25.ČERVENCE 2017

ČÍSLO 2/2017

SLOVO STAROSTKY
Važení spoluobčané, prostřednictvím dalšího čísla Jindřichovického
zpravodaje dostáváte do rukou novou várku informací o dění v naší obci.
Ráda bych vás stručně upozornila na několik událostí a akcí, které považuji
za důležité nebo zajímavé. Z té první budou mít radost hlavně děti a rodiče.
Vybrali jsme totiž zhotovitele nového dětského hřiště, které pro
Jindřichovice během léta postaví za 489 tisíc korun firma Františka Smitky.
Už teď se můžete těšit na slavnostní otevření. Návrh hřiště vznikl ve
spolupráci se základní školou a všechny nové herní prvky vybralo obecní
zastupitelstvo na základě dětských návrhů a přání. Když píši o našich
nejmenších, musím také poděkovat desítkám dobrovolníků, bez jejichž
pomoci bychom sotva uspořádali tak úspěšný dětský den. Velký dík patří i
všem sponzorům, kteří na velkolepou akci finančně přispěli.
Nyní telegraficky k dalším investičním akcím. Obecní zastupitelstvo vybralo dodavatele šesté etapy
stavby vodovodu a kanalizace u hřiště. Nejvýhodnější nabídku s cenou 799 tisíc korun předložila
plzeňská společnost Toman – inženýrské sítě. Opravou postupně během tří let projde na návsi stojící
poškozená socha sv. Jana Nepomuckého. V letošním roce začneme první etapou v hodnotě 104 tisíc
korun. Na tuto část restaurátorských prací, které spočívají v demontáži památky, jejím důkladném a
šetrném očištění, doplnění chybějících částí a vybudování pevnějších základů, získala obec Jindřichovice
dotaci od Karlovarského kraje ve výši 51 tisíc korun. Pokračujeme také v opravě hřbitovní zdi. Letošní
práce jsme vysoutěžili za 626 tisíc korun, z toho částkou 170 tisíc korun nám přispěje Karlovarský kraj
z Programu obnovy venkova.
Upozorňuji také na nově schválený řád veřejného pohřebiště, s jehož zněním se můžete seznámit na
obecním úřadě nebo na internetových stránkách obce. Z plánovaných akcí bych chtěla zmínit výlet pro
seniory do zámku a pivovaru Chyše. Informace k zářijovému výletu, na který se mohou naši důchodci
těšit, najdete v samostatném článku našeho zpravodaje. Závěrem vám všem přeji krásné léto, klidné
prázdniny a bezstarostnou dovolenou.
Martina Majdáková, starostka
INFORMACE PRO OBČANY - OBECNÍ KNIHOVNA
Návštěvní hodiny v době prázdnin :
PÁTEK – 4.SRPNA 2017 od 15:30 do 17:00 hod.
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Děkujeme sponzorům letošních oslav Mezinárodního dne dětí :
Josef Plaub ml., Jindřichovice

Romana Nováková, Jindřichovice

Zuzana a František Šátavovi, Jindřichovice
Marie Lávičková, Jindřichovice
Ludmila Malá, Jindřichovice

Milan Fojtík, Jindřichovice

Šárka a Karel Hublovi, Kraslice
ROTAS STROJÍRNY, spol. s r.o.

VADU PLUS, spol. s r.o.

Václav Cetl, Kraslice

Božena Lavrenčíková, Jindřichovice
CHOTES s.r.o.

VTE Stará s.r.o.

JINDŘICHOVICKÝ AEROBIK

Lesy České republiky, s.p.

VOSS s.r.o.

