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SLOUPEK 
STAROSTY
Co jiného může být tématem sloupku starosty 
v tomto období, než krátká bilance roku starého 
a přání do roku nového. Právě očekávané téma 
musí být naplněno, protože to tak má být.

Loňský rok přinesl mnoho změn. Vlastně se po‑
řád něco dělo kolem Covidu‑19. Covid‑19 má již 2 
roky prioritu a svádí se na něj všechno. A přede‑
vším zaměstnal celou společnost. A hlavně jsme 
plýtvali energií a penězi. Zvládli jsme ho, často 
i přes skřípění zubů a já věřím, že zvládneme 
i ten příští. Zvládneme ho společně. Naše obec 
ten potenciál má.

Současně myslím na ty, kteří nás navždy opustili. I na ty, kteří 
tu ztrátu nesou. Slova útěchy se hledají těžko. Mysleme na ně 
i na to, že v nadcházejícím období bývá samota těžší, než kdy 
jindy. I na to, že pomocná ruka v podobně citlivého vlídného 
slova ji může zmírnit. Je to podstata lidství. Mysleme na to. Své 
může udělat i společné rozsvícení vánočního stromu za zpěvu 
dětí z naší školy. Nebo i pěveckého sboru? Osobně se na společné 
rozsvícení těším každý rok. Ta atmosféra je vždy povznášející 
a přátelská. Potkají se lidé, kteří k sobě mají blízko. Mnohdy 
blíže, než v leckterých rodinách. A cítí se mezi svými. Svařák 
udělá také své, a kdo by pod rozsvíceným symbolem Vánoc 
nepookřál? Pozadí osvícené věže kostela Nejsvětější Trojice 
místu dodává výjimečnost. Jistě se v něm podaří nějaké neče‑
kané a milé setkání.

Vážení spoluobčané, upřímně Vám všem přeji příjemné prožití 
svátků vánočních, hodně zdraví a pohody v kruhu Vašich nejbliž‑
ších. Není lepší doba k načerpání sil na to, co nás čeká. Jsem si 
však jistý, že žijeme na místě, kde máme 
předpoklady ustát vše, co by nás mohlo 
ohrozit. Dopřejte klidu a pomoci i ženám 
uprostřed náročného vánočního období, 
neboť to jsou zpravidla ony, které nesou 
na svých bedrech přípravu všech dobrot 
u rodinného stolu tak, aby k pohodě Vá‑
noc nechybělo nic.

Pavel Novotný, 
Váš starosta.

Dnešní den nedávničko teď nastával nám a jako budoucího něco začínali jsme jej, a hle, 
již zmizel! Kam se poděl dne tohoto čas ten, kterýž se ukázal, byl a minul, a na věky 
se nevrátí více? Dejž, milý Pane Bože, ať umíme počítati kratičké dny naše na světě, 
a moudře sobě počínáme vidouce, an tu místa k přebývání není; časové sami k terminu 
věčnosti ustavičně nás podávají – J. A. Komenský



JINDŘICHOVICKÉ LISTY / 2021 / LISTOPAD A PROSINEC PRÁCE V OBCI

2

Zprávy z obce

PRÁCE 
V OBCI

Přiznám se, že při psaní nynějších novin jsem byl v časové tísni 
větší než kdy jindy. Důvody jsou pracovní i soukromé.

1 Stavební ruch

Pokud se pracovních týká, tak časová tíseň trvá nepřetr‑
žitě a v průběhu stavební sezóny vždy vrcholí a ke konci roku 
je tradičně až k prasknutí. Nemělo by být těžké si představit, co 
vše stavební ruch v obci může provázet, a co mu předcházelo 
při přípravách. Projektové přípravy i organizace prací si musí 
každý prožít, aby pochopil. V dnešní době „covidové“ cokoliv 
organizovat je dvojnásobný adrenalinový zážitek. Ať již s úřa‑
dy či s firmami. Vždycky jsem pochopitelně cítil a cítím daleko 
větší zodpovědnost za peníze cizí, než za své vlastní. A to umím 
oboje. Při realizaci různých činností soukromých se dokáži tak 
nějak povznést. Doma dělám, na co mám, tak je jednoduché 
zvážit možnosti, spočítat peníze, utratit je a zase mám na čas 
pokoj. S ohledem na objem financí je riziko úměrné jejich výši 
a dohod, zpravidla s jedinou firmou. V obecních záležitostech je 
rozdíl samozřejmě v objemu prací. V komunikaci s více firmami, 
s více lidmi, více úřady. Více subjektů znamená více problémů. 
Větší nebezpečí, že se něco pokazí. A vždy jde o čas. Čas, který 
omezuje počasí. A nutnost vejít se do úzkého koridoru těch 
nemnoha příznivých dnů a pak se spoléhat na to, že všechny 
subjekty dodrží slovo. Ale i oslovené firmy musí přežít a i ony 
mají své nasmlouvané závazky a problémy. I firmy na trhu ale 
bojují o přežití a jejich majitelé jsou spojeni s odpovědností 
k rodinám. Tedy napětí na všech stranách. Realizovat a úspěš‑
ně dokončit vše, co začneme, je v tuto dobu vždy malý zázrak. 
Jsem vděčný všem již léty prověřeným partnerům obce, kteří pro 
nás pracují a s většími i menšími problémy nakonec najdeme 
při problémech společnou řeč, slovo dodrží, práce odvedou 
a na konci vyúčtování zůstane nula. A to není vždy samozřej‑
most, jak se v mnohých případech ze sdělovacích prostředků, 
nebo z jiných obcí a měst občas dozvídáme. A aby má informace 
byla ucelena. V následujících dnech po hasičském memoriálu 
Horsta Krauseho jsem byl konfrontován s podezřením na lym‑
skou boreliózu a absolvoval jsem léčbu antibiotiky. Antibiotika 
tělesné kondici a imunitnímu systému nikdy příliš nepřidají, 
spíše naopak, a tak mě trochu tato situace potrápila. Naštěstí 
jsou tyto vleklé problémy již za mnou a mohu se zase naplno 
věnovat svým povinnostem. Oporou mi byli, kromě nejbližší 
rodiny, i spolupracovníci obecního úřadu, jednotliví zastupite‑
lé i spolupracující partneři obce. Ale samozřejmě i zastupitelé. 
Místostarostou počínaje a dalšími zastupiteli konče. Tak to sice 
má být, ale to neznamená, že jejich pomoc považuji za samo‑
zřejmou. Vážím si jí. Vážím a tímto všem děkuji. Není v silách 
jednotlivce udržet chod obce a zhruba tisícovky lidí, včetně 
sezónních návštěvníků i firem. To je už slušně veliká firma. Se 
vším, co k tomu patří. Finance, účetnictví, mezilidské problémy, 
covidové karantény, vozový park, pojišťovny, bytové hospodář‑
ství. Na co si vzpomenete. A i když uděláme vše, jak nejlépe 
umíme, stále to nemusí znamenat, že pak můžeme jít dál. 

