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SLOVO STAROSTKY
Milí spoluobčané, po
delším
čase
se
opět
setkáváme nad stránkami
Jindřichovického zpravodaje.
Tento rok je ve znamení
mnoha investičních akcí,
oprav
a
rekonstrukcí.
Podívejme
se
na
ty
nejvýznamnější.
Právě teď probíhají úpravy lesního hřbitova u
Jindřichovic. Projektovou dokumentaci zajistil
Karlovarský kraj a veškeré práce financují Lesy
České republiky, s. p. Slavnostní otevření
upraveného hřbitova je naplánováno na druhou
polovinu října u příležitosti výročí 100 let od konce
1. světové války.
Díky obrovskému nasazení pátera Petera Fořta
a velké štědrosti několika sponzorů, které si osobně
velice vážím, byla dokončena firmou pana Josefa
Plauba ml. a jeho spolupracovníků i oprava fasády
kostela sv. Martina. Společnost VTE Stará,
provozující nedaleké větrné elektrárny, poskytla
v letošním roce sponzorský dar 150 tisíc korun.
Všem zúčastněným patří za opravu dominanty naší
obce veliké poděkování.
Jindřichovice byly také úspěšné v získávání
dotací od Karlovarského kraje. Na opravu jižní části
hřbitovní zdi jsme dostali 202 tisíc korun.
Dokončením této etapy je zeď kompletně
opravená. Dalších 50 tisíc korun jsme získali na
opravu sochy svatého Jana Nepomuckého. I tuto
akci letos dokončujeme. Na likvidaci bolševníku,
křídlatky a netýkavky nám kraj přispěl téměř 27
tisíci korunami.
Podali jsme také žádosti o dotace, které jsou
teprve v rozhodovacím řízení. Snažíme se tak získat
450 tisíc korun od ministerstva vnitra na nový

osobní automobil pro naše dobrovolné hasiče.
Pokud uspějeme, budeme žádat o další finance na
pořízení automobilu od Karlovarského kraje. Na
hejtmanství už také leží žádost o 250 tisíc korun na
nákup vozidla pro Senior Expres. Tato služba se
velmi osvědčila v Sokolově i v Kraslicích a podle
mne má velké opodstatnění pokusit se o její
zavedení rovněž v Jindřichovicích a přilehlých
osadách.
Mezi akce, které jsou vidět, patří dokončení
úpravy chodníků podél bývalého průtahu
Jindřichovicemi
nebo
výsprava
veřejných
komunikací v některých osadách. Dále v současné
době probíhá v obci Jindřichovice výměna svítidel
veřejného osvětlení za LED technologii. Mezi
projekty, jež nejsou tolik na očích, zmíním například
zpracovávaný plán stavebních úprav jindřichovické
návsi a plán na využití jindřichovické rokle, který
vytváří odborná firma.
Při každém jednání s Krajskou správou a
údržbou silnic Karlovarského kraje apelujeme na
opravy silnice č. 210 (Jindřichovice – Kraslice;
Jindřichovice – Dolní Nivy). Naše stížnosti byly
vyslyšeny a letos tak pokračují opravy dalších úseků
této důležité komunikace.
Myslím si, že za sebou máme čtyři úspěšné
roky, kdy se povedlo mnoho investičních i
kulturních akcí. Podařilo se postupnými kroky
zvelebit samotnou obec i naše osady. Je to zásluha
všech, kteří se podílejí na chodu obce. Ráda bych
poděkovala velkému týmu dobrovolníků, kteří
zajišťují kulturní a společenské akce, ale také
zastupitelům obce za jejich práci. A nakonec chci
popřát našim školákům úspěšný začátek nového
školního roku a ať se jim během školní docházky
všechno daří.
Martina Majdáková, starostka obce
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Oznámení
o době a místě konání voleb
Volby do zastupitelstev obcí - 2018
dne 5. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
dne 6. října 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
Volby do Senátu Parlamentu ČR – 2018 – 1.kolo
dne 5. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
dne 6. října 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
případné 2. kolo
dne 12. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
dne 13. října 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Volební místnost pro voliče bydlící v Jindřichovicích a přilehlých osadách:
Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice

