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Občasník pro obec Jindřichovice a osady Háj, Heřmanov, Hradecká, Loučná, Mezihorská, Poušť a Stará

Fotbalisté Jindřichovic pátí
Oddíl FK Jindřichovice zakončil sezónu 2010/2011 na pěkném 5. místě OPM (ze 16) a udržel se na stejné příčce jako po
podzimní části sezóny. Celkem jsme nasbírali 50 bodů (25 na
podzim, 25 bodů na jaře) při aktivním skóre 72:63.

Tabulka okresního přeboru mužů v kopané

O dramatické chvíle není při zápasech jindřichovických fotbalistů nouze. Na snímku útočník Jindřichovic Karel Surový
v utkání s Baníkem Krásno.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

OSS Lomnice „B“
Spartak Chodov „B“
Spartak Horní Slavkov „B“
SKF Kraslice „B“
FK Jindřichovice
Sokol Kaceřov
Olympie Březová „B“
Baník Svatava
Dynamo Krajková
SK Dolní Rychnov „B“
TJ Staré Sedlo
SK Oloví
BU Nové Sedlo „B“
SK Sokol Chlum
Baník Krásno
Sokol Šindelová

V létě na fotbal

Podle posledních informací z STK by se
v sezóně 2011/2012 měl hrát OPM pouze s 12 účastníky a znovu bude založena
III.třída. V letní přestávce by se měly na
hřišti konat alespoň 2 brigády (termíny
budou upřesněny). 30.7.2011 se tradičně
jako každý rok zúčastníme turnaje v Počernech, o týden později – 6.8.2011 se
bude konat v Jindřichovicích již 4.ročník Memoriálu Miroslava Fojtíka.

Kromě domácích se turnaje zúčastní
oddíly TJ Počerny, TJ Děpoltovice
a SKF Kraslice „B“. Součástí turnaje
bude i atraktivní zápas ŽENY x MUŽI
a večer proběhne zábava s tombolou. Od
24.6. do 26.6.2011 strávíme závěr sezóny na kolech u přehrady Hracholusky.
Aktuální informace naleznete na webu :
http://www.volny.cz/fkjindrichovice.

Stranu připravili: Tomáš Havlík - text, František Kšajt – Větrník - foto
Společné foto 7. 5. 2011.
Zleva stojí: J. Korel, E. Fojtík,
T. Račák, T. Havlík, J. Špirka,
J. Surový, Jan Lavrenčík,
M. Suchan, J. Fonferko, R. Kubalík.
Zleva sedí: L. Rehák, P. Fojtík,
Jaroslav Lavrenčík, M. Truhlář,
M. Komárek, J. Míka,
K. Surový, T. Schwarz.

26.03.2011 18.kolo:
03.04.2011 19.kolo:
09.04.2011 20.kolo:
17.04.2011 21 kolo:
23.04.2011 22.kolo:
30.04.2011 23.kolo:
07.05.2011 24.kolo:
11.05.2011 16.kolo:
14.05.2011 25.kolo:
21.05.2011 26.kolo:
28.05.2011 27.kolo:
04.06.2011 28.kolo:
08.06.2011 17.kolo:
11.06.2011 29.kolo:
18.06.2011 30.kolo:

30
30
30
30
30
30
30
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30
30
30
30
30
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30
30

25
22
19
18
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14
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13
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12
11
10
7
3
2

5
4
8
4
2
7
2
7
5
5
1
3
3
2
2
0

0
4
3
8
12
9
13
10
13
14
17
16
17
21
25
28

130 : 39
147 : 42
87 : 42
68 : 53
72 : 63
97 : 62
73 : 85
75 : 56
81 : 68
63 : 84
66 : 91
58 : 83
82 : 99
66 : 96
37 : 124
42 : 157

Tabulka střelců
sezóna 2010/2011:
Jaroslav Lavrenčík
Eduard Fojtík
Robert Kubalík
Karel Surový
Tomáš Havlík
Jan Račák
Tomáš Schwarz
Michal Komárek
Tomáš Obzina
Jan Míka
Ladislav Palub
Josef Surový
Jan Fonferko
Miroslav Truhlář

