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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, zdravím vás po delší odmlce poprvé v letošním roce
prostřednictvím našeho zpravodaje. Přála bych si, aby vycházel už pravidelně, přibližně
jednou za tři měsíce. V úvodu vám chci poděkovat za úspěšnou spolupráci při tvorbě
strategického plánu rozvoje Jindřichovic na příští léta. Jeho konečnou podobu najdete
na internetových stránkách obce. Mohu slíbit, že podle finančních možností se plánem
budeme řídit. Ráda bych také zmínila některé akce, které letos proběhly a možná jste je
zaznamenali. Nechali jsme například vyasfaltovat komunikaci od hasičské zbrojnice
nad roklí směrem k silnici na Loučnou. Šlo o jednu z posledních cest bez asfaltového
povrchu a rekonstrukce obec stála 241 tisíc korun. Opraveny jsou za celkem 120 tisíc
korun i komunikace k okálům a Na kocandě. Pracuje se na opravě další části hřbitovní
zdi, která vyjde na 461 tisíc korun, z toho 170 tisíc korun zaplatí obec s pomocí dotace,
kterou jsme získali od Karlovarského kraje. Ve tmě už se v noci netopí ulice u
fotbalového hřiště, na sloupech je tu namontováno nové veřejné osvětlení v hodnotě 45
tisíc korun. Dále se nám s dotací od Karlovarského kraje ve výši 7 tisíc korun podařilo
pro letošní rok předepsaným způsobem zlikvidovat invazní rostliny bolševník
velkolepý a křídlatku na zasažených obecních pozemcích. V minulých letech se o
mýcení bolševníku v celém regionu staral kraj, tato povinnost nyní přešla zpět na vlastníky pozemků a obec
Jindřichovice tuto povinnost beze zbytku splnila. Celkové náklady na likvidaci invazních rostlin činily 20 tisíc korun.
Mnohem lépe už také díky nově položené dlažbě vypadá vstup do budovy obecního úřadu, školy a školky. Dlážděnou
část hradila obec, přilehlá zahrádka je zvelebena z prostředků, které jako dar věnoval provozovatel větrných elektráren
VTE Stará, s.r.o. Společnost VTE Stará, s.r.o. dále poskytla Římskokatolické farnosti Kraslice dar ve výši 250 tisíc
korun na další část opravy kostela sv. Martina v Jindřichovicích. Z dokončených investičních akcí bych jmenovala ještě
šedesát kolumbárií na hřbitově. Cena pronájmu volných míst pro ukládání uren je 225 korun na pět let nebo 450 korun
na deset let. Z toho, co nás čeká, vybírám rekonstrukci průtahu skrz obec. Silničáři na náklady Karlovarského kraje
odfrézují starý asfalt, položí nový a vyrovnají kanalizační šachty. Obec Jindřichovice v rámci této akce, která potrvá dva
měsíce, opraví na vlastní náklady chodníky podél průtahu. Dále přidávám výzvu, zda by se našel zájemce, který by chtěl
spravovat obecní kroniku a zapisovat do ní informace o událostech a dění v Jindřichovicích. A poslední apel: Pokud
budete mít jakýkoliv užitečný nápad, námět na zvelebení vesnice nebo požadavek směrem k obecnímu úřadu, můžete se
na mě s důvěrou obrátit. Na závěr bych chtěla poděkovat občanům z Heřmanova za jejich zájem o zkrášlení osady.
Společnými silami a za podpory obce Jindřichovice došlo k vyspravení cesty a k vybudování prostoru pro společná
setkávání. Která z osad bude další vylepšená???
Martina Majdáková, starostka