POZVÁNKA DO LOKTE

Milí senioři,
po roce jsme se opět důkladně připravili na „DEN“ s vámi. Rádi bychom vás pozvali na výlet do
města Loket.
Čeká vás prohlídka hradu, posezení
v restauraci za doprovodu hudby a jako
„malý“ bonus je připraveno servírování
pečeného selátka. Po loňské zkušenosti,
kdy jsme se s vámi náramně pobavili,
jsme opět požádali o možnost
ochutnávky piva, letos tedy z pivovaru
Svatý Florian. Pro ty, kteří budou stále v
plné síle, je připravena prohlídka
pivovaru, pivovarského minimuzea a
muzea lázeňských pohárků.
Na setkání s vámi se velmi těšíme.
Výlet se koná v úterý 16. 10. 2018. Autobus odjíždí v 9:00 hod. od restaurace Na Chvíli.
Poplatek za výlet činí 100 Kč. Nabídka platí pro seniory s trvalým pobytem v naší obci.
Vaši účast je nutné oznámit na tel. čísle 352 695 206 do 8. 10. 2018. Kapacita je omezena
počtem míst v autobuse. Další potřebné informace poskytne Lenka Račáková.

Jindřichovický zpravodaj
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JINDŘICHOVICE NAVŠTÍVILA HEJTMANKA KARLOVARSKÉHO KRAJE

Historicky první návštěva z hejtmanství
Karlovarského kraje se uskutečnila 15. května
2018. Paní hejtmanka Mgr. Jana Vildumetzová
dorazila v doprovodu svého asistenta krátce před
14 hodinou.
Program, který představil obec Jindřichovice,
připravila starostka Martina Majdáková a spolu
s místostarostou Ing. Jiřím Némethem paní
hejtmanku doprovázeli. První kroky vedly do
Státního oblastního archivu, poté nechyběla
návštěva mauzolea. Cestou se paní hejtmanka
seznámila s místy, na která obec čerpala dotace

z Karlovarského kraje a která se v současné době
rekonstruují či zvelebují. Do kostela sv. Martina
návštěva vstoupila za hudebního doprovodu
varhan, krátce nato pronesl pár vřelých slov páter
Peter Fořt. Na závěr prohlídky kostela dostala
nejvyšší představitelka kraje jako dar posvěceného
anděla z řezbářské dílny pana Josefa Frnky.
Překvapená paní hejtmanka neskrývala dojetí.
Po setkání se zaměstnanci obecního úřadu,
místní mateřské a základní školy následovala
diskuze s občany, která probíhala v přátelské
atmosféře.

Lenka Račáková
KNIHOVNA - NÁVŠTĚVNÍ HODINY

PONDĚLÍ
STŘEDA
PÁTEK
Jindřichovický zpravodaj

16:00 - 17:00 hod.
16:00 - 17:00 hod.
15:30 - 17:00 hod.
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ŽIVOTNÍ JUBILEUM PANA UČITELE KARLA PROKOPA
V srpnových dnech tohoto roku se významného životního
jubilea – 80. narozenin - dožil učitel bývalé 1.ZŠ Rotava pan
Karel Prokop. Karel Prokop je učitelem, jemuž rukama
takzvaně prošlo několik generací žáků a mezi těmito bylo
také mnoho žáků pocházejících z Jindřichovic. Na základě
informací o blížícím se životním jubileu pana učitele Karla
Prokopa se tedy letos na jaře zrodil nápad uspořádat sraz
jindřichovických žáků, které Karel Prokop učil, a společně
s ním zavzpomínat a oslavit toto jeho životní jubileum. Slovo
dalo slovo a oslava se začala plánovat. Datum byl stanoven
z organizačních důvodů na 3. srpna 2018, kdy několik
ochotných jedinců tomuto začalo věnovat svůj čas a
plánovat tuto oslavu. Nejsložitějším úkolem se zdálo včas
oslovit dostatečný počet bývalých jindřichovických žáků,
které Karel Prokop učil. Byly vytištěny pozvánky, využity
sociální sítě i ostatní komunikační prostředky dnešní doby.
Myslím si, že se podařilo v rámci možností oslovit dostatečný
počet bývalých žáků. Sám pan učitel Prokop neměl o celé
akci tušení. Významným pomocníkem při organizování a
utajení celé akce byl bývalý kolega Karla Prokopa z 1. ZŠ
Rotava a jeho dobrý kamarád pan učitel Miroslav Pokorný.