16
14
11
7
6
5
3
1
1
1
1
1
1
1

Jarní výsledky

FK Jindřichovice – Spartak H.Slavkov „B“
BU Nové Sedlo „B“ – FK Jindřichovice
FK Jindřichovice – Sokol Chlum
OSS Lomnice „B“ – FK Jindřichovice
FK Jindřichovice – Sokol Kaceřov
SK Oloví – FK Jindřichovice
FK Jindřichovice – Baník Krásno
SK D.Rychnov „B“ – FK Jindřichovice
Sokol Šindelová – FK Jindřichovice
FK Jindřichovice – Olympie Březová „B“
SKF Kraslice „B“ – FK Jindřichovice
FK Jindřichovice – Spartak Chodov „B“
TJ Staré Sedlo – FK Jindřichovice
Dynamo Krajková – FK Jindřichovice
FK Jindřichovice – Baník Svatava

4:3 (2:0)
4:1 (1:1)
2:0 (0:0)
5:1 (4:0
1:2 (0:1)
1:3 (1:3)
3:1 (1:0)
4:0 (2:0)
0:3 kont.
3:0 (1:0)
3:1 (1:0)
2:1 (1:0)
6:3 (1:0)
0:0
4:1 (3:0)

branky: 2x T. Schwarz, Havlík, Kubalík
branka: Havlík
branky: Havlík, Jaroslav Lavrenčík
branka: Kubalík
branka: J. Surový (PK)
branky: K. Surový, Kubalík, Havlík
branky: K. Surový, Jaroslav Lavrenčík, Havlík
branky: 2x Jaroslav Lavrenčík, E. Fojtík
branka: E. Fojtík
branky: Kubalík, Schwarz
branky :K. Surový (PK), Fonferko, Havlík
branky: 2x Jaroslav Lavrenčík, Truhlář, K. Surový
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Slovo zastupitele

Kulturní život v naší obci je pestrý
Na podzim 2010 jsem byl zvolen do zastupitelstva obce Jindřichovice. Mimo jiné jsem
„obdržel“ funkci předsedy
kulturní komise, v níž pracují
lidé, kteří se největším dílem
starají o kulturní akce v obci.
Mám tím na mysli akce pořádané obecním úřadem. Jsou
zde samozřejmě ještě jiné
subjekty (např. fotbalový klub
FK Jindřichovice, 22. přední
Jan Lavrenčík hlídka Royal Rangers Kraslice, mateřská a základní škola
v Jindřichovicích aj.), které pořádají své vlastní kulturní akce.
Vesměs ale spolupracujeme na většině kulturních akcí všichni dohromady, což je jedině ku prospěchu věci.
Kulturní život v naší obci je podle mého názoru docela pestrý
a Jindřichovice nejsou v tomto směru „mrtvá obec“. Je pravda, že se většinou jedná o kulturní akce pro děti. Jde o oslavy
Dne dětí, Karneval, Masopust, Vánoční dílny spojené s Vánočními trhy aj. Akce pro dospělé se konají hlavně v jarních
a letních měsících. V tomto případě jsme limitováni počasím
a tím, že obec nemá prostory, kde by se akce pro dospělé (ale
i pro děti) v případě nepříznivého počasí mohly konat. Když
jsme o tomto problému diskutovali na obci, tak jsme dospěli
k závěru, že mít kulturní dům je pěkná věc, ale další problém
je, aby si vydělal na svůj provoz. Obec nemá v současné době

