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TĚŽKÝ PODZIM PRO JINDŘICHOVICKOU KOPANOU

Již před začátkem nové fotbalové sezóny bylo podle losu jasné,
že začátek bude pro Jindřichovice
velice těžký. V prvních pěti kolech je čekali soupeři, kteří skončili v loňské sezóně před nimi na
1.- 4.místě. V prvním zápase se
Jindřichovice vytáhly, když se jim
po poločase podařilo otočit horské
derby s SKF Kraslice“B“ a vyhrály 2:1. Poté Jindřichovice zajížděly na horkou půdu do Lomnice,
kde s místním „Béčkem“ rozhodně ostudu neudělaly a po boji prohrály 3:1.
Následovalo nepovedené domácí
utkání s Dynamem Krajková, kde
se v závěru zápasu podařilo vstřelit
hostům dva slepené góly a tím si
odvezli vítězství 1:3. V dalším zápase v Horním Slavkově s místní
rezervou sahaly Jindřichovice po
remíze, ale 7 minut před koncem
dostaly rozhodující gól na 2:1.

Mělo následovat další těžké utkání v Chodově, které se
však z důvodu nezpůsobilého terénu neodehrálo.
V září posledním odehraném utkání domácí Jindřichovice jasně přehrály Sokol Kaceřov 3:0 a odpoutaly
se tak ze dna tabulky. Druhá polovina podzimní sezóny
bude velice důležitá, protože v každém zápase lze získat body a posunout se do klidného středu tabulky.
Tomáš Havlík
Tabulka po 6. kole OPM
1. Horní Slavkov „B“
2. SK Oloví
3. Dynamo Krajková
4. OSS Lomnice „B“
5. Spartak Chodov „B“
6. SKF Kraslice „B
7. TJ Staré Sedlo
8. Olympie Březová „B“
9. Baník Svatava
10.FK Jindřichovice
11.SK D. Rychnov „B“
12.Sokol Kaceřov

4. ROČNÍK MEMORIÁLU
MIROSLAVA FOJTÍKA

V srpnu se na hřišti v Jindřichovicích uskutečnil 4.ročník Memoriálu Miroslava Fojtíka. Kromě domácího oddílu FK Jindřichovice (hrajícího OP) se turnaje zúčastnila družstva TJ Děpoltovice (III.třída na Karlovarsku) a SKF Kraslice „B“ (OP Sokolov).
Oddíl FK Jindřichovice se rozloučil s dlouholetým sekretářem
klubu – panem Jiřím Korelem, který svou činnost v klubu ukončil. Vítězem turnaje se stal domácí oddíl FK Jindřichovice, který
ztratil body pouze za dvě remízy s „béčkem“ Kraslic.

PROSPĚŠNÁ BRIGÁDA

V srpnových dnech proběhla na hřišti v Jindřichovicích brigáda, v rámci které se oškrábala a vymalovala klubovna, umyly se koupelny a sociální zařízení, spravily se sítě na malých
brankách, zválcovalo se hřiště, na stoly se připevnily nové
ubrusy, natřelo se kus zábradlí a střídačky. Aktuální informace naleznete na webu: http://www.volny.cz/fkjindrichovice.
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Občasník pro obec Jindřichovice a osady Háj, Heřmanov, Hradecká, Loučná, Mezihorská, Poušť a Stará

VĚTRNÍK
1. října 2011

Ročník 6

číslo 3

NEJVĚTŠÍ STAVEBNÍ AKCE V OBCI FINIŠUJE

Fotbalový
„taneček“
předvedl při utkání Jindřichovic s Kaceřovem Tomáš
Schwarz.
Foto
František Kšajt
Větrník

21. ROČNÍK MEMORIÁLU
F. RUBÁŠE - POČERNY

Oddíl FK Jindřichovice se v červenci zúčastnil již 21.ročníku Memoriálu Františka Rubáše, jehož pořadatelem byl fotbalový oddíl TJ Počerny z okresu Karlovy Vary. Turnaje se
zúčastnily 4 oddíly. Vedle Jindřichovic a domácího oddílu TJ
Počerny (III.třída – K.Vary) to bylo domácí „béčko“ složené
z bývalých hráčů oddílu Počerny a Sausfork Otovice. Turnaj se hrál systémem každý s každým na 2x20 minut, počasí
se nevyvedlo, téměř celý turnaj propršel a byla docela zima.
Jindřichovicím v turnaji pomohl bývalý hráč Franta Račko
a brankář Přemysl Štrébl.
1. Sausfork Otovice
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KRÁDEŽÍ DŘEVA NEBEZPEČNĚ PŘIBÝVÁ