Samotná akce tedy proběhla v podvečer v pátek 3. 8.
2018 v prostorách fotbalových kabin FK Jindřichovice. Účast
byla na místní poměry hojná, dorazilo na šedesát bývalých
žáků Karla Prokopa. A to věkově napříč několika generacemi
Jindřichováků. Někteří byli ochotni přijet i z různých
vzdálenějších koutů naší republiky. Po přivítání a gratulaci
byl Karlu Prokopovi předán jedinečný skleněný ručně
vyráběný půllitr s vygravírovaným znakem Jindřichovic a
nápisem „Děkujeme“. Oslavy se dále zúčastnila z bývalých
kolegů pana Karla Prokopa z 1. ZŠ Rotava jeho manželka paní
Ludmila Prokopová, už zmíněný pan Miroslav Pokorný a pan
Karel Kliment. Celý večer se nesl v duchu vzpomínek,
gratulací a celkově v pohodové a příjemné atmosféře, kterou
hudební produkcí podpořil Milan Fojtík, také bývalý žák Karla
Prokopa. Nechyběly ani emotivní okamžiky dojetí, které byly
na jubilantovi i na ostatních účastnících patrné například při
projekci starých školních fotografií z 1. ZŠ Rotava. Příjemný
večer skončil krátce před půlnocí. Závěrem bych chtěl
poděkovat všem účastníkům, organizátorům a jubilantovi
popřát hodně zdraví a životní pohody.
Ing. Jiří Németh

JINDŘICHOVIČTÍ ŽÁCI Z 1.ZŠ ROTAVA, DÍKY !
Dne 3. srpna pro mě připravili mí bývalí žáci
z Jindřichovic jako překvapení vzpomínkový večer u
příležitosti mého životního jubilea. Ten se konal
v areálu hřiště v Jindřichovicích za účasti desítek
bývalých jindřichovických žáků 1. ZŠ v Rotavě, kde jsem
30 let působil. Bylo to nádherné setkání s „dětmi“ od
30 do 70 let, tedy všech věkových karegorií.
Vzpomínalo se na školní léta, na řadu přišel i další život,
děti, vnoučata. Atmosféra k nezaplacení – krásná,

Jindřichovický zpravodaj

přátelská, upřímná, dojemná! Nejen já, ale i další
přizvaní učitelé z „Příbramské“ – moje žena Ludmila,
Miroslav Pokorný a Karel Kliment jsme byli dojati a
večer jsme si užili. Chtěl bych touto cestou velmi
poděkovat za to, s jakou upřímností všichni zúčastnění
toto setkání připravili a vzpomínkami na chvíle a zážitky
v naší 1. ZŠ v Rotavě mi dali nejkrásnější dárek. Ještě
jednou – Jindřichovice, díky!
Karel Prokop, učitel 1. ZŠ v Rotavě
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POSLEDNÍ ŠKOLNÍ DNY ZPESTŘENÉ VÝLETEM, BESEDOU I SPORTEM
Před prázdninami jsme se pěšky vydali do pět
kilometrů vzdálené obce Háj. Cestou jsme si povídali,
zpívali i odpočívali. Cesta velice rychle utekla a v
místním altánku na nás čekalo občerstvení od majitelky

penzionu paní Černé, která je maminkou našeho
kamaráda. Velikým překvapením potom byla
připravená cesta za pokladem s úkoly. Stříkání vodní
pistolí, skládání puzzle, strom bonbónovník i hod šišek
do košíku – to vše nás velice bavilo. Na každém
stanovišti jsme získali kousek mapy, která nás na konci

zavedla k pokladu. Večerní opékání vuřtů u táborového
ohně s písničkami bylo tečkou večera. Příjemné zázemí
nám umožnilo strávit krásné odpoledne a klidnou noc.
Ráno po snídani si pro nás rodiče přijeli. Všichni zvládli
celý den a celou noc bez svých nejbližších na výbornou.
Tímto ještě jednou moc děkujeme za umožněný pobyt
v penzionu Háj.
Beseda
s
paní
policistkou
nám
připomněla, jak se
máme
chovat
na
chodníku, silnici a v
přírodě.
Před
prázdninami to bylo
velice důležité. Příběh
kamaráda Toníka nás
velmi poučil a společně
jsme řešili, co dělal
dobře a co ne.
Závodů a soutěží v rámci sportovního dne se
zúčastnila tři vyrovnaná družstva. Nakonec si medaili
odnesli úplně všichni.

