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Vážení spoluobčané,
s pocitem velké zodpovědnosti a také pokory jsem
přebrala pomyslné klíče od naší obce po mém zvolení do úřadu
starostky. Pokud bych byla na vše sama, byl by to
nezvládnutelný úkol. Spolu se členy zastupitelstva, komisemi a
hlavně ve spolupráci s vámi, občany naší obce, věřím, že bude
pro mě vše snadnější. Způsob mého vedení bude výslovně
kooperativní.
Především bych chtěla poděkovat předchozímu
zastupitelstvu a zejména bývalé paní starostce Anně Polívkové
a její zástupkyni paní Ireně Lechanové za jejich pracovní
nasazení a obětavost. Zasloužily se o výstavbu vodovodu
a kanalizace, nejdůležitější investiční a finančně nejnáročnější
akci, která výrazně zlepšila život v Jindřichovicích.
Kvalita života naší obce, našeho domova, kde žijeme,
pracujeme, odpočíváme a vychováváme děti, závisí na našem společném úsilí. Nové
čtyřleté období začínáme s vyrovnaným rozpočtem. Chceme užitečně nakládat s jejím
majetkem, jako jsou například lesy. Budeme nadále podporovat sportovní a kulturní
dění, jejichž rozsah i kvalitu nám může leckdo závidět. S tím souvisí i obnovený
Jindřichovický zpravodaj, který právě držíte v ruce. Vážíme si práce našich
dobrovolných hasičů.
Velkým úkolem pro naši obec budou opravy komunikací a zlepšení veřejného
osvětlení. Zde jsem si udělala vykřičník. Rovněž se budu zasazovat o další trvání naší
školy, školičky a pošty.
U mne budete mít vždy otevřené dveře.
Martina Majdáková

Revitalizace aleje v Jindřichovicích
V těchto dnech probíhá pod odborným dohledem Českého svazu ochránců přírody
Alter meles a za finančního přispění Státního fondu životního prostředí aforistické
ošetření aleje v katastru obce Jindřichovice. Alej spojuje obec Jindřichovice
a komunikaci směřující k loveckému zámečku Favorit, vybudovaného za vlády
Nosticů. Ten byl brzy velmi oblíbeným místem a stal se hlavním sídlem panství.
Původně se zámeček jmenoval Mes idées (mé myšlenky). Hlavní alej v úseku od
Jindřichovic k požární nádrži je zanesena již na mapách druhého vojenského mapování
z let 1836-1852. Z tohoto období mohou pocházet nejstarší dřeviny (javory kleny).
Aleje tvoří v okolí Jindřichovic neodmyslitelnou součást krajiny, lemují řadu
zdejších cest. Cílem projektu revitalizace soustavy alejí v Jindřichovicích je proto
dlouhodobé zachování vegetačního prvku jako celku v krajině a zajištění jeho plné
funkčnosti, jak estetické, tak ekologické. Pokud se takto staré stromy s četnými defekty
na kmenech nebudou postupně stabilizovat a vznikající proluky dosazovat, hrozí
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v důsledku zanedbané péče postupný rozpad korun stromu a nakonec zánik těchto
cenných a pro zdejší krajinu typických vegetačních prvků.
Hlavní alej je tvořena převážně javory kleny (Acer pseudoplatanus L.), olšemi
(Alnus glutinosa (L.)Gaertn.) a javory mleči (Acer platanoides L.). Jednotlivě zde
najdeme jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia L.), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum L.)
břízu bělokorou (Betula pendula Roth.), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.), a jilm
horský (Ulmus glabra Huds.).
Celkem bude ošetřeno 166 ks dřevin a vysazeno 11 ks dřevin. Celková délka
regenerovaného stromořadí činí 1.020 m.
Péče o alej se ujmou stromolezci z aforistické firmy BAOBAB péče o zeleň s.r.o.,
kteří prošli patřičným vzděláním a vlastní mezinárodní certifikát pro ošetřování stromů
European Tree Worker (Evropský arborista). Stromolezci s tímto certifikátem mají
potřebné znalosti o dřevinách, jejich vývoji, chorobách, řezech i vázání korun.
Celkové náklady na ošetření aleje jsou odhadovány na částku 2.140.000,- Kč.

