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JINDŘICHOVICE
BODOVALY
NA DOMÁCÍM HŘIŠTI
V podzimní fotbalové sezóně se oddílu FK Jindřichovice dařilo hlavně v domácích zápasech.
Z pěti zápasů Jindřichovice 4x zvítězily, pouze
s Krajkovou odešly ze hřiště poraženy. Opakem
byly zápasy na cizích hřištích, odkud Jindřichovice
bohužel nedovezly ani bod, přestože ani v jednom
zápase na cizím hřišti vyloženě nepropadly (a to
hrály ve většině případů na hřišti favoritů). K plné
spokojenosti tedy chybí 4 - 5 bodů, které měly
Jindřichovice dovézt zvenku. Po podzimní části
FK Jindřichovice přezimuje na 8. místě s 12 body
a aktivním skóre 22:21. Aktuální informace najdete
na webu: http://www.volny.cz/fkjindrichovice.
Tomáš Havlík
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PRŮJEZD TRANZITNÍ DOPRAVY OBEC ODMÍTÁ

Fotbalisté Jindřichovic těžili body na domácí půdě. Někdy to je ale na
hřišti pěkný propletenec.
Foto František Kšajt – Větrník

TĚŽBA V LESÍCH OBCE BUDE VYŠŠÍ
Nový lesní hospodářský plán pro období od 1.1.2011 do 31.12.2020 byl již
pro naší obec schválen, a to i Krajským
úřadem - odborem životního prostředí
a zemědělství. Bylo konstatováno, že
návrh LHP pro LHC Lesy Obce Jindřichovice je vypracován v souladu s platnými zákonnými předpisy a oprávněnými požadavky orgánů státní správy
a vlastníka lesa. Závaznými ustanoveními /úkoly/ plánu jsou maximální výše
těžeb, minimální rozsah výchovných

Větrník č. 1, 2011

zásahů v porostech do 40 let věku a minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostů.
Těžba je oproti minulému období
vyšší, což umožňuje zvětšená rozloha
lesů obce. Celková výměra majetku
činí 114,15 ha a zásoba dřevní hmoty
38.703 m3.
Maximální celková výše těžeb pro
lesy naší obce je 14.500 m3, průměr
7,8 m3/1 ha. Minimální rozsah výchovy
v porostech do 40 let stáří, které musí-

me udělat, činí 6,88 ha. Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin
je stanoven na 25 až 30 % zalesňovacího desetiletého plánu.
Z plánu vyplývá, že i v dalším desetiletí budou lesy obci přinášet pravidelný
zisk. Vlastnictví lesa je považováno za
dlouhodobý vklad, znak určité úrovně
hospodaření, péče o svěřený majetek
a také jako pojistka pro horší období.
Karel Lucák,
OLH Lesů obce Jindřichovice

HASIČI ZASAHOVALI V JINDŘICHOVICÍCH
Pro naši jednotku byl letošní první podzimní poplach vyhlášen na začátku října - požár lesa u křižovatky Šindelová
- Mezihorská. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že se jedná
o hoření lesní hrabanky na ploše přibližně 2 m. Místo bylo
důkladně prolito vodou a okopáno. Chtěl bych poděkovat
houbařskému páru, který oheň našel, vše nahlásil, počkal do
příjezdu hasičů a místo pomohl lokalizovat.
Rovněž v říjnu byla naše jednotka povolána k požáru sazí
v komínovém tělese v objektu rodinného domku v Jindřichovicích. Pomocí žebříků vylezli hasiči na hřeben střechy ke
komínu a začali provádět příslušné práce. Po několika minutách dorazila i jednotka profesionálních hasičů z Kraslic.
Během hašení komínu část hasičů provedla také průzkum
objektu, zda nedochází někde k prohořívání konstrukce, to se
naštěstí nepotvrdilo.
Chtěl bych upozornit všechny občany, kteří na své nemovitosti mají komín, že v případě požáru sazí v komíně nesmí
do komína lít vodu. Hašení totiž probíhá zasypáváním pískem
nebo jemným štěrkem. Při požáru je v komíně velmi vysoká teplota a při použití vody může dojít k explozi a roztržení
nebo rozpadnutí komínu a rozšíření požáru do jiných prostor.