Martina Némethová

ZAPOJILI JSME SE DO PROJEKTU „KREATIVNÍ PARTNERTSTVÍ
Třída ZŠ v Jindřichovicích se zapojila do projektu
„Kreativní partnerství“. Naší umělkyní je Tereza
Bredlerová z karlovarské galerie Supermarket WC.
Téma:
Děti
učí
děti.
Podtéma:
Zvíře.
Naše třída je smíšená a nenašel se nikdo, koho by ten
rok s projektem nebavil. Děti se naučily graficky
zpracovávat návrhy a nakonec si vyrobily tričko, batoh
a polštář s potiskem svého fantaskního zvířete. Kromě

Jindřichovický zpravodaj

toho připravily orientační běh pro třídu 2.B v Kraslicích,
seznámily se s dětmi z této třídy, naučily své kraslické
vrstevníky i jejich maminky vyrábět „placku“ jako
šperk, užily si besedy o kočičím útulku, včelkách a
zvířatech v lese. Podívaly se do ZOO v Plzni.
Příští rok budeme určitě v Jindřichovicích
pokračovat. Chtěli bychom se totiž dostat od zvířete až
ke člověku…
Mgr.D.Kaiserová
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POSLEDNÍ ZVONĚNÍ A NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Mateřská školka v Jindřichovicích přivítala 3. září
2018 Tobiáška, Adámka, Michaelku, Beátku a Vojtu
(fotka vlevo).
Do základní školy v Jindřichovicích přibyli první
školní den noví žáci: druhák Dominik a prvňáčci Toník,
Tobiáš, Izabela, Eliška a Matyáš (fotka vpravo).

Jako každoročně, tak i poslední školní den probíhal
ve svátečním duchu, kdy jsme se loučili s dětmi, které
odcházejí do vyšších ročníků na jinou školu. Při této
příležitosti nesmí chybět brána, kterou děti procházejí
jak z mateřské do základní školy, tak i do „světa“.
V letošním školním roce máme v mateřské škole 17
dětí, 8 děvčat a 9 chlapců. Ve škole základní je to 8
dětí, 3 děvčata a 5 chlapců.
Martina Némethová
HASIČI JINDŘICHOVICE
Hasiči za loňský rok 2017 zasahovali celkem při
devatenácti událostech. Letos už máme za sebou šest
výjezdů. Jednalo se o popadané stromy na silnicích, o
požár autobusu v obci Háj, o pomoc při odstraňování
spadlých kabelů a naposledy jsme pomáhali při hledání
pohřešované osoby v Oloví.
Zároveň vedeme kroužek malých hasičů, kteří
kromě standardního výcviku navštívili protidrogový
vlak v Chodově a jezdili na kolech po okolí. Byli jsme se

Jindřichovický zpravodaj

i podívat na dětské hasičské závody, jichž bychom se
také chtěli v budoucnu zúčastnit.
Jednotka se také jako každý rok podílela na
pořádání různých akcí v obci. Většinou spolupracovala
s kulturní komisí.
Závěrem bych rád pochválil naše občany a
poděkoval jim za to, že dodržovali zákaz rozdělávání
ohně, neboť během letošního suchého léta jsme v naší
oblasti nezaznamenali žádný požár.
Velitel jednotky Jan Šťastný
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RADUJME SE, VESELME SE
Tímto výstižným nadpisem mého kratičkého
článku chci vyjádřit, jakou činností se v Royal
Rangers zabýváme. Je to až s podivem, že v době
smutných obličejů, neradostných srdcí a smutných
duší my máme radost a veselíme se. Tak například
v červnu - dvě víkendové akce. Dějiště - fara Pernink
a fara ve Stříbrné. Bohatý sportovní a společenský
program obohacený o oblíbené pěší výlety. Dále
skvělá kuchyně (tedy spíše jídlo z kuchyně) a jako
bonus domácí jindřichovické buchty každý den. A
pokračujeme dále. Skvělá parta předpubertálních a
pubertálních jinochů a děveček, kterou svou
přítomností obšťastňují pozitivně naladění dospělí
vedoucí, kteří již prošli krizí středního věku.