HEŘMANOV
Svépomocí a za podpory Obecního úřadu v
Jindřichovicích jsme si v osadě Heřmanov vytvořili prostor
k našemu společnému setkávání. Prostor byl vyčištěn,
suché větve ze stromů odstraněny, vybudováno ohniště a
studna vyčištěna a opravena, takže je opět funkční. Sice je
potřeba pár věcí dokončit - např. dodat houpačky pro děti,
dodělat a umístit informační tabuli atd., ale základ máme
hotový a tak jsme ho již vyzkoušeli. Bylo nám tam moc
fajn a věříme, že tento prostor budeme stále a rádi
využívat k setkávání osadníků Heřmanova.
Bc. Renata Bayerová - zástupce osady Heřmanov.
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Oznámení
o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
Starostka obce Jindřichovice podle ustanovení § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o
změně některých zákonů
o z n a m u j e:
1. Volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje se uskuteční ve dvou dnech 7. a 8. října 2016
v pátek dne 7. října 2016 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
v sobotu dne 8. října 2016 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost: třída základní školy, Jindřichovice 232
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu.
3.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským
průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V roce 2015 předala obec Jindřichovice 28,278t tříděného odpadu. Za toto množství
obdržela od společnosti EKO-KOM, a.s. finanční prostředky ve výši 109.502,50 Kč.

Rok 2015 celkem
1. čtvrtletí 2015
2. čtvrtletí 2015
3. čtvrtletí 2015
4. čtvrtletí 2015

Tuny
28,278
5,362
7,177
8,883
6,856

Částka (Kč)
109.502,50
20.367,50
29.595,50
33.082,00
26.457,50

Děkujeme tímto za spolupráci
občanům obce Jindřichovice.

POZVÁNKA NA JINDŘICHOVICKÉ VINOBRANÍ
Zveme Vás na 5.ročník Jindřichovického vinobraní, které se uskuteční v sobotu 12.listopadu
2016 od 19:00 hod. v „kulturáku“ U Šátavů. Výběr z více druhů Moravských vín, malé občerstvení,
zábava a dobrý kolektiv.
K tanci a poslechu hraje Mariánskolázeňská trojka.
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DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V JINDŘICHOVICÍCH
Dosluhující dětské hřiště v Jindřichovicích postavilo v roce 2008 až 2009 několik dobrovolníků pod
vedením tehdejší starostky Anny Polívkové. Díky sbírce se v té době podařilo sehnat celkem 110 tisíc korun.
S žádostí o příspěvek byli osloveni místní obyvatelé i lidé a firmy z okolí. Zapojili se také rodiče s dětmi, když
se podíleli na výběru herních prvků. Mnozí si jistě pamatují slavnostní otevření hřiště v roce 2009.
Ani pravidelná údržba však nepomohla a dřevěné hrací prvky jsou i navzdory provedeným opravám na
konci své životnosti. Některé starší děti se bohužel na hřišti nechovaly podle pravidel, poničily prvky určené
pro nejmenší a tři hrací prvky už proto musely být odstraněny. Do připravované výstavby nového hřiště
nevydržely.
V příští sezoně čeká na zastupitelstvo obce nelehký úkol - vybudovat v Jindřichovicích nové dětské hřiště.
Bylo by dobré, kdyby se na jeho podobě opět podíleli dospělí i děti. V současné době poptáváme několik
firem, které mají v nabídce celokovové herní prvky.

Martina Majdáková

Obecní úřad v Jindřichovicích žádá spoluobčany
o spolupráci…

SBĚR STARÝCH FOTOGRAFIÍ

Rádi bychom zveřejnili staré fotografie osad:
Heřmanov, Háj, Hradecká, Loučná, Mezihorská,
Poušť a Stará,
případně i míst z okolí Jindřichovic.
Máte-li ve svém rodinném albu fotografie, přineste je
prosím v jakékoliv podobě na Obecní úřad
v Jindřichovicích.
Fotky je možné předat i v papírové podobě,
pouze je naskenujeme a vrátíme zpět.
Sběr fotografií potrvá do konce října 2016.
V případě dotazů nás prosím kontaktujte
352 695 206.

