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SLOVO STAROSTKY
Milí spoluobčané,
přiblížily
se
opět
vánoční svátky a konec
roku. To je tradičně
doba, kdy bilancujeme
úspěchy
uplynulého
období,
ale
také
vyhlížíme, co nás čeká
v roce
následujícím.
Když se projdeme
Jindřichovicemi i našimi
osadami, myslím, že
práce odvedená v končícím roce je vidět. Co
všechno jsme udělali, jsem popisovala v minulém
čísle Jindřichovického zpravodaje. Proto dnes
pohlédnu do budoucnosti a v krátkosti představím
plány, které bychom chtěli zrealizovat v roce
2018.
Čeká nás dokončení dvou významných akcí.
První je oprava hřbitovní zdi, druhou pak
zrestaurování prostranství kolem sochy sv. Jana
Nepomuckého, které bude spočívat v osazení
kamenných sloupků. Pokračovat bude i další
investiční akce – sedmá etapa vodovodu a
kanalizace v obci. Po rekonstrukci veřejného
osvětlení v osadách dojde k výměně pouličních
lamp také v Jindřichovicích. Ani osady ale
nezůstanou zkrátka, protože tu připravujeme
opravy komunikací. Pustíme se také do tvorby
studie využití Jindřichovické rokle, kde by mělo
vzniknout nové kulturní zázemí naší obce.

Nevzdáváme ani boj s invazními rostlinami
jako je bolševník a křídlatka.
Aby se nám všechny plány povedly, je třeba
nejen vynaložit spoustu práce, ale hlavně mít
dostatek peněz. Daří se nám na mnohé akce
získávat krajské dotace a budeme v podávání
žádostí pokračovat. Musíme ale počítat i
s vlastními financemi. V době, kdy vzniká náš
zpravodaj, také sestavujeme rozpočet obce. Ten
navrhujeme jako mírně schodkový, rozdíl mezi
příjmy a výdaji je necelý milion korun. Tuto částku
jsme schopni pokrýt z přebytku hospodaření z
minulých let.
Nedávno nám příroda znovu ukázala, jak
bezmocní můžeme proti ní být. Bouře Herwart
naštěstí u nás nezpůsobila žádná zranění ani škody
na obecním majetku. Zanechala ale velmi
znatelnou stopu v obecních lesích, jak se o tom
dočtete uvnitř zpravodaje. Na takhle prudké
přírodní síly se připravit nemůžeme, na počínající
zimu ale ano. Dohodli jsme se proto na zimní
údržbě
obecních
komunikací
s panem
Ing. Pohanem, který bude mít na starosti
Jindřichovice a Heřmanov a s panem Račákem,
který bude prohrnovat cesty v Loučné, Háji,
Smrčině, Hradecké, Poušti a Mezihorské.
Na závěr vlastně to nejdůležitější. Všem
spoluobčanům srdečně přeji pohodový advent,
příjemné prožití vánočních svátků naplněných
radostí, štěstím, vnitřní harmonií a pohodou.
Zůstaňte zdraví a ať se vám vše v novém roce
2018 daří.
Martina Majdáková, starostka

VÁNOČNÍ STROMEČEK
Zelený stromeček je symbol života, zdobený pamlsky vyjadřuje touhu po hojnosti a blýskavé ozdoby
vyjadřují pocit štěstí. Tato tradice je stará asi 500 let.
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POMÁHÁM, PROTOŽE CHCI …
V rámci projektu "72 hodin", kterého se naše školní
družina zúčastňuje již čtvrtým rokem, jsme na podzim opět
pomáhali. "Pomáhám, protože chci!" je mottem této
celonárodní akce. Jedná se o tři dny plné dobrovolnických
aktivit, které pomohou druhým, přírodě či okolí. Tentokrát
jsme pomohli druhým i přírodě. Hrabáním listí na dětském
hřišti jsme nejenom odvedli kus práce, která za námi byla

vidět (obří hromady listí), ale pomohli jsme také
zaměstnancům obecního úřadu, kteří právě v tomto ročním
období mají práce s úklidem listí nejvíce. Odměnou nám byla
dobře odvedená práce, krásné tričko s logem projektu,
náramek a kerovací nálepky. Příští rok u této akce opět
nebudeme chybět!

