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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, na úvod našeho obecního zpravodaje, který držíte
v ruce, bych vám ráda sdělila několik osobních postřehů k dění a událostem
v Jindřichovicích. Poradili jsme si například s likvidací invazních druhů
rostlin. Celá akce na území obce stála přibližně 20 tisíc korun. Jistě jste si
všimli také pokračující druhé etapy opravy chodníků podél průtahu
Jindřichovicemi a to včetně úpravy našeho náměstíčka u pošty, kam budou
ještě umístěny nové autobusové zastávky. Od náměstíčka směrem na
Sokolov budeme mít i nové veřejné osvětlení podél cesty. Do konce
listopadu se na své původní místo vrátí zrestaurovaná socha sv. Jana
Nepomuckého. Za zmínku rozhodně stojí i to, že díky dobré spolupráci
s krajskými silničáři byla opravena komunikace z Jindřichovic na Háj. Ve
všech našich osadách se povedlo zrekonstruovat veřejné osvětlení.
V Loučné, Háji, Hradecké, Smrčině, Heřmanově a Poušti stála nová,
úspornější a spolehlivější ledková svítidla téměř čtvrt milionu korun. Za velmi dobrý a důležitý počin
považuju obnovu dětského hřiště, za které obec vydala 526 tisíc korun. Jak se ukázalo už při jeho
slavnostním otevření, dětem se velmi líbí. Aby ne, vždyť si ho v podstatě samy navrhly. V této souvislosti
chci velice poděkovat panu Jaroslavu Zemanovi za sponzorský dar v podobě šedesáti tun kačírku jako
dopadových ploch u jednotlivých herních prvků a také panu Josefu Plaubovi mladšímu za písek na dětské
hřiště. Obec Jindřichovice pomohla finanční částkou 10.800,-Kč zdejšímu fotbalovému klubu na nákup
nových a bezpečnějších branek. Nezapomínáme ani na seniory. V polovině září jsme pro tři desítky
důchodců uspořádali premiérový výlet do zámku a pivovaru Chyše. Podle ohlasů soudím, že se jim
vydařená akce velmi líbila. Rádi pro ně zorganizujeme podobný výlet za krásami okolí znovu. Srdečně
naše seniory také zvu v pátek 1.12.2017 od 15:00 hod. na již tradiční předvánoční posezení. Účastníci
výletu zde obdrží společnou vzpomínkovou fotografii z Chyše. Závěrem vám všem přeji pohodový a
klidný podzim.
Martina Majdáková, starostka
POTRAVINY ZE STATKU JINDŘICHOVICE, OTEVÍRACÍ DOBA :

PONDĚLÍ
STŘEDA

9:00 - 15:00 hod.
9:00 - 15:00 hod.

PÁTEK
SOBOTA

8:00 - 17:00 hod.
8:00 - 12:00 hod.

Prodej mléka na statku :

ÚTERÝ
SOBOTA
Jindřichovický zpravodaj

16:00 - 18:00 hod.
10:00 - 12:00 hod.
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ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Tento školní rok 2017/2018 jsme přivítali nové děti do
mateřské i do základní školy. V mateřské školce je to
Emmička Plaubová a Tomášek Kolda.
V základní škole jsou novými prvňáčky Dianka
Dusíková a Jiřík Zahradník. MŠ navštěvuje 18 dětí - 10
chlapců a 8 děvčat. Ve škole je dětí 7 - 1 děvče a 6 chlapců.
Přejeme všem do startu tohoto školního roku pevné
zdraví a mnoho úspěchů.
Od října jsou v nabídce zájmové kroužky - informatika a keramický kroužek. V
rámci pobytu v MŠ každou středu probíhají "hýbánky" v tělocvičně.