PLÁNOVANÉ JINDŘICHOVICKÉ AKCE 2016 :
PÁTEK
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
PÁTEK
SOBOTA

21.10.2016
05.11.2016
12.11.2016
26.11.2016
02.12.2016
03.12.2016

DRAKYÁDA, STRAŠIDELNÁ CESTA
SVATOHUBERTSKÁ MŠE
VINOBRANÍ
VÁNOČNÍ TRHY
POSEZENÍ S DŮCHODCI
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA

KNIHOVNA – otevřeno každý pátek od 15:30 hod. do 17:00 hod.
Jindřichovický zpravodaj
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ZPRÁVA Z TÁBORA ROYAL RANGERS - PŘÍCHOVICE 2016
Maminko, tatínku, prosím, přijeďte si pro mě,
nechci tady být! PROSÍM. Tak tuto větu naši
účastníci letního tábora Royal Rangers domů nepsali.
Ale pěkně popořádku. Letní tábor Royal Rangers
bývá jakýmsi vyvrcholením celoroční klubové
činnosti naší hlídky. Naše pravidelné jindřichovické
kluby jsou líhní táborníků. I tento rok se mnoho
jindřichovických dětí na náš tábor vypravilo. Již
podruhé jsme pobývali na farmě v Příchovicích.
Požehnané to místo. A k tomu ještě skvělé počasí,
skvělí vedoucí, praktikanti, kuchyně a hlavně DĚTI.
Letos jsme měli v péči 54 svěřenců. Na našich
táborech panuje většinou pohoda a klídek. Kromě
toho zde děti tvoří výrobky (učíme se zručnosti),
sportují (zlepšují si fyzickou zdatnost a sílu), zpívají
(co Čech, to muzikant) a seznamují se s biblickými
příběhy (životní zkušenosti a moudrost). Tento rok
jsme prožívali zajímavý a strhující příběh Josefa
Egyptského. Velmi oblíbený bývá na našich táborech
lov bobříků. V naší nabídce je běhák (běh na 400 a
800 m), slaďák (nejíme sladké bonbony), otužovák
(polévání studenou vodou), bolák (připnutí 6 a více
kolíčků na obličej na dobu 10 minut), hlaďák (místo
svačin a oběda krajíc chleba a voda) a populární
nutričňák (opečená sarančata s příchutí). Určitě
musím vzpomenout i na noční hry. I tento rok
proběhly. Mladší děti prošly trasu lesem a podepsaly

se v hobitím domečku. Někdo šel sám, většina ve
dvojicích. Starší děti 13-15 let absolvovaly noční
pětikilometrový přesun s kládou na čas. Trochu jsme
jim to ztížili a dvojice byly k sobě přivázány na
rukou. Díky Bohu všichni přežili a některé děti měly i
radost. Asi dvě. Díky skvělému počasí jsme mohli
využívat i nedalekou přírodní nádrž, kde jsme trávili
odpoledne. Na závěr bych se chtěl podělit o jednu
skvělou zkušenost s naší celotáborovou hrou.
Skupiny měly za úkol ozdobit si jeden kolíček na
prádlo. Udělat z něj nejhezčí kolíček na světě. Jeden
všední den jsme všichni vyrazili do Přeštic, kde měly
skupiny dětí za úkol do půl hodiny udělat nejlepší
směnu. Tedy vyměnit kolíček za jinou věc, tu opět
vyměnit za další věc a tak pokračovat dál a dál.
Musím říci, že děti si počínaly skvěle. Po půlhodině
skupinky přinesly: krásný zapalovač, hezkého
dekorativního látkového šneka, tričko s dámským
poprsím, celé grilované kuře, láhev na pití,
deodorant Rexona a mužský sprchový gel Adidas.
Bylo skvělé, že občané Přeštic, až na jednu nebo dvě
výjimky, se projevili jako velmi přívětiví. A děti se
naučily, co to je směnný obchod. Třeba se jim to
jednou bude hodit. Tábor je již za námi a já doufám,
že se těšíte na další, který nás opět čeká v srpnu
2017 v Příchovicích. Tak si říkám, je-li Bůh s námi,
kdo je proti nám?