finance na to, aby mohla platit provozní náklady takového zařízení. Jednou z variant by mohla být stavba nové hasičské
zbrojnice, ve které by mohly být i prostory pro konání kulturních akcí. Možná by někdo z vás věděl i o jiném řešení této
situace. Pokud ano, rádi vaše náměty přivítáme.
Už se mi stalo, že po některé kulturní akci jsem slyšel hlasy:
„Já bych to udělal takhle, oni neudělali tamto, nebo „to bylo
drahý, ty si na tom museli vydělat“ apod. Těchto kritiků sice
není moc, ale přece se nějací najdou. Těmto lidem bych chtěl
vzkázat, že všichni (je jich veliká spousta a není možné je sem
všechny uvést), kteří se na realizaci kulturních akcí v Jindřichovicích podílejí, to dělají zdarma a dobrovolně. Investují
svůj volný čas a leckdy i svoje prostředky, a to pouze proto,
že chtějí, aby se v jejich obci dobře žilo. Odměnou je pouze
to, že jim někdo řekne, že akce byla pěkná a že rádi přijdou
znovu. Sáhněte si do svědomí a přiznejte si, zda byste byli
ochotní, sami toto dělat.
Z peněz, které se při těchto akcích utrží, jsou pak nakupovány materiály na výrobu masek a doplňky k maskám. Peníze,
které zůstanou, jsou použity třeba pro naše Rangery. Pokud se
vám zdají některé ceny přehnané, podívejte se do jiných obcí
a měst a srovnejte jejich a naše ceny při podobných akcích.
Myslím si ale, že vcelku jsou lidé s kulturním děním v obci
spokojeni. A mám dojem, že nejenom místní. Na kulturní akce
se do Jindřichovic sjíždějí i lidé z okolních měst a vesnic. Je to
vizitka toho, že lidé v Jindřichovicích jsou šikovní, přátelští
a umí se bavit. Je to ta nejlepší reklama pro to, aby se do naší
obce lidé rádi vraceli a třeba tu i zakotvili.
Jan Lavrenčík

Popsal čtyři kroniky
Se svou funkcí kronikáře obce Jindřichovice se rozloučil Jiří
Korel. „Když jsem v roce 1967 od bývalého kronikáře Osvalda Němce přebíral vedení kroniky obce, netušil jsem, jak to
bude obtížné. Psal jsem kronikářské roční zápisy dokumentním inkoustem a za celou dobu mé práce až do roku 2010 jsem
popsal čtyři velké kroniky,“ řekl nám Jiří Korel.
Jiří Korel navíc shromáždil přes 400 archů kronikářských
příloh a vypracoval několik tematických prací. Nejraději psal
o sportu a historii obce. A jaký byl jeho nejtěžší a nejradostnější zápis?
„Když jsem do kroniky psal o vstupu takzvaných spojeneckých vojsk v roce 1968. Vzpomínám, jak tady lidé vyvěsili
černý prapor na bývalé budově radnice. Ruští vojáci rozkopli
dveře, protože si mysleli, že jde o provokaci. Zemřel však jeden zastupitel. Když se vše vysvětlilo, vojáci přinesli lahve
vodky a připili na družbu, o kterou nikdo nestál… A nejradostnější? Když v roce 1989 přišla svoboda, i když už asi není
taková, jakou jsme si tehdy představovali,“ odpověděl Jiří Korel, který nadále zůstává hlasatelem obce.
František Kšajt

Foto František Kšajt - Větrník

Cenu Obce Jindřichovice obdržel za 50 let obětavé veřejné práce
Jiří Korel. Učitel, ředitel školy, činovník fotbalového klubu, kronikář
a zastupitel převzal z rukou starostky Anny Polívkové cenu, kterou
naše obec udělila vůbec poprvé. Blahopřejeme!
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE JINDŘICHOVICE

Na zasedání dne 7. 4. 2011 ZO schválilo:
• rozpočtové opatření č.1/11, příjmy 8.449.150 Kč, výdaje
9.446.730 Kč, deficit rozpočtu ve výši 997.580 Kč bude financován z přebytků minulých let, zůstatek na účtu k 6. 4.
2011 je 3.816.341,81 Kč
• zhotovitele územně plánovací dokumentace „Územní plán
Jindřichovice“ Ing. arch. Vl. Bredler za cenu 490.000 Kč,
termín zahájení květen 2011
• nákup drtiče větví za 41.490 Kč, příspěvek na služby spojené s užíváním nebytového prostoru FK Jindřichovice ve
výši 21.000 Kč
• zápis do obecní kroniky za rok 2010
• žádosti na pronájmy a prodeje pozemků
ZO vzalo na vědomí žádost o vyjádření a zaslání podkladů
při prodeji pozemků p.č. 3194/14, 3194/16 v k.ú. Jindřichovice. Vyjádření požaduje Ministerstvo vnitra ČR - odbor dozoru a kontroly veřejné správy.