Zejména v době, kdy proti občanům stojí organizovaná všeho 
schopná parta bez odpovědnosti k našim životům i území. Jen 
úzkému okruhu spolupracovníků je třeba známo, že u krajského 
soudu je stále v řešení obecní akce zateplení obecního úřadu, 
základní a mateřské školy a revitalizace povodí našeho rybníka, 
které byly provedeny před 7 lety a roky již slouží ke spokojenosti 
obce a jejímu území. Jako svědek už jsem byl předvolán kde kam 
a nejen já, ale kde kdo, kdo v té době v okolí těchto akcí existoval. 
Čas strávený při řešení virtuálních výmyslů pak chybí a v ústech 
zůstává pachuť při vědomí, že zatímco se snažíme posouvat obec 
dál, jsme ještě oběťmi těch, kteří spíše do soukolí sypou písek 
a nic, ale zhola nic po nich nezůstane. Nebo finanční úřad, který 
stejnou dobu vede proti obci řízení o odvodu půl milionu ko‑
run jako kompenzaci za pochybení, které mimo jiné opírá právě 
o probíhající nekonečné soudní řízení. Akce i dokumenty ovšem 
od počátku dozoroval sám poskytovatel dotace. Bez toho, aby 
bylo vše v pořádku, by smlouvu s obcí vůbec neuzavřel. A Státní 
fond životního prostředí, kde celá kauza začala, sám průběh 
akce kontroloval, uzavřel, vyplatil a objekty slouží svému účelu. 
Čeká nás proto další jednání nejen u soudu, ale i s finančním 
úřadem. V prosinci je pro změnu nachystáno jednání u opatrov‑
nického soudu v Děčíně. Jedná se o osobu, která v obci nebydlí, 
ale řadu let má úředně uvedeno trvalé bydliště v budově našeho 
obecního úřadu, což je zažitá ale nedomyšlená zákonná praxe. 
Nestěžuji si, je to má práce, jen vysvětluji, že nemálo času hájíme 
zájmy obce i v případech, kde zdravý rozum pokulhává za lo‑
gikou a spravedlností. A obrana je zdlouhavá a vyčerpávající. 
Současné novinky v obci na tomto místě shrňme.

2 Mostek a kotelna

Mostek u knihovny je v podstatě hotov. Různé příkopy 
a vodoteče také, ale už čekají další. Počasí však zemní práce 
v tuto chvíli rozhodně ukončilo. Objekt shořelé kotelny je v pl‑
ném pracovním tempu. Chybí ale před chvilkou zmiňované 
počasí. Objekt brzy dostane krov. Kdy přijde na řadu krytina, 
záleží na dalším vývoji povětrnostních podmínek.

PRÁCE V OBCI
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3 Kaple kostela 
Nejsvětější Trojice

I tato oprava je za zenitem a do jara bude 
odkryté zdivo vysychat. Obdrželi jsme ko‑
nečně i rozhodnutí o příspěvku 280.000 Kč 
z ministerstva kultury. Další peníze se po‑
kusíme ještě sehnat, kde to jen půjde. Stav 
kostela je svědomí všech, kdo tu kdy žili, 
žijí, žít budou a mohou pro jeho záchranu 
něco udělat. Názor na jeho opravu se může 
různit. Morální odpovědnost z našich be‑
der ovšem nikdo nesejme. Že se předchozí 
odpovědní k tomuto středověkému objektu 
otočili zády, neznamená, že to uděláme 
také. A nemusíme kostel nutně spojovat 
s jakoukoliv vírou či konáním jednotlivých 
činovníků státu či církve. Na jeho zdi jsou 
vepsána jména našich padlých spoluob‑
čanů z 1. světové války. Fotbalisti, zedníci, 
hasiči, truhláři. Památka je obdivována 
všemi, kdo těmto objektům alespoň trochu 
rozumí, nebo jej bere za svůj. A věřím, že 
péči o něj naše obec už nikdy nevzdá. Dnes 
ani v budoucnu. Stále bude na tomto areá‑
lu co dělat. Kupříkladu kaple. Za uplynulá 
desetiletí na ni stát dokázal maximálně 
přitlouct hřebíky cedulku: „Památka chrá‑
něná státem“. A perlička? Součástí opravy 
kaple je i repasování dveří, obdobně jako 
vstupní dveře do kostela. Památkový úřad 
však trvá na tom, že i po opravě máme dve‑
ře znovu natřít červenou barvou, jen proto, 
že červenou se tehdy maloval podklad pro 
žluté srpy a kladiva a červené barvy bylo 
proto všude dost. Červená barva tak dá 
asi tu pravou autentičnost doby, která ne‑
chala kostel chátrat. Nezdá se mi to. Co si 

o tom myslíte Vy? Napište lístek a vhoďte 
jej do schránky obecního úřadu, prosím. 
Váš názor mi bude vodítkem, zda rudá je 
dobrá. Nebo ne.

4 Ochoz rybníka

Ochoz rybníka je také hotový, ale 
i  zde budeme v  drobných udržovacích 
pracích pokračovat. Nyní již půjde spíše 
o údržbu schůdnosti a vytvoření podmínek 
pro efektivitu údržby i bezpečnost užívání.

5 Polopodzemní kontejnery

Započaly práce na druhém umístění 
polopodzemních kontejnerů nad fotba‑
lovým hřištěm. Součástí bude i snímání 
prostoru uložených kontejnerů kamerou 
tak, aby zde nedocházelo k ukládání od‑
padu, který do tříděného odpadu nepatří. 
U samoobsluhy díky umístění kamery do‑
chází k těmto nežádoucím jevům výjimeč‑
ně a spíše nedomyšleným jednáním, než 
ze zlého úmyslu. A většinou se neopakuje. 
Cílem je další motivace občanů a podpora 
třídění odpadů. Naše obec si v jeho třídění 
vede velmi dobře. Snažíme se tedy zvý‑
šit objemovou kapacitu nádob, protože 
četnost vývozu je na  hraně a  nezbývá 
rezerva pro občasný výpadek svozu, a tak 
se stává, že v nich nemusí být vždy místo. 
Využíváme každý příznivý den k poslední 
venkovním úpravám před nadcházející zi‑
mou. Čeká nás ještě dost práce a průběžně 
chystáme další.

6 Vichřice

Nyní se bavíme odstraňováním 
následků vichřice, která opět učesala naše 
území. Bohužel učesala i vedení veřejného 
osvětlení a obdobného zařízení. Na více 
místech byla větrem vyvrácena řada 
stromů. Vážně byla poškozena jedna z lip 
v horní části aleje k nádraží. Alej byla obcí 
před několika lety ošetřena z krajské do‑
tace jako významný krajinotvorný prvek. 
Na jaře se pokusíme opět požádat o pod‑
poru a zásadněji alej opět ošetřit odbornou 
firmou. Strom se musí buď odstranit, nebo 
upravit tak, aby byl u cesty bezpečný. Po‑
kusíme se jej zachránit, a právě se na něj 
zpracovává dendrologický posudek. Alej 
je pod ochranou životního prostředí. Při‑
pravíme i  náhradní výsadbu. Za  spadlé 
stromy i za ty, které budeme muset ještě 
odstranit. Reagovali jsme i na nabídku or‑
ganizace „Zeměles“ a rádi bychom novou 
výsadbou navázali na  alej, kterou jsme 
založili před několika lety po pravé straně 
cesty k větrným elektrárnám. Plánujeme 
založit stromořadí další směrem k nové 
tůni a dále až k obcí letos zakoupeným 3 
hektarům pozemku, který plní funkci lesa. 
Vznikne tak biokoridor, který má ambici 
stát se novou procházkovou trasou. I to 
bude práce na několik let. Bude vyžadovat 
i postupnou úpravu cesty, která je cestou 
pouze na mapě. Je tu i prostor pro spolu‑
práci s veřejností. Do konce roku proběh‑
nou ještě dvě jednání zastupitelstva obce. 
Jedno bude samostatně věnováno územní‑
mu plánu, který se tak posune o další krok 
a druhé jednání bude patřit běžné agendě.
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7 Vánoční čas

