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Jindřichovické
listy

SLOUPEK 
STAROSTY

V úvodníku starosty bych se rád věnoval 
nadcházejícím parlamentním volbám. 
Dnes je jaksi samozřejmé, že výkon 
volebního práva je svobodným rozhod‑
nutím. Dobře si vzpomínám na listopad 
roku 1989. Snad nejčastěji se skloňoval 
pojem pluralita stran, pluralita názorů 
a podobně. Někdo se význam tohoto slo‑
va dokonce v té době teprve učil. Po spo‑
lečenských změnách panovala naděje 
a všeobecné nadšení, že demokratické 

volby umožní občanům zvolit si svou vládu a spravedlivou cestu, 
která jim byla upírána tehdy nastaveným systémem voleb. Býva‑
ly totiž doby, kdy účast na volbách byla občanskou povinností 

a  neúčast mohla být nepřímo, 
občas i přímo, postihována. Zá‑
leželo jen na okolnostech. Už jen 
nejít k volbám a nevolit vyžado‑
valo odvahu, neboť to znamenalo 
upoutat na sebe pozornost, která 
se nevoliči mohla vrátit, když se 
to nejméně hodilo. Proč k volbám 
tehdy někteří voliči nechodi‑
li? Pamětníci vědí. Těm, co tu 
dobu nezažili, objasním, že jít 
k volbám znamenalo volit pouze 
mezi kandidáty, kteří byli předem 
vybraní bez možnosti podílet se 
na  předloženém užším výběru 
kandidátů, který tak vlastně 
volbu deklasoval. A  kandidáti 
byli předem řádně prověření 
vrchností. Výsledek voleb byl 
tedy předem víceméně jasný. 
Neznamená to, že by mezi kan‑
didáty nebyli slušní a pracovití 
lidé. Ale i pořadí kandidátů bylo 
již stanoveno. Odejít s volebním 

lístkem za volební zástěnu a tam ho upravovat, místo přímého 
vhození do volební urny, bylo nepřijatelné vyjádření svéhlavosti 
a často znamenalo minimálně zvednuté obočí členů volební 
komise. A zase i na jejich osobní odvaze i postoji bylo, zda ten‑
to‚,zločin“ budou hlásit výše. A tak měly volby předem zaručenu 
vysokou volební účast s potvrzením navržených a schválených 
zástupců lidu do funkcí. Volební překvapení se tedy z principu 
konat nemohlo. A ten, kdo se nechtěl takového způsobu voleb 
účastnit, narušoval zaběhlý systém. Mě dnes nízká volební účast 
mrzí. Mám pochopení pro lidi, kteří nechtějí být součástí ma‑
nipulovaného systému, protože mu z různých důvodů nevěří. 
I já často trpím skepsí, když vnímám trvalou svévoli mocných 
a prostřednictvím médií manipulaci voličů. Podle mého se v po‑
litice dokonale neorientuje nikdo. Víme jen to, co nám je dovo‑
leno vidět. A stejně jako před listopadem 1989 volíme z výběru, 
který nám přefiltroval někdo jiný. Abych ale vývoj manipulace 
mohl vnímat a dospět k rezignaci, nechci ho vzdávat bez boje. 
A tak Vás doslova vyzývám. Přijďte k volbám. Je to výsada, 
ne povinnost. Výsada, která nebyla vždy samozřejmostí. 
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Zprávy z obce

PRÁCE 
V OBCI

Léto je za námi. Léto ne úplně tradiční. 
Spíš bych řekl, že jaro navázalo rovnou 
na podzim. Srážek oproti vyloženě let‑
ním dnům jsme si letos užili i užíváme 
více než dost. Plánovat stavební či zemní 
práce v podstatě nelze. Obdobné sezóny 
nejsou ani v našich končinách příliš tra‑
diční. Vše, co jsme si naplánovali, jsme re‑
alizovali překotně s další prací v zádech.

1 Oprava silničního svršku 
mostku u knihovny.

Netrpělivě očekávaná byla oprava sil‑
ničního svršku u mostu u knihovny. Zde 
nám počasí doslova nepřálo. A není to 
tak, že se stavební firmy dloubají v nose 
a čekají na čtyři dny dobrého počasí, aby 
mohly provést poměrně nevýznamnou 
a finančně nezajímavou zakázku. Přesto 
pro občany za  mostkem byla zásadní. 
Podařilo se a jsem za to rád. Naštěstí síť 
cest za stavbou tamní obyvatele neod‑
řízla od světa, takže při troše trpělivosti 
se situace dala zvládnout bez větších 
omezení osobních svobod a rozletu. Těm 
trpělivým opravdu děkuji za pochopení, 
těm druhým bych rád připomenul, že 
ne všechno lze urychlit křikem motivo‑
vaným přesvědčením o vlastní pravdě. 
Věřte, že jsme pro efektivní naplánování 
i  realizaci této akce udělali maximum. 
Chyběl čas i počasí. Čas bychom měli, 
ale počasí pro tyto činnosti rozhodně 
ne. Zde jsme si i takzvaně naběhli na na‑
stražené vidle v podobě chyby v evidenci 
elektrického vedení v mostní konstrukci. 
V evidenci byl kabel veden pravou stra‑
nou mostu a za mostem převáděn komu‑
nikací na stranu levou. Veden byl ovšem 
přesně opačně mostem vlevo a  navíc 
dost povrchně. A to doslova. Začali jsme 
tedy rozvážně a chytře, na té bezpečné 
straně bez vedení. Ovšem najednou tma. 
Z ničeho nic jsme řešili nefunkční vo‑
dárnu v Resselově vile a v rychlém sledu 
za sebou jsem přijímal telefonické dotazy 
občanů k přerušení dodávky elektrické 
energie. Nefungovala jedna fáze v růz‑
ných místech středu obce. Reakce mon‑
tážní čety ČEZ distribuce byla poměrně 
rychlá a výpadek tedy trval, tuším, 3–4 
hodiny. A  zde trpělivost, s  jakou tuto 