ZAPOJILI JSME SE DO PROJEKTOVÉHO „DNE V PŘÍRODĚ“
Počasí bylo příjemné, vydali jsme se směrem k zámečku Favorit, poznali jsme přilehlé okolí. Po cestě
jsme obdivovali krásnou přírodu, zvířata, vodní plochy. Na předem vyrobené „paletky“ jsme si nalepili to, co
se nám v přírodě nejvíce líbilo. Poznali jsme hlavně lesní rostliny – mech, lišejník, šišky, borůvčí, kapradí,
květiny, jehličí. Našli jsme i spoustu věcí, které do přírody nepatří !!! Nechyběl ani čas na hraní, zahráli jsme si
přírodní i lidské pexeso. Byl to den plný poznání, her a krásné přírody.

VYJELI JSME PLAVAT
V rámci předplaveckého výcviku s našimi kamarády ze školy jsme opět navštívili školní bazén. Po loňské
zkušenosti už se ve vodě
chováme
jako
rybičky,
hrajeme si na krokodýly,
vodní fontánky. Někteří už se
i potápíme, skáčeme do vody
a učíme se splývat s
destičkou. Zpátky se vracíme
hladoví,
unavení,
ale
spokojení.
3x Martina Némethová
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OTEVÍRALI JSME DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Chvilku to trvalo, ale nakonec jsme se všichni dočkali. Zaměstnanci obecního úřadu sezvali děti i
rodiče ke slavnostnímu otevření 8. srpna 2017. Rychlé špunty létaly vzduchem a připíjelo se na nové
hřiště. Paní starostka ve svém proslovu popřála dětem spoustu radovánek bez bolístek a úrazů a
poděkovala za sponzorský dar panu Zemanovi. Proběhnutí slavnostní páskou si děti vychutnaly, doslova
ji prorvaly a rozeběhly se na různé atrakce. Řádily na prolézačkách do večerních hodin.

Herní prvky na dětské hřiště dodala firma Františka Smitky
z Přívětic a na zemních pracích se podílela firma Josefa Plauba ml.
z Jindřichovic. Obec tímto děkuje za sponzorský dar v podobě
kamínkového povrchu panu Jaroslavu Zemanovi.
Návrh hřiště vznikl ve spolupráci se základní školou, úkolem dětí
bylo namalovat „hřiště snů“. Herní prvky na základě dětských návrhů
vybralo obecní zastupitelstvo. Obrázky dětí je možné si prohlédnout
přímo na hřišti, kde budou trvale umístěny. Stejně tak zde najdete
provozní řád.

Pokud by někdo hřiště poškozoval, volejte tato čísla :
725 051 011 – starostka obce
606 783 155 – místostarosta obce
Lenka Račáková
POŠTA V JINDŘICHOVICÍCH, OTEVÍRACÍ DOBA

PONDĚLÍ – PÁTEK 8:00 - 9:00 hod., 14:00 - 16:00 hod.
Poštovní služby, příjem sázek (SPORTKA, MH SPORTKA, EUROMILIONY, ŠŤASTNÝCH DESET,
EUROJACKPOT – vše náhodný tip), prodej losů, kancelářských potřeb a drobných dárkových předmětů
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PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V JINDŘICHOVICÍCH
majitel: Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, www.obecjindrichovice.cz
Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků dětského hřiště a proto jej
musí návštěvníci bezpodmínečně dodržovat.
Upozornění pro uživatele:
Vstup a použití hřiště je výhradně na vlastní nebezpečí, dětem do 6 let je doporučen doprovod osoby starší 18-ti let.
Herní prvky – lanová dráha, kolotoč, pružinová houpadla, lanová pyramida, sestava se skluzavkami a závěsná houpadla
jsou určeny dětem do 14-ti let.
Workoutové prvky jsou určeny osobám do 99-ti let.
Návštěvníci jsou povinni chovat se tak, aby neohrožovali sebe ani ostatní návštěvníky.
Každý návštěvník hřiště je povinen šetřit zařízení, které je majetkem obce Jindřichovice a udržovat je v čistotě.
Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností a nedodržováním provozního řádu, nenese obec Jindřichovice
v žádném případě zodpovědnost.
Každé poškození areálu a jeho zařízení je nutno neprodleně nahlásit na Obecní úřad v Jindřichovicích. Uživatel musí
provozovateli uhradit vzniklou škodu v plné výši.
Provozovatel neručí za případnou ztrátu předmětů uživatele v prostorech dětského hřiště. Nalezené předměty
se odevzdají na Obecní úřad v Jindřichovicích.
Přístup do prostoru dětského hřiště je možný pouze určenými vchody, přelézání plotu a zamčených bran je zakázáno (toto
lze považovat za neoprávněný vstup na cizí pozemek).
Na hřišti je zakázáno:
- jezdit na kole, kolečkových bruslích apod.
- kouřit, konzumovat alkohol a užívat omamné látky
- stanovat a nocovat, rozdělávat otevřené ohně
- vstupovat se zvířaty

