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Slovostarostky
Vážení spoluobčané,
držíte v rukou další číslo zpravodaje, ve kterém vás chceme informovat o tom, co se
v naší obci událo a jaké kulturní či investiční akce se v nejbližší době připravují.
V úvodu bych ale připomněla, že právě nyní máte příležitost aktivně promluvit
do dlouhodobějších záměrů na zvelebení Jindřichovic a přilehlých osad. Budu ráda,
když se zapojíte do přípravy právě vznikajícího strategického plánu rozvoje obce.
Tento dokument totiž určí priority a naznačí příští směřování Jindřichovic a přilehlých
osad. Jak víte, součástí rodící se strategie bylo nejprve oslovení všech zde trvale
žijících obyvatel a zjišťování jejich názorů formou dotazníkového průzkumu.
Odevzdali jste celkem 78 vyplněných dotazníků, což hodnotím jako pozitivní zájem
o dění v obci. Následovalo první veřejné setkání občanů na téma plán rozvoje obce
a zúčastnit se můžete ještě druhého takového workshopu. Termín jeho konání včas
oznámíme a já se těším na vaši účast a vaše návrhy. Pokud budou náměty prospěšné
a ve finančních možnostech naší malé obce, je reálné, že je zastupitelé podpoří.
Často si přejete obnovení kulturního a společenského sálu nebo opravu veřejného
osvětlení a komunikací. Na uskutečnění poslední zmíněné tužby usilovně pracujeme.
Letos se podařilo opravit rozbitý silniční průtah Jindřichovicemi. Akci v hodnotě
7,2 milionu korun financovala Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje.
Položení nového asfaltového povrchu přispělo bohužel k častějšímu porušování
pravidel silničního provozu. Jednáme proto s Policií ČR, aby se na průtahu věnovala
měření rychlosti vozidel. Zároveň vám ráda oznamuji, že jsme po jednáních
s krajskými silničáři získali příslib, že s přispěním obce opraví cestu vedoucí od kostela
kolem obchodu, pošty, rybníčku až k výjezdu na hlavní silnici. Hlavním cílem obce
pro příští rok bude zahájit rekonstrukci chodníků podél této komunikace.
Z větších investičních akcí se nám letos podařilo za 326 tisíc korun opravit další část
hřbitovní zdi a za 335 tisíc korun (včetně terénních úprav) vybudovat na hřbitově nová
kolumbária. Nepočítali jsme s havarijním stavem střechy kabin fotbalového klubu,
rekonstrukce si vyžádala 284 tisíc korun.
Z připravovaných kulturních akcí vás zvu na slavnostní Svatohubertskou mši, která se
uskuteční v kostele sv. Martina 7. listopadu od 15 hodin. Ke kostelu se vztahuje i další
chystaná aktivita, ještě před Vánocemi by se mohlo díky sponzorskému daru podařit
dominantu obce nasvítit. Závěrem vám v tomto čísle jindřichovického občasníku přeji
krásně strávený podzim.
Martina Majdáková, starostka
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Nový školní rok
Prvního září jsme vítali nový školní rok. Pozvali
jsme nově příchozí děti do naší mateřské školy,
kde si i s rodiči prohlédly třídu mateřské školy
a všechny ostatní prostory. Tento školní rok
navštěvuje třídu základní školy 10 dětí a třídu
mateřské školy 14 dětí. Poté jsme děti slavnostně
ve třídě základní školy přivítali i se zástupci
obecního úřadu. Pro každého nového školáčka
byla připravena malá pozornost. Všem dětem
přejeme úspěšný školní rok 2015/2016.