nečekanou situaci postižení obyvatelé 
s pochopením přijali, velmi oceňuji. Děla‑
li jsme svou práci a odskákali jsme chybu 
jiných. Štěstí, že nebyl nikdo zraněn. Nyní 
pokračujeme pracemi na opravách vodo‑
tečí, které jsme nemohli, kvůli omezení 
provozu na  dotčených komunikacích, 
provádět současně.

2 Oprava vyhořelé  
kotelny

Na vyhořelé kotelně na statku připravuje 
realizační firma vylití betonového věnce 
pro hlavní pozednicový trám. Následovat 
bude stavba krovu a zajištění konstruk‑
ce. Náklady akce se vyšplhají bezmála 
na 6 mil. korun. Budova si obnovu jako 
součást komplexu zaslouží. Ladem 
rozhodně nezůstane, dispozicí se po‑
čítá s obyvatelným patrem. Prostorově, 
i nosností. Bude jen záležet na potřebách 
obce. Příliš suchých dní však bohužel pra‑
covníci neměli.

3 Kaple u kostela 
Nejsvětější Trojice

Pokračují rovněž práce na kapli u kostela 
Nejsvětější Trojice. Letos bude stavba 
pouze zabedněna a do jara necháme vlh‑
kostí nasáklé zdi prosychat. Na severní 
straně budeme ještě odstraňovat histo‑
rický zásyp navážky, která přilehlé zdi 
kaple soustavně dotuje vlhkostí. Na jaře 
pak můžeme pokračovat.

4 Nová místnost ve škole

Ve  škole vznikla nová místnost, která 
personálu pomůže při individuální práci 
s dětmi, nebo poskytne možnost soukro‑
mí při jednání pedagogických pracovníků 
s  různými stranami. Zvlášť v  podmín‑
kách inkluzivního vzdělávání je prostor 
nezbytný. Místnost vznikla vytvořením 
lehké příčky ve třídě situované k bývalé‑
mu UNITEXu. Nároky na prostor a jeho 
efektivní využití jsou značné. Počty dětí 
se v jednotlivých ročnících pochopitelně 
mění a náročnost výuky v malotřídkách 
je velká. Nutno podotknout, že i zajištění 

PRÁCE V OBCI

A po pluralitě názorů a stran jsme 
volali při prvních volbách po lis‑

topadu 1989. Chtěli jsme žít v názorově 
pestré společnosti. Ve společnosti, kde 
není názorová pestrost potlačována. 
I dnes stejně jako tehdy máme omezený 
výběr. Jenže dříve bylo jasné, jakou hru 
hrajeme. Proto jsme i za socialismu byli 
vzácně semknuti. Zatímco dnes zou‑
fale hledáme ty, co nám nebudou lhát. 
A lžou téměř všichni, jen pohnutky, cíle 
a dopady jsou různé. Nebudu Vám tedy 
napovídat, komu dát svůj hlas. Nechci 
přispívat do bramboračky manipulací. 
Správné je totiž to Vaše rozhodnutí, 
ať je jakékoliv. To je demokracie. Nejít 
volit znamená se svým názorem někam 
zmizet a nebýt. Nejít volit znamená být 
poražen. Znamená to udělat radost 
těm, kteří nám demokratické volby po‑
stupně znechutili a po volbách si budou 
užívat sílu svého hlasu. Jejich hlas totiž 
nebude vyvážen těmi občany, kteří jsou 
stavem demokracie znechuceni a svůj 
hlas ve volbách nenechají zaznít. Nevo‑
lit je prostě špatně! Každý den volíme 
a JSME! Nejít volit pak znamená popřít, 
a neuplatnit část svého bytí. Necháme 
volbu na jiných. Sami omezíme svou 
kompetenci v každodenních životních 
volbách pouze na to, za co utratíme 
své peníze? Musíme přece chtít více. 
Citlivě vnímám dnešní náladu ve spo‑
lečnosti. Spokojeného člověka dnes 
opravdu není lehké najít, pokud není 
bohatý a zdravý. A tomu je jedno, kdo 
je u vlády. Ne tak mně. Každý hlas je 
důležitý. Je součástí obrazu dnešní 
ne/spokojenosti se stavem politiky 
a rád bych věřil tomu, že svou účastí 
na volbách tuto politiku utváříme. Ne‑
nechte se zmást chytráky, že vesničani 
nejsou kompetentní volit. Chtějí vás 
jen odradit.. Každý hlas je vyjádřením 
názoru a  pocitů voličů ze  současné 
vlády, a je autentický. Pojďme vystavit 
vysvědčení s chutí i ze vzteku. 30 let 
měli naši vrcholní politici možnost 
nám předvést, co umí. A zatím kradli, 
podváděli a  hádali se, nebo nechali 
rozkrást majetek tohoto státu a obávám 
se, že již kradou historii i budoucnost 
nejen naši, ale i našich dětí a jejich dětí. 
Naši předci za nás neváhali položit své 
životy, protože věřili, že to není marná 
oběť. A co my? 