Důležitá telefonní čísla:
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie 158
Tísňové volání 112

Hlášení poškozování zařízení na dětském hřišti: 725 051 011, 606 783 155
V Jindřichovicích dne 9. srpna 2017
Den účinnosti Provozního řádu: 9. srpna 2017
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MLADÍ A ÚSPĚŠNÍ
Sára Plaubová (9) se v neděli 8. října 2017 zúčastnila podzimních závodů v
Jezdecké stáji Gabrielka, kde vyhrála krásné první místo v jízdě zručnosti bez
vodiče. Ve věkové kategorii 5-14 let bylo 16 soutěžících. A co o Sárince
prozradili rodiče? „Sára je milovníkem zvířat od mala, již třetím rokem
navštěvuje jízdárnu Nové Domy – Boučí, kde pod vedením paní Lenky
Zemanové trénuje. O letních prázdninách si nenechá ujít ani koňský tábor.
Koně se stávají její velkou láskou a my jsme na ni pyšní.“
Lenka Račáková

JAK JSME VYRAZILI DO CHYŠÍ
Příjemným dnem pro seniory, které doprovázeli zaměstnanci obecního úřadu, byl zájezd na zámek
v Chyších, konaný ve čtvrtek 14. září 2017. Nálada byla výborná a tak se v autobuse zpívalo, povídalo a
užili jsme si spoustu legrace. Manželé Lažanští se nás po příjezdu ujali a naše první kroky směřovaly do
zámeckého pivovaru na ochutnávku chyšského piva vařeného podle staré tradice. Důkladně nám byl
vysvětlen postup vaření piva od vrchního sládka a viděli jsme také varny (kotle) určené pro zpracování.
V místní stylové restauraci nás čekal oběd a poté nás přivítala zámecká paní na prohlídce místního
zámku. Vyprávění paní Marcely Lažanské bylo velmi poutavé, dozvěděli jsme se mnohé o zdejší historii a
osudu kulturních památek po roce 1945. Před odjezdem domů jsme vytvořili památeční fotografii.

Milí senioři, nás to s vámi velmi bavilo a doufáme, že vás také. Těšíme se na další výlet.
Lenka Račáková
CVIČENÍ PRO MLADÉ I STARŠÍ
STŘEDA – JÓGA – s Kristýnou Fojtik od 17:30 do 18:30 hod.
ČTVRTEK, NEDĚLE – AEROBIK A POSILOVACÍ CVIKY – s Lenkou Račákovou od 18:.00 do 19:00 hod.
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BYLO, NEBYLO ?
Musím říci, že bylo. Bylo opět dobře na našem letním
táboře Royal Rangers, který proběhl v Příchovicích u
Přeštic. Celkem se tábora zúčastnilo 53 dětí, z toho byla
samozřejmě velká část z Jindřichovic a okolí. Také většinu
vedoucích tvořili Jindřichováci. Letošní tábor měl
indiánskou tématiku a myslím, že to všichni poznali hned
po příjezdu, kdy se mohli v táboře potkávat s indiány a
indiánkami ve velice nápaditých oblecích. Počasí nám
opět, díky Bohu, přálo a tak jsme si mohli užít více
sluníčka, a tím pádem také koupání, to mají indiáni rádi.
Asi všichni budeme vzpomínat na oblíbené bobříky
(hlaďák, běhák, bolák, otužovák) a opět skvělou směnu
výrobků (letos indiánských šperků) s obyvateli Přeštic.
Novinkou byla příprava oběda, tzv. Seatnův hrnec, což je opravdu indiánský výmysl. Tento rok jsme se
pokusili opět zavést večerníčky, které připravovaly samy děti, a vždy mělo jít o nějaký vtipný a morálně
poučný příběh. A abych nezapomněl, všichni byli rádi, když jsem zvolal „Kostéééél“. Během krátké chvíle
bylo v provizorním indiánském kostele plno. Musím to tedy zkusit i tady v Jindřichovicích. Když to tedy vše
shrnu do jedné věty, tak napíšu: „Díky kamarádi, díky Bože, příští rok zase v Příchovcích“.