S nárůstem cen energií si mnoho občanů přebudovalo vytápění rodinných domků na vytápění palivovým dřevem. Dostupnost palivového dříví k otopu (i cenová) je však každým
rokem problematičtější. Nevyjasněná cenová politika počátkem letošního roku u největšího správce lesa v našem regionu
- Lesy České republiky - způsobila, že se občané stále častěji obracejí na menší vlastníky lesa (města a obce) a mnohé
z nich již nelze především z kapacitních důvodů uspokojit.
Tento stav pak svádí nepoctivé občany ke krádežím dřeva,
a to nejen pro svou potřebu, ale stále častěji se dřevem „ob-
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chodují“ na černém trhu. Takový je bohužel současný morální
stav společnosti.
Obecní lesy Jindřichovice ponechávají ceny dřeva již několik let na původní výši a v maximální míře vycházejí požadavkům občanů vstříc. To je jedna z cest jak krádežím
předcházet, i když ne zcela zamezit. Vypátrání a dokazovaní krádeže je sice velice obtížné, ale spolupráce se státní
a městskou policii i s občany, kteří na kradení dřeva upozorní,
a ostraha vlastníků lesů se neustále zlepšuje.
Karel Lucák, OLH Obce Jindřichovice

VĚTRNÍK - vydává Obec Jindřichovice, adresa: Jindřichovice 232, 35801 Kraslice, www.obecjindrichovice,cz, e-mail:
urad@obecjindrichovice.cz. Redaktor: PhDr. František Kšajt. Redakční rada: Marcela Lochovská, Martina Majdáková, Lenka
Račáková, grafická úprava: Exe studio Cheb, e-mail redakce: vetrnik.jin@seznam.cz. Vydávání schváleno ZO Jindřichovice
31.5.2005. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky, ev. č. MK ČR E 15895. Vychází čtvrtletně. Distribuci zajišťuje
Česká pošta, a.s. K dostání též zdarma na obecním úřadě.

Jindřichovice v září představovaly jedno velké obrovské staveniště. A tato situace ještě pár měsíců potrvá. Finišuje
třetí etapa největší stavební akce v dějinách obce – zavedení vodovodu a kanalizace, a polyká milióny. Podrobnosti
nám uvedla místostarostka obce Irena Lechanová, která má za obec stavbu na starosti:
„První etapa propojení vodovodu ních prostředků formou úvěru, který končena do poloviny roku 2012, ale
a kanalizace z Jindřichovic do Rotavy bude hradit z výnosu větrných elektrá- záleží na klimatických podmínkách.
přišla na 14,5 mil. (9,5 milionu dota- ren, nájmu za T mobil a část z rozpočtu. ZÁROVEŇ UPOZORŇUJEME OBSoučástí kanalizační a vodovodní ČANY, ŽE NAPOJIT SE NA VEŘEJce MZe a 1,08 mil. kraj). Druhá etapa
se dělala po částech jenom z vlastních sítě jsou samozřejmě vodovodní a ka- NOU KANALIZACI JE JEJICH POVINNOSTÍ.
prostředků - cca 6 mil.
ZO schválilo 22.9. 2011 fiLetos byla zahájena
nancování přípojek vodovodu
poslední část výstavby
a kanalizace z rozpočtu obce
vodovodu a kanalizace
na veřejném prostranství k stáv Jindřichovicích, kdy bude
vajícím nemovitostem v počtu
propojena centrální část
1 ks v délce max. 6 m (přípojka
obce Jindřichovice. Provek žumpě). Přípojky delší než
deny budou vodovodní řády
6 m budou provedeny, ale rozv délce 2708, 9 m, kanalidíl uhradí vlastník nemovitoszační řády v délce 3426 m,
ti. Další požadované přípojky
součástí jsou i čtyři protlaky
ke stávajícím nemovitostem
pod silnicí do Kraslic.
si bude hradit každý vlastNáklady na stavbu činí 23
ník nemovitosti z vlastních
mil. 670 tisíc Kč bez DPH.
foto František Kšajt - Větrník prostředků. Přípojky k nezaObec je plátcem DPH, ale
stavěným pozemkům budou
nejdříve musí DPH zaplatit
a poté dostane peníze zpět, což také za- nalizační přípojky ke stávajícím nemo- hrazeny vlastníkem tohoto pozemku
těžuje v určité době rozpočet obce.
vitostem, které musí v plné výši uhra- a toto se týká i přípojek provedených v 1.
Obec obdržela 60 % z uvedené část- dit obec - délka vodovodních přípojek a 2. etapě vodovodu a kanalizace. Obec
ky jako dotaci z MZe ČR, 10 % z Kar- 1 část tj. část , která se v současnosti Jindřichovice zajistí územní souhlas za
lovarského kraje a zbývající část ve provádí, je cca 210 m a kanalizačních všechny občany pro vybudování přípovýši 30 % musí obec zaplatit z vlast- přípojek cca 340 m. Stavba má být do- jek na vlastních pozemcích.“

