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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, právě v tomto adventním čase čtete další číslo
Jindřichovického zpravodaje. Nejdříve bych vás chtěla blíže seznámit
s některými novějšími praktickými záležitostmi, které se týkají chodu obce.
Jak jste si jistě všimli, díky naší dobré spolupráci s Krajskou správou a
údržbou silnic se podařilo opravit další část silnice 210 směrem na Sokolov.
Dokončena je i první etapa rekonstrukce průtahu Jindřichovicemi od
kostela, kolem obchodu a návsi, až po výjezd na hlavní silnici. Celá akce
spočívající hlavně ve frézování, úpravě vpustí, vybudování krajnice a
položení nového asfaltového koberce stála 2,233 milionu korun. Na této
opravě průtahu se obec podílela částkou 300 tisíc korun a dalších 2,416
milionu korun investovala do vybudování chodníků. V příštím roce bychom
chtěli pokračovat ve zvelebování chodníků a upravit náměstí u pošty i
prostranství u památníku obětem 2. světové války. Pokud se nám podaří
získat dotaci od Karlovarského kraje, o kterou jsme již požádali, zahájíme první část restaurování
chátrající sochy sv. Jana Nepomuckého v hodnotě přibližně 100 tisíc korun. Pozdně barokní památku
necháme odborně očistit, opravit šrámy a praskliny, vyrobit chybějící prvky a vybudovat pevnější
základy. Z dalších významnějších akcí vypíchnu snad už jen to, že obecní zastupitelstvo schválilo uvolnění
200 tisíc korun na nákup požárního auta Avia pro jindřichovické hasiče od obce Útvina. Vozový park
našich hasičů už byl totiž nevyhovující.
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 2017 daří. Snad mohu slíbit jménem svým i jménem zastupitelů a zaměstnanců
obce, že uděláme, co bude v našich silách, abyste se tu cítili spokojeně.
Martina Majdáková, starostka
INFORMACE PRO OBČANY
Opět se přiblížil čas, kdy skupinky Tří králů vyjdou do ulic. V okrese Sokolov se tříkrálová sbírka
uskuteční od pondělí 2.ledna do neděle 8.ledna 2017. Slavnostní zahájení sbírky proběhne v pondělí
2.ledna 2017 od 17:45 hod. v kostele sv. Jakuba v Sokolově (Staré náměstí).
Farní charita Sokolov se rozhodla v roce 2017 podpořit tyto organizace: Domácí hospic Motýl v
Sokolově, Adopci na dálku – v současnosti se podporují 2 děti v Bolívii a 1 dítě v Indii, Dům pro lidi
bez vlastního bydlení v Oloví.
Předem děkujeme za podporu této akce.
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SRBSKÝ PREZIDENT NAVŠTÍVIL JINDŘICHOVICKÉ MAUZOLEUM
Památku padlých vojáků uctil 30. listopadu 2016 prezident Srbska Tomislav Nikolić. Návštěva tak
významného státníka je pro naši obec vůbec první od roku 1931, kdy mauzoleum navštívil tehdejší
srbský král Alexandr I. Karadordević. V mauzoleu v Jindřichovicích jsou uloženy ostatky 7 100 Srbů a 189
Rusů.

Lenka Račáková
PODZIM V JINDŘICHOVICÍCH
„Jak se žije v podzimní přírodě“ – je motivační téma v naší mateřské škole. Díky tomu, že v okolí
školy máme krásnou přírodu, zní naše odpověď : dobře!
Co všechno jsme stihli za měsíc a půl? Hlavním úkolem bylo nasbírat co nejvíce podzimních plodů
pro místní myslivce. Kaštanů to nakonec bylo téměř 200kg. Potom také jeřabiny a suché pečivo. Tímto
děkujeme i rodičům, kteří s ratolestmi sbírali ve svém volném čase, a hlavně suchého pečiva
nashromáždili nemalé množství. Z přírodnin jsme také vyráběli podzimníčky, draky, stromy, a to různými
technikami (frotáž, otisky listů). Děti ze školní družiny pro nás uspořádaly kaštánkovou výstavu, kdy se
kaštany proměnily v obrázky letadel, aut, draků, sluníček. Vyhlásili jsme také soutěž o nejdelší
kaštánkový dračí ocas. Říká se, že podzimní čas bývá smutný, pro nás byl ale inspirativní, barevný a
veselý.
Martina Némethová
Jindřichovický zpravodaj
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PÁR SLOV Z KULTURNÍ KOMISE …
Tým kulturní komise byl v letošním
roce posílen o dva nové členy, a to Moniku
Kočálkovou a Kristýnu Fojtík. Na
spolupráci s děvčaty se celý tým velmi těší.
Moničina iniciativa byla cítit při
akci „Na chvíli s čertem a Mikulášem“, kde
spolu s Martinou Némethovou nachystaly
soutěže pro děti, výzdobu, kostýmky,
hudbu a další potřebné věci. V letošním
roce jsme se rozhodli pro zpestření této
akce. Novinkou tedy byly vstupenky a
zároveň balíčky sladkostí, které dětem
skutečně udělaly radost. Upovídaný
Mikuláš, veselý čertík a usměvavý anděl
potěšili všechny účastníky, a tak
v Jindřichovicích neukápla ani slzička …
Nyní se již celý tým připravuje na sezonu 2017. Předem můžeme prozradit, že se můžete těšit na
naše již dobře známé akce : Masopust, velikonoční zábava pro děti, čarodějnice a stavění májky, MDD pohádková cesta s kácením májky, Hurá prázdniny, Strašidelná cesta, vánoční trhy 2017. V lednu
bychom rádi připravili „Bláznivou jízdu“, uvidíme zdali nás sněhová nadílka překvapí.
Lenka Račáková