Sebiš - hlavní vedoucí
PROMÍTALO SE V ROKLI
V sobotu 26. srpna 2017 se v jindřichovické rokli promítala pohádka Trolové. Celou akci se všemi nutnými
náležitostmi připravil František Šátava s pomocí Daniela Kopčáka a Michaela Majdáka. Mezi další pomocníky
patřila Martina Némethová, Kateřina Dojčarová a Božena Lavrenčíková, které se postaraly o občerstvení.
Tuto akci sponzorovali : Vladislava Rohanová, Kateřina a Radek Dojčarovi, Martina a Josef Plaubovi, Eva a
Jaroslav Zemanovi, Petr Těžký, Zdena a Viktor Hulínští, Zuzana a František Šátavovi, Gabriela a Václav Černí, pan
Kodýdek ml. František Šátava tímto děkuje všem za finanční příspěvky a pomoc při realizaci této akce.

POZVÁNKA NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Tak si představte, že do naší malé obce zavítá „veliké“ divadlo z Kraslic. Kraslické
Trosky budou v naší tělocvičně hrát pohádku „Jak vysloužilá zvířátka napravila
loupežníky“. Divadelní představení se uskuteční v neděli 5.11.2017 od 16:00 hod.
samozřejmě zveme i dospěláky. Vstupné dobrovolné.
Jan Sebján – Sebiš, velitel RR Kraslice
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STRACH MÁ VELKÁ KUKADLA …
…tak zněla tajenka ze strašidelné cesty, kterou si mohly děti projít v pátek 22. září 2017. Vše to
začalo opékáním vuřtů v rokli. Následovalo houkání hasičských sirén a děti s rodiči byli postupně
odvezeni na tajuplné místo. Letošní rok si dala parta lidí velkou práci s přípravou cesty, výrobou a
nasvícením rekvizit, proměnou v nadpřirozené bytosti a ztvárněním děsivých stanovišť. Zúčastnění
tak procházeli uměle vytvořeným hřbitovem, kde je neočekávaně pozdravil znetvořený klaun a
panenka. Dále pak pitevnou, zombie hostinou, peklem, ocitli se také na upírském plese a skončili u
čarodějnic, kde museli splnit tři úkoly. Projít cestu nebylo vůbec snadné. Bylo třeba nasbírat
písmenka do tajenky a ta byla leckdy umístěna tak šikovně, že malým odvážlivcům nezbylo, než
přemoci svůj strach nebo nastrčit rodiče. Cesta měla velký úspěch a určitě si ji ještě někdy v tomto
podání zopakujeme.

Lenka Račáková
DĚTI A MLÁDEŽ SE URČITĚ NENUDÍ
PONDĚLÍ – SDH A ZÁCHRANÁŘI – od 17:30 do 19:00 hod.
- kroužek pro místní děti pod vedením velitele SDH v Jindřichovicích Jana Šťastného a zdravotníka Jana Sebjána
STŘEDA A NEDĚLE – BOJOVÉ KONDIČNÍ CVIČENÍ – od 19:00 hod. s Janem Sebjánem
ČTVRTEK – FK JINDŘICHOVICE – od 16:45 hod.
- tréninky fotbalu pro mládež s Tomášem Havlíkem a Janem Míkou
PÁTEK – KLUB 22. PŘEDNÍ HLÍDKY ROYAL RANGERS – od 17:00 hod.
- kroužek pro děti s biblickým a sportovním zaměřením, se základy přežití v přírodě, ručními pracemi a dalšími
dovednostmi pod vedením Petry a Jana Sebjánových
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HODNĚ ŠTĚSTÍ …
…a mnoho lásky zaznělo na jindřichovickém fotbalovém hřišti v pátek
7. července 2017. Svatba není v Jindřichovicích běžnou záležitostí, za doby
působení starostky Anny Polívkové se žádná nekonala. I bývalý starosta
Josef Plaub zavzpomínal a sdělil nám, že ani on neoddával. Troufáme si
tedy napsat, že svatební obřad byl v Jindřichovicích po více než
pětadvaceti letech. S tímto vědomím a ctí se oddávání ujala paní starostka
Martina Majdáková. A kdo byli ti šťastní? Eva a Jan, nyní společným
jménem Pňáčkovi. Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem.
Obecní úřad Jindřichovice