NAŠE ŠKOLA MÁ NYNÍ I PÁTÝ ROČNÍK
S radostí a úsměvem jsme zahájili nový školní rok
2011/2012. Školní třídu letos zaplnilo 18 dětí v čele s paní
učitelkou Mgr. Danielou Kaiserovou. Nový školní rok sebou přinesl významné změny. Tou nejdůležitější je zřízení
pátého ročníku, čímž je kompletně pokryta výuka stupně
základní školy.
Aby byla zajištěna kvalita výuky, posílila náš kolektiv
nová paní učitelka Anna Ďásková, která si vzala na starost
výchovu. A na pomoc a radu dětem je ve třídě přítomná
asistentka pedagoga Petra Kursová.
I v mateřské škole přibyly nové tváře. Paní učitelka Jana
Potočná letos přivítala šest nových nejmenších kamarádů.
Mateřskou školu navštěvuje dohromady 20 dětí. Naše škola
i školka eviduje celkem 38 žáčků.
Nás všechny čeká v novém školním roce spoustu příjemných akcí, soutěží a zážitků. Tou nejbližší je tradiční Drakyáda, naplánovaná na středu 12.10.2011.
Petra Kursová

Novým pěti školákům v jindřichovické základce blahopřála
s malým dárkem starostka obce Anna Polívková. Na snímku zleva
prvňáci Jan Schulz a Matěj Tvrz.
Foto František Kšajt - Větrník
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE JINDŘICHOVICE

NOVÝ ÚZEMNÍ
PLÁN OBCE

ZO na zasedání 20.7.2011 schválilo:
• Rozpočtové opatření č.3/11, příjmy 8.251.150 Kč, výdaje 11.072.780 Kč,
deficit rozpočtu ve výši 2.821.630 Kč bude financován z přebytků minulých let.
Zůstatek na účtu k 1.7. 2011 je 4.804.268,96 Kč.
• Smlouvu o dílo č.75/2011 s firmou FAST střechy s.r.o., (obnova střechy OÚ
v Jindřichovicích). Cena díla je 3.188.442 Kč z toho dotace 1.800.000 Kč.
• Podnájemní smlouvu s Českou poštou zatím do 31.12.2011 činí 12.134,- Kč.
• Dodatek č.1 k mandátní smlouvě na inženýrskou činnost stavby vodovod
kanalizace 3. etapa Jindřichovice.
• Přílohy č.2 smlouvy o dílo ze dne 28.2.2011 na práce v obecním lese.
• Žádost o příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 25.020 Kč
na hospodaření v obecních lesích.
• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
ve výši 150.000 Kč na realizaci projektu „Územní plán Jindřichovice“.
• Dodatek ke smlouvě o dílo se společností EKO-KV s.r.o. na stavbu kanalizace –
vodovod Jindřichovice 3. etapa, ve výši 31.244.669 Kč včetně DPH.
• Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s.
• Řešit povinnosti dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech (RUIAN)
veřejnoprávní smlouvou s jinou obcí.
• Smlouvu o zřízení věcného břemene na vedení liniové stavby se společností
VTE Stará s.r.o., kde věcné břemeno se zřizuje na dobu určitou dle životnosti
VTE“, nejdéle však po dobu 30 let s možností prodloužit smlouvu o dvakrát
pět let. Roční úplata je ve výši 50.000 Kč bez DPH za každou instalovanou
MW jmenovitého výkonu VTE. Roční úplata pro obec Jindřichovice
činí 460.000 Kč bez DPH.
• ZO vzalo na vědomí „Podnět k provedení kontroly výkonu samostatné
působnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích pana Petra Račáka – usnesení
č 12/1, 13/11,14/11. Podnět k provedení kontroly byl podán Krajskému úřadu
Karlovarského kraje, odbor kontroly.“
• ZO vzalo na vědomí zápis kontrolního výboru.
• ZO schválilo pronájmy a prodeje pozemků.
Anna Polívková, starostka obce Jindřichovice