BISKUP TOMÁŠ HOLUB VYSVĚTIL JINDŘICHOVICKÝ BETLÉM
Zdokonalený dřevěný betlém u kostela sv. Martina už snad nemohl vysvětit nikdo povolanější. Slavnostního
aktu se ujal při své návštěvě v Jindřichovicích sám plzeňský biskup Tomáš Holub, jemuž se dílo velmi líbilo, a svůj
pocit si rozhodně nenechal pro sebe. Poděkování za bezvadnou spolupráci s obcí patří místním živnostníkům, kteří
se na stavbě a rozšíření jesliček podíleli. Všichni navíc odvedli práci bez nároku na honorář. A pokud děkujeme,
můžeme i jmenovat. Sochy pocházejí z dílny šikovného uměleckého řezbáře Josefa Frnky, patky betonoval pan
Josef Plaub mladší s kolegy, krytinu zajišťoval pan Roman Rödig a na akci se podílelo i tesařství Majdák.

Martina Majdáková
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ZPRÁVY Z KLUBŮ ROYAL RANGERS
Z našich posledních zpráv jste se mohli
dozvědět, že jsme úspěšně absolvovali letní tábor
a jsme neustále živou skupinou, která má touhu
se setkávat, pracovat, zpívat, poslouchat příběhy z
bible, prostě „hustě žít“. Blíží se konec roku a s
ním spousta akcí. Během podzimu jsme společně
trávili čas na „vyráběcí víkendovce“ na faře ve
Stříbrné. Zde jsme připravovali výrobky, které jste
měli možnost zakoupit na našich adventních
trzích, které se konaly v sobotu 26. 11. 2016. Když
se vrátím k víkendovce, musím konstatovat, že je
to opravdu požehnaný čas strávený s partou super
dětí a mládežníků, na který všichni rádi
vzpomínají. Dokonce i dospělý dozor, pro který je
to čas oddechu, nicnedělání a relaxu. A to z
prostého důvodu. Děti jsou úžasně hodné, tiché a
velice empatické. Mnohdy si myslíme, že jsme
tam sami, a nejednou zjistíme, že děti si na
pokojích čtou, počítají příklady nebo jen tak uklízí
nepořádek v budově a v jejím blízkém okolí.
Končím s vychvalováním a přesunu se opět k
činnosti klubů. Jak jsem napsal výše, trhy jsou již
za námi a velice mne potěšilo, že opět přišli lidé,
aby nás podpořili. Je to velice milé a povzbuzující.
Tentokrát počasí bylo úžasně přívětivé a čas
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strávený při nákupu, popíjení svařáku a povídání s
přáteli velice rychle utekl. Děti z naší hlídky mají
před sebou ještě dvě společné akce. Jde o zpívání
našim seniorům a roznášení Betlémského světla,
které je symbolem Vánoc a přináší naději a radost
do dalších svátečních i všedních dnů. A budeme
se samozřejmě ještě podílet na zpívání lidem v
Domě klidného stáří ve Svatavě, kam pravidelně
chodíme se sokolovským farářem Petrem
Bauchnerem. Od 2.ledna nám začíná pořádná
rangerská dřina. Od 2.ledna do 8.ledna 2017
budeme brouzdat ulicemi měst a obcí okresu
Sokolov, přinášet tříkrálové požehnání a prosit o
finanční dary do našich charitních pokladniček.
Musím s hrdostí říci, že naše děti z klubů RR jsou
nejlepší v celém vesmíru. I je to baví! Chvála Bohu
za ně. A to je také i vizitkou rodin, ve kterých žijí.
Umět se obětovat pro druhé. Tím bych asi skončil.
Chci na závěr poděkovat všem dětem za
vytrvalost, nápady, živelnost a odvahu. Dospělým
za trpělivost, vytrvalost a otevřené laskavé srdce.
A největší dík patří Ježíši za jeho nikdy nekončící
milost a lásku, která má sílu měnit naše srdce.
Jan Sebiš Sebján – velitel 22. PH RR Kraslice
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STRAŠIDELNÝ TÝDEN
Náplní letošního ročníku bylo hlavně ochutnávání dobrot z dýní. Nejenom že jsme si je tradičně
vydlabali, ale z odrůdy Hokaido jsme ochutnali spousty dobrot, které přichystala naše skvělá paní
kuchařka paní Surová. Dýňová polévka, bramborovo-dýňové pyré, pomazánka a bábovka byly pro
všechny z nás novými pokrmy, ale většině moc chutnaly! Tento rok jsme se v rámci strašidelného týdne
