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SLOUPEK 
STAROSTY
Blíží se 7. srpen. První nebo druhý ví‑
kend v srpnu se postupně ustálil jako 
termín svátku naší obce. Od roku 
1999 se stal již tradicí, kterou ne‑
přerušily ani povodně. V loňském 
roce nám náš svátek zkazila covi‑
dová opatření a v tom letošním jej 
minimálně ovlivní. Za normálních 
okolností bychom měli připraveno 
představení Jaroslava Duška s někte‑
rým z jeho hostů a na sobotní den 
nachystánu řadu různých aktivit. 
Letos po  uvolnění hygienických 
omezení nikdo neví, kam dříve 
skočit a  snaží se hubené období 
dohnat. Stejně tak Jaroslav Dušek 
se omluvil, neboť má nasmlouváno 
natáčení filmu. Nicméně, rozhod‑
ně si nenechejte ujít sobotní den 
a přijďte, prosím, podpořit naše hasiče. Tradiční hasičská soutěž 
O pohár starosty obce, kterou jsme k uctění památky k bývalé‑
mu starostovi hasičů Horstovi Krausemu přejmenovali na jeho 
memoriál, se konat bude! K tomu postupně připravujeme řadu 
dílčích aktivit, abychom vytvořili podmínky pro setkání i zábavu 
místních občanů, rodáků i návštěvníků obce, kteří se každoročně 
rádi sjíždějí do své obce potkat se. Přijďte proto „pobejt“. Program 
se v tuto chvíli opatrně tvoří a doplňuje a budeme doufat, že nám 
do něj nějaká hlava pomazaná „nehodí vidle“ nějakým novým 
covidovým opatřením. Ono do obecních veřejných akcí se dobře 
trefuje. Nebezpečí jsem nikdy nepodceňoval, ale všichni cítíme, 
že některé hysterické zákazy a omezení jsou již dost za hranou. 
A v takovém prostředí se dá jen těžko pracovat. Proto chci věřit, 
že situace bude nadále příznivá a budeme mít možnost, alespoň 
v rozumné míře, jako při první letošní akci počátkem června s ná‑
zvem‚, Zpátky na hřiště“ sejít se jako sousedé a svobodní lidé a den 
si užít. Budeme se snažit původnímu schématu minimálně alespoň 

trochu přiblížit. Dopoledne program podrží soutěž hasičů a odpo‑
ledne to budou různé akce jako příležitost k zabavení, které by nás 
udržely pospolu. Občerstvení na všechny způsoby, zdravé i to jiné, 
je samozřejmostí a každý si jistě vybere. Srdečně Vás tedy všechny 
zvu na hasičskou soutěž Memoriál Horsta Krauseho s celodenním 
doprovodným programem, podle aktuální situace. Uvažujeme 
i o soutěži o nejlepší štrůdl, ačkoliv dobře 
víme, že nakonec budou nejlepší všechny. 
Program bude zveřejněn včas a opět bude 
vývoji situace přizpůsoben tak, abychom 
si den co nejlépe užili a současně se nestali 
terčem přemrštěných, ve vzduchu visících 
hygienických a represivních opatření, kte‑
rá by nám měla pokazit náladu i vynalože‑
nou energii. 

Pavel Novotný, starosta.

OBEC HRUŠKY ČERVENEC 2021
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Zprávy z obce

 
 
 

ZPRÁVY 
Z OBCE
Letošní počasí je opravdu výjimečné. 
Osobně nepamatuji, kdy jsme takhle 
pozdě mohli začít pracovat na  realiza‑
cích připravených projektů. Zima se své 
vlády nechtěla vzdát a chladné počasí se 
sněhem poletujícím ještě v dubnu i v prů‑
běhu května drželo všechny plánované 
aktivity v uctivé vzdálenosti. Jaro pak pl‑
nou silou, jak je jeho zvykem, nastoupilo 
v krátkém období několika dní a žárlivě 
chtělo všechno dohnat. A tak pomyslný 
pracovní výstřel vlastně mohl padnout až 
začátkem června, protože po chladném 
počasí nastoupil tolik potřebný déšť, který 
ovšem venkovním pracím také moc nepře‑
je. A pak honem všechno stihnout.

1 Práce v obci

Dokončení dvou cest v Dětřichov‑
ci, zahájení prací na  vodní nádrži pod 
Skalkou, předání stavby a  její zahájení 
na  znovuobnovení střechy vyhořelé 
kotelny. Rovněž zahájení opravy kaple 
u kostela Nejsvětější Trojice. Zde jsme 
museli začít před ukončením dotačního 
řízení. Takže stavbu, jak bývá zvykem, 
obec předfinancuje a dotační podporu 
vyřídíme v  průběhu stavby. Bohužel 
stejně jako u kostela hrozilo propadnutí 
střechy. Současně je nutné také připustit 
nebezpečí, že deštivé počasí může nad 
tím příznivým převažovat a že stejně jako 
léto pozdě přišlo, může i rychle skončit. 
Nebylo by to nic neobvyklého. Navíc 
zde mají práce stanovený harmonogram 
včetně povinné přítomnosti úředníků, 
kteří dohlížejí na každý krok. Začali jsme 
odstraněním navážky u zdi kaple, která 
mnoho desítek let udržovala nežádoucí 
vlhkost stavby. Kaple se tím osamostatní 
a  vynikne a  bude odhalen prapůvodní 
stav, který našim generacím zůstal po léta 
skryt. Stavbu realizuje firma ARON HOU‑
SE, která se zásadně podílela na zajištění 
statiky kostela, střechy a vůbec všeho, 
co s obnovou funkčnosti až na výjimky 

souviselo. Do toho netrpělivě čeká opra‑
va mostku u knihovny. Situace si vyžá‑
dala jeho uzavření 31. ledna a prakticky 
do  konce května počasí nedovolovalo 
tyto opravy ani zahájit. Bohužel se ne‑
jedná o akci, kterou lze dělat po částech. 
Musí být provedena souvisle a jakmile se 
začne, musí se dokončit. Začít jsme mu‑
seli nezpevněnými cestami v Dětřichovci, 
protože tamní majitelé byli po zimním 
rozbahněném povrchu prakticky bez 
přístupu ke svým nemovitostem. Zde je 
to sice objížďka mostku nepohodlná, ale 
existující. Buďte prosím trpěliví, na všech‑
no, co jsme si předsevzali a slíbili, se do‑
stane. Na opravu naváže čekající oprava 
příkopu v ulici od kravína a bylo zahájeno 
napojení otevřené vodoteče ve  spodní 
části ulice. Pokud se Vám náhodou zdá, 
že jsme mohli na něco zapomenout, pro 
klid všech se neváhejte zeptat. Je to lepší, 
než v sobě živit neklid a nervozitu.