Zastupitelstvo
obce
Jindřichovice na svém 2. mimořádném zasedání
dne
24.2.2011
rozhodlo usnesením č. 28/11 o pořízení
nového Územního plánu obce Jindřichovice. V souladu s § 6 odst. 5 a §§ 44
a 46 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen “stavební zákon”),
schválilo termín pro podávání podnětů
a návrhů na pořízení tohoto územního
plánu do 30.11.2011 (včetně).
Podněty a návrhy občanů obce, fyzických nebo právnických osob, které
mají vlastnická nebo obdobná práva
k pozemkům nebo stavbám na území
obce a jejich záměrem je v budoucnu
jiné využití pozemku nebo stavby než
je uvedeno v závazné části platného
Územního plánu obce Jindřichovice
(ÚPO Jindřichovice, včetně jeho změn)
je možné podle § 46 zákona stavebního
zákona podávat včetně všech požadovaných náležitostí uvedených na příslušném formuláři prostřednictvím podatelny Městského úřadu v Kraslicích,
popř. dle domluvy prostřednictvím
podatelny Obecního úřadu v Jindřichovicích. Příslušný formulář je k dispozici na odboru ÚP, SÚ a PP Městského
úřadu v Kraslicích (č.dv. 408), u obecního úřadu v Jindřichovicích a také
v elektronické podobě na internetových
stránkách města Kraslice www.kraslice.cz v sekci Významné dokumenty →
ÚP Jindřichovice → přípravné práce formulář.

VÁNOČNÍ TRHY
2011

Srdečně vás zveme na třetí ročník charitativní akce, kterou pořádá 22. Přední
hlídka Royal Rangers Kraslice ve spolupráci s kulturní komisí obce Jindřichovice dne 27.11.2011. Letošní rok budou
připraveny nové produkty vyrobené dětmi - adventní věnce, přírodní dekorace
a závěsy, korálková výzdoba na stůl, perníčky, šperky, dárková mýdla a mnoho
dalších. Přijďte podpořit a ocenit kreativitu dětí.			
(lr)

RYBÁŘSKÉ KLÁNÍ
POD ZÁMKEM

Lešenářské trubky zakryly v srpnu věž kostela v Jindřichovicích.
Oprava věže, která si vyžádá nemalé finanční prostředky, má být hotova letos do konce října.
Foto František Kšajt - Větrník

Soutěž v rybolovu o největší ulovenou
rybu uspořádal v září na rybníku pod zámkem jeho majitel Petr Fojtík. Mezi pětadvaceti rybáři, kteří měli k dispozici jeden
prut a dva návazce, byl nejúspěšnější Daniel Hrůza s amurem 62 cm. Druhé místo
obsadil Tomáš Ducke (9 let), který vytáhl
kapra 53 cm. A třetí místo patří Karlovi Surovému – kapr 49 cm.
(fk)