DOPOLEDNE STRÁVENÉ S KOUZELNÍKEM
V pondělí 13. listopadu 2017 nás navštívil kouzelník
Waldini se svým úžasným vystoupením. Na začátek nám
prozradil některé lehké kouzelnické triky. Potom už nastala
opravdová kouzelnická show, kdy kouzelník nechal zmizet
kuličku, prstýnek, vykouzlil živou holubičku. Nechybělo

legrační vystoupení za asistence dětí, které opět oslnilo
všechny přítomné. Na rozloučenou dostali všichni
nafouknutý balonek, ze kterého šikovné ruce kouzelníka
vytvořily meče a pejsky.

PODZIMNÍ TVOŘENÍ S RODIČI
Letošní podzimní radovánka proběhla 12. října 2017 v
duchu společného kreslení a malování s rodiči. Společně
jsme se sešli ve škole, kde jsme vytvořili krásné obrázky
draků a dráčků různými technikami. Nechybělo pohoštění,

šikovné maminky napekly koláč, bábovku a dračí sušenky.
Poté jsme se přesunuli na kopec, kde někteří draci vystoupali
do oblak, s jinými si děti i dospěláci zaběhali po louce. Bylo
to krásné podzimní sluníčkové odpoledne.

3x Martina Némethová
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ZAPOJILI JSME SE DO PROJEKTU
Projekt Kreativní partnerství začala Společnost pro
kreativitu ve vzdělání realizovat od října 2016 jako partner
Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt nastavuje systém
strukturované spolupráce mezi umělci a pedagogy, z níž
vzniká výuka s využitím kreativních metod a umění, která se
zaměřuje mimo jiné na individuální podporu žáků. Celkově je
do projektu zapojeno 14 základních a středních škol škol
včetně té naší. Cílem projektu je rozvíjení klíčových

kompetencí, funkční gramotnosti, čtenářská a matematická
gramotnost, motivování žáků k učení. Motivačním prvkem
pro nás je příroda a zvířata, probíhá spousta besed na dané
téma. Setkali jsme se již s paní Sašou Ranglovou z kraslického
kočičího útulku, se včelařem panem Ing. Vladimírem
Mikešem, s panem myslivcem Dominikem Seifertem.
Všechny besedy jsou velice zajímavé, děti jsou vždy zapojeny
do komunikace, mají svůj prostor pro dotazy a diskuzi.

Martina Némethová

HRAJEME SI S ANDĚLY
Mnoho dětí se zapojilo do nové adventní hry „Čas
s anděly“. Zahájení proběhlo v rámci akce připravované
dětmi z klubu Royal Rangers dne 25. listopadu 2017 v kostele
sv. Martina v Jindřichovicích. Tam také poprvé zazněl
andělský hlas vyprávějící příběh andílka, který slétl z nebes,
když uslyšel hudbu a zpěv. Na uvítanou dostaly děti sladkost

a první úkol, který je posunul ve hře dál. Během adventu se
další andělé slétávali k zemi a zadávali dětem další úkoly.
Závěr hry nás teprve čeká, proběhne opět v kostele. A to
23. prosince, kdy se děti setkají s posledním z andělů. Poté,
co odevzdají vyplněnou kartičku, budou odměněni.
Lenka Račáková