KULTURA V JINDŘICHOVICÍCH – PŘIPRAVUJEME :
29.07.2017 (SO)

FOTBALOVÝ ZÁPAS ŽENY x MUŽI, 10.ROČNÍK MEMORIÁLU MIROSLAVA FOJTÍKA,
VEČERNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU HOW-WADA (připravuje : FK Jindřichovice)
26.08.2017 (SO)
PROMÍTÁNÍ V ROKLI - TROLLOVÉ (připravuje : František Šátava a Daniel Kopčák)
14.09.2017 (ČT)
VÝLET PRO SENIORY (připravuje : OÚ Jindřichovice)
22.09.2017 (PÁ)
CESTA PLNÁ STRAŠIDEL (připravuje : Kulturní komise Jindřichovice)
04.11.2017 (SO)
SVATOHUBERTSKÁ MŠE A ZÁBAVA (připravuje : OÚ Jindřichovice)
10.11.2017 (PÁ)
JINDŘICHOVICKÝ NOČNÍK (připravuje : Jan Sebján ve spolupráci s Živé Sokolovsko)
11.11.2017 (SO)
SVATOMARTINSKÁ POUŤ (připravuje : Jan Sebján)
11.11.2017 (SO)
VINOBRANÍ (připravuje : Jan Sebján, František Šátava)
25.11.2017 (SO)
VÁNOČNÍ TRHY (připravuje : Kulturní komise Jindřichovice, 22. Přední hlídka
Royal Rangers)
Listopad 2017 (PÁ) POSEZENÍ S DŮCHODCI (připravuje : OÚ Jindřichovice)
02.12.2017 (SO)
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA (připravuje : Kulturní komise Jindřichovice)
Prosinec 2017
ADVENTNÍ PROGRAM (připravuje : Kulturní komise Jindřichovice, 22. Přední hlídka
Royal Rangers)

V roce 2016 předala obec Jindřichovice 31,271 tun tříděného odpadu. Za toto množství
obdržela od společnosti EKO-KOM, a.s. finanční prostředky ve výši 111.689,50 Kč.

Rok 2016 celkem
1. čtvrtletí 2016
2. čtvrtletí 2016
3. čtvrtletí 2016
4. čtvrtletí 2016

Tuny
31,271
6,979
7,962
8,571
7,759

Částka (Kč)
111.689,50
23.936,50
30.534,00
31.044,00
26.175,50

Děkujeme tímto za spolupráci
občanům obce Jindřichovice.
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VODNICKÁ POHÁDKA a DEN MATEK
Navštívilo nás divadlo z Plzně, které předvedlo
představení o vodníkovi, jeho lásce k Vodněnce, o
starostlivé mamince, o zakleté kytičce, o zapomnění.
Nakonec jako v každé pohádce vše dobře dopadlo.
Zapojili se i diváci a zahráli si role z lidského světa.
Nechyběla spousta písniček, na které jsme s vodnickou
rodinou i tancovali.
Ke Dni matek jsme pro své nejbližší připravili
pásmo pohádek, písniček a přání. V rámci motivačního
tématu "Já, moje maminka a táta" vzniklo opravdové
divadelní představení. A tak jsme začali připravovat. Děti z MŠ měly připravenou pohádku "O slepičce a
kohoutkovi, jak si chtěli postavit domeček" z knihy „Kyky ryký, dobrý den“ autora Michala Černíka. Přípravy
kostýmů, výroba kulis, naučení textu bylo opravdu velkou výzvou. Každý měl svou roli. S kostýmy vypomohla
paní kuchařka, které děkujeme.
Děti ze ŠD nezahálely a přichystaly si
pohádku "O Budulínkovi", tentokrát v rolích
loutkoherců. Naučení textu, písniček, výroba
doplňků k oblečení, malba kulis, výroba
loutek - to vše se podařilo v družině. Při
přípravách jsme se dozvěděli o divadle
spoustu věcí : Kde je hlediště, jeviště, co je
opona, kdo je uvaděč. A proto i naše
divadélko "Školáček", které spontánně vzešlo
ze samotných příprav, předvedlo divadelní
představení se vším všudy - oponou, kulisami,
nástroji. Oponu nám ušila maminka bývalého
žáka paní Polívková, které děkujeme.
Uvaděčky rozdávaly a kontrolovaly vyrobené vstupenky. Maminky a ostatní hosté přišli společensky
oděni, jak se do divadla patří. Samotné představení mělo tři "dějství", která byla za oponou přichystána v ten
správný čas. Celé pásmo se velice vydařilo a maminky odcházely se slzičkami štěstí a dojetím na tváři.
Martina Némethová