Jan Sebján

Účastníci tábora - Příchovice 2016
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INFORMACE Z FOTBALOVÉHO KLUBU JINDŘICHOVICE
Po nepovedené jarní části sezóny
2015/2016,
kdy
Jindřichovice
nakonec
obsadily
poslední
10.místo
v okresním
přeboru, následovalo nejprve tradiční letní
cyklistické soustředění. Letos od pátku 24.6.
do neděle 26.6.2016 na Babylonu u Domažlic.
Soustředění se zúčastnilo celkem 14 lidí.
V pátek vyrazili na cestu za parného počasí.
Tři dobrovolníci vyjeli ze Sokolova na kole,
zbytek vlakem do Stříbra a odtud také již na
kole na Babylon. Cestu všichni zvládli a po
ubytování ještě následovala projížďka do
Domažlic.
V sobotu
jsme
se
nechali
cyklobusem vyvézt na Čerchov, projeli se po
okolí a navštívili pomníky J. Š. Baara a J. S.
Koziny (viz. foto). V neděli následoval přesun
do Domažlic, kola jsme naložili do dodávky a
vozíku a vyrazili jsme vlakem do Chebu. Odtud
pak opět na kole do Sokolova. Během tří dnů
jsme měli v nohách 160 až 240 kilometrů.
Po krátké pauze se v sobotu 16.7.2016 uskutečnila na
fotbalovém hřišti brigáda. Brigádníků se sešlo poměrně dost,
během dne udělali spoustu práce – posekali hřiště a okolí,
uklidili kabiny, opravili sítě a háčky na brankách a vedle
hřiště postavili velký stan pro akci, která byla v plánu další
víkend.
13.8.2016 nám začala nová sezóna. V letošním roce
hraje okresní přebor mužů pouze 9 klubů a hraje se
systémem 2x každý s každým (14 kol na podzim a 4 se
dohrají na jaře). Poté se přebor rozdělí na dvě poloviny (1.5. a 6.-9.) a bude se hrát o konečné umístění opět 2x každý
s každým (8 kol). Předchozí výsledky se nebudou
započítávat. Vstup do soutěže se nám zatím vydařil - 3x
výhra, 1x výhra na penalty a 2x prohra. Snad tedy bude
letošní sezóna lepší než ta loňská.
Od konce srpna již probíhají také mládežnické
tréninky. Tréninky budou během září a října každý
čtvrtek od 16:45 hod. do 18:00 hod. a každý malý
nový člen je vítán.

Tomáš Havlík

9.ROČNÍK MEMORIÁLU MIROSLAVA FOJTÍKA
V sobotu 23. července 2016 proběhla na hřišti v Jindřichovicích sportovně - kulturní akce, která končila až
v pozdních nočních hodinách. V odpoledních hodinách se nejprve uskutečnil 9. ročník Memoriálu Miroslava
Fojtíka. V tomto roce jsme zkusili nový systém (menší hřiště, menší branky a 6+1 hráčů na hřišti). Turnaje se
kromě domácích oddílů FK Jindřichovice „A“ a „B“ zúčastnila družstva - Old Boys Jindřichovice, Old Boys
Svatava a Policie Sokolov. Turnaj se hrál systémem 1x každý s každým na 1x20 minut a i přesto, že většinou
pršelo, tak se turnaj vydařil. Vítězství si nakonec odvezl tým Policie Sokolov, který v posledním zápase turnaje
porazil v přímém souboji o první místo FK Jindřichovice „A“.
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Výsledky turnaje
Svatava Svatava Policie JindřichoviceJindřichovice B-

Jindřichovice „A“
Old Boys Jindřichovice
Old Boys Jindřichovice
Old Boys Jindřichovice
Old Boys Jindřichovice

1)
2)
3)
4)
5)