Zima byla nejen dlouhá, ale současně 
i devastující. Touto dobou bývají každým 
rokem zimní resty dávno hotovy. Para‑
lelně navíc pracujeme na  činnostech, 
které nejsou vidět, ale udělat se musejí. 
Jako například prosakující hráz našeho 
rybníka, kde musíme provést utěsnění 
nežádoucího úniku vody kolem stavidla. 
Dokončujeme zadržovací lesní nádrž pod 
Skalkou. Dokončit ji musíme, ačkoliv 
není urgentní, ale některé drobnosti je 
potřeba dotáhnout do konce. Využíváme 
firmy, které jsou v dosahu obce, ale ani ty 
nepracují pouze pro naši obec, ale i pro 
jiné subjekty zejména pro soukromé za‑
davatele. Pereme se tu o těch několik lidí 
na Frýdlantsku ochotných něco uceleně 
a v dohodnutém termínu udělat. Kdy měl 
kdo dovolenou se neptám ani ze zdvo‑
řilosti. Nemluvím o  úpravě veřejných 
prostranství i zeleně. Sice jsme na krátko 
sekané plochy zredukovali, ale trávu u ko‑

Zprávy z obce



JINDŘICHOVICKÉ LISTY / 2021 / ČERVENEC A SRPENZPRÁVY Z OBCE

3

munikací i parky posekat musíme. Přibyl 
i bezmála 1 km dlouhý příkop komunika‑
ce na Kukačku. Nelze ji nechat být, aby 
kraje vytvořily drny a drobné nálety. Ře‑
šením bude stranový mulčovač za traktor, 
dosud jsme si však vystačili s technikou, 
kterou máme. Je‑li příznivé počasí, není 
den, který by byl promarněn, ale ploch je 
prostě mnoho. Matou i zarostlé příkopy 
Krajské správy silnic, jejichž údržba je 

v její kompetenci. Byla provedena oprava 
vytipovaných cest formou tzv. tryskové 
metody.

2 Manipulace s otevřeným 
ohněm

Žádám v nadcházejícím období o opatr‑
nost při manipulaci s otevřeným ohněm, 
zejména při různém opékání a grilování. 

Neuhašené ohniště může náhle noční vítr 
rozfoukat po okolí a neštěstí je hotovo. 
Deštivé počasí by nás plést nemělo. Jsme 
tu stejně jako jinde odkázaní na kolektiv‑
ní odpovědnost, tak na ni, prosím, neza‑
pomínejme. Oheň je dobrý sluha, ale zlý 
pán, znáte to. 

Pavel Novotný, 
starosta
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ZASTUPITELSTVO

Přítomní: 
Pavel NOVOTNÝ, 
Vojtěch KOPECKÝ, 
Lubomír LEŽOVIČ, 
Ing. Petr PÁVEK, 
Milan ŘEHOŘ, 
Martin VONDRÁČEK

Omluven: 
Luboš MAUER, 
Jiří ZEZULKA, 
Michal KRAUSE

Přítomno: 
2 občané

PROGRAM 
JEDNÁNÍ

1) Úvod zahájení
2) III. úprava rozpočtu 2021
3) Schválení závěrečného 

účtu, zprávy audito‑
ra, schválení převodu 
výsledku hospodaření

4) Schválení roční závěrky 
obce Jindřichovice p.Sm.

5) Schválení roční zá‑
věrky ZŠ a MŠ Jindři‑
chovice p.Sm., p.o.

6) Schválení závěreč‑
ného účtu, zprávy 
auditora DSO Mikro‑
region Frýdlantsko.

7) Akcie FinReal Li‑
berec, a.s.

8) Majetkoprávní operace
9) OFŽP

Ověřovatelé zápisu: 
Lubomír Ležovič, 
Martin Vondráček

Pověřen zápisem: 
Otto Novotný

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

Starosta provedl zahájení 
a přivítání účastníků, konsta‑
toval usnášení schopnost. Ná‑
sledovalo určení zapisovatelů 
a schválení programu jednání, 
popřípadě kontrola plnění 
úkolů. Došlo k doplnění 
následujících bodů programu: 
6) Schválení účetní závěrky 
DSO Mikroregion Frýdlant‑
sko, výkup a směna pozemků 
na spodní cestě k fotbalovému 
hřišti, žádost o odkoupení 
pozemku p.č. XY a XY v k.ú. 
Jindřichovice p.Sm., pořízení 
pozemku p.č. XY v k.ú. Dětři‑
chovec.

Usnesení: ZO schvaluje 
program jednání dnešního 
zastupitelstva.

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

2) III. Úprava rozpočtu 
obce v roce 2021

Účetní obce paní Pilecká 
předložila ke schválení 
III. úpravu rozpočtu v letoš‑
ním roce. Příjmy ve výši 0 Kč, 
výdaje ve výši 1.045.000 Kč, 
financování 1.045.000 Kč, to 
vše k 21.06.2021.

Usnesení: ZO schvalu‑
je III. úpravu rozpočtu 
v letošním roce. Příjmy 
ve výši 0 Kč, výdaje ve výši 
1.045.000 Kč financování 
(položka ‑8115) 1.045.000 Kč, 
to vše k 21.06.2021.