Pavel Novotný, 
starosta
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výuky pestré skladby předmětů není 
svými nároky na  prostor jednoduché 
s přihlédnutím k situaci, že v budově je 
umístěna i mateřská škola. A personálně 
situaci paní ředitelka řeší rozdělením či 
navýšením úvazků tam, kde to lze. Zá‑
zemí ovšem potřebují i ti s polovičním 
úvazkem. Málokterý zaměstnanec školy 
má totiž celý jeden plný úvazek. A pokud 
ano, tak složený z více předmětů. Škole 
například chybí školník, za  kterého je 
občas mylně považován kuchař Pavel 
Hmiro. Prostor však nafukovací není. 
Pokud to klimatické podmínky dovolují, 
často je proto výuka realizována mimo 
prostory školy, např. v  přírodě, nebo 
v přístřešku za kavárnou. Výuka je o to 
zajímavější. Chod školy se tak někdy daří 
zajistit s vypětím sil všech zaměstnanců, 
včetně vedení školy i obce. Menší školy 
jsou daleko zranitelnější přirozenými 

ročníkovými přírůstky, ale i úbytky žáků. 
V této napjaté době je až obdivuhodné, 
jak vysoká je úspěšnost zařazení žáků 
naší školy na vyšších stupních škol.

Např. na gymnázium 
má více než 90% 

úspěšnost.
V době narušené covidovým šílenstvím 
a  chaotickými kroky si práce zaměst‑
nanců školy i její stability velmi cením. 
Distanční vzdělávání křížené s  tím 
inkluzivním je doslova neprobádaným 
a vyčerpávajícím experimentem, jehož 
úspěšnost pocítí děti i rodiče až v daleké 
budoucnosti. Jsem však každodenním 
svědkem, že osazenstvo naší školy dělá 

maximum pro to, aby naši žáci odešli 
na vyšší stupeň dobře připraveni. Občas 
mě zaráží nedocenění jejich energie vlo‑
žené do budoucnosti našich dětí i naší 
společnosti. Výsledky jsou nezanedba‑
telnou vizitkou naší školy, ale i obce jako 
celku.

5 Údržba obce  
a veřejné zeleně

je samostatný příběh. Museli jsme se té‑
měř tři týdny obejít bez klíčového čelního 
nakladače a současně i nosiče kontejnerů. 
Absolvoval po deseti letech služby nároč‑
nější servisní opravu a tu nebylo možné 
provést v našich podmínkách, a tak pu‑
toval do servisní dílny v Českém Dubu. 
V období dovolených jsme byli také nu‑
ceni omezit chod obecního úřadu, takže 
se do organizace obce zapojili i někteří 
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zastupitelé. Například při plnění úkolů 
lesního hospodářství v  rámci likvidace 
a zejména evidence kůrovcové kalamity 
a  zalesňování nás navštívila kontrola 
České inspekce životního prostředí, jejímž 
tématem byla kontrola plnění Lesního 
hospodářského plánu a vůbec hospoda‑
ření na pozemcích obce s plněním funkce 
lesa. LHP je základním vodítkem pověřené 
odborně způsobilé osoby, jinak odborné‑
ho lesního hospodáře při výkonu jeho 
správy. Tuto činnost pro nás vykonává 
stát prostřednictvím určené osoby Lesů 
České republiky a  obec ji tuto činnost 
hradí. Tou osobou je v případě naší obce 
revírník LČR pan Josef Škoda. Odborným 
protějškem naší obce je zastupitel Luboš 
Mauer, který je v tomto ohledu více než 
dostatečně oborně vzdělán. Výsledky obec 
obdrží písemně, ale již z dílčích hodnocení 
vyplývá, že: ČIŽP neshledala při kontrole 
porušení příslušných právních předpisů 
(zákon o inspekci a lesní zákon) ze strany 
kontrolované osoby. A to je v tuto chvíli 
podstatné. Pokud se týká těžební činnos‑
ti, tak zde je patrné, že naše obecní lesy 

nedrancujeme a máme v nich stále dobrý 
potenciál pro následující generace. V této 
oblasti nám sice z vnějšího prostředí ni‑
kdo významně nepomůže, ale kontrolní 
činnost funguje vesele dál. Dokonce si zde 
daly dostaveníčko kontroly dvě. Kontrola 
ČIŽP a s ní přijela kontrola kontroly ČIŽP, 
aby kontrolovala, zda je kontrola vykoná‑
vána správně.