Závěrem avizuji, že i letos budeme 
organizovat společné rozsvícení vánočního 
stromu, zvažujeme i vánoční trhy a miku‑
lášskou nadílku s diskotékou pro děti. Vše 
bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet 
situace v souvislosti se sílícími tlaky na ko‑
vidová opatření. Pokud mě se týká, nechal 
bych ochranu vlastního zdraví na občanech 
samotných a opatření řešil obdobně jako 
u respiračních epidemiích v minulosti. Pro‑
očkovanost je již poměrně vysoká a 100% 
nikdy zřejmě nedosáhne a ti, co se očkovat 

proti covidu nenechali, k tomu jistě mají 
svůj důvod a přičteme‑li dobrovolnost, není 
nad čím moc přemýšlet. Leda snad úvaha 
o  stoupajících počtech pozitivně testo‑
vaných osob. Ty jsou nelogicky vyšší než 
ve stejném období v loňském roce. A to bylo 
v mezidobí proočkováno 70% obyvatel. 
Nějak ta matematika nefunguje. Zajímalo 
by mě, kde soudruzi z NDR udělali chybu, 
řečeno slovy legendární hlášky v Pelíšcích. 
Něco tu ale nehraje tak buďte prosím opa‑
trní. Na sebe i na ostatní. Přeji Vám klidný 
předvánoční čas a až přijde ladovská zima, 
vydržte den dva v klidu, protože až sníh 

začne padat, bude mít příroda navrch, ať se 
nám to líbí, nebo ne. Jako vždy si se sněhem 
poradíme, ale stejně jako hned nenapadne, 
nepůjde hned uklidit. I letos nám budou 
pomáhat na  cestách místní zemědělci 
a soukromí vlastníci traktorů, kteří budou 
ochotni s úklidem sněhu pomoci. Během 
několika dní si organizace a pořadí úklidu 
cest sedne, jako každý rok, protože každý 
rok situace není stejná. V případě potřeby 
stačí použít některý ze známých telefonů 
obecního úřadu a prohrnutí zajistíme. 

Pavel Novotný, starosta

Přítomní: Pavel NOVOTNÝ, 
Vojtěch KOPECKÝ, Lubomír 
LEŽOVIČ, Milan ŘEHOŘ, 
Martin VONDRÁČEK, Luboš 
MAUER, Jiří ZEZULKAOmlu‑
ven: Ing. Petr PÁVEK, Michal 
KRAUSE

Přítomno: 6 občanů

PROGRAM JEDNÁNÍ
1) Úvod zahájení
2) IV. úprava rozpočtu 2021
3) OFŽP
4) DSO Mikroregi‑

on Frýdlantsko
5) Majetkoprávní operace
6) Různé

Ověřovatelé zápisu: 
Milan Řehoř – Jiří Zezulka

Pověřen zápisem: O. Novotný

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

Starosta provedl zahájení 
a přivítání účastníků, kon‑
statoval usnášení schopnost. 
Následovalo určení zapiso‑
vatelů a schválení programu 

jednání, popřípadě kontrola 
plnění úkolů. Došlo k doplnění 
následujících bodů programu: 
6) Schválení zadávacího řízení 
akce Vybudování varovného 
a výstražného systému – pro‑
tipovodňová opatření obce 
Jindřichovice pod Smrkem.

Usnesení: ZO schvaluje 
program jednání dnešního 
zastupitelstva.

 HLASOVÁNÍ: 7 – 0 – 0
(usnesení bylo přijato)

2) IV. Úprava rozpočtu 
obce v roce 2021

Účetní obce paní Pilecká, 
předložila ke schválení 
IV. úpravu rozpočtu v le‑
tošním roce. Příjmy ve výši 
946.790,61 Kč, výdaje ve výši 
942.239 Kč, financování 
4.551,61 Kč, to vše k 27. 9. 2021.

Usnesení: ZO schvaluje IV. 
úpravu rozpočtu v letoš‑
ním roce. Příjmy ve výši 
946.790,61 Kč, výdaje ve výši 
942.239 Kč financování (po‑
ložka ‑8115) 4.551,61 Kč, to 
vše k 27.09.2021.

 HLASOVÁNÍ: 7 – 0 – 0
(usnesení bylo přijato)

3) OFŽP

XY bytem Jindřichovice pod 
Smrkem, požádal dle článku 
7.3), písmene c) směrnice obce 
Jindřichovice pod Smrkem 
č.1/2016, o poskytnutí 
nevratné dotace z obecního 
fondu životního prostředí 
na realizaci výměny oken 
(výměna starých dřevěných 
oken za nová termoizolační 
plastová okna) u rodinného 
domu č.p. XY. Akce činila 
16.800 PLN, (v přepočtu dle 
aktuálního kurzu ČNB částka 
5,569 Kč/PLN = 93.559,2 Kč) 
což dokládá příslušnou fak‑
turací za výrobky a instalaci, 
objednávkou a fotogalerií.

Usnesení: ZO schvaluje po‑
skytnutí příspěvku z OFŽP 
na výměnu oken v rodinném 
domě č.p. XY, žadatel XY.

 HLASOVÁNÍ: 7 – 0 – 0
(usnesení bylo přijato)

XY, bytem Jindřichovice pod 
Smrkem, požádala dle článku 

7.4), písmene c) směrnice obce 
Jindřichovice pod Smrkem 
č.1/2016, o poskytnutí 
nevratné dotace z obecního 
fondu životního prostředí 
na realizaci akce pořízení 
tepelného čerpadla u rodinné‑
ho domu č.p. XY. Akce činila 
209.513,72 Kč) což dokládá 
příslušnou fakturací za výrob‑
ky a instalaci, objednávkou 
a fotogalerií.

Usnesení: ZO schvaluje po‑
skytnutí příspěvku z OFŽP 
na pořízení tepelného čerpa‑
dla v rodinném domě č.p. XY, 
žadatelka XY.

4) DSO Mikroregion 
Frýdlantsko

Mikroregion Frýdlantsko 
čerpá dotaci od LK na projekt 
„Zajištění plánování sociál‑
ních služeb na Frýdlantsku – 
komunitní plánování obcí“ pro 
roky 2020, 2021. Podmínkou 
ve smlouvě pro čerpání dotace 
je předložení komunitního 
plánu pro celé území obce 
III. typu a jeho schválení 
v orgánech zapojených obcí 
nejpozději do 20. 12. 2021. 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 27. 09. 2021 
ZASTUPITELSTVA OBCE 
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM

zastupitelstvo
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Usnesení budou kanceláři 
dodána v elektronické podobě 
do 10. 1. 2022. Dokument byl 
projednán a schválen obcemi 
v roce 2019, nyní musí být 
v souladu s podmínkami 
dotace aktualizován.

Co se aktualizuje: Původní 
dokument má platnost 
na období 2020–2023. 
Došlo k prodloužení platnosti 
do roku 2025. Dle této změny 
je dokument upraven.

Usnesení: ZO Jindřichovice 
pod Smrkem bere na vědomí 
informace k aktualizaci ko‑
munitního plánu a schvaluje 
2. Komunitní plán Mikrore‑
gionu Frýdlantsko na období 
2020 – 2025.