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

3) Schválení 
závěrečného účtu, 
zprávy auditora, 

schválení převodu 
výsledku hospodaření

Zastupitelům byl předložen 
závěrečný účet obce Jindři‑
chovice p. Sm. za rok 2020, 
včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření 
(audit). Součástí závěrečného 
účtu je schválení výsledku 
hospodaření obce v roce 
2020 (+1.249.785,84 Kč) a jeho 
převod na účet 432 (Výsledek 
hospodaření předcházejí‑
cích účetních období), to vše 
k 30. 06. 2021.

Usnesení: ZO schvaluje 
výsledek hospodaření obce 
a závěrečný účet obce za rok 
2020 včetně zprávy auditora 
o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 
2020 – BEZ VÝHRAD.

Usnesení: ZO schvaluje VH 
(+1.249.785,84Kč) za rok 2020 
a převedení zůstatku na účet 
432 (Výsledek hospodaření 
předcházejících účetních 
období), to vše k 30. 06. 2021.

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

4) Schválení roční 
závěrky obce 
Jindřichovice p.Sm.
Zastupitelům byla 
předložena roční závěrka 
obce Jindřichovice p. Sm. 
za rok 2020.

Usnesení: ZO schvaluje 
roční účetní závěrku Obce 
Jindřichovice p.Sm. a to 
k datu 30.06.2021.

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

5) Schválení roční 
závěrky ZŠ a MŠ 
Jindřichovice p.Sm.
Zastupitelům byla 
předložena roční závěrka ZŠ 
a MŠ Jindřichovice p. Sm. 
za rok 2020.

Usnesení: ZO schvaluje roč‑
ní účetní závěrku ZŠ a MŠ 
Jindřichovice p. Sm. a to 
k datu 30. 06. 2021.

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

6) Schválení 
závěrečného účtu, 
zprávy auditora, 
schválení převodu 
výsledku hospodaření 
DSO Mikroregionu 
Frýdlantsko.

Zastupitelům byl předložen 
závěrečný účet DSO Mikro‑
regionu Frýdlantsko za rok 
2020, včetně zprávy o výsled‑
ku přezkoumání hospodaření 
(audit).

Usnesení: ZO schvaluje zá‑
věrečný účet, včetně zprávy 
auditora DSO Mikroregion 
Frýdlantsko.

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

7) Akcie FinReal 
Liberec, a.s.

Obec je vlastníkem 245 kusů 
kmenových akcií společnosti 
FinReal Liberec a.s., IČO: 
287 14 181, se sídlem České 
mládeže 594/33, Liberec 
VI‑Rochlice, PSČ: 460 06, 
zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 21. 06. 2021 
ZASTUPITELSTVA OBCE 
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM
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soudem v Ústí nad Labem 
pod sp. zn. B 2085, vydaných 
ve formě na jméno, v listinné 
podobě, o jmenovité hodnotě 
jedné akcie 500 Kč, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota 
činí 0,275 % základního 
kapitálu Společnosti. Obec 
obdržela nabídku za odpro‑
dej akcionáři Fin Realu spol. 
LIAD, která v zastoupení 
Ing. Wasserbauera nabídla 
za převod akcií částku 
1031 Kč za 1 akcii a v celkové 
hodnotě 252 595 Kč (dvě 
stě padesát dva tisíce pět 
set devadesát pět korun 
českých). Po proběhlé diskuzi 
zastupitelů bylo rozhodnuto 
o prodeji výše uvedených 
akcií za předpokladu, že 
Statutární město Liberec 
schválí prodej akcií ve svém 
vlastnictví společnosti LIAD, 
s.r.o., na jednání zastupitel‑
stva SML dne 24. 06. 2021. 
K prodeji akcií obec není 
nucena vlastní finanční 
situací, ale nebezpečím 
ztráty hodnoty vytěsněním 
minoritních akcionářů z roz‑
hodovacího vlivu, když začal 
hromadný prodej akcií právě 
minoritními vlastníky z obav 
ztráty hodnoty akcií. Obec 
nabídku v tuto chvíli nemůže 
ignorovat, neboť musí jednat 
s péčí řádného hospodáře 
a nedopustit znehodnocení 
vlastněných aktiv.

Usnesení: ZO po projednání 
schvaluje prodej 245 ks ak‑
cií spol. FinReal Liberec, a.s. 
nejméně za cenu 1.031 Kč 
za jednu akcii a pověřuje 
starostu k podpisu přísluš‑
né kupní smlouvy a k dalším 
potřebným úkonům s pro‑
dejem spojených.

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

8) Majetkoprávní 
operace

Schválení prodeje pozemku 
p.č. XY v k.ú. Jindřichovice 

p.Sm. za cenu dle znalecké‑
ho posudku, s požadavkem 
zpětné koupě. Žadatel XY. 
Záměr prodeje zveřejněn 
v době od 17. 05. 2021.

Usnesení: ZO schvaluje zá‑
věrečný účet, včetně zprávy 
auditora DSO Mikroregion 
Frýdlantsko.

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

Zveřejnění záměru prodeje 
pozemku p.č. XY a XY v k.ú. 
Jindřichovice p.Sm. Žadatelé 
XY a XY. O pozemek žádají 
za účelem scelení pozemku, 
neboť cesta je již několik 
desítek let součástí oploce‑
ných zahrad v soukromém 
vlastnictví. Jedná se o starou 
cestu, která končí na po‑
zemku XY. Reálně je plocha 
komunikace udržována 
v rámci přilehlých zahrad 
sousedícími vlastníky. 
Parcela XY je na jižní straně 
oddělena vodotečí a ploty 
dvou sousedů. Každý z nich 
má jiný vlastní využívaný 
přístup ke své nemovitosti. 
Tuto cestu nevyužívají 
a podle jejich vyjádření ani 
do budoucna nemají zájem 
užívat. Nyní nelze objektivně 
najít důvod, proč cestu 
neprodat. Je to sice cesta 
v majetku obce, ale jinak 
nefunkční, zaniklá a fyzicky 
neexistující. Není známo, 
že by bylo kdy veřejností 
vynucováno její obnovení. 
Komunikace jednoduše 
spontánně léty zanikla. 
Nabízí se tedy zveřejnění 
záměru prodeje k případné‑
mu vyjádření dalších stran, 
aby se předešlo nebezpečí, 
že jednajícím subjektů 
něco uniklo. K rozhodnutí 
o prodeji bude dán čas delší 
než obvyklý. Jedná se o ne‑
vratné majetkové rozhod‑
nutí a u pozemků, které byly 
historicky součástí cestní 
sítě, je nutné postupovat 
obezřetně.