Martina Némethová

Projekt 72 hodin

Děti z naší školní družiny se již
druhým rokem zúčastnily projektu
„72 hodin“. Spočívá v tom, že během tří
dnů udělají něco pro společnost, přírodu.
Letošním mottem bylo „Zasaď strom třeba
se starostou…“, čehož jsme se ujali
s velkým nadšením. Vybrali jsme krásné
místo v Rokli, kde se koná spousta
mimoškolních i obecních akcí, jako jsou
koncerty, strašidelná cesta, den dětí.
V rámci školní docházky toto místo také
často navštěvujeme, je tu i náš krmelec
Jeleník. Náš strom bude tedy všem na očích. Na výběr jsme měli ze čtyř listnáčů.
Zvítězila lípa jakožto národní strom. Relaxační plocha bude zase bohatší o další zeleň.

Slavnostní uvítání
Slavnostní
vítání
nejmenších
Jindřichováčků, které se uskutečnilo koncem
září na radnici.
Zleva doprava: Jiří a Marie Zahradníkovi s
dcerou Eliškou, Václav a Marie Fojtíkovi se
synem Vojtíškem, Pavlína Šaňková s dcerou
Haničkou, Jana Hanušová s dcerou
Terezkou, Jan a Dana Míka se synem
Dominikem.

Cvičení s vrtulníkem

Loni v květnu se hasiči z naší obce zúčastnili cvičení, jehož náplní byla spolupráce
s posádkou vrtulníku při hašení lesních požárů. Při tomto cvičení si hasiči vyzkoušeli
plnění hasební vodou do bambivaku a navádění posádky vrtulníku k tomuto úkonu.
Tohoto cvičení se zúčastnilo asi patnáct jednotek hasičů ze Sokolovského okresu,
všichni hasiči si výše uvedenou činnost vyzkoušeli.
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Z vlastních zkušeností můžeme říci, že plnění vodou do bambivaku, kdy pár metrů
nad hlavou se Vám vznáší vrtulník je skutečně adrenalinový zážitek.

Z leva: Jan Lavrenčík, Jiří Nemeth, Josef Surový, Jan Šťastný, Václav Kozák a
David Plaub
V červenci hasiči zasahovali po letní bouřce při odstraňování padlého stromu
na silnici č.210 směrem na Kraslice.
V srpnu jednotka zasahovala u malého požáru lesního porostu za bývalou
restaurací Na Špici, kterou nahlásil včas na obecním úřadě všímavý houbař. Místo
začínajícího požáru hasiči spolu s Kraslickými profesionálními hasiči prolili vodou
a zkontrolovali termokamerou.
Momentálně jednotka řeší problém s dosluhující technikou, hasiči se pravidelně
scházejí u její držby a je nutno podotknout, že nám u toho pomáhají i naši nejmenší
budoucí členové Tádík, dva Jendové, a Janička.
v.j.SDH Jindřichovice Jan Šťastný

Dušičková úvaha

Jidřichovický zpravodaj

Až se začtete do tohoto článku, budete již
v listopadovém „dušičkovém“ čase. Nevím, jak
vy snášíte toto trochu temné období, ale já ho mám
moc rád. Možná to bude také tím, že jsem narozen
v listopadu, spíše to ale bude má záliba v tajemných
a smutných věcech. Beru tento čas jako možnost
uvažovat o sobě, o svém životě a o tom, k čemu
vlastně to všechno je. Člověk by měl mít ve svém
životě tato malá zastavení a trochu se zamyslet.
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Nebát se otvírat tajné komnaty srdce, ve kterých jsou usazeni naši „malí démoni“ nebo
naše nevyřčené strachy. Myslím si, že tam určitě všichni máme také jeden velký strach.
Je to strach ze smrti. Z toho že nebudu. A možná že otevření dveří od této komnaty
a možnost začít se zabývat na malou chvíli svým koncem udělá z velkého strachu
strach menší nebo docela maličký. Od tohoto kroku je už jen malý krůček k setkání
s Nadějí. S nadějí, že vše zde má smysl, že jsem součástí velkého nádherného díla,
které se jmenuje život. A za tím nádherným dílem stojí Tvůrce. Tvůrce, který o mně
ví a počítá se mnou. A je přítomen s námi i v této dušičkové době, kdy k nám
promlouvá trochu hlasitěji.
Tak si užijte nádherný listopad
J.Sebján – Jindřichovice