VÝLET PRO SENIORY – PIVOVAR A ZÁMEK CHYŠE
V letošním roce byl do kulturního programu obce Jindřichovice zařazen zájezd pro seniory.
Na výlet Vás zveme ve čtvrtek 14. 9. 2017. Odjezd od restaurace Na chvíli je v 8.30 hod. V autobuse se
bude podávat malé občerstvení. Předpokládaný příjezd k zámku Chyše je v 9:45 hod., poté následuje
prohlídka zámku a exkurze do pivovaru s malou degustací. Po dvanácté hodině bude připraven oběd –
výběr ze tří jídel.
Doprovod zajišťují zaměstnanci Obecního úřadu v Jindřichovicích.
Nyní již jen čekáme na přihlášení občanů – seniorů s trvalým pobytem
v naší obci a osadách.
Cena balíčku je 100 Kč na osobu. Zájemci se mohou dotazovat a
objednávat na tel. čísle 352 695 206 u paní Račákové.
Kapacita je omezena – k dispozici je 50 míst. Těšíme se na Vaši účast.
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MLADÍ A ÚSPĚŠNÍ
Tato nově vzniklá rubrika slouží našim občanům, aby se dozvěděli něco více o dětech z naší obce.
Budeme rádi, když se děti zapojí a budou s námi sdílet radost z umístění na různých vědomostních,
sportovních, hudebních, tanečních a jiných akcích. Pokud tedy žijete v obci Jindřichovice nebo
v přilehlých osadách a svým úspěchem je prezentujete, neváhejte se s námi podělit.
Tomáš Zechner (11) – se zúčastnil vědomostní soutěže „TUTA VIA VITAE“, ve které žáci
prokazují vědomosti na téma požární ochrana, civilní obrana, ochrana problematiky
obyvatel, zdravotní problémy a práva a povinnosti občanů. V týmu byl se dvěma
spolužáky a postupně se přes okresní a krajské kolo probojovali do celostátního kola
v Praze. Karlovarský kraj reprezentovali výborně, v konkurenci čtrnácti krajů obsadili 4.
místo.
Kateřina Račáková (16), Veronika Lišková (13) –
děvčata se zúčastnila s taneční skupinou Dance Date z
Kraslic několika tanečních soutěží, kde za své umění
brala pouze umístění na stupních vítězů. Ke známější
taneční soutěži patří „CZECH DANCE MASTERS“, kde
v krajském kole v Plzni obsadila skupina Dance Date
1. místo, v dalším postupovém kole na mistrovství
Čech v Chomutově opět vybojovala první příčku a na
mistrovství České republiky v Praze skončila na
bronzovém stupínku ve stylu Show Art – Hobby liga.
Michal Těžký (14) – již sedm let dochází na ZUŠ v Chodově a zúčastňuje se
krajských, okresních a školních kol, kde obsazuje 1. ,2. a 3. místa ve hře na
klavír a keyboard. S kapelou s názvem "MY BAND" vystupoval v Chodově na
akci „Dny pro sociální služby“ a v květnu 2017 vystoupil s kapelou na
celorepublikové akci s názvem "Open ZUŠ 2017".
Lenka Račáková
HURÁ PRÁZDNINY a Z HISTORIE JINDŘICHOVIC
I v letošním roce připravila kulturní komise s Františkem
Šátavou a Dankem Kopčákem společnou akci. V sobotu
24.6.2017 nám počasí přálo, bylo slunečno a teplo. Akce
„Hurá prázdniny“ se odehrála v rokli. Začalo se dětským
turnajem v lidském fotbálku a kolem páté hodiny se děti
vyřádily v pěně, kterou připravila jednotka dobrovolných
hasičů. Nejmenší také nadšeně využili nafukovací hrad,
ve kterém vymýšleli různé gymnastické kousky. Později
odpoledne se do hry o ceny zapojili také dospělí a spolu se
svými ratolestmi vytvořili rodinné a smíšené týmy. Fandící
nálada vydržela až do pozdního večera, kdy se hráči a
obecenstvo přesunuli před místní restauraci Na chvíli ke klidnému povídání a promítání fotografií o
historii Jindřichovic.
Lenka Račáková
Jindřichovický zpravodaj
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TŘÍKRÁLOVÁ VÍKENDOVKA V PERNINKU
Jistě už všichni víte, že nejlepší tříkráloví koledníci pocházejí z Royal Rangers a většina z nich
bydlí v Jidřichovicích. Je již tradicí, že jako odměnu za tříkrálové koledování máme víkendový pobyt
na faře v Perninku. I tento rok jsme si mohli užít lanové centrum, Ježíškovu cestu, společnou
bohoslužbu v kostele v Perninku a večery plné her a zábavy. Je velice potěšující, že naši rangersáčtí
koledníci s narůstajícím věkem zůstávají stále v této náročné službě. Je to možná i proto, že spolu
zažíváme zajímavé zážitky, nevídané situace a máme skvělé společenství mezi sebou.
Samozřejmě poděkování patří i dospělákům, kteří pečují o naše koledníky, a věnují jim svůj čas
a své nápady, což stojí mnoho fyzických i psychických sil. Mám velkou naději, že tento náš tým
vydrží ještě aspoň 40 let. Nás to prostě baví! Samozřejmě přijímáme další nové koledníky do naší
party, protože nás opět bude čekat další tříkrálová sbírka. Opět zakončím tuto krátkou zprávu
velikým děkováním, které patří Pánu Bohu.