Usnesení: ZO zveřejňuje 
záměr prodeje pozemků 
p.č. XY a XY v k.ú. Jindři‑
chovice p.Sm.

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

Zastupitelům byl předložen 
návrh směny a nákup pozem‑
ků do majetku obce, směrem 
k fotbalovému hřišti. Jedná 
se o pozemky, kdy bychom 
mohli již vyřešit přístupovou 
cestu ke hřišti, která je histo‑
ricky rozdělena na tři parcely 
k přilehlým domům. U XY je 
to pozemek p. č. XY a bude 
směněn za pozemek p.č. XY 
u Pily na statku, který přiléhá 
k pozemku čp. XY a tedy 
i náprava stavu. Zbývající dva 
pozemky budou vykoupeny 
dle znaleckého posudku. 
U XY je to pozemek p.č. XY 
a u XY pozemek XY. Všichni 
zainteresovaní s řešením 
souhlasí.

Usnesení: ZO schvaluje plán 
směny a prodeje pozemků 
do majetku obce Jindřicho‑
vice p.Sm. Jedná se o po‑
zemek p.č. XY do majetku 
obce, směněný za pozemek 
p.č. XY v majetku obce a po‑
řízení pozemků p.č. XY a XY 
do majetku obce nákupem, 
vše v k.ú. Jindřichovice 
p.Sm. a pověřuje starostu 
k takovým krokům, které 
povedou k získání pozemků 
pod cestou do majetku obce. 
V takovém případě současně 
starostu pověřují i k podpisu 
příslušných smluv. Cílem je 
zajištění bezproblémového 
užívání komunikace k fot‑
balovému hřišti, které je his‑
toricky problematické kvůli 
neochotě některých vlastní‑
ků pozemek obci prodat.

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

Pořízení pozemku p.č. XY 
v Dětřichovci od paní XY, kte‑
rý se nachází pod trafostanicí 

a připadne do majetku obce. 
Jedná se o nákup k zajištění 
zázemí pro obecní infrastruk‑
turu u silnice III. třídy. Cena 
za pozemek činí 15.000 Kč.

Usnesení: ZO schvaluje 
pořízení pozemku p.č. XY 
v k.ú. Dětřichovec do majet‑
ku obce za cenu 15.000 Kč.

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

9) OFŽP

XY, bytem Jindřichovice 
pod Smrkem XY, požádal 
dle článku 7.3), písmene b); 
c) směrnice obce Jindřicho‑
vice pod Smrkem č.1/2016, 
o poskytnutí nevratné dotace 
z obecního fondu životního 
prostředí na realizaci výměny 
oken a dveří spolu s izolací 
štítu (výměna starých dře‑
věných oken a dveří za nová 
termoizolační plastová okna 
a dveře) u rodinného domu 
č.p. XY. Akce činila 38.857 Kč, 
což dokládá příslušnou fak‑
turací za výrobky a instalaci, 
objednávkou a fotogalerií.

Usnesení: Usnesení: ZO 
schvaluje poskytnutí pří‑
spěvku z OFŽP na výměnu 
oken a izolaci štítu v rodin‑
ném domě č.p. XY, žadatel 
XY.

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

Po skončení jednání poděko‑
val starosta občanům za účast 
a v 17:45 ukončil ZO. 
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MŠ + ZŠ

ČERVEN 
S DĚTMI V MŠ
Během měsíce června jsme se školkovými 
dětmi oslavili Den dětí a Den otců.

První oslava se konala 1. 6. na srubu pod vrtulemi, kde si děti pod 
širým nebem snědly svačinku, hrály si na písku, řádily s odrážed‑
lem, sjížděly tradičně po zadečku oblíbený kopeček, kreslily kří‑
dami, skákaly panáka, vydaly se na stezku za pokladem a završily 
to celé obědem v podobě špízů grilovaných na ohni.

Na druhou oslavu byli přizváni rodiče, především však tatínci. 
Ve čtvrtek 17. 6. si s dětmi užili společné odpoledne na školní 
zahradě. Mohli spolu stavět hrad z písku, vozit děti v kolečku, 
cákat se u vody, vyfotit se ve foto‑koutku, pochutnat si na vše‑
lijakých dobrotách, pokreslit se barvami na tělo a společně si 

hrát. Děkujeme všem rodičům a sourozencům, kteří přišli a spolu 
s dětmi se dobře bavili. Děkujeme panu Štichovi, který se postaral 
o grilování, výborné špízy, domácí chleba a veselou hudbu, která 
celé akci dodala tu správnou párty atmosféru. Děkujeme hasičům 
za dobrůtky pro děti a rodičům, kteří přinesli něco na zub a něco 
do bosého chodníčku. Ten už je skoro hotový, chybí jen obrousit 
dřevo a natřít ho. Děti tak mohou zkoušet chodit naboso po šiš‑
kách, různě velikých kamínkách, po mechu, kaštanech, písku, 
dřevu, štěpce a ve vodě. Jsme moc rádi, že se povedlo chodníček 
zbudovat, a to díky ochotě Mirka Bubly a Michala Krauseho.

Budeme se s dětmi těšit na další společné akce. 

Za MŠ sepsala a nafotila Kamila Kolaříková.
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KONEC ŠKOLNÍHO 
ROKU
Hurá, už je to tu. Letos opravdu zasloužený odpočinek pro všech‑
ny zúčastněné strany. Rozdali jsme si vysvědčení, poděkovali jsme 
dětem i rodičům a rozloučili se s páťáky. Přejeme krásné, pohodo‑
vé a slunečné léto. Načerpejte co nejvíce sil a energie do dalšího 
školního roku! 