 HLASOVÁNÍ: 7 – 0 – 0
(usnesení bylo přijato)

5) Majetkoprávní 
operace

Na jednání se projednávalo 
schválení prodeje pozemku 
p.č. 382/1 a 1657 v k. ú. 
Jindřichovice p. Sm. Žadatelé 
XY a XY. O pozemek žádají 
za účelem scelení pozemku, 
neboť cesta je již několik desí‑
tek let součástí oplocených za‑
hrad soukromém vlastnictví. 
Jedná se o starou cestu, která 
končí na pozemku. Záměr 
prodeje zveřejněn v době 
od 11. 6. 2021 do 27. 9. 2021. 
Po proběhlé diskuzi zastu‑
pitelů a po zjištění dalších 
okolností bylo rozhodnuto 
o odložení schválení prodeje 
za účelem dalšího jednání.

Usnesení: ZO odkládá 
schválení prodeje pozemků 
p.č. 382/1 a 1657 v k.ú. Jindři‑
chovice p.Sm. žadatelům XY 
a XY.

XY, bytem Jindřichovice p. Sm. 
podala žádost o pronájem 
části cesty p. č. 1612 k domu 
č. p. XY. Jako důvod uvádí 
údržbu cesty sekáním ale 

především znehodnocení 
cesty jízdou zemědělské 
techniky pana XY. Zastupi‑
telům dále zdůvodňuje svůj 
požadavek. O pozemek se 
spolu s manželem starají 
od doby zakoupení domu. 
Pozemek byl silně zanedbaný 
po předchozích majitelích, 
na několika místech byla 
zakopána hromada pneumatik 
a smetí, které se muselo 
odvozit. Cesta vede na po‑
zemek pana XY, který má 
na pozemek i přístup z druhé 
strany přes obecní komunikaci 
a zde si pouze zkracuje přes 
obytný dvůr cestu. Cesta 
nemá pevné podloží a po jízdě 
zemědělské techniky zůstávají 
hluboké vyjeté koleje. Starosta 
žadatelce sdělil, že v příštím 
roce se cesta opraví ze strany 
obce. V současné době si cestu 
můžou pronajmout, opravit 
a uzavřít, po informování 
s panem XY.

Usnesení: ZO schvaluje 
pronájem pozemku p. č. 1612 
v k. ú. Jindřichovice p. Sm. 
paní XY, bytem Jindřichovice 
p.Sm. XY, za cenu údržby 
dotčeného pozemku.

 HLASOVÁNÍ: 7 – 0 – 0
(usnesení bylo přijato)

6) Různé

Firma EMJ Frýdlant, sro. 
Podala opětovanou žádost 
na schválení elektro pří‑
pojky pro odběrné místo 
na p. č. p. 1230 v k.ú. Jind‑
řichovice p. Sm., žadatelka 
XY. V zastupitelstvu dne 
29. 3. 2021 bylo odloženo 
do dalšího jednání a dosud 
nebylo projednáváno. 
V proběhlé diskuzi byl kon‑
statován setrvalý stav, a tedy 
nedostatek záruk ochrany 
vod a životního prostředí. 
Starosta podal informaci 
o schůzce s manželem 
žadatelky, p. XY st., v areálu 
bývalého kravína, kde byla 
společně konstatována 

silná vrstva bláta na komu‑
nikaci v areálu. Tato pak při 
deštích i běžném a pohybu 
obslužných zemědělských 
strojů se technikou přenáší 
a znečišťuje komunikaci 
mimo areál, tedy veřejnou 
po svahu navazující komuni‑
kaci vedoucí do vesnice pod 
areálem. Při schůzce p. XY 
st. přislíbil nápravu stavu 
svodnice a podobně. Náprava 
však nebyla provedena. 
Nebyl tedy zjištěn, žádný 
posun ve zlepšení situace či 
doplnění dokumentace. In‑
vestor‑žadatel nebyl jednání 
zastupitelstva přítomen.

Usnesení: ZO schvaluje 
zhotovení elektro pří‑
pojky pro odběrné místo 
na p. č. p. 1230 v k. ú. Jindři‑
chovice p.Sm.

 HLASOVÁNÍ: 2 – 3 – 2
(usnesení nebylo přijato)

Stavební kancelář Jiří Bursa, 
předložila zpracovanou žá‑
dost na výstavbu víceúčelové 
plochy na p. p. č. 356 v k. ú. 
Dětřichovec. Investorem 
akce je paní. Stavba je dle 
projektové dokumentace 
určenou k zemědělskému 
využití zejména pro chova‑
telství v souběhu s využitím 
pro sport a rekreaci. Jedná se 
o dočasnou stavbu na dobu 
30 let. V proběhlé diskuzi 
byly konstatovány rozpo‑
ruplné informace o výstavbě. 
Původně byla deklarována 
vodní plocha, která byla 
dne 29. 3. 2021 usnesením 
č. 1/2021 schválena. Případné 
další stavby, jenž avizoval 
investor podléhají samostat‑
nému jednání. Po proběhlém 
jednání zastupitelů dal 
starosta hlasovat o návrhu 
investora.

Usnesení: ZO souhlasí se 
stavbou – projektem Víceú‑
čelové plochy na p. p. č. 356 
v k.ú. Dětřichovec, investo‑
rem je XY.

 HLASOVÁNÍ: 0 – 4 – 3
(usnesení nebylo přijato)

Starosta podal informaci o za‑
dávacím řízení na zpracování 
výběrového řízení na obměnu 
a dodávku rozhlasů Vybudo‑
vání varovného a výstražného 
systému – protipovodňová 
opatření obce Jindřichovice 
pod Smrkem. V podstatě jde 
již o diskutovanou záleži‑
tost obměny analogového 
systému veřejného rozhlasu 
za digitální. Modernější. 
Tento je s tzv. obousměrnou 
komunikací, která umožňuje 
dálkový přístup hlášení i např. 
přehledu o stavu baterií 
i poruch a podobně. Neza‑
nedbatelným argumentem je 
i uživatelský komfort ovlá‑
dání. Vlastní podíl je 30 % 
z 1,9 mil. včetně DPH. Tedy 
570 000 Kč. Řešení rozhlasu 
by nás čekalo v příštím roz‑
počtu 2022. Nový rozhlas řeší 
uživatelské problémy a nedo‑
statky dosavadního systému 
většina z Vás zná. Přednosti 
požadovaného systému 
jsou: přehled o poruchách 
a tedy funkčnost, (častá 
kritika), obsluhu odkudkoliv 
vzdáleným přístupem, a tedy 
akčnější využití (pro obsluhu 
odkudkoliv), vyšší kvalitu 
zvuku, – nemělo by se to 
kopat mezi sebou.

Usnesení: ZO souhlasí se 
zadáním zpracování výběro‑
vého řízení na obměnu a do‑
dávku rozhlasů Vybudování 
varovného a výstražného 
systému – protipovodňová 
opatření obce Jindřichovice 
pod Smrkem.

 HLASOVÁNÍ: 6 – 0 – 1
(usnesení bylo přijato)

Po skončení jednání poděko‑
val starosta občanům za účast 
a v 18:10 ukončil ZO. 
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MŠ+ZŠ

PODZIMNÍ ČAS 
VE ŠKOLCE

Co jsme od začátku 
září zažili?