Jindřichovický zpravodaj

Podobný popis by se hodil i na náš letní tábor,
který proběhl v srpnu v Příchovicích u Přeštic. Opět
vyprodáno. To znamená 54 krvežíznivých dětských
upírů z různých míst ČR a Anglie. Díky krásnému
subtropickému počasí bylo osm dní tábora relaxací
nejen pro upíry a upírky, ale i pro vedoucí,
praktikanty a další pomocný personál. Je to až
k nevíře, co vše člověk dokáže vydržet, když je
obklopen dobrou partou. No a nad tím vším je velké
láskyplné srdce Boží, které je otevřené pro každého
bez rozdílu. To se to pak žije radostně a vesele.
Jan Sebiš Sebján
malý spisovatel a velitel Royal Rangers
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KULTURA V JINDŘICHOVICÍCH – PŘIPRAVUJEME
22.09.2018 (SO)

JINDŘICHOVICKÝ NÁŘEZ A POZNÁVÁME PŘÍRODU (novou akci pro rodiny připravuje 22. Přední
hlídka Royal Rangers Kraslice ve spolupráci s kulturní komisí obce Jindřichovice, budete mít
možnost poznat řezbářské umění a dozvědět se spoustu zajímavostí o lese a přírodě);

22.09.2018 (SO)

KONCERT V KOSTELE SV.MARTINA – W.A.MOZART, REQUIEM

16.10.2018 (ÚT)

VÝLET PRO SENIORY – HRAD LOKET

03.11.2018 (SO)

SVATOHUBERTSKÁ MŠE

09.11.2018 (PÁ)

SVATOMARTINSKÁ ČELOVKA

10.11.2018 (SO)

SVATOMARTINSKÁ POUŤ A JINDŘICHOVICKÉ VINOBRANÍ

02.12.2018 (NE)

VÁNOČNÍ DĚTSKÉ TRHY

LIS / PRO

POSEZENÍ S DŮCHODCI

Podrobné informace o akcích se dozvíte z plakátů, webu obce, FB kulturní komise nebo obecním úřadě.

Jindřichovický zpravodaj
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KAM ODKLÁDAT STARÉ PNEUMATIKY?
Pro některé občany je toto téma obehranou písničkou, jiní stále netuší, jak naložit s použitými pneumatikami.
Do lesů, příkopů podél cest, do polí a luk určitě nepatří.

Na pneumatiky se vztahuje zákonná povinnost o
zpětném odběru. Ta se týká výrobců, dovozců i
prodejců.
Pneuservis,
který
prodává
nové
pneumatiky, tak vždy musí na vyžádání poskytnout
občanovi či zákazníkovi informaci, na jakém sběrném
místě v obci lze staré pneumatiky bezplatně odevzdat.
Tato místa nezřizuje obec, ale přímo na své náklady
výrobci či dovozci pneumatik. Obvykle dodavatelé
zřizují místo zpětného odběru přímo u pneuservisů,
přičemž každému dodavateli stačí mít zřízeno alespoň
jedno místo v obci. Pokud tuto informaci od prodejce
občan neobdrží, pak je prodejce povinen od něho tyto
pneumatiky odebrat přímo ve své provozovně a
nemusí tak s pneumatikami jinam. Za neinformování
zákazníka o místě zpětného odběru hrozí prodejci dle
zákona o odpadech pokuta.
Prodejce pneumatik získá informaci o tom, jak
realizovat zpětný odběr použitých pneumatik, od svých
dodavatelů.
Vzhledem k zákonné povinnosti tak existuje řada
pneuservisů, kde je zřízeno viditelně označené sběrné