INFORMACE Z FOTBALOVÉHO KLUBU JINDŘICHOVICE
Jindřichovičtí fotbalisté vstoupili v srpnu po loňské úspěšné sezóně, kdy skončili na 3. místě okresního přeboru
mužů, do dalšího ročníku této soutěže. A pokračují ve velmi dobrých výkonech i nadále. V sezóně 2017/2018 hraje
OPM 8 mužstev a systém soutěže je takový, že hraje 4x každý s každým. Téměř po polovině soutěže je jasné, že o
vítězství v okresním přeboru hrají dva favorité – Spartak Chodov „B“ a Slavoj Kynšperk. Zbytek bojuje o 3. příčku,
kterou zatím drží opět Jindřichovice.
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
01.kolo : FK Jindřichovice – SK Oloví 4:1 (2:0), branky : 2x Jarda Lavrenčík, Míka, Havlík
02.kolo : Baník Svatava - FK Jindřichovice 3:3 (1:2), na penalty 5:4, branky : Jarda Lavrenčík, E.Fojtík, J.Račák
03.kolo : FK Jindřichovice – Baník Bukovany 5:2 (1:1), branky : 2x E.Fojtík, Fujan, Havlík, K.Surový
04.kolo : FK Jindřichovice – SK D.Rychnov „B“ 8:0 (5:0), branky : 2x Jarda Lavrenčík, 2x E.Fojtík, Rau, Havlík, Vokoun, vlastní
05.kolo : Spartak Chodov „B“ - FK Jindřichovice 8:1 (2:1), branka : Jarda Lavrenčík
14.kolo : FK Jindřichovice – Slavoj Kynšperk 0:2 (0:1)
06.kolo : FK Jindřichovice – Baník Krásno 5:1 (2:0), branky : 2x Jarda Lavrenčík, Havlík, K.Surový, E.Fojtík
07.kolo : Slavoj Kynšperk - FK Jindřichovice 2:0 (2:0)
08.kolo : SK Oloví - FK Jindřichovice 0:3 (0:1) , branky : Truhlář, K.Surový, E.Fojtík
09.kolo : FK Jindřichovice – Baník Svatava 1:1 (0:1), na penalty 2:4, branka : P.Fojtík

Do konce podzimu zbývá odehrát :
10.kolo – SO – 28.10.2017 – 14:30 : Baník Bukovany - FK Jindřichovice
11.kolo – NE – 05.11.2017 – 14:00 : D.Rychnov „B“ - FK Jindřichovice