Za ZŠ Lenka Diškantová, foto: Berenika Bilíková
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SPOLKY

SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE 
PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
V  sobotu 5. června ve  14.00 hodin se 
na hřišti FK Sokol uskutečnilo společenské 
odpoledne pro děti a dospělé pod názvem 
ZPÁTKY NA HŘIŠTĚ. Akce byla náhražkou 
za neuskutečněný tradiční dětský den, 
kterému nepřálo počasí. Současně byla 
i podnětem k návratu do společenského 
života po ukončení zmatených vládních 
opatření a nabídnutí dětem jiné alterna‑
tivy než té počítačové. Děkuji návštěv‑

níkům a  všem pořadatelům. Zejména 
hasičům, fotbalistům a dalším ochotným 
dobrovolníkům a  dobrovolnicím. Akce 
byla navenek koncipována velmi volně 
a neorganizovaně, protože termínů, pra‑
videl a povinností jsme si v covidové době 
užili až dost a řekl bych, že si ještě užijeme. 
Zkrátka parta dobrovolníků po jednodu‑
ché a krátké domluvě přišla na hřiště o ho‑
dinu dříve a bez dlouhých diskuzí si každý 

našel své místo a připravil trochu zábavy 
pro toho, kdo se chtěl zabavit. Malý či 
velký. Na hrací plochu následně nastoupili 
naši fotbalisté proti Vísce, kterou porazili 
2:1, a o to neochotněji se pak všem chtělo 
domů. Inu vítězství není událost ledajaká. 
Děkuji všem za účast i pomoc. 

Pavel Novotný, 
starosta
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KVĚTINY 
NA MOSTĚ
Novou květinovou výzdobu v  centru 
obcena mostě přes Jindřichovický po‑
tok nelzepřehlédnout. Květiny mají tu 
kouzelnoumoc, že okamžitě pozvednou 
a okrášlíprostor kolem sebe. Proto vybrat 
místo, kde budou dělat radost největší‑
mu počtu místních obyvatel, ale i  těm, 
kteří skrze Jindřichovice projíždějí, bylo 
jednoznačné. S nápadem přišli členové 
Okrašlovacího spolku Jindra, který letos 
u nás vznikl. Máme zatím jen velmi ome‑
zený rozpočet z členských příspěvků, přes‑
to jsme se rozhodli, že květiny zakoupíme. 
Touto cestou bychom rádi ještě jednou 
poděkovali rodině Werznerových, která 
nám truhlíky a držáky na ně propůjčila, 
a také naší obci, která zohýbání držáků 
na míru mostku a jejich nátěr zaplatila. 
O zalévání a údržbu květin se postarají 
členky spolku. 

Radka Slížová, 
předsedkyně okrašlovacího spolku.

ČAPÍ RODIN-
KA JE V JIND-
ŘICHOVICÍCH 
DOMA
Ano, už je to naše rodinka a Jindřichovice 
se staly rodným domovem jejích mláďat. 
Většina z Vás ví, že se nám čapí páreček 
za naši námahu odměnil třemi vylíhnutý‑
mi čápaty. A také víme, že je už každý rok 
budeme netrpělivě čekat, až znovu přiletí. 
Povedlo se tedy něco, v co jsme doufali. 
Jsme hrdými kmotry tří krásných mláďat. 
Jsou nádherná. Děkuji paní Květě Stančové 
za zorganizování rodinného fotografování. 
Autorovi fotografií panu Ladislavovu Stan‑
čovi za jejich fotografie a Jitce Červenkové 
za poskytnutí pozorovatelny v jejím pod‑
krovním bytě v Resselově vile. 

Pavel Novotný, 
starosta
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TORNÁDO NA MORAVĚ 
A POMOC NAŠÍ OBCE
O této události není nutné obecně detailně psát. Obrázky zkázy 
jsou oprávněně ventilovány ve všech sdělovacích prostředcích. 
Zmíním tedy pouze, jak reagovala naše obec. Okamžitě po udá‑
losti jsem byl zavalen dotazy, jakým způsobem můžete pomoci. 
Logicky jsem to vědět nemohl ani jsem se nesnažil informace 
získávat. Zdevastované území, lidé, instituce, území i celá země 
byla v šoku. A poslední, co tamní krizový štáb mohl potřebovat, 
bylo zvedání a blokace tisíců telefonů. Měj jsem ale zkušenost. 
Zkušenost člověka, který v podobných situacích různého rozsa‑
hu byl mnohokrát. Nemluvím samozřejmě o tornádu, ale model 
je vždy obdobný. Mluvím o situaci, kdy je třeba řešit okamžitý 
zásah či situaci vyžadující koordinaci jiných osob či jednotek 
a při tom všichni z blízkého i vzdáleného okolí chtějí pomáhat 
nebo s Vámi najednou hovořit. Vy však musíte být soustředění, 
protože na Vaše pokyny čekají lidé v terénu. Náš úkol byl jediný. 
Nechat pracovat funkční Integrovaný záchranný systém v místě 
neštěstí a klíčové osoby neobtěžovat dotazy. Dotazy, které nejsou 
neodkladné. Každý v systému své úkoly zná. Je vycvičený, má síly 
a prostředky, zálohy, jednotné velení i spojení. Nacvičené postupy. 
Ví, co má dělat. Musí zajistit základní funkce území a organizovat 
záchranu životů a zdraví lidí, ale i zvířat. Snažit se minimalizovat 
možné škody.