Mimořádné zasedání ZO dne 20. 4. 2011
Zastupitelstvo obce schválilo zhotovitele pro stavbu „Obnova střechy obecního úřadu v Jindřichovicích“ firmu
Fast střechy s.r.o., cena včetně DPH 3.188.442 Kč z toho dotace
1.800.000 Kč. Stavba bude zahájena v červenci 2011.
Na zasedání dne 2. 6. 2011 ZO schválilo:
• rozpočtové opatření č.2/11, příjmy 8.465.220 Kč, výdaje
9.448.510 Kč, deficit rozpočtu ve výši 983.290 Kč bude kryt

z přebytků minulých let, zůstatek na účtu k 23.5.2011 je
3.861.063,46 Kč
• OZV č.1/11 o místním poplatku ze psů
• žádost o poskytnutí finančních příspěvků z Karlovarského
kraje na hospodaření v obecních lesích
• zpracování studie na veřejné prostranství a veřejnou zeleň
v rokli k.ú. Jindřichovice, tato studie bude zapracována do
nového územního plánu obce Jindřichovice
• smlouvu o právu provést stavbu „Terénní úpravy Mezihorská“, odvodnění pozemku p.č. 20/45.
• nového kronikáře obce od 1. 6. 2011, pana PhDr. Františka
Kšajta
• smlouvu o nájmu nebytových prostor za účelem provozu
poštovního úřadu v obci zatím od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2011.
Částka za toto období činí 18.569 Kč. Pokud Česká pošta
nezmění své stanovisko, budeme jednat s pronajímatelem
panem Antonínem Račákem o prodloužení pronájmu na
rok 2012.
• podnájemní smlouvu s Českou poštou, která uhradí obci
za období od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2011 částku 1.815 Kč za
pronájem a 10.319 Kč za služby
• prodeje a pronájmy pozemků
ZO předalo panu Jiřímu Korelovi „CENU OBCE JINDŘICHOVICE“ za dlouholetou práci pro obec.
Další veřejné schůze ZO se budou konat dne 20. 7. 2011
a 22. 9. 2011 v 18.00 v budově OÚ.

Obec bojuje o záchranu pošty
Česká pošta (pěkný název, skoro jako
vlastenecká, ale opak je pravdou) se snaží v celé ČR uzavřít asi 1000 poboček,
a to hlavně v malých obcích z důvodu že
na nich prodělávají a slibuje, jak to bude
pro občany dobré, když služby občanům
zařídí prostřednictvím doručovatelek.
Není to tak dávno, kdy nutili občany,
aby si založili sporožirové účty, aby pošťáci nemuseli vozit důchody, protože to
bylo z důvodu přepadení nebezpečné.
Dosti občanů jim vyhovělo a nyní si
ty důchody nemají kde vybrat a Česká
pošta propaguje, jak jim bude vozit důchody a jiné složenkové záležitosti až do
domu. Občané se cítí podvedeni a v současné době si musí pro důchody jezdit
do města za ne malý peníz a také řídkou
dopravní obslužností. Vyjede ráno a přijede v poledne, a to nemluvím o tom, že
starší lidé, kteří chodí o holích do města
ani nevycestují. To samé slibovali v Libavském údolí a po „dočasném“ uzavření pošty, které trvá již několik měsíců,
úřadují uprostřed obce v jakémkoliv počasí na kapotě auta a málo kdy se trefí do
jimi určených hodin, kdy mají na místo
přijet. Lidé tam někdy čekají i hodinu.