Hasiči v naší obci i letos žádali pro svou činnost o dotační finanční podporu z Karlovarského kraje. Na malé obce se
však zapomíná. My jsme dostali neuvěřitelných 2.770 Kč,
a to jsme dopadli ještě dobře. Obec investuje do kanalizace
a vodovodu, a tak nám byl rozpočet ještě ponížen prakticky
o vše - jen na PHM, vytápění garáže a technické prohlídky
zbylo.
Už jsme byli informováni, že příští rok nedostaneme opět
nic. Zcela tím vázne vybavování jednotky. Auta se rozpadají,
nemáme vhodné zázemí, dosluhují hadice a další vybavení.
A to už vůbec nemluvím o tom, co vše bychom měli ve vozidlech mít. A ani nechci domýšlet, co se stane, když nám místní statek zakáže parkovat vozidlo v jejich garáži. Toto vše se
pak promítá do činnosti hasičů, což je prostě demotivující.
Ale abychom obrátili list. Všem hasičům děkuji za spolupráci v tomto roce. Celý náš hasičský sbor přeje všem našim
spoluobčanům z našich vesniček hezké a veselé Vánoce, hodně štěstí a zdraví v roce novém, pro nás úspěšné zásahy a pro
vás, aby jste hasiče nepotřebovali.
Jan Šťastný,
velitel Sboru dobrovolných hasičů Jindřichovice
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Zdravý rozum dostává zase jednou pořádně na frak. Otázka, zda povolit, či nepovolit průjezd nákladní dopravě hraničním přechodem v Kraslicích po silnici II/210, je opět na
jednacím stole. Odkud fouká vítr? Regionální dopravci a
podnikatelé z obou stran hranic by totiž značku vjezdu jen
pro automobily do 3,5 tuny nejraději viděli ve škarpě. Myslí
kapitalisticky. Je to jejich svaté právo. Chtějí si zkrátit cestu
a omezit náklady. Ohánějí se krizí a zvýšením zaměstnanosti. A na to radnice v Kraslicích zdá se slyší. I když si také
musí pamatovat na protestující demonstraci a petici tisíců
lidí před pár lety.
Více automobilového smogu v průsmyku? Větší nebezpečnost na přetížených krušnohorských silnicích? Zhoršení průjezdnosti? Větší hluk? Víc prachu? Hřmotná tranzitní doprava
pár metrů od oken domů? Nebuďte směšní. Koho to dneska
zajímá?

HÁJ NECHCE
ELEKTRÁRNY
Záměr vybudovat další dvě větrné elektrárny poblíž osady
Stará odsuzují obyvatelé osady Háj. Postaveny mají být na
pozemcích obce Dolní Nivy v těsné blízkosti Háje. „Už teď
nás hluk vrtulí čtyř elektráren obtěžuje, a to nemluvím o znehodnocení turisticky atraktivního místa, kterým naše osada
bezesporu je. Sepisujeme nesouhlasnou petici,“ řekl Větrníku
Zdeněk Künzl z Háje.
(fk)