Jan Sebján – Sebiš, vrchní koledník

Zemědělská společnost Jindřichovice s.r.o.
č.p. 156, 358 01 Jindřichovice, IČ: 036 40 761

POTRAVINY ZE STATKU JINDŘICHOVICE
OTEVÍRACÍ DOBA :
Pondělí 9:00 – 15:00
Úterý
ZAVŘENO
Středa
9:00 – 15:00
Čtvrtek ZAVŘENO
Pátek
8:00 – 17:00
Sobota
8:00 – 12:00
Neděle
ZAVŘENO
Odpovědný vedoucí : Šterclová Lenka, tel. 601 090 483
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FK JINDŘICHOVICE - LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ - HRACHOLUSKY – 23.-25. 6. 2017
Fotbalisté Jindřichovic po úspěšné sezóně 2016/2017
(3.místo v okresním přeboru) zamířili po dvou letech opět
na staré známé Hracholusky. Soustředění proběhlo od
pátku 23. 6. do neděle 25. 6. 2017 a tentokrát jsme cestu
na Hracholusky absolvovali skoro celou na kole. Pouze
jsme se nechali vyvézt na kopec ve Slavkovském lese nad
Sokolovem a odtud pokračovali přes Teplou a Stříbro až
na Hracholusky. Počasí nám letos opět přálo, bylo
slunečno a během prodlouženého víkendu nespadla ani
kapka. Cestu na Hracholusky absolvovalo 12 cyklistů, kteří
během pátku ujeli 80 kilometrů. Na místě následoval
zasloužený odpočinek a večeře v naší oblíbené restauraci U Vlčků.
V sobotu jsme se opět probudili do slunečného dne a v plánu byla cesta do Plzně, kam jsme se vydali po
cyklostezce. Cestou jsme se zastavili na polívku
v Křimicích a po hodině a půl byli na náměstí Republiky,
kde zrovna v tento den probíhala akce nazvaná
GAMBRINUS DAY. Na největší pivní zahrádce v republice
jsme se chvíli zdrželi a poslechli si například skupinu
LUCIE REVIVAL. V odpoledních hodinách jsme se vydali
na zpáteční cestu na Hracholusky a v nohách měli
příjemných 40 kilometrů. Na jídlo jsme se zastavili opět
v restauraci U Vlčků. A před námi byl vrchol dne, na který
se všichni těšili – koncert skupiny ANAKONDA BENDA,
která tímto vystoupením otevírala prázdninovou sezónu
na Hracholuskách. Během celého sobotního dne jsme se v Plzni i na koncertě pohybovali v nových
památečních tričkách se znakem obce Jindřichovice a s nápisem – 3. MÍSTO V OKRESNÍM PŘEBORU –
2016/2017. Koncert včetně slavnostního ohňostroje si všichni užili a bavili se do pozdních večerních hodin.
V neděli jsme v kempu pobalili, uklidili a čekala nás cesta domů. Na kolech jsme se vydali do Stříbra, kde
naše kola naložila dodávka a odvezla je do Chebu. My do Chebu jeli přeplněným pendolinem, stání na
chodbičce nebyl žádný luxus – vydýchaný vzduch a málo místa. V Chebu jsme si dali oběd v restauraci U krále
Jiřího a čekala nás poslední část našeho cyklistického víkendu – cesta po cyklostezce do Sokolova. V neděli
jsme ujeli 50km a celkem tedy 170km, což je historicky nejvíc ujetých kilometrů na letním soustředění. Je
škoda, že někteří z nás se z různých důvodů nemohli soustředění zúčastnit, protože letní i zimní soustředění
mají rok od roku stoupající úroveň. A leckteré fotbalové mančafty hrající vyšší soutěže si o těchto
soustředěních mohou nechat jenom zdát…