Pravidelnou docházku do  školky, kdy 
si dětí hrají, vzdělávají se, dovádí venku 

i odpočívají, nám každé středeční ráno zpestřuje paní Hanka 
Roušarová. Ta k nám jezdí díky projektu „Na jedné lodi II“, kte‑
rý je realizován s MAS Frýdlantsko a do něhož se naše škola 
v loňském školním roce zapojila. Jeden týden k nám přijíždí 
s panenkou Persona Dolls, druhý týden s dětmi tančí. Panen‑
ky s osobností neboli Persona Dolls jsou výukovou metodou, 
která pomáhá učitelkám mluvit s dětmi o tématech, která se 
špatně vysvětlují. Učí děti, jak reagovat na předsudky, podporují 
empatii a rozvíjejí kompetence vyjadřování. Děti se postupně 
s Hankou a s panenkou seznamují, některé se pěkně rozpo‑
vídají, jiné s ostychem přihlíží a věříme, že se postupně také 
přidají. Co se týče tance, je to podobné. Většina dětí s nadšením 
hopsá a tančí už od prvního dne, zatímco jiné děti tanečníky 
bedlivě sledují a pak možná tančí doma, když se nikdo nedívá. 
I to je v pořádku, děti do sebe vstřebávají spoustu potřebných 
informací i „pouhým“ pozorováním dějů a situací kolem sebe. 
Kromě Persona Dolls a tance se ve školce otevřel i odpolední 
kroužek angličtiny, který vede Petronela Černičková a krou‑
žek flétny Flautoškolka, který povede paní ředitelka Dagmar 
Vondráčková.

Za zmínku stojí vydařená oslava Dne stromů dne 20. 10. Není 
lepší pocta stromům, než nějaký ze semínka vypěstovat a jít 
zasadit do země. Loňský podzim jsme s dětmi zkoumali seme‑
na různých stromů a pár jich na zkoušku zasadili do květináčů 
na zahradu. Vyrostl nám malý dub a kaštan, tak jsme je letos 
zasadili do přírody. Jestli přežijí, to se uvidí… Budeme je chodit 
zalévat a pozorovat je. 

CO NÁS JEŠTĚ DO 
KONCE ROKU ČEKÁ?
 26. 10. Podzimní tvořivá dílna s rodiči, 
  společné dlabání dýní od 15:30

 3. 11. divadelní představení v MŠ, 
  Dušičková pohádka

 19. 11. divadelní představení v MŠ, 
  Nevěsta bílého medvěda

 2. 12. výlet vlakem do Frýdlantu 
  na prohlídku Betlému

 3. 12. Mikulášské dovádění s nadílkou

 16. 12. Vánoční setkání s rodiči od 16:00

 17. 12. divadelní představení v MŠ, Vánoční příběh

LÍPA NA NÁVSI
Jistě jste již vzali na vědomí novou cedulku zasazenou do kamene 
před naší základní školou. Je to jen naplněný záměr při vysazení 
lípy v roce 2009. Tehdy jsme museli po větrné smršti pokácet 
torzo staré lípy, jejíž zbytek svou nestabilitou ohrožoval okolí. 
Rozloučili jsme se tehdy se zbytky lípy staré a zasadili novou. 
Zazpívaly při tom ženy z pěveckého sboru, zazpívaly děti ze školy. 
Byla to milá událost. Lípa to byla stará prastará, ale o jejím věku 
jsme se mohli pouze dohadovat. Byla zde již v době přiložené 
fotografie i na mnoha dalších z toho místa. A tak, když jsem nyní 
narazil na fotky z její výsadby požádal jsem kameníka pana Lu‑
kašáka a ten obci, v rámci dobrých vztahů, vyhotovenou cedulku 
s údaji o výsadbě zdarma zasadil do pravého jindřichovického 
kamene. Naši budoucí tak nebudou muset pochybovat, kdy byla 
tato lípa jejich předky zasazena. Bude to podobně předaný vzkaz 
jako artefakty, které jsme nedávno nahrazovali v kupoli věže kos‑
tela Nejsvětější Trojice. Podobná cedulka v kameni je umístěna 
u lípy republiky vedle samoobsluhy za mostem. 

Pavel Novotný, starosta
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PROJEKTOVÝ DEN 
V EKOLOGICKÉM 
CENTRU STŘEVLÍK
V pondělí 11. 10. jsme se v rámci letošního projektu Včely 
vydali na  první projektový den do  Oldřichova v  Hájích 
do Ekologického centra Střevlík. V krásném prostředí včelí 
učebny jsme si vyslechli pohádku o včelce, během níž jsme se 
seznámili se všemi včelími povoláními a zjistili, jak je pro ně 
včelí tělo uzpůsobené. I během dalších aktivit uvnitř i venku 
jsme se dozvěděli mnoho 
informací o včelách, o způ‑
sobu jejich života a o tom, 
proč jsou pro naši planetu 
tak důležité. Na závěr jsme 
si vyrobili svíčku z včelího 
vosku, nasvačili se a vyra‑
zili na  vlak zpátky domů. 
Dopoledne bylo velmi zají‑
mavé a poučné. Děkujeme 
Janě Modré, že pro nás při‑
pravila tak pestrý a zábavný 
program. 

Viktorie Novotná, foto: 
Berenika Bilíková 

POZVÁNKA NA HAPPENING 
PTAČÍ SNĚM PRO VÁCLAVA HAVLA
Srdečně zveme širokou veřejnost na ha‑
ppening PTAČÍ SNĚM pro Václava Havla, 
který se uskuteční ve středu 17. 11. 2021 
od 14 hodin v Komunitním centru.

Pojďme společně oslavit nedožité 85. 
narozeniny Václava Havla, pojďme si při‑
pomenout prezidenta, který se zasloužil 
o  svobodu a  demokracii v  naší zemi. 
Připojme se k tak k celostátnímu happe‑
ningu inspirovanému obrazem „Poslední 
audience“ světoznámého výtvarníka Petra 
Síse.

Cílem akce je vytvořit ve veřejném prosto‑
ru veliký ptačí sněm oslavující myšlenky 
Václava Havla a svobodu. Symbolicky se 
tak budou jeden měsíc po Jindřichovicích 
vznášet ptáci, kteří vyjadřují symbol du‑
chovního růstu a síly.

Na co se můžeme těšit:
Od 14 hod. v Komunitním centru Jindři‑
chovice budeme společně tvořit ptačí hej‑
no složené 85 ptačích siluet, pokreslíme je 
jednostranně permanent fixou, napíšeme 
na ně citáty Václava Havla, obrázky, vzka‑
zy… Poslechneme si k tvoření hudbu z časů 
undergroundu, vzpomeneme na Václava 
Havla. Až budeme mít ptačí hejno hotové, 
projdeme se společně po vesnici a instalu‑
jeme je na dobře viditelná místa do veřej‑
ného prostoru.

Do vytištěné mapy Jindřichovic označíme 
místa, kde letí ptačí hejno a spolu s infor‑
mací o akci vyvěsíme na nástěnky v obci 
a na Facebook, ať si může kdokoliv projít 
vesnici, hledat ptáčky a rozjímat nad citáty 
a vzkazy. Po měsíci všechny ptačí siluety 
sundáme.

Happening organizuje Okrašlovací spolek 
Jindra z. s. a Komunitní centrum Jindři‑
chovice, za podpory Obce Jindřichovice 
pod Smrkem. V případě nepříznivé covi‑
dové situace je možné celou akci uskuteč‑
nit venku kolem Komunitního centra. 

Za Jindru z. s. sepsala 
a všechny srdečně zve 
Kamila Kolaříková

PTAČÍ SNĚM 
VE STŘEDU 
17. 11. 2021 
OD 14 HODIN 
V KOMUNITNÍM 
CENTRU
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SPOLKY

JINDRA PRO 
BENEFICI
Okrašlovací spolek Jindra věnoval upravenou po‑
malovanou židli do benefiční aukce, kterou pořádá 
nezisková organizace Lemniskáta – život bez bariér, 
o.p.s. v pražském divadle Kampa.