6 Stavební úpravy
v přízemí obecního úřadu, kde krok 
za krokem vznikají záchody pro ve‑

řejnost i zaměstnance obce i České pošty 
se přes letní období příliš neposunuly, 
protože se na  nich dá pracovat i  mimo 
stavební sezónu. Chystáme umístění 
polopodzemních kontejnerů na  příjez‑
du k fotbalovému hřišti u ekologických 
domů. Sběr tříděného odpadu tak bude 
opět o maličko efektivnější a příjemnější. 
Obci také čeká cela řada úkolů před zimou. 
Stejně jako řada občanů provedeme kont‑
rolu komínů i vývoz septiků a zazimování 
obecních budov. Ty z vás, kteří odebírají 

brikety, prosím o jejich včasné objednání. 
Řekl bych, že jich máme opět dost k uspo‑
kojení všech. Ale vybírat si jednotlivé 
druhy budou pochopitelně moci jen ti 
nejrychlejší.

7 Vodohospodářství
Proběhnou i  některé udržovací 
práce v  korytu potoka Povodím 

Labe a správcem toku. To je ovšem v po‑
vinnostech i pravomoci této organizace 
a v našich podmínkách je čištění toku čím 
dál složitější s ohledem na legislativu ži‑
votního prostředí. Pochopitelně proběhne 
i odstraňování některých nebezpečných 
stromů či jejich částí zasahujících do růz‑
ných vedení, nebo průjezdních profilů ko‑
munikací. Je to povinností jejich majitelů, 
tedy zejména obce, ale často i soukromých 
vlastníků. Na víceúčelové vodní nádrži, 
nebo rybníku chcete‑li, provádíme zajiš‑
tění stezky ve východní části nádrže tak, 
aby vodní plocha byla obchozí po celém 
obvodu a přibude i malá lávka jako molo. 
Ve východní části si stezku totiž časem 
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vzala voda. Toto zákoutí se tak opět stane o něco atraktivnější. 
Nyní usazujeme základ stezky, a do jaké míry se podaří záměr 
dokončit, ukáží klimatické podmínky. Letošní sezóna byla totiž 
skutečně neobvykle krátká. Také ještě budeme upravovat povrch 
některých obecních cest. Např. k č.p. 90. Sem se opět vrátíme 
v příštím roce, neboť cesta je situována jinak než ta původní 
a v podstatě vzniká nová. Její základ tedy bude složitější. Práce 
máme ještě dost. Všichni. A jen tak na závěr, jen letos jsme tu 
provedli devět! sňatečných obřadů. 

Pavel Novotný, 
starosta

SBĚROVÝ DEN 
V SOBOTU 

25. ZÁŘÍ 2021
1. Nebezpečné odpady – AKU baterie, vyřazené léky, 

plechovky od barev a olejů, vyjeté oleje apod.

2. Objemné odpady  – matrace, nábytek, koberce, 
pneumatiky, podlahové krytiny, apod. Stavební suť 
a střešní krytinu – v omezeném množství.

3. Výrobky pro zpětný odběr – lednice, televizory, 
mrazáky, zářivky, počítače, monitory, elektronické 
nářadí, hračky apod.

Uvedený odpad můžete BEZPLATNĚ předat pracov‑
níkům firmy.

AVE CZ odpadové hospodářství s. r.o., kteří přijedou 
do Vaší obce se speciální svozovou technikou. 

MÍSTO A ČAS PŘISTAVENÍ 
SBĚROVÉHO VOZU:

Jindřichovice 
pod Smrkem 

UNITEX 
08.00 – 10.00 hod.

Je nutné, aby občané předali výše uvedené 
odpady na stanovišti sběru nebezpečných 

odpadů osobně.

Svoz není určen pro podnikatele, 
neboť ho hradí obec.
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ŠKOLA

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
První den září vždy patřil škole. Nejinak to bylo 
i tento rok. Letošní zahájení jsem si tentokrát utéci 
nenechal. Nenechal jsem si popravdě ujít ani ukon‑
čení toho předchozího školního roku. A měl jsem 
z obojího více než dobrý pocit. A to přesto, jaké 