Soudný člověk si ale také dovede lehce představit, jaký
dopravní kolotoč nastane v zimě na ledu a sněhu v serpentinách vedoucích k naší obci z Kraslic nebo na druhé straně do
Dolních Niv. Vidíme tuhle nebohou silnici, která je plná děr
a asfaltových záplat, jak marně léta čeká na celkovou opravu.
A tahle silnice vede od hranic i přes naši obec! A k ní zase
vedou i silnice z dalších míst.
Co na to zastupitelé v Jindřichovicích? Vzali za jeden provaz. Vyslovili nesouhlas. V obci dodnes chybí přechody pro
chodce, chodníky, odpovídající veřejné osvětlení, kruhový
objezd u kostela. Argumentují správně. Jen jestli je jejich
hlas slyšet alespoň do Kraslic, natož v karlovarských Dvorech. Zatím tomu nic moc nenapovídá. Spíš je mezi krušnohorskými kopci slyšet ozvěna omleté staré písničky „O nás
bez nás“.
František Kšajt
Vážení spoluobčané,
Vánoce jsou svátky klidu a porozumění. Dovolte mi,
abych využila jejich kouzla a popřála vám všem hodně
zdraví, lásky a štěstí. A do Nového roku 2012 také spousty
sil. Můj velký dík patří našim věrným sponzorům, kteří
finančně přispívají na dětské akce, naší kulturní komisi,
dobrovolníkům z Royal Rangers, hasičům a sportovcům,
kteří pro obec realizují různé akce, zastupitelům obce,
redakční radě za vydávání novin Větrník a pracovnicím
základní a mateřské školy za starost o naše děti.
Anna Polívková,
starostka obce Jindřichovice

Vítání nových občánků obce Jindřichovice, které se uskutečnilo na konci září na radnici, má vždy slavnostní ráz. Tentokrát měli
jasnou převahu kluci. Zleva doprava: Jitka Šulková a Giovanni Monaco se synem Mattia, Karel Bělohlávek a Gabriela se synem
Jáchymem, Dagmar Vrbasová se synem Dominikem, Lucie Majďáková Kratěnová a Majďák Josef se synem Jonášem, Marie
a Jiří Zahradníkovi se synem Jiřím.						
Foto František Kšajt - Větrník
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JINDŘICHOVICE
Na zasedání dne 22.9.2011 ZO schválilo:
• Rozpočtové opatření č.4/11, příjmy 16.061.220 Kč, výdaje 19.126.590 Kč, deficit rozpočtu ve výši 3.065.370 Kč
bude financován z přebytků minulých let. Zůstatek na účtu
k 12.9.2011 je 3.303.440,96 Kč.
• Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
s firmou Elektrovin.
• Mandátní smlouvu s firmou GPL-INVEST na zpracování žádosti na dotaci a vyúčtování dotace na akci „Jindřichovice –
vodovod a kanalizace 3 etapa“.
• Účast obce Jindřichovice v Komunální odpadové společnosti,
a.s. Karlovy Vary, nákup akcií za částku 10.000 Kč.
• Výběrové řízení na zhotovitele vybudování přípojek
kanalizace a vodovodu 1.část 3.etapy v obci Jindřichovice.
Schválen byl dodavatel nejnižší ceny EKO-KV s.r.o.
za cenu 705.030 Kč s DPH.
• Zafinancování přípojek vodovodu a kanalizace z rozpočtu obce na veřejném prostranství k stávajícím nemovitostem
v počtu 1ks v délce max. 6m ( k žumpě). Přípojky delší než
6m budou provedeny, ale rozdíl uhradí vlastník nemovitosti. Další požadované přípojky ke stávajícím nemovitostem
si bude hradit každý vlastník nemovitosti z vlastních prostředků. Přípojky k nezastavěným pozemkům budou hrazeny
vlastníkem pozemku a toto se týká i přípojek provedených
v 1. a 2. etapě výstavby vodovodu a kanalizace. Obec Jindřichovice zajistí územní souhlas za všechny občany, kterým budou provedeny přípojky vodovodu a kanalizace
k nemovitostem na veřejných pozemcích.
• Poptávku na zimní údržbu komunikací v obci Jindřichovice
a přilehlých osadách.
• Pronájmy a prodeje pozemků.
Na mimořádném zasedání ZO dne 27.9.2011
bylo schváleno:
• Vydání dílčích změn Změny č.1 ÚPO Jindřichovice a dodatek č.1 smlouvy o dílo na zhotovení ÚP Jindřichovice
s Ing. arch. Vladimírem Bredlerem.
Na mimořádném zasedání ZO dne 3.11.2011
bylo schváleno:
• Rozpočtové opatření č.5/11, příjmy 18.894.320 Kč, výdaje 18.455.990 Kč, zůstatek na účtu ke dni 24.10.2011 činí
4.679.908,08 Kč.