Výtěžek z aukce podpoří chráněné pracoviště pro lidi 
s mentálním, fyzickým a psychickým postižením.

Starou nevyužitou židli věnovala ZŠ a MŠ Jindřicho‑
vice pod Smrkem.

Text a foto: o.s. Jindra

PODĚKOVÁNÍ PANÍ 
JANĚ MAGDALÉNĚ 
FANTOVÉ OD JEJÍCH 
CVIČENEK
Obdržel jsem krátké poděkování se žádostí o uveřejnění. Musím doplnit, 
že od 5. 9. do 14. 9. 2021 naše ženy, které se scházejí na kondičním cvičení 
pod obětavým vedením paní Fantové, absolvovaly dovolenou v Chorvatsku 
s ubytováním v hotelu Delfin, v resortu Plava Laguna, Poreč. Ubytování měly 
účastnice zajištěno v dvoulůžkových pokojích s vynikající a bohatou plnou 
penzí a každý večer s živou hudbou. Vedoucí na této misi jim byla jejich 
obětavá vedoucí Jana Magdaléna Fantová s manželem Karlem. Zcela jistě si 
poděkování zaslouží. Starosta Pavel Novotný.

Tady je.

Děkujeme Janičce a Karlovi Fantovým 
za zprostředkování krásné dovolené a pobytu 
u moře. Rovněž velmi děkujeme za velkou pomoc 
nám starším. Děkujeme!! 

Vlasta, Markéta, Soňa, Věra, Eva, Jitka



JINDŘICHOVICKÉ LISTY / 2021 / LISTOPAD A PROSINECSPOLKY

9

VÝPRAVA NA WORKOUT 
CHALLENGE CUP FRÝDLANTSKO
Ohlédnutí za akcí Workout Challenge Cup 
Frýdlantsko vol. 2, která proběhla 10. čer‑
vence 2021 v prostoru volnočasového are‑
álu ve Strmé ulici ve Frýdlantu.

Za Komunitní centrum JpS jsme podnikli 
výpravu a zvítězili jsme!

Na  akci W.  Ch. jsme vyjeli v  nepočetné 
skupině, zato se nám ale kromě benefiční 
podpory malé Julinky povedlo několik 
skvělých sportovních výkonů. Jsme rádi, že 
Marek Bednář, který přislíbil vést pravidel‑
né tréninky na workoutovém hřišti, které 
v Jindřichovicích zbudujeme, je ve vrcholo‑
vé špičce a stál na bedně v obou soutěžích.

Soutěžilo se ve  
4 kategoriích, a to:

I. kategorie: 6–9 let

II. kategorie: 10–15 let

III. Kategorie: 16–35 let

IV. kategorie: 36 let a výše – v té byl pouze 
jeden přihlášený  – velká příležitost pro 
ženy i muže na další ročník;‑)

Naši benjamínci, kategorie 6–9 let, kde se 
nerozlišovalo pohlaví, si oběhli kolečko 

na workoutovém hřišti a statečně dřepova‑
ly celou minutu a vzhledem k jejich mládí 
raději bez zátěže:).

Výsledková listina 
malých odvážlivců:

I. Kategorie 6‑9 let:

1. místo – Jakub Němec (7 let), běh – 1:56 
min, dřep za minutu – 48×

2. místo – Tomáš Horváth (9 let), běh – 2:02 
min, dřep za minutu ‑50×

3. místo – Sebík Turek (9 let), běh – 2:10 
minut, dřep za minutu – 51×

Výsledky III. Kategorie 
16–35 let muži:

1. místo – Jan Nemeš (16 let), běh – 1:13 mi‑
nut, dřep se zátěží 10 kg – 55×, klik za mi‑
nutu – 71×, hrazda shyby – 24×

2. místo – Marek Bednář (39 let), běh – 1:08 
min, dřep se zátěží 10 kg – 57×, klik za mi‑
nutu – 51×, hrazda shyby – 20×

3. místo – Filip Banyak (16): běh – 1:18 min, 
dřep se zátěží 10 kg – 45×, klik za minutu – 
44×, hrazda shyby – 36×

Umístění – Silák muži:

1. místo  – Marek Bednář, mrtvý tah 
s  75  %  hm.  – 101×, benchpress s  75 % 
hm. – 15×

2. místo – Pavel Kurka (31 let), mrtvý tah 
s 75 % hm. – 80×, benchpress s 75 % hm. – 
15×

3. místo – Jan Nemeš (16 let), mrtvý tah 
s  75  % hm.   – 30×, benchpress s  75 % 
hm. – 24×

Celé sportovní klání se neslo v duchu fair 
play. Všichni zúčastnění si náležitě užili 
krásný letní den. Sportovci si odnesli krás‑
né medaile, poháry a diplomy, které jim po‑
mohou nezapomenout na den plný zážitků 
a krásných sportovních výkonů.

Těšíme se na příští ročník, ale už mno-
hem dříve na společné cvičení na našem 
workoutovém hřišti v Jindřichovicích 
pod Smrkem – v pondělí 22. 11. v 16:30 
uskutečníme v Komunitním centru se-
tkání všech, kteří by se rádi o projektu 
realizace dozvěděli podrobnosti, i těch, 
s kterými bychom připravili základy 
pro hřiště i sestavili dodanou konstruk-
ci – všichni jste vítáni!
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Různé