PŘESTAVBA KNIHOVNY
V letošním roce byla provedena přestavba místní knihovny. Během
úprav proběhla také redukce knižní sbírky. Důvod pro vyřazení některých
knih byl takový, že buď již není jejich tématika v dnešní době aktuální,
nejsou tolik čtenáři vyhledávány, anebo jsou již tyto knihy sešlé věkem a
budou postupem času nahrazeny novějším vydáním. Je tak možné, že
čtenář ve sbírce nalezne knihu, kterou již dlouhá léta hledal, nebo ji čítával
v mladém věku. Vyřazené tituly jsou v knihovně volně k dispozici pro
rozebrání.
Gabriela Surová

VÁNOČNÍ ŠTĚSTÍČKA
Lidé dříve hádali svou budoucnost pomocí tzv. štěstíček. Na kousek papíru napsali své touhy, např.
cestování, svatba, peníze, nový domov. Z papírků vytvořili ruličky, zamíchali je a vložili je před
upečením do housek. Na Štědrý den si každý jednu housku rozlomil a dozvěděl se, co ho
čeká v následujícím roce.
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HASIČI ZASAHOVALI PO VĚTRNÉ SMRŠTI
V noci z 28.10. na 29.10.2017 zasáhla celou republiku
silná vichřice. Ta se nevyhnula ani našemu regionu a tedy ani
naší hasičské jednotce.
Vzhledem k tomu, že meteorologové tuto vichřici
předpovídali, byla naší jednotce nařízena pohotovost už
28. října od ranních hodin.
První výjezd byl ovšem hlášen až následující den v 8:45
hod. Od té chvíle jsme byli v terénu bez přestávky až do
18 hodin.
První zásahy jsme provedli na silnici č. 210 směrem na
Dolní Nivy, zde na několika místech popadaly stromy.
Vzhledem k hustému provozu policie silnici částečně
uzavřela, abychom spolu s jednotkou z Kraslic mohli cestu
postupně zprůjezdnit.
Poté jsme se na rozkaz operačního střediska přesunuli na
silnice v katastru Jindřichovic. Začínali jsme na silnici směrem
na Hradeckou a Mezihorskou, kde cestu zatarasilo asi dvacet
stromů. Zkontrolovali jsme i silnici na Poušť, tady překážel
jen jeden strom.
Po zprůjezdnění těchto silnic se jednotka přesunula k
silnici směrem na Heřmanov. Zde byla situace nejhorší, leželo
tu asi padesát stromů. Po příjezdu na místo spadly za
jednotkou další kmeny a uvěznily ji v lese. Na žádost o pomoc
od operačního nám bylo sděleno, že s ní nemáme počítat a
ať obec Heřmanov necháme na pozdější řešení. To jsme ale
odmítli a po asi pěti hodinách jsme se do Heřmanova

prokousali. V této době nám také starostka obce zajistila
občerstvení a zásoby benzínu do motorových pil.

Po zdolání tohoto úseku poslali naši jednotku ještě na
silnici na Šindelovou, kde leželo dalších asi třicet stromů. Už
tu zasahovali hasiči z chemičky ze Sokolova a později přijela
ještě jednotka profesionálních hasičů ze Sokolova.
V pondělí 30.10. jsme ještě pracovali na odstraňování
následků větrné kalamity na silnici směrem na Háje.Celkem
se těchto akcí zúčastnilo patnáct hasičů se šesti motorovými
pilami.
A jaká byla situace v našem kraji a v republice?
Operační středisko Karlovarského kraje evidovalo v této
době 2 993 tísňových hovorů, v terénu bylo 67 jednotek
hasičů (jen 8 jich je profesionálních). Evidováno bylo téměř
300 událostí, což ale není přesné, neboť jedna událost
představuje zásah i na několika místech.
V republice bylo v terénu přes 10 000 hasičů, většinou
dobrovolných.
Děkuji za pomoc a ochotu všem hasičům i ostatním
lidem, kteří pomáhali při tomto těžkém dni.

