ráno mrznoucí mrholení, zataženo Č
2 4 6 zataženo, přeháňky S
3 8 11 přeháňky, odpol.ubývání oblačnosti,večer déšť Č
4 9 6 zataženo,déšť Č
5 0 5/-5 skoro jasno M
6 4 7 zataženo S/Č
7 6 8 zataženo, odpol.přeháňky Č
8 3 6 zataženo, odpol.přeháňky Č
9 3 5 zataženo, přeháňky Č

10 2 4 zataženo, přeháňky S/Č
11 1 2 zataženo, sněženi Č 3
12 1 2 zataženo, sněžení, odpol.přechodně polojasno M 10
13 -3 2 zataženo M 8
14 -1 0 zataženo M 8
15 -2 0 sněžení, odpol.zataženo M 8
16 -3 0 zataženo, odpol.polojasno M 6
17 -2 3 zataženo M 5
18 3 4 přeháňky, odpol.ubývání oblačnosti M nesouvisl.
19 -5 3 jasno, odpol.polojasno M nesouvisl.
20 0 3 zataženo, sněžení, odpol.déšť Č 2
21 4 7  zataženo, déšť Č/S 0
22 7 6 zataženo, déšť Č
23 3 5 zataženo, déšť Č
24 0 -1 sněhové přeháňky M 1
25 0 1 sněhové přeháňky, odpol.déšť Č 1
26 2 2 přeháňky Č 0
27 5 7 zataženo, odpol.ubýv.oblačnosti M
28 3 3 přeháňky M
29 3 3 přeháňky M
30 2 3 déšť Č
31 2 3 polojasno, večer slabý déšť Č

B - bezvětří

2018
teplota - OC

vítr

POČASÍ

PROSINEC

počasí vítr sníh
ranní odpol. v cm

1 -2 2 Noční sněžení, zataženo M nesouv
2 -1 2 Sněžení, déšť, zataženo M nesouv
3 -2 2 Polojasno B
4 -1 4 Slunečno B
5 -6 2 Zataženo Č
6 5 5 Polojasno Č
7 4 7 Déšť, zataženo, větrno N
8 4 8 Polojasno, větrno N
9 6 5 Zataženo, déšť Č

10 2 4 Polojasno, větrno Č
11 -5 4 Ráno mráz, polojasno B
12 2 5 Polojasno Č
13 3 8 Zataženo Č
14 4 6 Déšť, zataženo, větrno S
15 4 8 Déšť, zataženo, větrno Č
16 6 12 Slunečno M
17 2 8 Polojasno B
18 10 8 Polojasno Č
19 -1 10 Ráno mráz, mlha, zataženo S
20 11 12 Polojasno S
21 6 8 Slunečno M
22 -1 10 Ztaženo B
23 5 6 Slunečno B
24 4 3 Zataženo Č
25 4 3 Déšť, zataženo, větrno Č
26 3 4 Déšť, zataženo, větrno Č
27 3 2 Déšť, zataženo, větrno Č
28 -1 1 Sněžení, zataženo M
29 -2 2 Zataženo N
30 3 7 Polojasno Č
31 4 6 Polojasno B

B - bezvětří

2019
teplota - OC

vítr