Zmatek se tu nesmí rozvinout. Telefonáty a dotazy z celé republiky 
dovnitř území spíše mohou situaci komplikovat. A tak jsme trpěli‑
vě čekali, až nastane náš čas. Ten přišel po dvou dnech, kdy začaly 
přicházet informace, čeho je v dané situaci nedostatek a čeho je 
konkrétně třeba. Byl to čas, kdy se čerstvě ustanoveným členům 
krizového štábu rozvázaly ruce, předali kritické úseky a mohli 
začít řešit zmeškané a nezvednuté telefony zpětným voláním. 
Tady se právě ukázala zejména zkušenost hasičů v celém území, 
kteří jsou připraveni reagovat a podobnou situaci zažili již při 
povodních. Jsou zvyklí na svůj čas čekat. Krom komunikačních 
a oficiálních platforem IZS jsme získávali informace prostřednic‑
tvím obcí a měst, jejich starostů i osobních známostí. A tak jsme 

mohli začít organizovat sbírku pomoci. V těchto případech vždy 
brzdím oficiální sbírky finanční, protože na prvním místě vždy 
vnímám opatrnost. Ta je velmi důležitá. Zbrklé a chaotické pře‑
dávání informací generuje nepřesnosti i různé podvodníky, kteří 
se okamžitě přiživují. Jako mnoho dalších jsme vsadili na cílenou 
materiální a lidskou pomoc. Naše hasičská jednotka byla ochotná 
vyjet ihned, ale den na přípravy se ukázal jako přiměřený situaci. 
Dokázali jsme shromáždit materiál na cestu i do cíle cesty. Pomoc 
zasaženému území se v obcích vyvinula natolik svižně, že po do‑
hodě s našimi hasiči a zástupcem krizového štábu v Břeclavi padlo 
rychlé rozhodnutí a naše obec byla připravena vyslat 3. den po ne‑
štěstí na cestu 4 dobrovolníky z jednotky svých hasičů. Vyrazili 
pomáhat do obce Hruška. Od zástupce krizového štábu v Břeclavi 
jsme obdrželi aktuální seznam materiálu, kterého byl v cílové des‑
tinaci kritický nedostatek. Narychlo uspořádanou sbírku jsme do‑
plnili nakoupeným materiálem ze seznamu v hodnotě 31.000 Kč 
z obecní kasy a skupina byla připravena vyrazit. Po věcné diskuzi 
s koordinátorem tamního krizového štábu s sebou hasiči vzali 
i obecní nosič kontejnerů IVECO k odvozu trosek se dvěma kontej‑
nery tak, aby se jedno vozidlo mohlo v místě pohybovat efektivní 
formou. Tedy jednou cestou prázdný kontejner dovézt na místo 
a plný odvézt. S sebou přibalili i žádanou elektrocentrálu z vybave‑
ní obce jako dar a spoustu dalších věcí, které dovezli jindřichovičtí 
občané darem. Následující den se vydali v 03.00 hodin do tmy 
na 400 km dlouhou cestu. Okamžitě po příjezdu byla naše čtyř‑
členná skupina určena k obsluze kontejneru, odvozu suti a trosek 
v určené části obce. Náklad odváželi na označené místo. K nim 
byli následně připojeni i vojáci naší armády s nakladačem Bobcat. 
Skupina, kromě krátkých přestávek na nutný odpočinek, se celý 
den nezastavila. Panovalo mimořádně horké počasí a oba řidiči 
se dostali do postele až kolem 22 hodin. Ubytování měli zajiště‑
no v přistaveném lůžkovém vlaku pro 300 osob. Kromě běžného 
spotřebního materiálu předali po příjezdu naši borci na štábu 
zmíněnou elektrocentrálu a sadu akunářadí Makita z inventáře 
naší obce. Tyto dary jsou v místě vysoce ceněnou komoditou, 
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historie

ŽIVOTNÍ DRÁHA PANA OTTY MAGULY
Pan Otto Magula se narodil v roce 1929 na Slovensku. Jeho matka 
narozená 1908 v Osuské, okres Senica, která tam žila se svými 
rodiči, se provdala roku 1924 za velmi zámožného občana, pana 
Magulu. Byl to přednosta stanice s vlastním domem. Chyba ale 
byla v tom, že ve svých 21 letech, měla již 3 děti. Pan Magula si 
svou manželku chtěl udržet za každou cenu, neboť byl o 25 let 
starší než jeho paní. Manželství však ztroskotalo a matka pana 
Maguly se vrátila s třemi dětmi do Jindřichovic, neboť její rodiče, 
kteří tam na Slovensku žili u bratra, jenž vlastnil mlékárnu, se 
přestěhovali zpátky do Jindřichovic. Její děti vyrůstaly u babičky. 
Otta měl babičku strašně rád. Pan Magula chtěl několikrát děti 
zpátky na Slovensko, ale jeho bývalá žena to nedovolila. Otta chtěl 
jít na automechanika, byl to jeho životní sen. Ovšem z finančních 
důvodů jeho život začínal úplně jinak a myslím, že tím trpěl celý 
život. Byl to velice šikovný člověk, a hlavně pracovitý a měl v naší 
vesnici první satelit a patřil k prvním občanům, co vlastnili auto‑
mobil. Sousedé si jej nemohli vynachválit, že jim dokázal všechno 
opravit. Jeho přáteli byla rodina Michaličkova a starý pan Stompe. 
Byl rovněž u myslivců a s panem Stompem hodně spolupracoval, 
velmi si rozuměli. Jelikož se nemohl učit na automechanika, začal 
pracovat u lesů. V roce 1946 potkal svoji osudovou lásku, byla to 
učitelka, která tenkrát přišla do pohraničí. Jmenovala se Vlasta 
a mermomocí se chtěla provdat za pana Ottu. Jeho babička jim 
vystrojila malou svatbu, ale manželství ztroskotalo. Paní Vlasta 
nevěděla, co manželství obnáší. Otta prostě v lásce měl stále 