náročné podmínky všem zúčastněným stát ne/připravil. Dětem, jejich 
rodičům, personálu školy, nebo i obci jako zřizovateli. Školní obdo‑
bí jako takové bylo vždy náročnou zkouškou především v rodinách. 
A tak občas připomínalo válečnou stezku plnou napětí. Není to tak 
dávno, co zahájení školního roku bylo rutinní, očekávanou až nudnou 
záležitostí. Nakoupit pomůcky, nové kalhoty, cvičky, kytku, a mazej 
konečně zase do školy. O to více se mohl každý soustředit na to, co 
mu náleželo. Chaos kolem covidu jako mávnutím proutku tuto, téměř 
nudnou rutinu, odeslal do říše vzpomínek a nostalgie. Začátek roku 
totiž oprávněně patřil dětem vždy. Jsou naší budoucností a úkolem 
dospělých MUSÍ! být je ke vzdělávání podněcovat, vést a přesvědčovat 
o jeho důležitosti a připravit jim co nejlepší podmínky ve škole i doma. 
Nechám nyní stranou různé pohledy na formu vzdělávání, a že odpo‑
vědní rodiče mají právo prosazovat svůj pohled a realizovat vzdělávání 
svých dětí po svém. Jistě se ovšem shodneme, že vzdělávání jako takové 
je důležitým základem rozvoje dítěte stejně jako dostatek kvalitního 
jídla a pohybu na čerstvém vzduchu. A čeho jsme nyní svědky? Ještě 
do poslední chvíle učitelé ani zřizovatelé nevěděli, zda i začátek roku 
bude ve znamení avizovaných změn, nových opatření, testování, rou‑
šek a tím i zmatků. Byl jsem nesmírně rád, že v naší škole jsme děti 
o jejich chvíli neokradli. Že ukončení školního roku, stejně jako jeho 
zahájení se neslo v motivační a přátelské rodinné atmosféře. Proběhlo 
na čerstvém vzduchu pod altánem za knihovnou. Personál školy, rodiče 
i děti společně vytvořili skvělou atmosféru a nenechali se vzájemně 
na pochybách, že škola patří dětem. Ne rouškám, ne politikům či mini‑
sterským úředníkům a uplatňování jejich pochybné moci. Dětem totiž 
v předchozím roce potřebné podmínky k výuce vzali. Narušili jim i po‑
cit bezpečí ve školním prostředí. Jsem nesmírně vděčný a hrdý na naši 
školu, její vedení, personál, rodiče i podporovatele. Právě proto, že jsme 
žáky v mezích možností před hysterií dokázali uchránit. Děti, rodiče, 
škola i obec musí v sobě vzájemně vidět partnery, oporu i důvěryhodné 
spojence. To se v loňském roce dařilo a všichni uděláme maximum pro 
to, aby to stejně probíhalo i v roce nadcházejícím. Neznamená to snad, 
že bychom podceňovali nebezpečí virových onemocnění. To jsme tu 
nikdy nedělali, ale ani nechceme nikoho zbytečně šikanovat a děsit. 
Uplynulé prázdniny v naší obci ukázaly, že při běžném a rozumném 
kontaktu není třeba podléhat mediální masáži a že přes všechny opa‑
kované vlny řecké abecedy můžeme v naší škole i obci bez vážných 
obav zajistit rozumné životní podmínky, ve kterých by se naše děti 
ve škole cítily v bezpečí. Drobná nedorozumění či nepochopení se 
samozřejmě při každodenním shonu mohou vyskytnout, ale vždy se 
z každého musíme poučit, nikdy nevzdávat komunikaci a jít dál. Prá‑
vě to bylo na obou setkáních zdůrazňováno. Na konci roku v červnu 
i v září na jeho začátku. V příjemné a přátelské atmosféře. A to velmi 
oceňuji, protože při společném zájmu je příjemné táhnout za stejný 
konec provazu. Jaké si to tu totiž uděláme, takové to tu budeme mít. 
A minimálně tato dvě školní setkání ukázala, že máme šanci nechat 
stres před hranicemi naší obce i dveřmi školy. Takže děkuji všem. Přeji, 
zejména dětem klidný školní rok 2021–2022. 

Pavel Novotný, Váš starosta

NOVÁ SLUŽBA 
V NAŠÍ OBCI. 
ZÁSILKOVNA
Jistě jste si před naší samoobsluhou všimli nové bedny 
označené ZÁSILKOVNA. Zejména mladší z Vás vědí, o co 
se jedná. Je to zdejší nová forma doručování objedna‑
ného zboží přes internet. Pro objednání zboží do místa 
doručení zadáte zásilkovna a vyberete místo. V tomto 
případě toto naše nové před samoobsluhou. Až kurýrní 
služba zásilku od prodejce do Z‑BOXu doručí, přijde Vám 
SMS zpráva o uložení na místě převzetí. Prostřednictvím 
nahrané aplikace ZÁSILKOVNA v mobilním telefonu se 
odběrateli u Z‑BOXU otevřou pomocí Bluetooth v tele‑
fonu příslušná dvířka, vyjmete dodané zboží a dvířka 
zaklapnete. Výhodou je přístupnost 24 hodin denně 
7 dní v týdnu. Instalace se nám trochu zpozdila neboť 
Z‑BOX jsme měli objednán již od letošního března, jenže 
příslušný pracovník ukončil pracovní poměr. A podezře‑
lá nečinnost nás přiměla službu urgovat. Věřím, že se 
Z‑BOX stane využívanou službou a její instalace se ukáže 
krokem správným směrem. V době, kdy jdou tyto listy do 
tisku je Z‑ BOX v systému a zprovozněn. 