Obec Jindřichovice neustále jedná
s představenstvem České pošty a vynakládá již druhý měsíc veškeré úsilí,
aby v obci byla zachována pošta. Stále se nám nedaří znovu poštu otevřít,
přestože jsme s pronajímatelem panem
A. Račákem uzavřeli nájemní smlouvu.
Dále čekáme až nám bude schválena
podnájemní smlouva Českou poštou,
která by měla platit zatím od 1. 7. 2011
do 31. 12. 2011. Problém je v tom, že
Česká pošta tvrdí, že se jim nedaří sehnat člověka, který by zde pracoval.
Není to divné, když na Kraslicku je 15%
nezaměstnanost? Tato situace jim velice
nahrává, protože mají pocit, že si občané odvyknou chodit na poštu a najdou
si jinou cestu pro tuto službu. Prosím
občany ještě o strpení a pokud se pošta
v červenci znovu otevře, žádám, aby jí hojně navštěvovali, aby nebyl žádný důvod
k opětnému uzavření. Obec udělá všechno proto, aby tato služba občanům v celém katastru Jindřichovic byla zachována. Pokud by měl někdo zájem tuto poštu provozovat, nechť zavolá na Obecní
úřad tel. 352 695 073 nebo 352 695 206.
Anna Polívková, starostka obce
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V osmnácti má Michal
Krmenčík medaili mistrů ligy
Každý kluk, který sní o tom, že bude jednou slavným fotbalistou, může tomuhle
sympatickému vytáhlému blonďákovi
(187 cm), který se první fotbalové krůčky učil na vesnickém zeleném pažitu v
Jindřichovicích, opravdu jen závidět.
V 17 letech se Michael Krmenčík propracoval přes fotbalové týmy Kraslic
a první dorosteneckou ligu v Sokolově
a v Plzni rovnou do A - mužstva Plzně
a v 18 letech už vlastní medaili mistrů
ligy. Tak tomu se říká fotbalová kariéra, i když prvoligově startoval zatím jen
jednou!
„Nejvíc mě v samotných začátcích naučil Josef Surový z fotbalových Jindřichovic,“ nezapomíná na své první učitele kopané mladý plzeňský pravý zálož-

ník. „A učím se pořád. Teď se snažím
si v trénincích zlepšit kopací techniku,“
dodává.
Do Jindřichovic se vrací rád. Když mu
to prvoligová fotbalová řehole dovolí a
přijede, nikdy nezapomene zajít si zafandit na zápas jindřichovických. „Tady
jsem pořád doma,“ usmívá se.
A jaký má fotbalový cíl? „Hrát stabilně
první ligu.“
Co byste vzkázal jindřichovickým klukům a nejen jim, pro které jste se stal
vzorem? „Mít silnou vůli a vydržet, i
když to někdy nejde. A dělat všechno,
nejen na hřišti, na sto procent,“ zdůrazňuje hráč s číslem 6 prvoligového mistrovského týmu FC Viktoria Plzeň.
František Kšajt

DRES č. 75

Foto František Kšajt - Větrník

Dres se symbolickým číslem 75 dostal k narozeninám letos na jaře od
Fotbalového klubu Jindřichovice jeho dlouholetý činovník Jiří Korel.

REDAKCE VĚTRNÍKU, KULTURNÍ KOMISE OÚ JINDŘICHOVICE a
WINDENERGIE, s.r.o. VYHLAŠUJÍ

RODINNOU SOUTĚŽ

Bolševník hrozí
a s ním i pokuta

Statisíce korun vydává Karlovarský kraj
na likvidaci bolševníků. Tato vysoce invazivní rostlina devastuje přírodu i okolí
lidských obydlí. Také v katastru obce
Jindřichovice s ním boj zatím nekončí.
Někteří majitelé pozemků zákonné nařízení k likvidaci bolševníků nerespektují a riskují tak pokutu až 50 000 korun.
Také přímo v Jindřichovicích se trsy
bolševníku objevují, někomu rovnou za
plotem na zahradě.
Vážná situace je nyní v osadě Stará, kde
se bolševník stále více i v lese rozrůstá, což majitelé pozemků v tomto místě
– zejména Pozemkový fond, Úřad pro
zastupování státu, zemědělec Vladimír
Kříž a Luděk Němec – zdá se nezajímá.
(fk)

s názvem

VĚTRNÍK
PRAVIDLA SOUTĚŽE:
SOUTĚŽIT MŮŽE CELÁ RODINA.
ZHOTOVTE PŘEDMĚT,
KTERÝ SI PŘEDSTAVÍTE
POD POJMEM VĚTRNÍK.