zaměřili na pavouky. Dozvěděli jsme se, kolik mají nohou, z jakých částí se jejich těla skládají, jak se
rozmnožují, kde žijí…. Školáci i děti z mateřinky vyráběli opravdu krásné zástupce pavoučí říše.
Nechyběla říkadla o těchto stvořeních, pletli jsme pavučinky, soutěžili v namotávání duchů, kreslili,
vymalovávali. Týden na všechny krásné a zábavné činnosti opravdu nestačil. Zakončili jsme ho tradičním
průvodem naší obcí ve strašidelných maskách. Tentokrát jsme se společně s rodiči vydali k paní kuchařce
na zahradu, kde pro nás měla připravené překvapení ve formě nazdobeného altánku v halloweenském
duchu, nechyběly dobroty, tajemná hudba i tanec. Odvahu vstoupit mezi čarodějky a upíry měli opravdu
všichni! Ti nejodvážnější poté ve škole strávili noc, kterou jsme si opět užili.
Martina Némethová
PŘEDSTAVUJÍ SE MLADÍ ZÁCHRANÁŘI
Od října tohoto roku mají děti z Jindřichovic a okolí možnost navštěvovat kluby „Mladých
záchranářů“. Kluby se konají pravidelně každé pondělí od 17:30 hod. Náplní těchto klubů jsou nejenom
teoretické znalosti, ale především praktické dovednosti. A to zejména ze zdravovědy. Jak už název klubu
napovídá, učíme se pomáhat zachraňovat lidské životy a být platnými záchranáři, kteří svou rozvahou a
dovedností jsou „strážnými anděly“, co se pohybují vždy nablízku. Začínáme pomalu se základy ze
zdravovědy. Máme za sebou
již nácvik práce v týmu,
nácvik
transportu
zraněného, umíme naložit
zraněné
na
nosítka,
zafixovat končetinu, uložit
člověka do stabilizované
polohy
a
resuscitovat.
Učíme se i technické věci.
Děti se učí základní uzly
potřebné například při práci
ve výškách. Máme za sebou
i
školení
o
hasičské
technice.
Vše
probíhá
formou hry a děti to zatím
baví. Někdy je čas i na
společné hry. Pokud se
vydaří zima, chtěli bychom absolvovat záchranu tonoucího na ledu společně s dospělými z SDH
Jindřichovice. Bude to velice zajímavá zkušenost. Pokud vydržíme v tomto nasazení, budou Jindřichovice
nejbezpečnější obcí na planetě. Odborná a rychlá pomoc bude vždy nablízku. Velice tímto děkuji i lidem z
našeho SDH (Jiří, Honza, Kuba). Zejména pak panu veliteli Janu Šťastnému. Díky za váš čas při pondělních
klubech a ochotu učit naší drobotinu.
Jan Sebján - nevýznamný učitel - záchranář
Jindřichovický zpravodaj
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SVATOHUBERTSKÁ MŠE ZAPLNILA KOSTEL SV. MARTINA
Příjemným zážitkem byla pro desítky obyvatel Jindřichovic a okolí už tradiční Svatohubertská
mše s hudebním doprovodem, kterou 5. listopadu v kostele sv. Martina celebroval plzeňský biskup
Tomáš Holub spolu s kraslickým páterem Peterem Fořtem. Mši svým uměním zajímavě ozdobili
trubači z Kladské, komorní pěvecký sbor Rosa Coeli a účast rytířů z Řádu svatého Huberta. Biskup
Tomáš Holub přiměl publikum k zamyšlení procítěnou úvahou na téma zodpovědnost jednotlivců
v současném složitém světě a jejich šance přičinit se o společné blaho. Požehnal české myslivosti a
v souvislosti se svatým Hubertem, patronem myslivců, zmínil i důležitost ochrany přírody a
životního prostředí. Sváteční atmosféru Svatohubertské mše dokreslil doprovodný program na
prostranství před kostelem. Zájemci se tu mohli svézt v kočáře taženém koňmi a obdivovat práci
sokolníka a vábičů. Kdo vlastně ale byl sv. Hubert zobrazovaný jako lovec nebo i biskup? Žil v 7.
století a podle legendy pocházel z bohatého šlechtického rodu. Po smrti manželky hledal útěchu
v lovu. Při jednom z honů měl vidění, které ho přimělo začít hledat Boha. Zasvětil mu svůj další
život, coby biskup v Maastrichtu a později v Lutychu nechal postavit katedrálu a dál se věnoval
šíření víry.