Ve čtvrtek 12.10.2017 odehráli v rámci tréninku naši
mládežníci svůj první opravdový přátelský zápas. Soupeřem
nám bylo družstvo z Kraslic. Hrálo se na nově zakoupené
branky o velikosti 5x2 metry. O výsledek v tomto zápase až
tak nešlo, spíš o ten pocit, že děti hrají svůj první opravdový
fotbalový zápas.
Tomáš Havlík
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10.ROČNÍK MEMORIÁLU MIROSLAVA FOJTÍKA
V sobotu 29. července 2017 proběhla na hřišti v Jindřichovicích sportovně kulturní akce, která končila až v pozdních nočních hodinách. V odpoledních
hodinách se nejprve uskutečnil 10. ročník Memoriálu Miroslava Fojtíka. Turnaj se
odehrál již na nové branky o velikosti 5x2 metry, které klub obdržel od
Karlovarského kraje a KKFS v akci 1+1 branka zdarma. Hrálo se na hřišti o
rozměrech pro veteránský fotbal v počtu hráčů 6+1. Turnaje se kromě domácích
oddílů FK Jindřichovice a „Old Boys“ Jindřichovice zúčastnila družstva „Junior“
Jindřichovic (omladina z Jindřichovic a Oloví), „Kočka – Team“ Svatava (převážně
stará garda ze Svatavy) a posledním účastníkem byl dorost TJ Lomnice. Turnaj se
hrál za příjemného letního počasí systémem každý s každým na 1x20 minut a padalo i hodně gólů. Čestného
výkopu turnaje se zhostila Helena Fojtíková – vdova po Miroslavu Fojtíkovi, po kterém je tento memoriál nazván.
Vítězství si nakonec odvezl „Kočka – Team“ ze Svatavy, který v turnaji neztratil ani bod. Nejlepším střelcem se stal
David Juhár ze svatavského týmu s 5 góly. Za ním se poskládali 3 čtyřgóloví střelci. Celý turnaj bez problémů
odpískal rozhodčí Jaroslav Procházka.
Výsledky turnaje:
FK Jindřichovice
Old Boys Jindřichovice
FK Jindřichovice
Junior Jindřichovice
Lomnice - dorost
FK Jindřichovice
Junior Jindřichovice
Old Boys Jindřichovice
FK Jindřichovice
Junior Jindřichovice

-

Junior Jindřichovice
Lomnice – dorost
Kočka – Team Svatava
Old Boys Jindřichovice
Kočka – Team Svatava
Old Boys Jindřichovice
Lomnice – dorost
Kočka – Team Svatava
Lomnice – dorost
Kočka – Team Svatava

5:2
4:3
1:2
3:3
0:3
2:1
2:0
3:5
3:0
1:2

Poháry a věcné ceny při vyhlášení turnaje předávali jednotlivým týmům Josef Surový
(předseda oddílu) a Helena Fojtíková. A poté následoval slavnostní okamžik. Každý hráč
Jindřichovic obdržel za zvuků písně „We are the Champions“ od starostky obce Martiny
Majdákové jako překvapení památeční půllitr s vyrytým znakem obce, nápisem 3. místo
v okresním přeboru 2016/2017 a svým jménem. Všichni hráči tímto starostce ještě
jednou moc děkují.
Po skončení turnaje se opět konal již tradiční zápas ŽENY x MUŽI. Tentokrát se hrál
na 2x15 minut a píšťalky pro rozhodčího se ujal Josef Surový. Utkání, při kterém se bavili
účastníci na hřišti i diváci, nakonec skončilo zaslouženým vítězstvím družstva ŽEN
v poměru 6:4.
A blížil se večer a s ním také již tradiční zábava. Na zábavě tentokrát zahrála od 19
do 24 hodin sokolovská kapela HOW-WADA a všichni zúčastnění se bavili do pozdních
nočních hodin.
Tomáš Havlík
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KAM S ODPADY aneb třídíme správně ?
…občas se může stát, že narazíme na něco, u čeho si řekneme:

Žlutý kontejner : PLASTY









igelitové sáčky, tašky
kelímky od jogurtů, pokrmových tuků
sešlápnuté PET lahve
sáčky od chipsů a různých cukrovinek, bonbonů
plastové nádoby od sprchových gelů
kelímky od krémů
fólie
polystyren

Hnědý kontejner : BIOODPAD










lógr z kávy
zbytky ovoce a zeleniny
suché pečivo
skořápky od vajíček, ořechů
posekaná tráva
drobné větvičky
uvadlé řezané kytky
čajové sáčky (pokud nejsou z plastu)
vyluhovaný sypaný čaj

Modrý kontejner : PAPÍR







krabičky od sýrů
popsané sešity
krabice, kartony
obálky s foliovým okénkem
reklamní letáky
noviny, časopisy

Kam s tím ?...