Foto František Kšajt - Větrník

Nejcennějším kovem – zlatou medailí mistrů ligy – se letos pyšní Michael
Krmenčík, plzeňský záložník, který se
fotbalovému umění učil i na hřišti FK
Jindřichovice.

Poutavá kniha
o Kraslicku

Pohledy do historie měst a obcí Kraslicka – takový
název nese poutavá, kronikářskou formou zpracovaná kniha autora Václava Kotěšovce. Celobarevné
tištěné dílo o 272 stranách formátu A4 doprovázejí
stovky fotografií a kreseb míst většinou už zaniklých a mnoho dalších historických dokumentů.
Významná část je věnována Jindřichovicím a jeho
osadám. Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě.
(fk)

Rokle pro občany
Bývalý nechvalně proslulý „smeťák“ v Rokli v Jindřichovicích změnily letos na jaře stavební stroje na náklady firmy
WINDENERGIE v upravenou plochu (6200 m2). Podle záměrů obce zde vznikne prostor pro volnočasovou aktivitu občanů, a to zvláště mládeže. Zastupitelstvo již schválilo vypracování projektové studie pro tento účel. Rokle se jistě brzy stane
vyhledávaným místem občanů naší obce.
(fk)

Může to být papírový model, dřevěná maketa, malba, kovová
konstrukce, cokoliv. Rozměry a materiál si soutěžící určí sám.
SOUTĚŽNÍ VÝTVORY BUDOU VYSTAVENY NA AKCI

UKONČENÍ PRÁZDNIN 27.8.2011 OD 18 HODIN
NA LOUCE U MAUZOLEA V JINDŘICHOVICÍCH.

ČEKAJÍ NA VÁS TYTO CENY:
1. místo – STAN PRO 4 OSOBY v hodnotě 2.000 Kč
2. místo – HIFI SYSTEM v hodnotě 1.500 Kč
3. místo – AQUAFORUM - FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
RODINNÉ VSTUPNÉ (pro 4 osoby) v hodnotě 500 Kč
Porotci soutěže:
Rudolf Kreisinger, WINDENERGIE, s.r.o.
PhDr. František Kšajt, redaktor občasníku Větrník
Marcela Lochovská, členka redakční rady Větrníku

Foto František Kšajt

Stavební stroje upravují plochu v Rokli v Jindřichovicích.
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Obnova lesních porostů pokračuje
Nově založený les v roce 2011 budou sklízet naši potomci až za 100 let. Zákon
o lesích č.289/95 Sb. určuje předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství. Ukládá zalesnit holiny na lesních pozemcích
nejdéle do dvou let od jejich vzniku.
Na LHC Jindřichovice se převážně
uvažuje o zastoupení: smrk 60 %, buk
20-30 %, jedle 10 %, borovice, modřín
10 %. Celková obnova lesa na období
platnosti LHP /2011-2020/ je plánovaná
na ploše 20 ha.
Sadební materiál získává obec nákupem
od obchodní firmy Kalespol Stříbro na
základě objednávky, ve které specifikujeme svoje požadavky, a to druh dřeviny, oblast provenience, výškové pásmo,
věk a způsob pěstování, výšku nadzemní
části sazenice, tloušťku kořenového krčku a samozřejmě požadované množství.
Součástí dodávky je tzv. “Průvodní list
sadebního materiálu“ (nově „Rostlinolékařský pas“), který garantuje genetický
původ a požadované parametry sadební-