místo ojetých pneumatik (vždy alespoň jedno místo
v obci). Takové sběrné místo odebírá veškeré
pneumatiky bez nároku na úplatu, bez rozdílů značek a
bez vazby na koupi nového výrobku či služeb. Tato
služba je pro pneuservis zdarma (platí ji dovozci a
výrobci), nemá proto důvod odmítat příjem použitých
pneumatik od občanů.
Seznam míst zpětného odběru v individuálním
plnění zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí zde:
https://www.mzp.cz/cz/odber_pneu
Sběrnou síť provozuje i uvedený kolektivní systém
ELTMA. Existují tedy dva seznamy míst pro zpětný
odběr pneumatik. Seznam míst zpětného odběru
pneumatik
kolektivního
systému
ELTMA zde:
https://www.eltma.cz/sberna-mista
Problematiku zpětného odběru - včetně
pneumatik - upravuje obecně §38 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v
platném znění (dále jen "zákon o odpadech") a
speciálně pak jeho §38a až §38h.
Zdroj: ČIŽP

KRONIKA OBCE JINDŘICHOVICE
Od počátku roku 2018 je novým kronikářem obce pan Bc. Zdeněk
Hnízdil z osady Háj, který zapisuje události do nové knihy ve formátu A3.
Její hřbet doplněný zlatým gravírováním je zhotoven z jemné telecí kůže
v barvě hnědé a žluté.

Tímto bychom rádi poděkovali
za dlouholetou spolupráci
panu Jiřímu Korelovi, který vedl kroniku
úctyhodných 48 let.
Jindřichovický zpravodaj
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MEZIHORSKÁ - stav kontejnerů zdokumentovaný
dne 23. července 2018 po běžném víkendovém
nájezdu chalupářů.

JINDŘICHOVICE - pohled na nádoby dne 11. srpna 2018
v 7:30 hodin, kdy okolní stanoviště v obci byla
poloprázdná.

Věřím, že příště u původce odpadu zvítězí „zdravý selský rozum“ a odpad odloží do jedné z poloprázdných
nádob. Myslím si, že si naše vesnička zaslouží, aby byla čistá.
Martina Majdáková, starostka obce