Drakyáda a strašidelná cesta

Letošní podzimní akce základní a mateřské školy v Jindřichovicích ve spolupráci
s Kulturní komisí a Obecním úřadem proběhla již tradičně průvodem s draky od školy
ke kopci u Mauzolea. Počasí nám přálo a tak
chvílemi byli všichni draci na obloze. Děti i dospělí
si sluníčkové odpoledne užili, nechybělo občerstvení
od šikovných maminek, ale i tatínků.
V podvečer jsme se přesunuli do rokle, kde nám
čekání na strašidelnou stezku zpříjemnilo opékání
vuřtů. Se západem slunce mohly děti v doprovodu
rodičů vyjít do temného lesa. Trať byla přizpůsobena
i pro ty nejmenší odvážlivce. Starší generace se
potom vydávala na celou trať i bez doprovodu
dospěláka. Po cestě byla k vidění spousta strašidel –
Bílá paní, Vodník, Kostlivec, Loupežníci, Upíři, Jezinky, Čarodějnice, Zombie,
Vyvolávači duchů.
Celá akce se vydařila. Touto cestou bych chtěla všem zúčastněným poděkovat
za úžasné strašidelné výkony a těším se na další rok.
M. Némethová

Jindřichovický Nočník 2015
První ročník našeho nočního
běžecko-turistického
závodu
se
uskutečnil 25. 9. 2015. Start závodu,
i když ho ani závod nemohu brát, byl
přesně v půlnoci. Na startu se objevilo
16 odvážných mužů, žen a dětí, kteří
vyrazili
do
krásné
noční
jindřichovické krajiny. Čekala je trať
v délce 12 km. Byla úplně skvělá noc,
tak akorát na běh nebo pochod. Každý
simohl vybrat, zda půjde sám a bude
přemýšlet, nebo si cestou popovídá
s dalšími účastníky. Našli se i dokonce běžci. O aše zdraví se starali záchranáři Royal
Rangers se svým super zásahovým vozem. Díky Bohu se nikomu nic nestalo a všichni
po absolvování jedné cesty Jindřichovice - Soutoky a zpět odešli krásně unavení
a vypovídaní domů. Poslední běžci a chodci ukončili svůj boj ve 4 hodiny ráno. Možná
Jidřichovický zpravodaj
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to vypadá jako bláznivá věc - běhat a chodit po nocích, ale život je i o tom dělat
bláznivé věci. Závěrem moc děkuji všem účastníkům, kteří se vzdali pohodlí a stali se
prvními jindřichovickými nočníky.
Vrchní nočníkJan Sebiš Sebján

INFO – FK JINDŘICHOVICE – 18. 10. 2015
V letošním roce hraje okresní přebor
mužů pouze 10 klubů (oproti minulému
roku úbytek o 4) 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.-10) a bude se hrát
o konečné umístění opět 2x každý
s každým (8 kol). Předchozí výsledky se
nebudou započítávat.
Cílem Jindřichovic je dostat se do
první pětky, ale bude to velmi těžké,
protože po deseti odehraných zápasech
jsme na 8. místě s 11 body a na páté Oloví
ztrácíme 5 bodů. Jindřichovice se
v současné sezóně 2015/2016 prozatím
chovají jako Jánošíci, když bohatým berou
(výhra nad Olovím, S. Sedlem, Krásnem) a
chudým rozdávají (např. Nové Sedlo „B“,
D. Rychnov „B“). Jindřichovice zatím
v soutěži vstřelily 15 branek (7x E. Fojtík,
3x K. Surový, 2x Havlík, 1x Rau, P. Fojtík a
vlastní).
Zde jsou odehrané zápasy:
17.kolo : Lomnice „B“ – Jindřichovice
7:0 (4:0)
1.kolo : Jindřichovice – N. Sedlo „B“