• Dvě smlouvy o dílo na práce v obecním lese.
• Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se společností FAST střechy –
změna termínu dokončení.
• Nabídky na zimní údržbu komunikací, Zeman Jaroslav
700 Kč/ hod., pohotovost 50 Kč, Jiří Račák 650 Kč/hod.
• Bezúplatný převod pozemků z PF ČR.
• Smlouvu o nájmu nebytových prostor s Antonínem Račákem k využití jako poštovní kanceláře na dobu od 1.1.2012 do
31.12.2013 za 54.450 Kč.
• Krátkodobý úvěr od KB ve výši 1.500.000 na dofinancování rekonstrukce střechy OÚ a ZŠ. Po obdržení dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu SZIF bude částka
v plné výši vrácena nejpozději do 1.4.2012.
Na 10. jednání ZO dne 24.11.2011 bylo schváleno:
• Rozpočtové opatření č. 6/11, příjmy 21.378.850 Kč,
výdaje 19.995.990 Kč, zůstatek na účtu k 14.11.2011
činí 4.506.361,22 Kč.
• Inventarizaci majetku a závazků obce Jindřichovice za rok
2011.
• Komisionářskou smlouvu se svazkem měst a obcí Kraslicka.
• Dodatek č.1 ke smlouvě o zřízení věcného břemene
se společností VTE Stará. Součástí dodatku je splátkový kalendář od roku 2011 do roku 2050, kde roční částka
činí 460.000 Kč bez DPH.
• Přidělení obecního bytu.
• Odkanalizování části Jindřichovice – Smrčina - 4. etapa.
• Nesouhlas, aby hraničním přechodem v Kraslicích byla
umožněna tranzitní doprava kamionů a nákladních aut nad 3,5
tuny. Důvodem je skutečnost, že dodnes nejsou v obci Jindřichovice přechody pro chodce, chodníky, odpovídající veřejné
osvětlení a chybí zde kruhový objezd na hlavní křižovatce u
kostela. Komunikace z Kraslic do Dolních Niv není přizpůsobená kamionové dopravě, a to nejen v letních měsících, ale
především v zimě.
• Přílohu smlouvy o odvozu komunálního odpadu na rok 2012
ve výši 644.056 Kč včetně DPH.
• Poptávku na výběr bankovní služby na poskytnutí úvěru
ve výši 12.000.000 Kč na dofinancování 3. etapy vodovodu
a kanalizace.
• Pronájmy a prodeje pozemků.
Anna Polívková,
starostka obce Jindřichovice
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TRHY SE STALY PĚKNOU VÁNOČNÍ TRADICÍ
Již potřetí se na konci listopadu uskutečnily v Jindřichovicích dětské vánoční
trhy. Vzniká tak pěkná tradice. A na těchto našich trzích
bylo z čeho vybírat. Jindřichovice jsou plné šikovných
řemeslníků a řemeslnic, což
mohou potvrdit ti šťastní,
kteří si stihli něco ve stánku
zakoupit.
Výrobky mizely opravdu
rychle. Kromě výrobků mizel i tradiční svařák. Co nemizelo, byla adventní pohoda, kterou jsme si dokázali
sami vytvořit. Tak tedy díky
vám, hodní lidé z Jindřichovic a okolí. K slavnostní
náladě přispěl jistě i koncert
gospelového souboru z PlzMimořádnou událostí při vánočních trzích se stal vyřezávaný Betlém, kterému požehnal
ně – Touch of Gospel v kosfarář
Fořt.
Foto pro Větrník Lenka Račáková
tele v Jindřichovicích.
Poděkování patří ochotným lidem z naší obce, šikovným
Světlo světa spatřil nový
dřevěný Betlém, který byl na závěr trhů slavnostně odhalen. dětem za jejich ochotu, čas a vytrvalost, kterou prokazují
Díky řezbáři Josefu Frnkovi sledují dění v naší obci tři noví v dílnách a při organizaci samotných trhů. Díky těmto laskaobyvatelé: Marie, Josef a jejich narozený syn Ježíš. A aby vým duším můžeme pokračovat v naší práci s dětmi a mládetoto dílo bylo opravdu oslavou Boží lásky k člověku, bylo ží, která v obci existuje již třetím rokem.
posvěceno panem farářem Fořtem.
Jan Sebiš Sebján, velitel Royal Rangers