Tomáš Havlík
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JINDŘICHOVICE
Hasiči z Jindřichovic mají v letošním roce na svém kontě už 8 výjezdů. Jednalo se v zimním období o
odstranění sněhu ze střech, popadaných stromů, při následné oblevě čerpali vodu ze sklepů a čistili ucpané
propustky. V květnu a v červnu jednotka opět likvidovala popadané stromy.
Hasiči se také podíleli na pořádání obecních akcí - na stavění a kácení májky nebo na akci při zahájení
prázdnin v rokli atd.
Souběžně také organizují kroužek mladých záchranářů, který čítá už 19 členů. Zde se malí hasiči stále učí
základy první pomoci. Byli jsme spolu také na Přebuzi prolézat starou továrnu (děti musím pochválit za
vzájemnou pomoc při zdolávání těžkých překážek, a to bez pobízení), trénovali jsme hasičský zásah u ohně,
což bylo vidět u stavění máje, cvičení se také týká dopravních nehod. Většina výcviku probíhá venku, v
případě špatného počasí jsme využívali místní tělocvičnu. Kroužek nám sice už skončil, pokračovat bude zase
až v září, ale děti toho asi ještě nemají dost, a tak jsme absolvovali cyklistické výlety po okolí.
Jak jste si jistě všimli, jednotka disponuje novou technikou. Obec nám obstarala tři nová (novější)vozidla.
Jedná se o dopravní automobil Avia 75, po asi třech letech se povedlo získat také cisternové vozidlo PV3S a
máme i velitelský vůz Škoda Felicia. Za to vedení obce velice děkuji, naše technika byla opravdu již v
neudržitelném stavu.
Poděkování patří všem hasičům za spolupráci při výjezdech a ostatních akcích, údržbě techniky a také
všem (i mladým) lidem, kteří pomáhají s hasičským kroužkem.
Dětem přejeme hezké prázdniny a ať nepotřebují vědomosti, které se od nás naučily.