UŽ JE TO 8 LET!
S přibývající agresivitou medií i prolhaných a zkorumpovaných 
proroků ve veřejném prostoru se stále častěji vracím k mému oblí‑
benému rčení a při různých příležitostech použitému prohlášení, 
že věřím občanům této obce, že se nenechají unést k unáhleným 
závěrům, nebo zbytečným konfliktům. Nyní, když vnímám až 
hysterickou snahu o rozeštvání různých skupin obyvatel pro‑
ti sobě, jsem lidem v naší obci v jejich názorové různorodosti 
vděčný dvojnásob. Témat jsme tu zažili už mnoho. Ať to byli 
nevzdělaní vesničani, přechytralí přistěhovalci, nebo zmatení 
důchodci, kteří jednou volili komunisty či hnutí Ano. Jindy zelené 
či modré ptáky. Nebo šikovně rozehrávaná xenofobní témata. 
Bylo a je nám to naštěstí vždy celkem šumák. A ačkoliv to není 
vždy lehké, myslíme si povětšinou své a žijeme si tu po svém 
a až na drobné výjimky v klidu. A jsme schopni se přes různé 
animozity přenést. Dnes se urputně živí v mainstreamových mé‑
diích téma očkování. A nedají si říct a nedají. Nejdříve se pečlivě 
vyhledávali a mediálně pranýřovali ti, kteří si díky postavení či 
známosti zajistili očkování proti covidu přednostně. V televizi 
jim pak různí komentátoři nasazovali psí hlavu a dělali těmto 
lidem ze života peklo. Naopak dnes je zase snaha o pranýřování 
těch, kteří se místo na očkování spoléhají na budování vlastní 
imunity, nebo jsou zdrženliví k vakcinaci z jiných důvodů. Zde 
se naštěstí většina stará hlavně o své zdraví a ne o to, jak s tím 
svým naloží ten druhý. Je to jeho věc. A já? Na mě zbývá už řadu 
let z podstaty věci mezi těmito skupinami a tématy vždy povinně 
kličkovat a pokusit se udržovat křehké příměří. Dobrým příkla‑
dem byl letitý spor rodičů, díky kterému na sebe naše obec opět 
poutala pozornost. Mezi rodiči dětí navštěvujícími naši školu 
doutnal spor ohledně práva či nepráva umožnit navštěvovat školu 
dětem očkovaným, nebo dětem, jejichž rodiče si nechtěli od státu 
nechat mluvit do toho, jakému očkování a v jakém věku své děti 
očkování vystaví. Nebo zdali ho vůbec podstoupí. Jsou to jejich 
děti, mají za ně odpovědnost a v případě poškození zdraví to 
budou oni, kdo se o děti bude starat. A už tehdy naše obec tento 
složitý komunitní spor ustála. Argument byl jednoduchý. Rodiče 
očkovaných dětí se o své děti bát nemusejí, protože jsou přece 
očkováním chráněny. Půtky to byly náramné. Kontroly hygie‑
nické stanice, správní řízení, telefonáty kde kam a kdoví odkud, 
správní rozhodnutí a soudy. Lékařská potvrzení, nebo naplněné 
i nenaplněné hrozby rodičů dětí, že své děti do naší školy nedají 
a naopak dají do jiné a podobně. Postupně se však hroty otupily 
a téma vymizelo. Zvládli jsme to bez vážné újmy na přátelských 
vztazích, nebo poškozeného zdraví jakéhokoliv dítěte, pokud je 
mi tedy známo. Ačkoliv úplně jednoduché to vždy nebylo. Ale 
zvládli jsme to. A právě i proto jsem byl a jsem na svou obec pyšný. 
Naočkovali jsme se vzájemnou trpělivostí k názorům druhých. 
Když začala covidová sága, nevěděli jsme, která bije, ale chovali 
jsme se obezřetně a zase jsme to zvládli. I nyní, když se nás cíleně 
snaží rozeštvat, bychom se měli, především k sobě, chovat obe‑
zřetně a ohleduplně. Kvůli přenosu respiračních nemocí i lidské 
zloby, která často přetrvá i když je po všem. Může být totiž ne‑
bezpečnější než nemoc, která je ve hře. Dnes ráno, když jsem jel 
do kanceláře, míjel jsem dva více než 70 leté spoluobčany jedoucí 
na kole. Venku čtyři stupně nad nulou a vlhkost vzduchu posou‑
vala pocitovou teplotu k bodu mrazu. A oni si bez rukavic vesele 
vyšlapovali na bicyklu do obchodu. Jsem si jistý, že ti se covidu bát 

nemusejí. Otužilí, plíce plné chladného čerstvého vzduchu, oči 
s veselým pohledem. Poslední půlrok měla naše obec v přehledu 
pozitivně testovaných občanů číslo nula. Jen v době psaní tohoto 
článku nám počet vlivem testování v rodině skočilo na číslo tři. 
Tři pozitivně testovaní bez příznaků, nebo s mírnými projevy. 
Absolvovali jsme prázdniny a sezónní období, bez jakéhokoliv 
problému. Mysleme. Do výtisku vkládám článek z onoho obdo‑
bí. Je z června z roku 2013. Stal se historií naší obce, ale určitá 
analogie se současností tam existuje. Byl tehdy trochu delší, 
tedy i dnes. Odpusťte mi to prosím. Byl to příspěvek k očkování, 
které nás tehdy rozdělovalo. A nerozdělilo, ačkoliv argumenty 
byly velmi podobné a také se hrálo o zdraví našich dětí. A je to 
už 8 let! Dnes říkám obdobně. Starejte se o svou imunitu. Je to 
efektivnější. Ta Vám totiž poslouží proti všem nemocem, nejen 
proti covidu. A užívejte jindřichovického klidu plnými doušky. 
A pokud k tomu klidu i sami přispějeme trpělivostí k názorům 
druhých, budeme v pohodě. Fyzicky i duševně. Nenechme si 
oboje vzít. Udržujme mír se svými sousedy. Nebo, je‑li to třeba, 
držme si od nich odstup. Zlou slinu ovšem raději včas polkněme. 
Vystřelený náboj nelze vrátit zpět a patří nepříteli. Není nutné si 
jej zbytečně vytvářet. Pospolitost budeme potřebovat.

Pavel Novotný, 
Váš starosta.

Vánoce to slovo má 
tolik poezie, to slovo 

má tolik radosti
 

V našich srdcích rozkvétá 
láska, přejeme všem 

lidem to nejlepší.

Přeji krásné Vánoce všem 
a pevné zdraví a šťastnou 

budoucnost do nového 
roku 2022 

Waltraud Jiranová
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MOBILNÍ ROZHLAS
Vážení občané, spustili jsme pro vás 
službu Mobilní Rozhlas, díky které vás 
nyní budeme efektivně informovat přímo 
do vašeho telefonu. Přihlaste se k odběru 
informací a už nezmeškáte důležité no‑
vinky a upozornění z naší obce. Informace 
podle Vašich zájmů Vám budeme posílat 
e‑mailem, SMS nebo jako zprávu do apli‑
kace. Služba je zdarma! Co Vám přihlášení 
do Mobilního Rozhlasu přináší?

• Upozornění na krizové události – výpad‑
ky energií, blížící se vichřice, dopravní 
uzavírky, varování před podomními 
prodejci, apod.

• Novinky a důležitá upozornění z úřadu – 
poplatky, obecní zpravodaj, digitalizova‑
né hlášení z amplionů, …

• Pozvánky na kulturní a sportovní akce

• Mobilní aplikaci samosprávy s užiteč‑
nými funkcemi. V registračním procesu 
si sami můžete nastavit, jaké typy infor‑
mací vás zajímají (př: kultura, doprava, 
majitelé zvířat). Doporučujeme vyplnit 
Vaše telefonní číslo a ulici, abychom Vás 
mohli rychle varovat v případě nečeka‑
ných událostí (př. havárie vody, přívalové 
deště atd.). Vaše údaje jsou v  bezpečí 
a v souladu s GDPR.

PŘIHLASTE SE 
K ODBĚRU INFORMACÍ: 
 
https://jindrichovice. 
mobilnirozhlas.cz/registrace.

Registrovat se můžete také osobně přímo 
na našem úřadu – rádi vám pomůžeme. 
Mějte prosím v počátečním období trpě‑
livost se zaváděním aplikace do provozu, 
protože je to novinka i pro zaměstnance 
úřadu a  ne vždy a  okamžitě budeme 
schopni službu schopni provozovat pruž‑
ně a bez chyb.