Pavel Novotný,  
starosta



JINDŘICHOVICKÉ LISTY / 2021 / ZÁŘÍ A ŘÍJENMEMORIÁL HORSTA KRAUSEHO

7

MEMORIÁL HORSTA KRAUSEHO

MEMORIÁL HORSTA 
KRAUSEHO 2021
Letos již po 11. se uskutečnila hasičská soutěž „Memoriál Horsta 
Krauseho“. V loňském roce kvůli covidovým opatřením se výroční 
10. ročník uskutečnit nemohl, stejně jako již tradiční oslavy naší 
obce. I letošní rok byl ve stínu koronaviru. Program se plánuje 
v podstatě od konce těch předchozích, tedy celý rok, ale myšlen‑
kové přemety i státní mašinérie, o kterou se stojící moc plánovačů 
covidu opírá, držely organizátory veřejných akcí stále v nejistotě. 
Nejde o nedostatek odvahy, ale pokud ve finále nepřijdou diváci, 
protože se obávají různých omezení, je práce marná. Proto jsme 
letos rozsah celého dne zeštíhlili a  meze určili memoriálem. 
A po všech stránkách den považuji za vydařený. Jednak vyšlo počasí 
a jednodušší doprovodný program hasičské soutěže po dlouhém 
období kulturního a společenského „NIC“ umožnil, alespoň čás‑
tečně zabavit především děti, potažmo celé rodiny, a tak si myslím, 
že prostor byl využit naplno. Kdo chtěl, potkal se se známými, 
navštívil naši obec a načerpal trochu vesnické pospolitosti. Už 
všem zoufale chyběla. No a Memoriál Horsta Krauseho byl letos 
výrazně úspěšný. Připomeňme si jeho zrod, zaslouží si to. Původ‑
ně se jednalo o hasičskou soutěž o Pohár starosty obce. Ten byl 
po léta jako v jiných obcích a městech součástí bodovaného klání 
dobrovolných hasičských sborů našeho okrsku. A protože jsou sta‑
rostové obcí ze zákona zapožární ochranu obce odpovědní, často 
převzali nad tradiční soutěží záštitu. V roce 2010 však v naší obci 
zemřel v plné životní síle, v podstatě celoživotní dobrovolný hasič, 
zastupitel obce i místostarosta, starosta hasičů, velitel jednotky, 
strojník a jeden z vedoucích mladých hasičů, ze kterých se pak 
stali ti velcí hasiči a hlavně silná osobnost. K tomu přítel, kamarád, 
tmelitel i tlemitel jakéhokoliv kolektivu a hlavně člověk, po kte‑
rém zůstalo zejména v jeho rodině nenahraditelné veliké prázdno, 
Horst Krause. Bylo mu 47 let. Nešlo v té době pořádat hasičskou 
soutěž o Pohár starosty obce bez Horsta a tvářit se, že je vše, jak má 

být. A tak z hluboké úcty k jeho osobnosti a všemu, čím pro naši 
obec byl, vznikl jeho memoriál jako náhrada o Pohár starosty obce. 
Pro neznalé pozadí vzniku může s odstupem let vypadat uměle, 
ale kdo ví, jakou přirozeně vůdčí osobností Horst Krause byl a znal 
jej, tento krok chápal a chápe. No a také od roku 2010, až na jeden 
ročník, naši hasiči všechny domácí soutěže vyhráli. Pravda, někdy 
mělo vítězství i trochu odřené uši, ale vždy vyhráli zaslouženě a ob‑
čas až přemotivováni a naše soutěžní družstvo jednotky sboru už 
několik let budí respekt soupeřů na každé soutěži. Navíc letos jsem 
si připadal trochu ve snu. Nejenom, že letošní memoriál vyhráli, ale 
postavili i druhé soutěžní družstvo hasičských elévů, které obsadilo 
hned druhé místo za svými staršími kolegy. Je nutné i zdůraznit, 
že letošní ročník byl mimořádně obsazen dokonce 9 soutěžícími 
družstvy včetně žen. Nepamatuji tolik soutěžících. Balónky s di‑
plomem, vypuštěné jako symbolický vzkaz patronovi memoriálu, 
nemohly Horstovi donést lepší zprávu. A korunu úspěšnému dni 
nasadilo naše fotbalové družstvo. Mimochodem i zde Horst roky 
hájil bránu domácího fotbalového týmu. Někteří hasiči svlékli 
hasičské oděvy a nastoupili ve fotbalovém dresu proti celku Bu‑
lovky a naší obci nadělili výhru 4:2, z obou hasičských týmů jich 
je současně i deset fotbalistů. Poslední slovo ovšem mělo počasí. 
Ve své dlouhodobé proměnlivosti sice velkoryse zachránilo den 
bez deště, ale ne dlouho po půlnoci poměrně rázně den ukončilo 
pořádným lijákem. Děkuji všem, kteří tento den podpořili, kteří se 
jej zúčastnili a přispěli, děkuji všem pořadatelům, bez kterých by se 
nedal uskutečnit, sponzorům, hasičům, fotbalistům, dobrovolní‑
kům, osazenstvu Hospůdky na hřišti a samozřejmě návštěvníkům. 
Nemohu zapomenout poděkovat zejména mé ženské části rodiny 
včetně mojí maminky, neboť se postarala nejen o muzikanty, ale 
i o občerstvení a pomoc se vším v průběhu dne na hřišti i doma, 
kde bylo stravovací i ubytovací zázemí. Děkuji zkrátka všem, kte‑
ří pomáhají tradici pravidelného setkání příznivců Jindřichovic 
udržet. Není to vůbec jednoduché a každé pomoci si velmi vážím. 
Na fotografie se podívejte v galerii momentek dne. 