Velitel jednotky Jan Šťastný

STAVĚNÍ MÁJKY, PÁLENÍ ČARODĚJNIC, OSLAVA MDD A KÁCENÍ MÁJKY …
… jsou tradiční jarní akce, které nesmí chybět v programu kulturní komise každý rok.
Letošní stavění májky, které připadlo na neděli 30.dubna, ozvláštnila ukázka výcviku mladých
záchranářů SDH Jindřichovice, vystoupení čarodějnic, ohnivá a světelná show a v neposlední řadě i
vlídné počasí. Lidí se tedy sešlo opravdu hodně a zábava končila až nad ránem. K poslechu a tanci hrál
DJ MIFO (Milan Fojtík) a výborné občerstvení připravila parta lidí ze STREET GAMES z Kraslic.
Velké množství dětí přilákala opět pohádková cesta, která se konala první červnovou sobotu –
3.června 2017. I pro letošek byla připravena nová pohádková stanoviště, a to : O princezně Jasněnce a
létajícím ševci, Thor a Jane, Jak se budí princezny a Tři oříšky pro Popelku. Měli jsme také možnost
poznat stanoviště „Vítkův chodník“, které nás inspirovalo k bosé chůzi. Již předem můžeme prozradit, že
s Vítkem se opět setkáme. Večerní program, který byl připraven tradičně s kácením májky , nám
nepokazilo ani pár přeháněk, před kterými nás dobře ochránil nový party stan. S úsměvem na tváři jsme
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dražili májku a perníkové zrcátko
s fotografií paní starostky, které věnovala
paní Marie Lávičková. Po desáté hodině
večerní jsme zhlédli ohňostroj připravený
Agenturou On-Off. Programem nás
hudebně provázela nejdecká skupina
Bankrot a DJ MIFO. U ohně bylo teplo a
občerstvení Liďák – Nová Role nám
zajistil „pitný režim“ až do ranních hodin.
Není tedy divu, že u táboráku se zpívalo
ještě za ranního svitu.
Lenka Račáková

INFORMACE Z ODDÍLU FK JINDŘICHOVICE
Jindřichovické fotbalisty na jaře nejprve čekalo dohrání základní části okresního přeboru.
16.kolo: FK Jindřichovice – OSS Lomnice „B“ 0:3 (0:1)
17.kolo: Baník Bukovany – FKJindřichovice 2:2 (1:1), 3:1 na penalty, branky : 2x E.Fojtík
18.kolo: FK Jindřichovice – Spartak Chodov 2:2 (1:1), 3:5 na penalty, branky : 2x E.Fojtík

Získaný bod v posledním zápase proti Chodovu „B“ nakonec znamenal postup do skupiny o 1.-5. místo.
V této skupině byly jasnými favority Spartak Chodov „B“ a OSS Lomnice „B“. Ostatní mančafty si to rozdaly mezi
sebou o 3. místo. Výsledky fotbalistů Jindřichovic ve skupině o 1.-5.místo byly následující :
2. kolo: FK Jindřichovice – Baník Krásno 2:3 (1:2), branky : K. Surový (PK), Havlík
3. kolo: Spartak Chodov „B“ – FK Jindřichovice 6:1 (2:1), branka : Truhlář
4. kolo: FK Jindřichovice – St. Chodovská 9:0 (4:0), branky : 4x K. Surový, E. Fojtík, Hudák, Rau, Truhlář, J. Račák
5. kolo: OSS Lomnice „B“ – FK Jindřichovice 3:1 (2:0), branka : Míka
6. kolo: FK Jindřichovice - OSS Lomnice „B“ 0:4 (0:2)
7. kolo: Baník Krásno – FK Jindřichovice 3:4 (2:0), branky : 2x E. Fojtík, Truhlář, Voves
8. kolo: FK Jindřichovice – Spartak Chodov „B“ 1:3 (1:1), branka : P. Fojtík
9. kolo: Stará Chodovská – FK Jindřichovice 1:3 (1:1), branky : Míka, E. Fojtík, Horvát

Jindřichovicím se tedy podařilo se soupeři z Krásna a ze Staré Chodovské „urvat“ nejvíce bodů a umístit se na
konečném 3.místě okresního přeboru, což je druhé nejlepší umístění v historii našeho klubu. Klíčovým okamžikem
byl 2. poločas v Krásně, kde se podařilo i díky střídajícímu J. Surovému otočit výsledek z 2:0 na 3:4. A 3. místo se
poté podařilo následně potvrdit vítězstvím ve Staré Chodovské.
V sobotu 29. 7. 2017 od 13 hodin proběhne již 10. ročník Memoriálu Miroslava Fojtíka, v rámci turnaje
bude opět sehrán tradiční zápas ŽENY x MUŽI a večer proběhne na hřišti zábava s kapelou HOW-WADA. Na
zábavu jsou všichni srdečně zváni.
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