MEDOVÝ PERNÍČEK DO SRDCE CHODNÍČEK
To ráda říká Marie Lávičková z Jindřichovic, která si dlouhé
zimní měsíce krátí pečením perníků. A to ne ledajakých. Její šikovné ruce a bohatá představivost vykouzlí perníkovou chaloupku nebo miniaturní trakař s květinami, labutě, včely, velikonoční
vajíčka a vánoční perníčky. Jen těch letos upekla přes dvě stě.

RADNICE
MÁ NOVOU
STŘECHU
Střecha radnice, která
v havarijním stavu volala po
rychle opravě, se v létě dočkala. Nákladem téměř tří
miliónů korun dostala novou
střešní krytinu včetně izolace a nových střešních oken.
Obec si na opravu vzala úvěr
1,5 mil. s tím, že až dostane
dotaci, bude tato částka bance vrácena, a to do dubna
příštího roku.
(fk)

Marie Lávičková se svou perníkovou chaloupkou.
Foto František Kšajt - Větrník

Pietním aktem v Mauzoleu v Jindřichovicích uctili v listopadu památku zesnulých naši
němečtí sousedé z Klingenthalu. Vzpomínkovou řeč přednesl starosta Klingenthalu Enriko
Bräunig (na snímku vpravo), evangelický farář Andreas Türpe a jindřichovická starostka
Anna Polívková. Hudební vystoupení obstarali hrou na piáno Petr Rojík a zpěvem Věra Smržová. (fk)
Foto František Kšajt - Větrník

„Před šesti lety jsem objevila slovenský časopis Medovníčky a užasla jsem, co vše se dá s perníkem udělat. Hned jsem
si řekla, že to se musím naučit také,“ vysvětluje Marie Lávičková. Nejvíc byla zvědavá na recept těsta. „O něm se psalo,
že je z dávných dob, kdy rodiče zadělali dceři těsto na perníky
při jejím narození, pak jej zabalili a zakopali. A když se dcera
vdávala, těsto vyndali a upekli z něj pro svatbu perníky.“
Tajemství nehalí jen trvanlivé těsto, ale i jeho náročné zdobení, které se vytváří z obarvené bílkové polevy. Ke zdobení
potřebujete šikovné ruce a dobrý zdobící kornoutek na psaní
a kreslení. A také zručného manžela, který vyhotoví formy.
Podmínkou úspěchu je i správně s citrónovou šťávou rozmíchaná potravinářská barva. A čas letí… Na zhotovení perníkové
chaloupky potřebovala Marie Lávičková čtrnáct dní a pak další hodiny na pečení. Každoročně putuje perníková chaloupka
k jindřichovickým dětem u příležitosti Mezinárodního dne dětí.
„K tomu, aby se vám perníky dařily, potřebujete vnitřní
klid a pohodu. A také vědomí, že svůj čas trávíte smysluplně.
V důchodu by se měl každý věnovat nějakému koníčku, jinak
člověk zakrní,“ dodává s úsměvem Marie Lávičková.
A jaký je její velký perníkový sen? „Vesnická chalupa s domácími zvířaty přes celý stůl,“ prozrazuje.
František Kšajt

Kam na Půlnoční 24.12.2011
Oloví 16.00

Horní Nivy 20.00
Rotava 22.30

Jindřichovice 22.00

Kraslice 24.00