Martina Majdáková

VÁNOČNÍ POSEZENÍ SE SENIORY …
Každým rokem se v předvánočním čase scházejí naši senioři na akci „Vánoční posezení s přáteli“.
Letošní akci zpestřila zábavná tombola a nechyběly ani různé hry s balonky. O další kulturní program se
postaraly děti z místní MŠ a ZŠ pod vedením paní učitelky Jany Potočné a Martiny Némethové, dále
zaměstnankyně obecního úřadu a kapela Rebel z Kraslic.
Lenka Račáková

Jindřichovický zpravodaj

Strana 6

Vánoční posezení
se seniory

Stavební úprava chodníků v Jindřichovicích

Fotografie před započetím akce a po jejím dokončení

Jindřichovický zpravodaj
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INFORMACE Z FOTBALOVÉHO KLUBU JINDŘICHOVICE
Jindřichovičtí fotbalisté na podzim uhráli níže uvedené výsledky a po podzimní části se drží v tabulce okresního
přeboru na pěkném 4. místě. Na jaře Jindřichovicím zbývá odehrát 3 zápasy v základní části (doma s Chodovem „B“,
Lomnicí „B“ a v Bukovanech) a budou se snažit umístit do 5.místa, aby si zahrály ve skupině o 1.-5. místo.
12. kolo :
13. kolo :
1. kolo :
2. kolo :
3. kolo :
4. kolo :
5. kolo :
14. kolo :
7. kolo :
8. kolo :
9. kolo :
10. kolo :
11. kolo :

Svatava – Jindřichovice
Oloví – Jindřichovice
Jindřichovice – Oloví
St. Chodovská – Jindřichovice
Jindřichovice – Svatava
Jindřichovice – Oloví
D. Rychnov „B“ – Jindřichovice
Jindřichovice – D. Rychnov „B“
Lomnice „B“ – Jindřichovice
Jindřichovice – Bukovany
Chodov B – Jindřichovice
Krásno – Jindřichovice
Jindřichovice – St. Chodovská

1:0 (1:0)
0:1 (0:0)
3:2pk (0:2)
2:4 (1:1)
1:3 (0:1)
4:0 (0:0)
4:2 (2:0)
2:3pk (1:1)
6:1 (5:0)
3:0 kontumačně
6:1 (1:0)
0:1 (0:0)
2:4 (1:3)

branka: Havlík
branky: 2x Havlík
branky: K. Surový, Voves, vlastní, Havlík
branka: Havlík
branky: 2x K. Surový, Jar. Lavrenčík, Rehák
branky: K. Surový, P. Fojtík
branky: Jar. Lavrenčík, Míka
branka: K. Surový
branka: Truhlář
branka: Jar. Lavrenčík
branky: Havlík, K. Surový

Aktuální tabulka okresního přeboru po podzimní části

Jindřichovice začaly s tréninky již v prosinci - každý čtvrtek absolvují tréninkovou jednotku na umělé trávě
v Sokolově. Od 26.1.2017 do 29.1.2017 je v plánu opět zimní soustředění na Bublavě (včetně tréninků v hale v Rotavě a
výběhů na běžkách).
Během zimní přestávky nezahálí ani mládež Jindřichovic. Ta má tréninky v tělocvičně každé úterý - od 17:00 do
18:00 hod. mladší, od 18:00 do 19:00 hod. starší. A účast na trénincích je slušná – 16 až 18 dětí na každém tréninku.
Další zájemci o fotbal jsou vítáni. Třeba se v příští sezóně dočkáme i nějaké mládežnické soutěže…
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