Co nepatří do plastu :
podlahové krytiny
celofán
novodurové trubky
obaly od nebezpečných látek

Co nepatří do bioodpadu :
zbytky jídel
olej
kosti

Co nepatří do papíru :
obálky s bublinkovým vnitřkem
mastné obaly od potravin
jednorázové pleny
účtenky
voskový papír

Šedý kontejner : KOVY









hliníková víčka od jogurtů, pokrmových tuků
hliníkové obaly od čokolád
misky od paštik
konzervy
kovové tuby
plechové hrnce
hliníkové příbory
ešusy

Zelený kontejner : SKLO
 skleněné lahve od kompotů
 skleněné lahve od vína
 rozbité okenní tabulky

Co nepatří do skla :
drátěné sklo
keramika
zrcadla
porcelán

Černý kontejner s oranžovým víkem: NÁPOJOVÉ OBALY


nápojové kartony s označením TETRAPACK

Jindřichovický zpravodaj
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SVATOMARTINSKÁ ČELOVKA 4
Ještě než budeme společně slavit svátek sv. Martina, budeme mít možnost v rámci sportovní
akce udělat něco pro své zdraví a kondici, prostě si udělat hezký páteční večer. V pátek 10.11.2017 od
18-ti hodin bude odstartována Svatomartinská čelovka 4. Jedná se o čtyřhodinový běh, chůzi, kdy cílem
je využít dobu 4 hodin a vydat se na 8 kilometrů dlouhý okruh, který převážně vede lesem po
zpevněných cestách. Někdo uběhne, nebo ujde jen jedno kolo, ale najdou se i tací, kteří se pokusí o další
kola. Trasa bude značena. Startovné je 50 Kč za osobu. Ukončení závodu je ve 22 hodin. Registrace je
od 17 hodin před budovou hasičárny v Jindřichovicích. Zde také bude start. Nutná je čelovka, nebo jiný
zdroj světla! Akce proběhne za každého počasí. Akci pořádá 22.Přední hlídka Royal Rangers spolu se
spolkem amatérských sportovců Živé Sokolovsko.
P.S. Po závodě můžeme zajít doplnit vitamíny do restaurace Na chvíli.
Za organizátory Jan Sebján
SVATOMARTINSKÁ POUŤ JINDŘICHOVICE 2017
Dovoluji si Vás všechny pozvat na Svatomartinskou pouť, která proběhne v našem kostele
sv. Martina v Jindřichovicích dne 12. 11. 2017. Chtěli bychom zde opět vytvořit tradici setkávání a
společného slavení tohoto světce, po kterém je pojmenován i náš kostel. Myslím, že nejde jen o kulturní
a společenskou akci, ale také o možnost zkusit začít hledat cestu k Ježíši, který dokázal proměnit život i
Martina z Tours. Nebudu tady již více psát a rád se s vámi setkám na naší Svatomartinské pouti.
Program pouti :
10:00 hod. Mše svatá
11:30 hod. koncert Sokolovského dechového kvartetu
12:30 hod. ukončení programu, malé občerstvení.
V rámci poutě proběhne od 17:00 hod. v kostele koncert písničkářky Evy Henychové i s jejím
super povídáním.
Za organizátory Jan Sebján
DUŠIČKOVÝ POŘAD

Den vzpomínek spojených s prosbami a díků za lásku i obdarování.
Neděle 5.11.2017 – v 11:00 hod. na hřbitově v Jindřichovicích
(v tento den se nekoná mše sv. v kostele)
Neděle 5.11.2017 – v 16:30 hod. u kaple v Mezihorské – mše sv.
Pane, dej všem zemřelým lehké odpočinutí
a světlo věčné ať jim svítí,
ať odpočívají ve svatém pokoji. Amen
INFORMACE PRO OBČANY
Z kulturního programu pro rok 2017 byla vyjmuta akce Vinobraní, která
se letos nekoná. Běh pořádaný pod názvem Jindřichovický nočník byl
přejmenován na běh Svatomartinská čelovka 4, více v článku
Svatomartinská čelovka 4.
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