Pavel Novotný, starosta

HORST KRAUSE *20. 11. 1963, †31. 3. 2010
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VZPOMÍNKA NA  
PANA DIETMARA 
FUCHSE
Pan Dietmar Fuchs se narodil 3. prosince 1944 do veliké úspěšné 
rodiny, která byla uznávána svou šikovností a vstřícností v celé 
vesnici. Jeho matka po válce pracovala v Horní Řasnici v konfekč‑
ním závodě Severka a byla všude vyhlášena pro její úspěšnou ruč‑
ní práci, kterou provozovala doma pro celou vesnici. Dietmarovi 
se v jeho dětství hodně věnovala jeho babička paní Hoková, která 
pomáhala při jeho výchově. Pan Fuchs se vyučil zámečníkem a byl 
velice úspěšný ve všech řemeslech pro celou vesnici. Naši vesnici 
měl rád a pomáhal rád všude, kde bylo potřeba. V šedesátých 
letech se oženil, jeho nastávající pocházela z Nového Města pod 
Smrkem. Společně pak pracovali v Textilaně. Po určitém času 
odešli manželé do Lučan nad Nisou, kde oba pracovali v továrně. 
Vychovali společně dvě dcery. Manželství se časem rozpadlo a pan 
Fuchs se přestěhoval do Jablonce nad Nisou. Když onemocněl, 
vrátil se rodného domu v Jindřichovicích a zůstal již sám. Jeho 
dcery s ním byly stále ve spojení. Pracoval u Stavokombinátu jako 
úspěšný řemeslník, později pak u Obecního úřadu v naší vesnici, 
kde pomáhal všude, kde bylo zrovna potřeba a lidé měli pana 
Dietmara rádi pro jeho ochotu a vstřícnost. Byl všude oblíbený 
a dokázal všechno opravit. Největším neštěstím pro něho byla 
nevyléčitelná nemoc. Každý mu přál, aby se uzdravil, neboť jeho 
velice výborná úspěšnost by chyběla pro celou vesnici. Pan Diet‑
mar Fuchs bojoval dlouho se zákeřnou nemocí. Jeho stav byl tak 
vážný, že poslední roky strávil u dvé sestry Dany a následně pak 
v Domově důchodců na pavilónu Daniela. Zemřel ve frýdlantské 
nemocnici 29. ledna 2013 a je pochován na místním hřbitově.

Kdo jste jej znal, věnujte mu vzpomínku. 

Waltraud Jiranová

SLAVNÁ LÉTA POSLEDNÍCH TISKAŘŮ 
Z NAŠÍ VESNICE
Začátkem 20. století jezdili do Nového Města p.Sm. do Textilany 
tiskaři z naší vesnice. Tenkrát byli na svoje řemeslo velice hrdí. 
Byli to pánové Förster, Krause, Ressel a můj dědeček Felix Hanel. 
Pracovali tam celý život až do svého důchodu. Tiskli tam šátky, 
šály a látky všech druhů, které se vyvážely do několika států 
na naší planetě. O všechno byl tenkrát ještě ve 20. století velký 
zájem. Tiskaři na svou práci byli velice hrdí. Poslední tiskaři, 
kteří tam jezdili, vyučil ještě můj dědeček pan Felix Hanel. Byl 
to pan Rudolf Forman, Walter Forman a Jindřich Bursa. Všichni 
tři uzavřeli slavnou dobu tiskařů v Novém Městě pod Smrkem. 
Měli i štěstí, že po uzavření továrny byli již ve starobním důchodu 
a určitě vzpomínali, kolik jejich práce šlo do celého světa. Každé 

století má svoje veliké změny. Přála bych všem generacím, které 
nastoupily v 21. století, aby bylo úspěšné a šťastné pro radost 
všem lidem.

Waltraud Jiranová

PS: Továrna leží dnes v troskách, zarůstá 
ji tráva, ale určitě přijdou zase lidé, kteří 
nabídnou novou budoucnost pro 21. století. 
Každé století má stále své změny.
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POČASÍ

ZÁŘÍ

počasí vítr
ranní odpol.

