Jindřichovický DOBROKONCERT
Vážení Jindřichováci!
Dne 12.9.2015 od 18.00 hod. proběhne v restauraci na Chvíli v Jindřichovicích
JINDŘICHOVICKÝ DOBROKONCERT. Zahraje zde kapela NADEN, která nás potěší
nově upravenými písničkami Jarka Nohavici. Vstupné dobrovolné. Vaší účastí
podpoříte spoustu dobrých činností, jako jsou naši Rangersáci, Kraslický Šnek,
Hospic Motýl a hlavně naši skvělou obec Jindřichovice. Moc se na Vás těším.
Jan Sebján – Jindřichovák
Děkujeme sponzorům
letošních oslav
Mezinárodního dne dětí:
Zeman Jaroslav, Jindřichovice
Plaub Josef, Jindřichovice
Lechanová Irena,
Jindřichovice
Šátava František,
Jindřichovice
Dučinská Dagmar, Chodov
Slanina Stanislav,
Jindřichovice
Cetl Václav, Kraslice
Jana a Jan Šťastní,
Jindřichovice
Lenka a Antonín Račákovi,
Jindřichovice
Ondřej Bachor, Jindřichovice
Olga a Petr Wnekovi,
Jindřichovice
Milan Fojtík
Lesy České republiky, s.p.
CHOTES s.r.o.
VOSS s.r.o.

VTE Stará s.r.o.
EKO-KV s.r.o.
VADU PLUS, spol. s r.o.
JIMI OPTIK

Informace o kontejneru
Občané Jindřichovic a přilehlých osad mají
možnost v tomto období využít velkoobjemový
kontejner, do kterého však nepatří:
- tříděné odpady
- biologické odpady
- nebezpečné odpady
- stavební odpady
- dřevo
- pneumatiky
Kontejner je především určen pro:
- objemný odpad.
Objemný odpad je příliš velký či těžký odpad,
který se nevejde do popelnice:
- starý nábytek, čalouněný či plastový
nábytek, skříně, židle, stoly, postele,
matrace, podlahové krytiny – linolea,
koberce, peřiny, dětské autosedačky.
Objemný odpad (jako např. skříň či postel) před
tím, než jej vložíte do velkoobjemového
kontejneru, je nutné objemově upravit, tj.
rozložit či rozdělat na desky.
Obec Jindřichovice děkuje za dodržování těchto
pravidel, která nám ušetří i velké finanční
prostředky.
Jindřichovický
zpravodaj
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Povoleno Ministerstvem Kultury České Republiky
ev. č. MK ČR E15895
K dostání na úřadě města Jindřichovice