Velitel jednotky SDH Jan Šťastný
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ROK 2017 V OBECNÍCH LESÍCH
V roce 2017 jsme se dostali do sedmého roku plnění
lesního hospodářského plánu (LHP) stanoveného lesním
zákonem na roky 2011 až 2020. Protože LHP je stanoven na
deset let, průběžně každým rokem naplňujeme zhruba jednu
desetinu stanovených úkolů. Vzhledem k tomu, že se blížíme
k závěru tohoto plánu, pomalu dokončujeme závazné úkoly a
postupně připravujeme podklady pro zpracování nového LHP
na období 2021 až 2030.
Letošní rok proběhl při naplňování ročního plánu celkem
poklidně. Příjmy jsou mírně překročeny, náklady spojené s
chodem lesního hospodářství naopak mírně nedočerpány a
pokud ministerstvo zemědělství včas proplatí požadované
dotační prostředky, tak bychom měli mít všechny ukazatele
letošního roku splněny.
To co jsem napsal výše je platné pouze do 29. října 2017.
Toho dne postihla Českou republiku větrná smršť, která se
velmi negativně dotkla i našich lesních majetků. Touto smrští

byly nejvíce postiženy porosty v katastru obce Poušť a
částečně katastru Jindřichovice – Smrčina. Celková výše
polomů byla odhadnuta na 1700 až 2200 m3 dřeva a může
být ještě vyšší. V ostatních částech majetku se jedná o menší
množství jednotlivých polomů, zhruba do 100 m3.
Zpracování této nahodilé těžby je nutné provést do doby
před rojením kůrovců - to znamená nejpozději do poloviny
května příštího roku. Tomuto úkolu je potřeba věnovat
veškeré síly, proto obec začala kalamitní dříví zpracovávat
ihned. Vzhledem k tomu, že jsou v daleko větší míře
postiženy porosty ve vlastnictví státu, nebudou Lesy České
republiky zřejmě schopny tuto kalamitu včas zlikvidovat. Vše
nasvědčuje tomu, že i v naší oblasti dojde k enormnímu
výskytu kůrovců, což může přerůst v kůrovcovou kalamitu.
Tato kalamita postihne i nás.
Přiložené záběry jsou z lesních porostů v katastru Poušť.

Jan Černý, OLH

„ TŘESU, TŘESU BEZ …
…ozvi se i pes, kdes můj milý, kdes.“ Tuto říkánku bylo možné slyšet ve vsi, kde dívky třásly
bezovými keři. Tam, kde uslyšely první štěkot psa, odtud očekávaly ženicha.
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SVATOMARTINSKÁ POUŤ 2017
Dovoluji si přinést něco málo informací o duchovněkulturně-sportovní akci. Především bylo potěšující, že
v rámci poutě proběhlo více akcí, díky nimž se mohli lidé
spolu setkat, strávit čas, na chvíli se zastavit (i když u běhu a
pochodu to nebylo moc vhodné) a prožívat obyčejné a
prosté bytí.
V pátek tedy proběhla „Svatomartinská čelovka“, která
prověřila fyzické a psychické síly účastníků. Sešlo se nás
kolem třiceti a každý podal svůj maximální výkon. Všichni
doběhli zdraví a nikdo se neztratil v temných
jindřichovických lesích. Každý účastník ušel nebo uběhl
minimálně 8 kilometrů. Našlo se i více jedinců, kteří se nebáli
v kopcovitém terénu uběhnout a ušlapat 16 kilometrů.
Dokonce 3 borci (2 ženy a jeden muž) uběhli 24 kilometrů. A
tomu asi neuvěříte, ale byl zde i jeden statečný muž
z Rotavy, který dokonce uběhl 32 kilometrů za 4 hodiny.

V průběhu akce začalo sněžit, takže sv. Martin na svém koni
navštívil i naše závodníky na trati.