1 14 24 polojasno M
2 11 19 zataženo M
3 12 22 slunečno B
4 14 24 polojasno B
5 10 21 zataženo B
6 14 22 polojasno M
7 10 12 celodenní déšť M
8 11 16 zataženo, večer déšť Č
9 9 14 déšť, odpoledne polojasno, večer déšť S

10 11 13 pojasno S
11 9 18 slunečno Č
12 9 13 zataženo S
13 10 15 polojasno M
14 11 16 slunečno Č
15 14 24 slunečno, odpoledne zataženo S
16 14 17 zataženo, odpoledne déšť M
17 9 16 zataženo, odpoledne déšť Č
18 7 17 zataženo, odpoledne vyjasnění S
19 6 15 zataženo, odpoledne vyjasnění M
20 -2 19 přízemní mrazíky, jasno Č 
21 7 18 slunečno M
22 7 21 slunečno Č
23 6 18 polojasno, odpoledne zataženo Č
24 11 19 zataženo M
25 14 18 zataženo, odpoledne déšť Č
26 13 20 slunečno Č
27 12 18 déšť, odpoledne polojasno, večer déšť Č
28 9 18 slunečno, odpoeldne déšť S
29 11 17 zataženo VS
30 11 17 silný vítr, déšť, odpoleden jasno S

B - bezvětří

###
teplota - OC

vítr

VÍTR
RANNÍ ODPOLEDNÍ

1 9 15 B
2 10 14 Č 
3 11 19 M
4 14 15 Č 
5 14 22 M
6 11 17 M
7 9 17 M
8 10 21 M
9 11 22 M

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

Zataženo, mlha

PŘEHLED POČASÍ - ZÁŘÍ 2020

DA
TU

M

TEPLOTA POČASÍ

Zataženo, přeháňky
Polojasno
Déšť
Přeháňky
Polojasno
Polojasno
Jasno
Jasno
Déšť, odpoledne jasno
Slunečno 
Slunečno
Slunečno
Slunečno
Slunečno
Slunečno
Slunečno
Ráno přízemní mráz, slunečno
Slunečno
Slunečno
Slunečno
Slunečno
Polojasno
Polojasno
Déšť
Déšť
Polojasno
Déšť
Déšť
Ztaženo

VÍTR
RANNÍ ODPOLEDNÍ

1 11 13 Č
2 12 17 Č
3 13 21 VS
4 15 15 M
5 8 15 Č
6 11 15 Č
7 11 13 M
8 6 11 S
9 8 12 Č

10 4 10 Č
11 4 12 Č
12 6 11 M
13 5 9 Č
14 5 9 Č
15 6 10 Č
16 8 9 Č
17 4 8 M
18 6 11 Č
19 4 10 Č
20 0 12 P
21 10 15 P
22 14 14 P
23 8 14 S
24 10 16 S
25 10 16 Č
26 4 12 Č
27 8 11 S
28 9 10 VS
29 10 10 S
30 10 14 Č
31 8 11 Č

Polojasno
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DA
TU

M
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Zataženo, odpoledne déšť
Dopoledne déšť, odpoledne jasno
Polojasno, přeháňky

Slunečno
Slunečno, večer déšť
Slunečno

Polojasno
Zataženo
Zataženo, odpoledne déšť

Polojasno
Déšť
Déšť

Déšť
Zataženo
Zataženo

Vydatný déšť - povodeň
Déšť
Déšť

Přeháňky, slunečno
Slunečno
Slunečno

Ráno mráz, polojasno
Slunečno, přeháňka
Slunečno

Zataženo
Déšť
Polojasno

Polojasno
Déšť, polojasno
Déšť, polojasno

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

2 0 1 9 2 0 2 0
POČASÍ

ŘÍJEN

počasí vítr
ranní odpol.

1 11 18 polojasno S
2 10 11 zataženo, přeháňky S
3 7 10 déšť S
4 6 14 ráno déšť, odpoledne zataženo M
5 7 9 celodenní déšť M
6 6 12 slunečno M
7 -3 11 ráno mráz, slunečno B
8 7 12 déšt´, zataženo S
9 11 14 polojasno, odpoledne déšť S

10 9 15 dopoledne déšť, odpoledne polojasno S
11 9 16 Slunečno VS
12 11 18 Slunečno S
13 13 22 Slunečno M
14 16 21 slunečno B
15 9 17 Polojasno B
16 13 12 V noci déšť, zataženo, déšť, odpoledne jasno M
17 14 18 zataženo, přeháňky M
18 11 18 Slunečno B
19 10 18 slunečno B
20 10 21 slunečno B
21 9 21 slunečno B
22 10 19 Polojasno M
23 13 18 Slunečno B
24 12 17 slunečno B
25 12 19 slunečno M
26 11 18 polojasno Č
27 10 17 slunečno Č
28 7 12 zataženo Č
29 5 8 Polojasno M
30 -1 7 ráno mráz, slunečno B
31 -5 4 ráno mráz, slunečno

B - bezvětří

2019
teplota - OC
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