INFORMACE Z ODDÍLU Z FK JINDŘICHOVICE
Během zimní přestávky fotbalisté Jindřichovic pravidelně trénovali každý čtvrtek na umělé trávě v Sokolově a
od 1. 2. do 4. 2. 2018 absolvovali pravidelné zimní soustředění na Bublavě. Letos nám to sice nevyšlo se sněhem,
ale i tak soustředění splnilo svůj účel. Hráči podstoupili několik tréninkových jednotek ve sportovní hale v Rotavě,
v sokolovně v Kraslicích, na fotbalovém hřišti na Bublavě. A v sobotu se vydali na tradiční výšlap na Přebuz, ale
podruhé v historii soustředění vyrazili kvůli nedostatku sněhu pěšky.
Výsledky okresního přeboru – jaro 2018
15.kolo : SK Oloví – FK Jindřichovice 0:11 (0:5), branky : 4x Jar. Lavrenčík, 3x K.Surový, 2x P.Fojtík, J.Račák, Hrubý
16.kolo : FK Jindřichovice – Baník Svatava 6:0 (1:0), branky : 2x Jar. Lavrenčík, 2x Hlaváček, Míka, E.Fojtík
17.kolo : Baník Bukovany – FK Jindřichovice 1:0 (1:0)
18.kolo : SK D.Rychnov „B“ – FK Jindřichovice 0:0 (0:0), na penalty 4:5
19.kolo : FK Jindřichovice – Spartak Chodov „B“ 0:7 (0:4)
20.kolo : FK Jindřichovice – Baník Krásno 3:3 (1:3), na penalty 2:0, branky : Hlaváček, Jar. Lavrenčík, E.Fojtík
21.kolo : FK Jindřichovice – Slavoj Kynšperk 1:8 (1:4), branka : Dojčar
28.kolo : Slavoj Kynšperk – FK Jindřichovice 7:0 (3:0)
22.kolo : FK Jindřichovice – SK Oloví 3:3 (1:1), na penalty 3:5, branky : Míka, Jar.Lavrenčík, Vokoun
23.kolo : Baník Svatava – FK Jindřichovice 0:2 (0:0), branky : 2x Jar.Lavrenčík
24.kolo : FK Jindřichovice – Baník Bukovany 2:4 (1:2), branky : Jar.Lavrenčík, Vokoun
25.kolo : FK Jindřichovice – SK D.Rychnov „B“ 5:1 (2:1), branky : 2x Jar.Lavrenčík, J.Račák, Havlík, K.Surový
26.kolo : Spartak Chodov „B“ – FK Jindřichovice 9:1 (4:0), branka : Hulínský
27.kolo : Baník Krásno – FK Jindřichovice 7:3 (1:2), branky : 2x E.Fojtík, Jar.Lavrenčík
V sokolovském okresním přeboru nakonec oddíl FK Jindřichovice obsadil z osmi účastníků pěkné 4. místo.
Oddíly Spartak Chodov „B“, Slavoj Kynšperk a Baník Bukovany byly v tomto ročníku nad naše síly.
Úspěšná sezóna 2017/2018 byla zakončena cyklistickým soustředěním na Hracholuskách, které proběhlo
v termínu od 22. 6. do 24. 6. 2018. Přestože hlavně v pátek nepřálo počasí (bylo 12 stupňů a chvílemi hodně
pršelo), zvládli fotbalisti najezdit úctyhodných 170 kilometrů (cesta z Rovné na Hracholusky, Hracholusky –
Radyně a zpět, Hracholusky – Stříbro, Cheb – Sokolov).
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V sobotu 4.8.2018 proběhl na hřišti v Jindřichovicích již 11. ročník Memoriálu Miroslava Fojtíka, jehož
vítězem se stal Junior Jindřichovice, 2. místo obsadil FK Jindřichovice, 3. místo SKP Sokolov a 4. místo Kočka-team
ze Svatavy. Po turnaji nastoupily na hřiště ŽENY, které vyzvaly k fotbalovému zápasu MUŽE a pod dohledem
rozhodčího Pepy Surového jim nedaly žádnou šanci. Večer se všichni bavili na zábavě, kde zahrály skupiny Your
Delusion a Žhavý krok. Následuje pár fotografií z akcí našeho fotbalového klubu.
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Od sezóny 2018/2019 se kvůli malému počtu přihlášených oddílů spojují soutěže v okresech Sokolov a Cheb.
Na podzim tedy budeme hrát soutěž nazvanou Meziokresní přebor mužů Cheb – Sokolov (skupina B). A zde je
rozpis zápasů:
1.kolo – SO – 25.08.2018 – 13:00 : FK Jindřichovice – TJ Luby 2:0 (0:0), branky : Jar.Lavrenčík, Malý
2.kolo – SO – 01.09.2018 – 14:00 : Sokol Stará Voda - FK Jindřichovice 2:2 (0:2), 1:3PK, branky : 2x Jar.Lavrenčík
3.kolo – SO – 12.09.2018 – 17:30 : Hvězda Cheb „B“ - FK Jindřichovice 1:0 (1:0)
4.kolo – SO – 15.09.2018 – 16:30 : Sokol Teplá - FK Jindřichovice
5.kolo – SO – 22.09.2018 – 13:00 : FK Jindřichovice – Dynamo Krajková
6.kolo – NE – 30.09.2018 – 16:00 : SK Dolní Rychnov „B“ - FK Jindřichovice
7.kolo – SO – 06.10.2018 – 12:30 : FK Jindřichovice – Loko M.Lázně
8.kolo – SO – 13.10.2018 – 12:00 : FK Jindřichovice – SK Oloví
9.kolo – NE – 21.10.2018 – 15:00 : Jiskra Aš „B“ – FK Jindřichovice
10.kolo – SO – 27.10.2018 – 11:00 : FK Jindřichovice – TJ Hranice „B“
11.kolo – SO – 03.11.2018 – 10:30 : FC Vojtanov – FK Jindřichovice
12.kolo – SO – 10.11.2018 – 10:30 : FK Jindřichovice – Jiskra Nový Kostel

22.9.2018 - Program u příležitosti 100. výročí ukončení 1. světové války
17:00 hod. – prodej vstupenek před kostelem sv. Martina v Jindřichovicích
17:00 – 18:30 hod. – prohlídka jindřichovického mauzolea
19:00 hod. – pietní akt, pokládání věnce k pomníku Obětem 1. světové války
20:00 hod. – koncert W.A.Mozarta REQUIEM
Na závěr ohňostroj.
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