V neděli se uskutečnila Mše svatá v našem kostele sv.
Martina. Jelikož se konala pouze v našem kostele, sjeli se na
tuto bohoslužbu lidé z okolních vesnic a měst.
Po bohoslužbě proběhlo malé občerstvení a následoval
krátký půlhodinový duchovní koncert. V kostele vystoupilo
Sokolovské dechové kvarteto, které mnohé překvapilo svým
zpracováním duchovních písní, jež potěšily všechny
přítomné. V 17 hodin ukončil naši první pouť koncert Evy
Henychové, která svým hlasem, hlubokými texty a
působivým vyprávěním potěšila a povzbudila návštěvníky
koncertu. I přesto, že pouť je za námi, je pro nás Bůh a jeho
nepředstavitelná láska a milost stále přítomná. Moc se těším
na naši druhou Svatomartinskou pouť v listopadu 2018.

Jan Sebján - křesťan - Jindřichovice
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TRHY ROYAL RANGERS
Ani už nevím po kolikáté se naše trhy uskutečnily, ale
staly se již nedílnou součástí života Jindřichovic. Díky službě
Royal Rangers se děti mohou seznamovat s evangeliem
(dobrou zprávou) a mohou žít s vědomím, že je Bůh na jejich
straně a čeká na každého člověka s otevřenou náručí. Také
se mohou společně účastnit společných akcí a samozřejmě
se podílet na výrobě milých výrobků, které potěší srdce
nejednoho dospěláka. Díky těmto výrobkům můžeme
prožívat společné chvíle na víkendových akcích, táborech a
mohou se konat pravidelné kluby RR. I tento rok bylo mnoho
těch, kteří nás koupí dárků podpořili. Děti jako bonus
nacvičily vánoční příběh o narození Ježíše Krista a v den trhů
ho s přehledem profesionálů předvedly natěšenému publiku
v kostele sv. Martina. I přes nepříznivé počasí se akce
vydařila, za což patří dík všem organizátorům a pomocníkům,
kteří jsou nedílnou součástí našeho „Božího týmu“. Na závěr

své zprávy moc děkuji mé ženě Petře Sebjánové za její
trpělivost a ochotu pravidelně připravovat kluby Royal
Rangers a další společné akce.

Jan Sebján - velitel RR Kraslice

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
Jestli to nevíte, tak hlavní líheň tříkrálových koledníků je
v Jindřichovicích. I tento rok bude probíhat tato celonárodní
sbírka. Naši koledníci budou opět koledovat po celém
okrese Sokolov. Máme opravdu veliké teritorium, ale musím
s hrdostí říci, že jindřichovické děti se pro tuto službu
opravdu nasazují. 2. ledna 2018 od 17:00 hod. máme
v sokolovském kostele sv. Jakuba na Starém náměstí
slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky. Opět půjdeme
průvodem s koňským spřežením pro požehnání na koledu
k panu faráři Petru Bauchnerovi. Od 3. do 9. ledna 2018 se
určitě budeme potkávat na místech našeho okresu Sokolov.
Samozřejmě, že budeme přicházet i do našich Jindřichovic.
Výtěžek sbírky podpoří projekty Farní charity Sokolov.
Předem vám moc děkuji za vaše dary a přeji milým a
radostným dárcům Boží pokoj a naději do života!
Jan Sebján – Farní charita Sokolov

Obec Jindřichovice tímto děkuje za celoroční dobrovolnou činnost,
týkající se správy informačních tabulí v přilehlých osadách :

Heřmanov – Irena Mikešová
Loučná – Jan Benedikt
Poušť – Jaroslav Schovánek
Mezihorská – Eva Lillová
Hradecká – Josef Novotný
Háj – Gabriela Černá
ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE
Dle tradice musí být bohatá, rozmanitá s různými druhy jídel, aby se všichni dosyta najedli, ze zbytků
nakrmili dobytek a zanesli také zvěři do lesa. Na stole nesměly chybět luštěniny, které byly symbolem peněz.
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ŘÁDILI JSME NA MIKULÁŠSKÉ ZÁBAVĚ
V předvečer příchodu svaté trojice se děti sešly v restauraci "Na chvíli". Tady společně soutěžily, tančily,
tvořily..., no prostě se pěkně bavily. Nechyběla kniha hříchů, kterou měla čertice půjčenou od samotného Lucifera,
hodný andílek vše zachraňoval a Mikuláš nade všemi držel ochranitelskou hůl. Každý si domů kromě balíčku odnesl
spoustu zážitků z příjemně prožitého odpoledne.