2:6 (1:1) branky: E. Fojtík, Havlík
(PK)
2.kolo : Oloví - Jindřichovice
0:0 (0:0) na penalty 5:4
3.kolo : Krásno – Jindřichovice
1:2 (1:1) branky: E. Fojtík, Rau
4.kolo : Jindřichovice – Kr. Poříčí „B“
1:6 (0:4) branka: K. Surový
5.kolo : St. Sedlo – Jindřichovice
1:4 (1:2) branky: 2x E. Fojtík,
K. Surový, vlastní
6.kolo : Jindřichovice – Svatava
2:1 (0:0) branky: 2x E. Fojtík
7.kolo : D. Rychnov „B“ – Jindřichovice
2:1 (1:0) branka: E. Fojtík
8.kolo : Jindřichovice – Lomnice „B“
2:3 (0:2) branky: P. Fojtík, Havlík
9.kolo : Chodov „B“ – Jindřichovice
4:1 (1:1) branka: K. Surový
Na podzim nás ještě čekají 4 utkání:
24.10. (SO 14:30):
Jindřichovice – D. Rychnov „B“
28.10. (ST 14:30): Jindřichovice – Krásno
31.10. (SO 14:00): Svatava – Jindřichovice
7.11. (SO 14:00): Jindřichovice – Chodov
„B“

Jindřichovický Advent 2015
I tento rok jsme pro Vás připravili možnost prožít adventní a vánoční čas trochu jinak.
Nejdůležitějším v celém tomto čase je být spolu a najít si čas na malou chvíli zpomalit
a hledat ve svém nitru toho, který se narodil v Betlémě. Věřím, že nás Jindřichovický
Advent k tomu bude moci přispět.
28.11.2015 od 15.00 hod. Trhy Royal Rangers, Jindřichovice před Obecním úřadem
29.11.2015 od 17.00 hod. Trochu jiný adventní Koncert – kapela Naden –
restaurace Na Chvíli + zpívání u Betléma
6.12.2015 od 17.00 hod. Koncert Touch of Gospel z Plzně – kostel sv. Martina
12.12.2015 od 18.00 hod. Koncert pro Ještěřice – kostel sv. Martina
13.12.2015 od 15.00 hod. Papuláci z Chebu – Vánoční příběh,
tělocvična ZŠ Jindřichovice
23.12.2015 od 17.00 hod. Betlémské světlo – kostel sv. Martina
24.12.2015 od 21.00 hod. Půlnoční mše svatá – kostel sv. Martina
26.12.2015 od 18.00 hod. Bylo nás sedm, Vánoční folkový koncert –
Jidřichovický zpravodaj
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restaurace Na Chvíli
od 14.00 hod. Novoroční výšlap+běh od pomníku k pomníku –
Jindřichovice-Loučná … a zpět.
Všechny Vás moc srdečně zvu. Předem také upozorňuji, že se program může
v důsledku nenadálých událostí změnit.
Jan Sebján - Jindřichovák
2.1.2016

HOSPIC Motýl
„Pomáháme lidem, kteří chtějí umírat doma a těm, kteří jsou ochotní o své blízké
pečovat až do konce.“Motýl je symbolem přeměny, přechodu od ošklivosti ke kráse, od
nenávisti k lásce, od tohoto života k příštímu. www.hospicmotyl.cz
Nabízíme:
• Odborné služby lékařů (specialistů na léčbu bolesti) a psychoterapeuta, zdravotní
sestry, duchovního a spolupráci s dobrovolníky
• Kvaliﬁkovanou pomoc v péči o členy rodiny a blízké osoby nevyléčitelně
nemocných, umírajících i zemřelých, a to hlavně po stránce duševní, popř. duchovní
• Aktuální pomoc – pomůžeme vám s těžkou sociální situací, ke které při péči o těžce
nemocného blízkého vždy dochází.
• Pomůžeme vám překonat ztrátu milovaného člověka – podpora rodině v období
po úmrtí blízkého člověka
Domácí hospic Motýl je společný projekt dobrovolnického centra Střípky a Farní
charity Sokolov. Všestranně podporujeme rodiny, které na sebe převezmou péči
o umírajícího nemocného člověka v domácím prostředí. Poskytujeme nevyléčitelně
nemocným lidem specializovanou paliativní péči, která tiší především bolest a mírní
další závažné projevy umírání. Kontaktní pracoviště Domácího hospice Motýl
sídlína adrese: Okružní 226, 356 01 Březová u Sokolova (objekt zdravotního střediska)
email: info@hospicmotyl.cz telefon: 604 270 264