1:3
3:0
1:0
5:0
0:3

Policie
Jindřichovice „B“Svatava
Svatava
Policie
-

Tabulka turnaje

Policie Sokolov
Jindřichovice „A“
Old Boys Svatava
Old Boys Jindřichovice
Jindřichovice „B“

4
4
4
4
4

4
3
2
1
0

0
0
0
0
0

Jindřichovice„B“
Jindřichovice „A“
Jindřichovice „B“
Policie Sokolov
Jindřichovice „A“

0
1
2
3
4

5:1
13:3
10:5
3:9
1:14

1:0
0:4
6:1
0:1
2:1

12
9
6
3
0

Po skončení turnaje se opět
konal již tradiční zápas ŽENY
vs. MUŽI. Počasí se již naštěstí
umoudřilo a přestalo pršet.
Utkání, při kterém se bavili
účastníci na hřišti i diváci,
odpískal
rozhodčí
Martin
Suchan a s přehledem dovedl
tým ŽEN k jasnému vítězství.
Během celého odpoledne a
večera byl u hřiště k dispozici
skákací hrad, za což děkujeme
panu Janu Sebjánovi, který
hrad zajistil. Děti si na něm večer dost užily a stejně tak i tým ŽEN po svém zápase. O občerstvení se až do
pozdních nočních hodin staral Libor Kasl.
A blížil se kulturní vrchol večera. Po první „rozjížděcí“ kapele se představila nejdecká skupina IN THE
SHADOWS a pak už všichni čekali na comeback domácí kapely ŽHAVÝ KROK, která před akcí několik týdnů pilně
trénovala. A své publikum nezklamala. Při jejich vystoupení nebylo pod pódiem k hnutí. Fotbalisté touto cestou
chtějí poděkovat panu Viktoru Hulínskému, bez jehož sponzorského příspěvku by se tato večerní zábava těžko
uskutečnila.
Tomáš Havlík

LOUČENÍ SE ŠKOLOU
Konec uplynulého školního roku jsme v naší škole a
školce prožili již tradičně. Poslední týden se nesl v duchu
sportu a loučení. Školní olympiádou na fotbalovém hřišti
jsme si připomněli nadcházející olympijské hry, disciplíny
jsme si přizpůsobili našim podmínkám a silám. Vyhrál úplně
každý a symbolická sladká medaile nesměla chybět.
V rámci piknikového dne jsme se vydali pěšky
k větrným elektrárnám, kde jsme měli možnost nahlédnout
do útrob samotné elektrárny. Za to patří velký dík panu
Kreisingerovi ze společnosti VTE Stará, od kterého jsme se
dozvěděli spoustu zajímavostí.
Poslední zvonění bývá nedílnou součástí konce školního
roku. Ve slavnostním duchu za účasti dětí ze školy, školky,
rodičů a zástupců obecního úřadu jsme se rozloučili s dětmi,
které odcházejí do vyšších ročníků na jiné školy. Přivítali jsme nadcházející prvňáčky a pomyslnou branou je vyslali
do školní třídy. Slzička ukápla jako každý rok.
Martina Némethová
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Školní rok 2016/2017 jsme slavnostně zahájili ve
školní třídě za účasti dětí, rodičů, pedagogů a zástupců
obce. Malé dárečky pro 2 nové prvňáčky a 3 děti z mateřské
školy (viz. foto - jedno dítě na fotografií chybí, protože
nastupuje až v lednu) jim udělaly velikou radost. V tomto
školním roce je přihlášeno do mateřské školy 17 dětí a do
třídy základní školy 7 dětí. Z toho 2 prvňáčci, 4 děti ve třetím
ročníku a 1 žák čtvrté třídy. Děti z místní mateřské a
základní školy mají možnost navštěvovat zájmové kroužky:
výpočetní technika, keramika a pohybové hry. Nám všem
přeji pohodový školní rok a mnoho školních i osobních
úspěchů.

Martina Némethová

V obci došlo k rekonstrukci několika objektů. Fotografie před započetím prací a po jejich dokončení :

Hřbitovní zeď

Oprava pozemní komunikace
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