Martina Némethová

VÁNOČNÍ POSEZENÍ
Vánoční posezení se seniory proběhlo v pátek 1. prosince
v prostorách obecního úřadu. O žádné nudné setkání nešlo.
Program byl velmi bohatý a pobavil každého účastníka. Proběhlo
vystoupení dětí z MŠ a ZŠ, promítání fotografií, zábavná soutěžní
hra o ceny, tančilo se a zpívalo. Velkým překvapením bylo
vystoupení skupiny „ODETTE“, která k pobavení našich seniorů
vznikla týden před
akcí. Taneční soubor
tvořený úřednicemi,
zastupiteli a učitelkou
z MŠ předvedl parodii
na
Labutí
jezero.
Diváci byli zpočátku v šoku, ale již během skladby propukli v neutišitelný smích.
Opět jsme se tedy přesvědčili, že bavit se umíme a věk nám není překážkou.
Lenka Račáková
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JÓGA V JINDŘICHOVICÍCH ANEB DÁME SI ČAJ O PÁTÉ
Už od léta se pravidelně scházíme ke společnému cvičení
jógy v Jindřichovicích. Za tepla a hezkého počasí jsme si
chvíle odpočinku a relaxace užívali v krásné přírodě – v rokli.
Za deštivého a chladného počasí už se scházíme v tělocvičně
MŠ a ZŠ Jindřichovice.
A co tam vlastně děláme? Tak různě… Hlavně relaxujeme,
posilujeme, harmonizujeme, meditujeme, dýcháme,
smějeme se, léčíme se, uklidňujeme se, nasloucháme si,
objevujeme, překonáváme, vnímáme, prociťujeme… A
prostě si vychutnáváme přítomné okamžiky (i šálek dobrého
čaje).
Aspoň na chvíli dokážeme zastavit čas a věnovat ho jen
sobě v uspěchané době, kdy se všichni za něčím ženeme,

nejjednodušší věci ztrácí své hodnoty, málo si vážíme toho,
co máme, a prostě jen fungujeme, přežíváme, míváme
deprese, úzkosti, bolesti, neumíme vypnout a prostě jen tak
BÝT.
Vždyť každý je tu sám pro sebe, za sebe, přesto není sám,
zároveň je krásný a dokonalý!
Takže kdo si troufne být také sám sebou, veselý a hravý,
nebere se příliš vážně a zaujala ho má slova, tak se může
k nám přidat. A to každou středu od 18 do 19 hodin.
A ještě moudré slovo na závěr: „Jóga není o tom
dotknout se palců u nohou, ale o tom, co se cestou dolů
naučíte.“ (Judith Hanson Lasater)

Kristýna Fojtik

Pořad bohoslužeb, setkání a pobožností v kostele sv. Martina v Jindřichovicích

24.12.2017, 21:00 hod.
Půlnoční mše svatá
- koledy a sólové zpěvy
26.12.2017, 11:00 hod.
Svátek sv. Štěpána, mučedníka
Mše svatá - koledy
31.12.2017, 15:00 hod.
Svátek svaté rodiny
Poděkování za r.2017 a Nový rok
VÝBĚR NÁPADNÍKA
Pokud se nemohla dívka rozhodnout mezi dvěma nebo více nápadníky, napsala na silné papírky
jejich jména a vložila je do těsta na knedlíky. Na Štědrý den pak knedlík krájela a první papírek jí
napověděl, který je ten pravý.
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AKCE OBCE JINDŘICHOVICE REALIZOVANÉ V ROCE 2017