ŽIVOTNÍ DRÁHA PANA 
ANTONÍNA TSCHIEDELA
Pan Antonín Tschiedel, poslední sedlák narozen 1850 na hos‑
podářské usedlosti v horní části vesnice. Jeho předkové založili 
hospodářství už roku 1680 po husitských válkách (1419–1434 
pozn. redakce), které prošly naší vesnicí, která tenkrát sahala 
za kostel daleko směrem nahoru. Jde o kostel, který stojí u silnice 
po husitských vojácích vypálený. Tenkrát zahynulo hodně vesni‑
čanů, farář, kostelník i starosta. Pan Tschiedel byl můj pradědeček 
a psal i kroniku a hodně nám vyprávěla babička Emilka, Byla to 
dcera pana Tschiedela a vyrůstala také na hospodářské usedlosti. 
Pan Tschiedel byl velice uznávaný občan, v létě dobře hospodařil 
a v zimě pomáhal v lese. Vozil z Německa, dnes Polska drenážní 
trubky všech velikostí pro všechny sedláky, kteří je potřebovali. 
Pan Tschiedel miloval svoji hospodářskou usedlost, vážil si svých 
předků, kteří tam hospodařili 300 let. Stále nám opakoval „děti, 
půda, lesy a voda je náš život. Půdu nesmíte nikdy zradit“. Bylo 
mi tenkrát 9 let, když mu bylo přes 90 let a zapřahal koně a jel 
orat na pole a říkal, když cítím půdu, mohu žít dál. Po husitských 
válkách kladl stále svým dětem na srdce, začali lidi budovat 
novou vesnici. Neměli skoro nic, jen pluh, rýč, sekeru a ruční 
pilu, motyku. Uživila je tenkrát půda, lesy a voda. Lesy jim daly 
dřevo na postavení nových obydlí. Chtěli to prostě dokázat, aby 
ožila nová vesnice, která se postupem času stále zdokonalovala. 
Vznikla tu všechna řemesla. V 19. století, když se u nás usadila 
a zabydlela rodina Heintschelová, která zde vybudovala továrnu, 2 
velkostatky, 2 školy a kulturní dům, truhlárnu, začala ve 20. století 
rozkvétat. Naše vesnice měla až na 2500 obyvatel a říkalo se jí 
malá Vídeň. V roce 1902 byla také k nám vybudována železnice, 
která jezdila až do dnešního Polska. Hospodařilo zde 35 menších 
sedláků, 10 větších sedláků. Láska k půdě a lidem až do roku 1945 
stále zůstala. Chci se ale vrátit k panu Tschiedelovi. V roce 1890 

mu zemřela manželka při těžkém porodu dvojčat. Nepřežila ani 
dvojčata. Babičce Emilce bylo tenkrát 5 let. Strašně těžce se s tím 
smiřoval, chodil prý každý den na hřbitov. Po dvou letech se zno‑
vu oženil, vzal si ženu, která pocházela z Bílého Potoka. Babička 
mi vyprávěla, že k ní nebyla moc laskavá. S druhou ženou měl 
ještě dceru Anelis. Vychoval celkem 4 děti. Začátkem 20. století 
postavil pro svoje vnoučata dům pro 3 rodiny, blízko hospodářské 
usedlosti. Bydlely tam 3 švadleny. Paní Ida, Angela a Erna. V roce 
1946 odešly všechny do Německa a nikdo už není naživu. Dům 
dal nový majitel do výborného pořádku. Kdyby to pan Tschiedel 
viděl, určitě byl měl velikou radost. Podle vyprávění babičky děti 
tenkrát musely pomáhat na usedlosti i na poli. Byly vychovává‑
ny přísně. V neděli šly do kostela, bylo to tak ve všech rodinách. 
V létě byly různé slavnosti a v zimě plesy a různé masopustní 
radovánky. Děti sáňkovaly, lyžovaly na různých prkýnkách a těšily 
se na jaro. Pan Antonín odešel s nejmladší dcerou Anelis v roce 
1946 do Německa. Bylo mu 96 let. Starší děti žily už svůj vlastní 
život. Zemřel v roce 1950 u své dcery v Německu a bylo mu 100 
let. Anelis psala babičce, že stále vzpomínal na svoje předky, kteří 
vybudovali v roce 1680 nový domov, kde hospodařili až do roku 
1946. Hospodářství pak převzali manželé Dostálovi ale začátkem 
50. letech celé vyhořelo. Hrály si tam děti ve stodole. Ve druhé 
polovině 50. let se ale hospodaření soukromníků změnilo. Vzni‑
kala družstva a státní statky. Každé století má své velké změny. 
Ve 21. století dnes velká a silná technika změnila celý svět. Co 
všechno nového nám přinesla, to naši předkové vůbec neznali. 
Jedno však zůstalo, že každý člověk musí o sebe tvrdě bojovat. 
Přála bych naší vesnici stále dobrou a šťastnou budoucnost.

Waltraud Jiranová

INFORMACE 
OÚ
Upozorňujeme, že splatnost 
místního poplatku za odpad 
a psa za rok 2021 již uplynula 
31. 08. 2021. Prosíme o pro-
vedení kontroly a úhradu. 
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POČASÍ 2019/2020

KALENDÁRIUM
Kalendárium již delší dobu pozbývá smysl. 
Státní mašinérie nevytváří podmínky pro 
setkávání lidí. Plánovat se nedá nic, proto‑
že dnes nevíme, co bude zítra.

Sledujte veřejné plochy, zde se v případě 
náhlé akce spolků zveřejňují. Rádi by‑
chom se setkali u rozsvícení vánočního 
stromu. Možná někdo uspořádá vánoční 

trhy. Jindra z. s. plánuje 17. listopadu ptačí 
sněm, o kterém se dozvíte na jiném místě 
tohoto vydání.

Další vydání Jindřichovických novin bude v únoru 2022

POČASÍ
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VÍTR SNÍH
RANNÍ ODPOLEDNÍ

1 2 4 B
2 -8 -1 B
3 1 1 S
4 2 4 S
5 8 9 N
6 8 10 N
7 8 6 N
8 4 3 B
9 0 1 B

10 0 3 B
11 3 5 B
12 -6 2 M
13 2 4 M
14 2 6 B
15 -2 3 B
16 6 8 Č
17 -3 6 M
18 -3 4 B
19 -6 8 B
20 -6 6 B
21 3 5 B
22 4 8 S
23 10 13 Slunečno, větrno, déšť Č
24 8 9 Zataženo, vítr, déšť B
25 4 0 Sněžení v noci, zataženo B 1 cm
26 -1 2 Polojasno B nesouvislá
27 -1 2 Zataženo S
28 0 1 Zataženo Č
29 3 4 Zataženo S
30 -3 1 Slunečno M
31 2 1 Zataženo B

Celodenní mráz
Zataženo
Zataženo

Polojasno

PŘEHLED POČASÍ - PROSINEC 2020

DA
TU

M

TEPLOTA POČASÍ

Jasno, večer mlha
Zataženo
Zataženo

Zataženo, nárový vítr
Zataženo, nárový vítr
Zataženo, nárový vítr, déšť

Polojasno
Polojasno
Polojasno

Polojasno
Polojasno
Zataženo

Slunečno
Polojasno
Déšť. Přeháňky

Polojasno
Slunečno
Slunečno

2 0 1 9 2 0 2 0

P 
R 
O 
S 
I 
N 
E 
C

L 
I 
S 
T 
O 
P 
A 
D

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

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

VÍTR SNÍH
RANNÍ ODPOLEDNÍ

1 10 14 Č
2 14 12 Č
3 11 14 Č
4 12 11 M
5 5 12 Č
6 2 14 B
7 5 15 B
8 -1 14 B
9 2 5 B

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

Přeháňky, polojasno
Přeháňky, polojasno
Polojasno

Polojasno, déšť

PŘEHLED POČASÍ - LISTOPAD 2020

DA
TU

M

TEPLOTA POČASÍ

Ráno mráz, slunečno
Mlha
Mlha

Polojasno
Slunečno
Slunečno

Slunečno
Slunečno
Zataženo, déšť

Polojasno
Slunečno
Slunečno

Zataženo, ráno mráz
Polojasno
Zataženo

Polojasno
Polojasno
Polojasno

Sněžení, déšť
Zataženo

Polojasno
Zataženo
Polojasno

Ráno déšť, zataženo
Slunečno
Jasno