Svatohubertská mše v kostele sv. Martina
Svatohubertská mše je sloužena k požehnání české myslivosti, přírody, za živé
i zemřelé myslivce a lesníky a samozřejmě k poctě sv. Huberta, patrona myslivců.
Kdo to vlastně sv. Hubert byl? Narodil se kolem roku 655 a podle legendy
pocházel z bohatého šlechtického rodu. Stal se náruživým lovcem a milovníkem
hýřivých zábav. Jako mladý se oženil s Floribanou, která však při porodu jejich
syna Floriberta zemřela. Po těžké ráně osudu hledal útěchu v lovu a na Velký pátek
se setkal s jelenem, který měl mezi parožím zářící kříž. Vtom prý uslyšel: „Proč
stále hledáš a lovíš zvěř? Je na čase, abys začal hledat Boha!“ A tak pod vlivem
tohoto zážitku se Hubert rozhodl zasvětit svůj život službě Bohu a stal se knězem.
Kolem roku 700 byl vysvěcen na biskupa v Maastrichtu. Později měl své sídlo
v Lutychu, kde postavil katedrálu a dál se věnoval šíření víry.
Zemřel 30. května 727 a jeho ostatky byly v roce 743 přeneseny do městečka
Andagia v Ardenách, které se od té doby jmenuje St. Hubert. Sv. Hubert
je zobrazován jako biskup nebo jako lovec, ale vždy je poblíž něho jelen s křížem
mezi parožím.

Jidřichovický zpravodaj
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Obec Jindřichovice
a 22. Přední hlídka Royal
Rangers v ČR
Vás srdečně zvou na
1. troubenou a zpívanou

Svatohubertskou
mši
konanou v sobotu 7.11.2015 v 15:00 hod.
v kostele sv. Martina
v Jindřichovicích
troubí a zpívají:
trubači z Kladské a komorní sbor ROSA COELI
Dále účinkují: Rytíři z Řádu svatého Huberta
a sokolníci ze sokolnického střediska Cheb
Mši celebruje Mons. František Radkovský a páter Peter Fořt.
Všichni myslivci, přátelé myslivosti a přírody, manželky, přítelkyně, děti, rodiny,
kamarádi a známí jsou srdečně zváni.

Jidřichovický zpravodaj
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Obec Jindřichovice
a 22. Přední hlídka Royal Rangers v ČR
Vás srdečně zvou na

Svatohubertskou zábavu
konanou v sobotu 7.11.2015 od 20:00 hod.
v restauraci Na chvíli
v Jindřichovicích
troubí a k poslechu a tanci hrají:
trubači z Kladské a DUO RELAX
Všichni jste srdečně zváni.

POZVÁNKA
NA POSEZENÍ S DŮCHODCI
Obecní úřad Jindřichovice
Vás srdečně zve na setkání
a posezení s přáteli,
které se uskuteční v pátek
dne 20.11.2015 od 15:00
v budově Obecního úřadu
v Jindřichovicích (tělocvična).
Program:
Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ pod vedením paní Jany Potočné
a Martiny Némethové.
K poslechu a tanci Vám zahraje
kapela REBEL.
Srdečně zveme všechny naše důchodce.

Jindřichovický
zpravodaj
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