Oprava západní části hřbitovní zdi

Realizace dětského hřiště
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Úprava chodníků, náměstíčka u pošty a restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
V osadě Heřmanov, Háj, Hradecká, Loučná, Smrčina, Mezihorská a Poušť proběhla rekonstrukce
veřejného osvětlení. V osadě Hradecká došlo k výspravě části komunikace. Byla opravena komunikace v
osadě Heřmanov a na žádost osadního výboru byla dodána na společné prostranství houpačka
s prolézačkou.

Vodovod a kanalizace – 6.etapa „U hřiště“

Jindřichovický zpravodaj

Strana 11

INFORMACE Z ODDÍLU FK JINDŘICHOVICE
Jindřichovičtí fotbalisté se během podzimní části po většinu času pohybovali na 3. místě okresního přeboru. Po lehce
nepovedeném závěru podzimu, kdy získali pouze 2 body za dvě porážky na penalty a jednu těsnou prohru o gól, se
Jindřichovice propadly na bramborovou čtvrtou příčku. Na jaře však bude o co hrát. Podle postavení v tabulce se dá
předpokládat, že boj o 3. místo bude velmi napínavý a odehraje se zejména mezi týmy Bukovan, Jindřichovic a Svatavy.

Výsledky dosud odehraných zápasů :
12.kolo : FK Jindřichovice – Spartak Chodov „B“ 0:4 (0:2)
13.kolo : Baník Krásno – FK Jindřichovice 1:2 (0:0), branky : Truhlář, Rau
1.kolo : FK Jindřichovice – SK Oloví 4:1 (2:0), branky : 2x Jarda Lavrenčík, Míka, Havlík
2.kolo : Baník Svatava - FK Jindřichovice 3:3 (1:2), na penalty 5:4, branky : Jarda Lavrenčík, E.Fojtík, J.Račák
3.kolo : FK Jindřichovice – Baník Bukovany 5:2 (1:1), branky : 2x E.Fojtík, Fujan, Havlík, K.Surový
4.kolo : FK Jindřichovice – SK D.Rychnov „B“ 8:0 (5:0), branky : 2x Jarda Lavrenčík, 2x E.Fojtík, Rau, Havlík,
Vokoun, vlastní
5.kolo : Spartak Chodov „B“ - FK Jindřichovice 8:1 (2:1), branka : Jarda Lavrenčík
14.kolo : FK Jindřichovice – Slavoj Kynšperk 0:2 (0:1)
6.kolo : FK Jindřichovice – Baník Krásno 5:1 (2:0), branky : 2x Jarda Lavrenčík, Havlík, K.Surový, E.Fojtík
7.kolo : Slavoj Kynšperk - FK Jindřichovice 2:0 (2:0)
8.kolo : SK Oloví - FK Jindřichovice 0:3 (0:1), branky : Truhlář, K.Surový, E.Fojtík
9.kolo : FK Jindřichovice – Baník Svatava 1:1 (0:1), 2:4pk, branka : P.Fojtík
10.kolo : Baník Bukovany - FK Jindřichovice 3:2 (0:1), branky : Havlík, Jarda Lavrenčík
11.kolo : SK D.Rychnov „B“ - FK Jindřichovice 2:3 (1:2), branky : 2x Havlík
Ani v zimní přestávce nebudou fotbalisti zahálet. Od 30. 11. 2017 jim začala zimní příprava, k tréninkům se budou
scházet každý čtvrtek od 18 do 19 hodin na sokolovské umělé trávě. A od 1.2. do 4.2.2018 je čeká již tradiční zimní
soustředění na Bublavě. Tak jen doufáme, že nás počasí nezklame a bude dostatek sněhu k výběhům na běžkách.
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