Činnost Sboru dobrovolných hasičů Jindřichovice
První polovina roku 2014 byla pro hasiče naší obce nezvykle klidná, první zásah
byl až v červenci, kdy jednotka vyjížděla k padlému stromu na silnici směrem
na Heřmanov.
V období od listopadu do ledna roku 2015 postihla náš region silná námraza. Naše
jednotka vyjížděla čtrnáctkrát k popadaným stromům na silnici směrem na obec
Hradecká, v úseku Mezihorská - Vřesová, na hlavní silnici č. 210, a to od depa SUAS
až po Boučí a na silnici na Loučnou. Jednotka také řídila dopravu a spolupracovala
s PČR u dopravní nehody, při níž osobní vůz naboural do padlého stromu.
V prosinci Sbor ve spolupráci s rotavskými a sokolovskými hasiči zasahoval
v obci Háj u požáru komínového tělesa v rodinném domě. Naše jednotka se dostavila
s velkým předstihem na místo jako první a díky včasnému zásahu oheň nezpůsobil
téměř žádnou škodu. Zásah zkomplikovalo také špatné počasí. Jednotka ze Sokolova
uvízla ve špatném terénu, a tak jejich vůz musel být vyproštěn traktorem, automobilový
žebřík raději k domu ani nezajížděl.
V lednu naši hasiči úspěšně vyprostili vůz PČR uvízlý ve sněhových závějích při
jízdě směrem z Jindřichovic do obce Háj, na zpáteční cestě jednotka pomohla k návratu
dalšímu uvízlému vozu. Poté byla posádka PČR požádána, aby informovala Správu
silnic o vzniklé situaci, a tato silnice byla po dobu větrného počasí dočasně uzavřena.
U těchto zásahů se vystřídalo celkem 14 hasičů, jednotka najezdila zejména
v době kalamity 166 km.

Zpráva z našich klubů Royal Rangers
Před sedmi lety jsme začínali naši
činnost s touhou, aby kluby a další aktivity
přinesly Jindřichovicím něco užitečného.
Když se ohlédnu zpět, mohu říci, že se
naše touhy naplnily a že spoléhání se na
Boží pomoc a jeho velikou náklonnost k
nám přineslo ovoce.
Kluby fungují pravidelně každý
pátek. Bez ochoty několika obětavých lidí,
kteří svůj volný čas věnují službě v Royal
Rangers, bychom nemohli několikrát do
roka
pořádat
víkendové
akce
a
prázdninové letní tábory, o které je velký zájem, a pravidelně se podílet na kulturním
životě v Jindřichovicích. Chtěl bych zmínit například moji ženu Petru, Evu Polívkovou
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a další lidi, kteří s otevřeným srdcem pomohli podle svých možností, a to i finančně.
Považuji vše jako obrovský dar od Boha, který dostávám! Proto s nadějí vzhlížím
k dalším rokům a věřím, že naše služba bude stále pro radost nejen dětem, ale i všem
lidem v naší obci.
Jan Sebján - velitel Royal Rangers Kraslice
Co nás čeká v roce 2015
24.-26. duben
- Zlatá stezka (Stříbro a okolí)
1.-3. květen
- Dolomity (akce pro vedoucí a pomocníky)
8.-10. květen
- Víkendovka RR (Farma Příchovice)
5.-7. červen
- Tříkrálový víkend (farma Příchovice)
13.-14. červen - Křesťanský hudební festival Plzeň
20. červen
- Krokodýlí závody (netradiční dětské závody na Hracholuskách)
2.-12. červenec - KO trek Royal Rangers (Beskydy)
9.-19. srpen
- Letní tábor Royal Rangers (Příchovice)
19. září
- závody branné zdatnosti RR + paintballový turnaj
říjen
- víkendovka (místo bude upřesněno)
listopad
- adventní trhy Royal Rangers
Více informací najdete na našich webových stránkách rrkraslice.estranky.cz nebo
na facebooku.