smůlu. S druhou ženou, ta byla starší, bydleli společně v hájov‑
ně v Srbské u zastávky. Pan Magula si myslel, že všechno bude 
fungovat, ale nebylo vypráno, žádný úklid se nekonal. V takovém 
prostředí nemohl žít, a tak byl rozchod nutný. Když potkal paní 
Hildu, nechtěl se již ženit. Ona ale měla velkou sílu přesvědčo‑
vat, až došlo k dalšímu manželství, které trvalo až do konce jeho 
života. Nevím, jestli si zcela rozuměli, ale paní Hilda byla velice 
pořádná, pracovitá a spořivá. Myslím, že to vše jejich manželství 
udrželo. Paní Hilda pracovala v Horní Řasnici v Prefě na vrátnici 
až do svého důchodu. Manželství bylo bezdětné. Pan Magula pra‑
coval v lese a u dráhy na opravě tratí. Později u Národního výboru 
jako údržbář pro celou vesnici až do svého starobního důchodu. 
V roce 1989 paní Magulová těžce onemocněla a pan Magula se o ni 
celý rok staral. Po její smrti onemocněl a jeho stav byl velice vážný. 
Zemřel ve frýdlantské nemocnici v roce 1990. Dům a veškeré zaří‑
zení prodala jeho starší sestra. Jeho matka s nejmladší sestrou šli 
legálně do Německa. Dům tenkrát koupil mladý muž z Německa. 
Druhým majitelem domu se stali manželé Salabovi a vychovali 
dvě děti. Přála bych jim hodně štěstí a zdraví pro celou rodinu.

PS: Babička vždy říkala, že každý mladý člověk by se měl věnovat 
a dělat to, co by ho bavilo, pro radost celý život. Panu Magulovi se 
to ale z rodinných důvodů nepovedlo. 

Věnujte mu vzpomínku. Waltraud Jiranová.

zvlášť v situaci, kdy na mnoha místech stále nefunguje elektřina. 
Následující den po 6. hodině ranní a po snídani nastupovali na‑
novo. Kvůli obrovskému fyzickému i psychickému vypětí je právě 
zde organizace velení HZS ČR důležitá až nezbytná. Skupiny jsou 
totiž již po několika dnech na pokraji svých sil a rotace pracovních 
skupin je nutná. Nejde totiž ubrat plyn, když jste konfrontováni 
takovým rozsahem zkázy a rodinných tragédií. A vnitřní motivace 
je obrovská i nebezpečná. Proto si nesmírně vážím našich hasičů, 
o kterých z osobní zkušenosti vím, že jedou naplno vždy, když 
je třeba a zejména jejich dobrovolného rozhodnutí jet pomoci. 
Doslova jsem je musel držet na řetězu od prvního dne neštěstí, 
protože by nejraději vyrazili ihned. Věděli jsme však, že současná 
moderní struktura IZS si s prvotním masívním zásahem jedno‑
tek z blízkého okolí vystačí sama a efektivněji, už jen s ohledem 
na místní a terénní znalost. I pro domovské materiální zázemí. 
Jsem si tedy jistý, že se i přes obtížnou komunikaci podařilo do‑
mluvit a poskytnout pomoc efektivní, potřebnou a hlavně rychlou. 
S 50 000 Kč příspěvkem, prostřednictvím mikroregionu, jsme 
doposud poskytli materiálovou a finanční pomoc ve výši celkem 
kolem 100 000 Kč. Kolem proto, že sbírka dále probíhá a v době 
tisku příspěvku chystáme střešní latě do Heřmanic, odkud vyráží 
na Moravu kamion s další posbíranou pomocí, co kdo sehnal, co 
měl skladem a další řezivo jsme již zadali řezat. Nejlepší zprávou je, 
že se nám podařilo pomoc zorganizovat pružně a dostat se do stře‑
du kritické oblasti. Naši hasiči tak byli účelně využiti a kromě úkli‑
du suti a trosek se podíleli na nejrůznějších činnostech dle pokynů 
v místě, ale i dle vlastního uvážení. Nyní budeme ještě pokračovat 
v koordinaci pořádané sbírky. Pomoc je nyní organizována zejmé‑
na prostřednictvím svazku obcí Frýdlantsko. Průběžně reagujeme 
a spolupracujeme tak, aby vypravovaná vozidla z Frýdlantska ne‑
jela poloprázdná. Musím ocenit věcnou komunikaci se zástupcem 

krizového štábu v Břeclavi, protože pod tlakem, ve kterém je celé 
území, fungoval, jak se sluší a patří. Profesionálně. Na všech orga‑
nizačních úrovních. Od ředitelství HZS ČR až ke koncovým orga‑
nizačním článkům. Poděkování patří i těm starostům Frýdlantska, 
kteří se ujali zprostředkovávání známých kontaktů i distribuce 
pomoci, protože oficiální cestou byla přímočará hromadná pomoc 
prakticky vyloučena, právě pro složité procedury i logický zmatek, 
který panoval. A ano i my jsme šli cestou samostatné pomoci mezi 
obcemi, a ne cestou HZS ČR. Ku cti funkcionářům vedení HZS ČR 
slouží právě toto zásadní rozhodnutí. Vzdali se generálního velení 
ve prospěch dobré věci. Ten, kdo si našel uplatnění, nemusel jet 
povinně pomáhat pod jednotným velením spolu s kolonou z Li‑
berce, ale i samostatně. A to není zas až tolik obvyklé. Občany 
prosím, aby ve sbírkách pokračovali a reagovali na informace z po‑
stižených oblastí. Po domluvě lze pomoc přijmout prostřednictvím 
kanceláře obecního úřadu. Pokud obdržíme oficiální informace 
o transparentních účtech do uzávěrky tohoto vydání, zveřejní‑
me je zde, jinak je zveřejníme na úřední desce, nebo obvyklými 
cestami. Nikomu samozřejmě nemohu bránit jednat samostatně. 
Děkuji všem za spolupráci, ale zejména těm dobrovolníkům, kteří 
byli pomáhat, nebo se opakovaně chystají na místo neštěstí, aby 
se zapojili do tvrdé práce. V první vlně to Byli Luboš Mauer, Jan 
Hradec, Michal Krause, a Mirek Bubla. Děkujeme! Každá ruka 
je tam třeba, ale je nutné, aby byla dohodnuta nejlépe předem, 
jinak se současně jedná o zbytečné dobrodružství. Hasičům děkuji 
za obětavost. Samozřejmě i rodinám, které je podporují, aby mohli 
naši obec důstojně zastoupit. Jsme součástí obrovského projevu 
lidské solidarity, která má smysl. A to se počítá. Děkujeme. 