INFORMAČNÍ OBČASNÍK OBCE JINDŘICHOVICE

JINDŘICHOVICKÝ
ZPRAVODAJ
17. SRPNA 2015

ROČNÍK 2015

ČÍSLO 2

Slovo starostky.
V měsíci květnu se u nás v Jindřichovicích uskutečnily
dvě kulturní akce. Jednou z nich bylo pálení čarodějnic
SLOŢENÍ
a stavění májky a tou další byla pohádková cesta. Letos se
ZASTUPITELSTVA
opět obě tyto kulturní akce vydařily. Pohádková cesta
obzvlášť. Vždyť jen počet účastníků, který překročil
Martina Majdáková
tisícovku, je úctyhodný. Přijely rodiny s dětmi z celého
starostka
Kraslicka i ze Sokolova. A tady je na místě poděkování.
Všem dobrovolníkům, kteří akce připravili, i sponzorům,
Ing. Jiří Németh
kteří je podpořili finančně. A též Sokolovskému deníku,
místostarosta
který o nás napsal. Vřelé díky. Zavzpomínat si ještě můžete
spolu se mnou nad fotografiemi na internetu www.
Bc. Jan Sebján
obecjindrichovice.cz.
člen zastupitelstva
V ruce držíte náš druhý Jindřichovický zpravodaj. Jeho
Bc. Jan Lavrenčík
posláním je informovat občany o dění v obci. V letošním
předseda kontrolního
roce uskuteční obec Jindřichovice dvě stavební akce
výboru – člen
na hřbitově – rekonstrukci další části stávající zdi kolem
zastupitelstva
hřbitova a stavbu kolumbárií.
Další dobrou zprávou je, že nám hejtman
Mgr. Ulrika Lillová
Karlovarského kraje pro rok 2016 přislíbil opravu
předsedkyně finančního
zanedbaného povrchu silničního průtahu Jindřichovicemi,
výboru – členka
který vede od křižovatky u kostela, kolem obchodu, pošty,
zastupitelstva
rybníčku až k výjezdu na hlavní silnici. Na vysvětlenou:
Olga Wneková
Vlastníkem tohoto průtahu je Karlovarský kraj. Aby se vše
členka zastupitelstva
mohlo zrealizovat, bude se naše obec na této opravě
finančně podílet. Současně dojde k převodu pozemku
Jan Šťastný
a provedené stavby na obec. V letošním roce bude tento
člen
zastupitelstva
úsek silnice vyspraven běžnou údržbou tak, aby byla
zajištěna bezpečnost silničního provozu.
A ještě jednu věc mám dnes na srdci. Vytváříme strategii rozvoje naší obce, a proto
se na vás obrátíme s anonymní anketou, abychom získali co nejvíce vašich podnětů,
názorů a připomínek. Prosím, věnujte zodpovězení anketních otázek pozornost. Jedná
se o důležitý dokument, který pomůže při čerpání finančních prostředků
ze strukturálních fondů EU a Karlovarského kraje.
Přeji vám pohodové slunečné letní dny.
Martina Majdáková
starostka

Meziobecní spolupráce na Kraslicku je připravena k oživení
V celé republice v těchto dnech vrcholí projekt na podporu meziobecní spolupráce,
jehož hlavním partnerem je Svaz měst a obcí ČR. Rovněž Svazek měst a obcí
Kraslicka, který se do projektu zapojil, stojí na počátku oživení společných aktivit
členských obcí. Tato města a obce - Bublava, Dolní Nivy, Jindřichovice, Kraslice,
Oloví, Přebuz, Rotava, Stříbrná a Šindelová - vyjádřily na 2. oficiálním setkání dne
15.4.2015 vůli spolupracovat v oblasti školství, sociálních služeb, odpadového
hospodářství, zaměstnanosti a zdravotnictví. Cílem spolupráce na Kraslicku je
především usnadnění života občanů a snížení nákladů na zajišťování jmenovaných
služeb.
Například zpracováním společného komunitního plánu pro všechny členské obce
svazku vznikne nástroj, který pomůže identifikovat nejpotřebnější sociální služby
v území. Na tomto základě bude možné specifikovat ty sociální služby a zařízení, která
jsou v území nejvíce zapotřebí. Jejich zřízení bude společným cílem členských obcí.
I v ostatních výše uvedených oblastech je plánováno společné dosažení cílů, např.
ve školství je to zavedení pravidelných aktivit na zlepšení jazykové vybavenosti žáků,
v odpadovém hospodářství společné nakládání s biologicky rozložitelným
komunálním odpadem, v oblasti zaměstnanosti zlepšení technických dovedností
obyvatel či vytvoření a inovace turistických produktů (cílů). V oblasti zdravotnictví
patří k hlavním prioritám řešení generační výměny lékařů a zajištění základní
zdravotní péče v okrajových regionech.
Tyto a další cíle vzešly z analýzy území, zapracované ve Strategii správního
obvodu ORP Kraslice, jež je nástrojem vytvořeným pro nastartování aktivní
spolupráce mezi obcemi Kraslicka. Nyní je zapotřebí zvolit priority a vyčkat na první
dotační tituly EU v novém programovacím období, které bude možné využít
pro potřeby Kraslicka.