PODĚKOVÁNÍ REDAKCE
Vydání zářijového Větrníku, který právě držíte v ruce, mělo namále. Vychází jen díky sponzorským
darům. Obec spoří každou korunu
kvůli výstavbě kanalizace a dalším
stavebním akcím a na Větrník už nezbývá. Proto jsme dočasně zmenšili
jeho rozsah z osmi na čtyři strany.
Podařilo se nám ale zachovat grafickou podobu. Spolu s vámi věříme,
že jde jen o dočasné opatření a jak
to jen půjde, vrátíme se k osmi stranám.
Redakce a obec děkuje
za finanční sponzorské dary
Petrovi FOJTÍKOVI
z Jindřichovic
Věře DOUBKOVÉ
a Anně ŠEDIVCOVÉ z Loučné.
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SOUTĚŽ VE ZNAMENÍ VĚTRNÍKŮ

Dětmi i rodiči oblíbenou tradiční jindřichovickou akci
„Ukončení prázdnin“ letos ozdobila rodinná soutěž s názvem
Větrník, kterou vyhlásila redakce Větrníku spolu s kulturní
komisí obce a firmou WINDENERGIE. Své výtvory představilo dvanáct soutěžících rodin.
Na první tři čekaly hodnotné ceny, věnované společností
WINDENERGIE, v podobě stanu, Hi-Fi systému a rodinného vstupného do Aquafora ve Františkových Lázních. Porota
(Rudolf Kreisinger, Marcela Lochovská a František Kšajt)
musela před zaplněnou školní tělocvičnou rozlousknout
opravdu tvrdý oříšek. Rodiny z Jindřichovic představily naprosto originální výrobky z perníku, papíru, dřeva, trubek…
Ty největší větrníky byly vysoké přes dva metry! Cenu si určitě zasloužil každý. Porota proto vyhlásila další dvě mimořádná ocenění.



První místo obsadila Martina Plaubová s dětmi Pavlem (12)
a Sárou (3) za model svítícího větrného parku. „Vrtule jsem
udělal z plastových nožíků a elektrárny z Kinder vajíček,“ zasvětil nás Pavel Plaub.
Druhé místo přiřkla porota velkému modelu větrné elektrárny, kterou vytvořil Petr Wnek s dětmi Adélou (5) a Vítkem (5).
Třetí místo získala Eva Polívková s dětmi Jakubem (11)
a Matějem (6). Jejich pestře barevný perníkový větrník byl
opravdu k zakousnutí…
Zvláštní ocenění za další perníkový větrník, téměř metr vysokou pochoutku, získala Marie Lávičková. Za větrník-totem
vytvořený spolu s dětmi Eliškou (10) a Davidem (7) se může
výtahem ve větrné elektrárně svést k jejímu vrcholu Josef
Frnka.
Text a foto František Kšajt





 První místo získal svítící větrný park.
 Druhým místem porota ocenila
pracnost i výšku vysokého modelu
elektrárny.
 Třetí místo obsadil jistě chutný barevný perníkový větrník. Na snímku
úspěšná rodina s prokuristou firmy
WINDENERGIE Rudolfem Kreisingerem, který předával ceny.

VYŘEZÁVÁ BETLÉM S POSTAVAMI
V ŽIVOTNÍ VELIKOSTI
Lidé chodí a pracují kolem nás a my je možná ani pořádně neznáme. Takovým může být i správce jindřichovické veřejné
zeleně Josef Frnka. Je totiž zručný řezbář. „Je to můj koníček už sedm let,“ říká. Za tu dobu vytvořil přes padesát dřevěných
sošek. Růže, Masky, Milenecký pár, Kapr,
Kobra, Plameňáci – to jsou názvy některých
z nich.
Letos se ale pořádně rozmáchl. Vytváří
Betlém s postavami Panny Marie, Ježíška v
kolébce a Josefa v životní velikosti. Chce je
vystavit na Vánočních trzích v Jindřichovicích.
Na dřevěných sochách se činí už přes půl
roku. „Když dovolí počasí, tak pracuji na
Betlému po pracovní době tři i čtyři hodiny denně. Všechny je ale raději nepočítám.
Použil jsem dřeva z javoru, které je třeba
zabezpečit nátěry proti škůdcům a plísním,“
vysvětluje Josef Frnka, který má v plánu
vytvořit malý dřevěný Betlém s postavami
podle konkrétních lidí, žijících v Jindřichovicích.
„Řezbářství je mojí radostí,“ říká Josef Frnka z Jindřichovic.
František Kšajt
Foto František Kšajt - Větrník