Pavel Novotný, 
starosta
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POČASÍ

ČERVENEC

počasí vítr
ranní odpol.

1 15 30 slunečno, odpoledne zataženo
2 16 25 polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti Č
3 14 22 slunečno M
4 18 21 jasno M
5 16 18 zataženo Č
6 18 25 jasno, odpoledne přeháňky Č
7 14 20 ráno déšť, odpoledne vyjasnění Č
8 12 17 zataženo S
9 13 18 zataženo S

10 14 21 polojasno S
11 9 20 polojasno Č
12 10 19 ráno déšť, odpoledne bouřka Č
13 8 16 ráno déšť, odpoledne bouřka S
14 9 17 dopoledne slunečno, odpoledne přeháňky S
15 8 14 ráno déšť, odpoledne zataženo S
16 14 19 zataženo Č
17 14 22 slunečno M
18 11 22 slunečno M
19 15 19 zataženo, přeháňky B
20 18 28 slunečno B
21 16 24 ráno bouřka, přeháňky, polojasno Č
22 15 26 slunečno Č
23 16 32 slunečno Č
24 16 34 slunečno Č
25 18 33 slunečno Č
26 17 33 slunečno Č
27 16 27 jasno, večer zataženo Č
28 14 26 polojasno Č
29 19 24 ráno jasno, odpoledne bouřka, déšť Č
30 15 27 polojasno, zataženo Č
31 18 24 zataženo, přeháňky S

B - bezvětří

2019
teplota - OC

vítr

VÍTR
RANNÍ ODPOLEDNÍ

1 15 25 M
2 18 23 Č
3 14 23 M
4 15 25 Č
5 18 28 Č
6 13 21 Č
7 15 17 M
8 12 15 Č
9 16 20 Č

10 19 28 Č
11 14 18 M
12 15 19 Č
13 13 21 M
14 15 24 M
15 18 23 M
16 13 18 Č
17 15 18 B
18 13 23 M
19 16 25 M
20 17 26 B
21 16 23 Č
22 15 24 Č
23 14 21 Č
24 18 25 Č
25 15 23 Č
26 18 25 B
27 18 27 M
28 22 30 Č
29 18 25 B
30 15 24 M
31 18 28 B

VS -velmi silný

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

Slunečno, večer dorobný déšť
Polojasno
Jasno
Jasno
Jasno

Slunečno
Slunečno
Slunečno
Slunečno
Polojasno, přeháňky

Polojasno
Slunečno, večer déšť
Polojasno
Polojasno, přeháňka
Slunečno

Slunečno
Slunečno
Slunečno
Polojasno, večer déšť
Přeháňky

Zataženo
Polojasno, přeháňka
Déšť
Jasno, přeháňky
Zataženo, odpoledne slunečno

Zataženo. Přeháňky
Zataženo
Slunečno
Polojasno, přeháňka
Ráno déšť, polojasno

Jasno, přeháňky

PŘEHLED POČASÍ - ČERVENEC 2020

DA
TU

M

TEPLOTA POČASÍ

2 0 1 9 2 0 2 0

POČASÍ

SRPEN

počasí vítr
ranní odpol.

1 14 25 zataženo Č
2 15 24 polojasno M
3 16 22 zataženo, bouřka, přeháňky Č
4 15 23 zataženo, přeháňka Č
5 13 21 polojasno, déšť M
6 14 27 polojasno, odpoledne přeháňka Č
7 19 28 zataženo, přeháňky S
8 16 24 polojasno, přeháňky S
9 17 24 slunečno B

10 18 23 přeháňky, déšť S
11 16 28 slunečno, večer bouřka M
12 12 22 přeháňky, déšť Č
13 14 23 polojasno, přeháňky Č
14 11 20 slunečno Č
15 8 21 zataženo, přeháňka Č
16 14 20 zataženo Č
17 15 24 polojasno Č
18 17 30 jasno, večer bouřka M
19 17 19 přeháňky, déšť M
20 14 16 déšť M
21 12 21 polojasno, ráno déšť M
22 9 22 slunečno S
23 11 23 slunečno M
24 12 25 slunečno M
25 10 24 slunečno M
26 11 24 slunečno M
27 11 23 polojasno M
28 13 28 slunečno M
29 16 22 polojasno M
30 12 24 slunečno M
31 14 26 jasno M

B - bezvětří

2019
teplota - OC

vítr

VÍTR
RANNÍ ODPOLEDNÍ

1 19 31 B
2 14 24 Č
3 14 17 Č
4 12 16 Č
5 17 24 B
6 16 28 M
7 18 29 M
8 19 33 B
9 21 32 B

10 19 28 M
11 23 28 Č
12 22 26 M
13 22 25 M
14 18 21 M
15 18 24 Č
16 15 27 Č
17 18 24 M
18 19 21 Č
19 17 24 Č
20 15 28 M
21 21 31 M
22 14 22 Č
23 15 18 Č
24 12 23 Č
25 15 21 Č
26 10 20 VS
27 12 17 N
28 9 16 M
29 10 18 Č
30 11 16 Č
31 9 18 Č

Jasno

PŘEHLED POČASÍ - SRPEN 2020

DA
TU

M

TEPLOTA POČASÍ

Polojasno, večer déšť
Přeháňky
Přeháňky
Slunečno
Slunečno
Slunečno
Slunečno
Slunečno
Zataženo
Slunečno
Slunečno
Slunečno
Zataženo
Zataženo, přeháňky
Slunečno
Polojasno
Déšť, bouřka
Zataženo
Slunečno
Slunečno
Přeháňky
Déšť
Polojasno
Polojasno
Zataženo, déšť
Polojasno
Polojasno
Polojasno
Déšť
Déšť

VS -velmi silný

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