BLÁZNIVÁ JÍZDA 2015

V letošním roce nám počasí přálo. Sněhové nadílky bylo dost, a tak jsme měli
možnost uspořádat po pěti letech Bláznivou jízdu.
31. ledna se na kopci u místního hřbitova sešlo v 12 vozidel. Některé povozy byly
propracované do každého detailu, a to včetně jejich názvu. Měli jsme možnost vidět:
POBŘEŽNÍ HLÍDKU, CATERPILLAR, PIRÁTSKOU LOĎ, RYBNÍK ZVANÝ
„BAŽIŇÁK“, KRÁLOVSKÝ TRŮN, PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOST „TYMI AIR“,
KYNŠPERSKOU STŘELU, PENNY MARKET, PRÁŠKOVACÍ LETOUN,
DŘEVĚNOU POSTEL, SKIBOBISTY V KRABICI….
Nejmladším účastníkem byla tříletá Anička, která se pochlubila jízdou
na kovových saních starých asi 35 let.
Těšíme se na vás příští rok a doufáme, že Bláznivou jízdu zopakujeme!

Jindřichovický masopust
14. února 2015, kdy si připomínáme svátek všech
zamilovaných, se v Jindřichovicích konal již tradiční
masopust. V našem průvodu nejenže nechyběly tradiční
masky, jako medvěd a medvědář, slaměný kominík, husaři,
smrtka, Žid a další, dokonce byl zpestřen koňským
spřežením, které kočíroval jejich majitel pan Gössl
ze Stříbrné. K dobré pohodě a radosti hrál všem harmonikář
pan Filip ze sokolovské farní charity.
Na začátku celé akce předala paní starostka
symbolické klíče od obce na žádost veleváženého pana
Masopusta. Na průvod pak čekalo několik zastávek
u pohostinných a usměvavých lidiček z Jindřichovic. Zde
jsme mohli načerpat nejen mnoho fyzických sil díky
chutným pokrmům, ale i uhasit tělesnou žízeň. Husaři vždy
popřáli hospodáři a hospodářce mnoho dobrého v roce 2015
a pak většinou následoval tanec se strašlivým medvědem,
z jehož spárů bylo těžké uniknout. I když zastávek nebylo
mnoho, masky byly rády, že se již blíží konec, totiž vyhnání Bakchuse, který může
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za veškeré přejídání a nestřídmé pití. Všichni se pak mohou připravovat
na čtyřicetidenní půst, který je dovede až do Velikonoc.
Závěrem chci velmi poděkovat všem účastníkům průvodu v originálních
maskách, zpěvákům a zpěvačkám, tanečníkům a tanečnicím a především manželům
Šťastným, Rosprimům, Svobodům, Bechyňům, Věře Míkové a Stáně Fojtíkové, kteří
připravili chutné a nezapomenutelné občerstvení.
Masopust I. - Jan Sebján

Co nás čeká ???
ČARODĚJNICKÝ REJ !
SLET JE ZA KAŽDÉHO
POČASÍ…

30.4.2015 od 18 hod.
Děti v maskách, získávají
odměnu a mohou se těšit
na tanec se SAXANOU…
Dospěláci v kostýmu čarodějnice se zúčastní
soutěže.
„Nejkrásnější“ čarodějnici zvolí děti…
AKCE SE KONÁ JAKO VŽDY NA LOUCE
"U MÁJKY".
LAMPIONOVÝ PRŮVOD BUDE
cca ve 20.30 hod.
ČAS BUDE UPŘESNĚN NA MÍSTĚ. V
PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ BUDE
PRŮVOD ZRUŠEN...
K POSLECHU HRAJE: DJ MIFO
OBČERSTVENÍ ZAJIŠŤUJE: RESTAURACE „NA CHVÍLI“

Střední škola, základní škola
a mateřská škola Kraslice
Havlíčkova 1717, Kraslice
vyhlašuje na den

28. 4. 2015
Zápis do MŠ pro školní rok
2015 – 2016
7.00 hod. do 15.30 hod.
MŠ Jindřichovice
Jidřichovický zpravodaj
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