Zprávy z našich Rangersáckých akcí.
Díky našemu zpravodaji máte možnost sledovat naše akce, které spolu s dětmi
z naší 22. Přední hlídky RoyalRangers prožíváme. Začnu velice povedeným
tříkrálovým víkendem. Tato akce je odměnou pro všechny tříkrálové koledníky, kteří
i tento rok „žebrali“ a pomohli nám získat finance pro charitní projekty jako je
například Domácí hospic Motýl
nebo podpora adopce na dálku.
Musím s hrdostí říci, že řada
koledníků
je
z naší
obce
Jindřichovice. Od 5 do 7. června
jsme společně trávili čas na faře
v Perninku. Přálo nám počasí a tak
jsme většinu času byli na výletech
v krásném prostředí Krušných hor.
Díky
skvělým
ubytovacím
podmínkám, výborné kuchyni a
skvělému kolektivu byl víkend
opravdovouodměnou. Je to určitě i
výzva pro všechny, kteří se k nám
chtějí přidat a v lednu pomoci při
tříkrálové sbírce.
Další akcí naší hlídky byl křesťanský hudební festival Followme v Plzni. Je pravda,
že tato akce se týká spíše našich starších rangersáků, ale i ostatní budou také jednou
v jejich věku a dostanou možnost protancovat a proposlouchat v prostředí ranče

Šídlovák celý den. Mne osobně tyto akce vracejí zpět do pubertálních let, které jsem
trávil na různých koncertech a festivalech.
Poslední velkou akcí, ještě čerstvou, je náš KO trek, který se odehrával
v Beskydech. Akce trvala i s cestováním vlakem 10 dní, byla velice fyzicky náročná
a skončila úspěšně. Všichni se
vrátili živí, zdraví, plni zážitků a
dojmů z krásných horských
pohledů. Celkem jsme ušli 72
kilometrů s celou výbavou na
zádech. Průměrná váha batohu se
pohybovala mezi 15 a 20 kily.
S těmito“kamarády“ jsme šplhali na
všechny vysoké vrcholy Beskyd.
Každý den jsme měli možnost
přemýšlet nad Ježíšovými výroky o
Blahoslavených lidech. Večer jsme
končili společnou modlitbou a
uléhali do spacáku s hvězdnou
oblohou nad hlavou. Jenom škoda,
že nám chybí kluci. Byl pouze jeden
jediný v obležení osmi dívek. Tak snad příště!
Před námi je srpnový letní tábor RoyalRangers, který bude probíhat v Příchovicích
u Přeštic. Doufám, že vám budu moci v příštím zpravodaji poreferovat, jak jsme deset
dní prožili.
Jan Sebján
velitel RR Kraslice

1. ročník - Jindřichovický nočník
Pokud nemáš strach ze tmy (i té uvnitř tebe) a nebojíš se běhat, nebo chodit po lese,
je tu pro tebe připravena zajímavá akce. V Jindřichovickém lesním porostu je
připraven okruh v délce 8 km, který je krásně členitý. Zde budeš trávit krásných
7 hodin běhu, nebo chůze. Ale neboj! Je zde také zázemí pro odpočinek a relaxaci.
Kdo tedy může vyrazit na Jindřichovický nočník? Každý, kdo se nebojí tmy, fyzické
zátěže a je mu více jak 15 let. Mladší mohou pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
A další důležité informace!!!!!!!!

Neobyčejný 7 hodinový noční běh i pochod pro neobyčejné lidi.
Datum konání:
11.-12. září 2015 v Jindřichovicích
Start závodu:
11.9.2015 ve 24.00 hod. u restaurace Na Chvíli
Ukončení závodu:
12.9.2015 v 07.00 hod.
Startovné:
100 Kč.
Přihlášky:
do 5. září 2015 na email: sebisov@volny.cz
Poznámka:
počet účastníků je omezen!
Účastníci běţí po dobu 7 hodin 8km okruh. V průběhu závodu je moţné
odpočívat a nabírat nových sil pro další kola závodu. Závod proběhne
za kaţdého počasí. Kaţdý běţec musí být vybaven svítilnou (čelovkou). Menší
občerstvení na místě zajištěno.
Zdravotní zajištění – záchranáři RoyalRangers
Technické zajištění – SDH Jindřichovice