ho materiálu. Vlastní zalesňovací práce
probíhají podle projektů pěstební činnosti zpracovaných v dostatečném časovém předstihu.
Přestože existují různé druhy mechanizačních prostředků, stále převažuje ruční zalesňování tzv. jamkovou sadbou.
Jedná se o práci velice fyzicky namáhavou a finančně náročnou. Zalesnění
1 ha lesa nás stojí cca 70 tisíc korun. Neúspěchy zalesnění způsobené suchem,
zvěří, hmyzími škůdci, hraboši, požáry,
pozdními mrazy tyto náklady dále navyšují. Proto řadíme činnosti spojené
s obnovou lesa mezi klíčové v naší práci
a je na nás, jaký odkaz zanecháme příštím generacím.
Karel Lucák

Nepěkný pohled se nabídne každému návštěvníkovi
hned při příjezdu do Jindřichovic. Na otázku
„Co hyzdí naší obec?“
je proto při pohledu na fotografii odpověď nasnadě.

Foto archiv OÚ Jindřichovice

Dalších pět stromů zkrášlilo letos Jindřichovice. Dvě lípy a dva tmavé buky našli své
místo v Rokli a další tmavý buk u kostela. Na
snímku starostka Anna Polívková a pracovník pro veřejnou zeleň Josef Frnka.

Vážený pane redaktore, se zájmem jsem si přečetla občasník
jindřichovického zpravodaje pod novým názvem Větrník.
Zajímám se o užitečné informace z naší obce. Také by bylo
zajímavé číst příběhy starousedlíků z osad i jejich nových
obyvatelích. Žiji zde od roku 1984 a přiznám se, že mimo
našich přímých sousedů mnoho lidí (kromě statkových)
neznám. Společenského dění v obci jsem se zúčastňovala před
lety, nyní jsem již 8 let v důchodu a starám se o vnoučata,
zahradu, dům a manžela.
Přeji Vám a celé redakční radě hodně námětů a nápadů pro
všechny další akce a zajímavosti z naší obce a osad.
S pozdravem Božena Štěrbová, Jindřichovice

Hasiči jsou v obci vidět

Je čas
myslet na zimu
S příchodem léta pozorným návštěvníkům lesa neujde, že v našich lesích
potkáme srny se srnčaty, laně s kolouchy a další zvěř. Je prostě čas, kdy se
zvěří mámy začaly starat o svá mláďata.
A v tomto období nastává čas k zajištění krmení. Už teď musíme myslet na
zimu. Sušíme trávu, kopřivy, maliní
a nesmíme zapomínat na sůl, kterou
musíme zvěři předkládat celoročně.
Kromě přikrmování potřebuje mít zvěř
pro výchovu svých potomků klid. Při
návštěvě lesa je potřeba se chovat vždy
ukázněně a taky nezapomenout, že les
není smetiště.
Petr Fojtík,
předseda Mysliveckého sdružení
Černý kámen

Sbor dobrovolných hasičů Jindřichovice
letos opět zkouší získat dotaci od Karlovarského kraje na vybavení jednotky.
Loni jsme žádali o dotaci na deset zásahových přileb a rukavic, bohužel jsme
dostali dotaci jen na čtyři přilby. Proto
v letošním roce jednotka žádá o dotaci
na zbylých šest přileb.
Hasiči za poslední období nezasahovali
u žádné mimořádné události, přesto byli
v naší obci vidět. Podíleli se na přípravě stavění a kácení Májky, jednotka pomohla s organizací dne otevřených dveří
na větrných elektrárnách. Strojníci opravovali naši stárnoucí techniku. V této
souvislosti bych chtěl také požádat rodiče, aby si ohlídali víc své děti, když si
hrají při veřejných akcích v hasičských
vozidlech. Nechceme tuto zábavu nikomu zakazovat (i my jako malé děti jsme
si hráli a dováděli úplně stejně a kupodivu na stejných vozidlech), ale po těchto hrátkách zjišťujeme, že vozidla jsou
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Slavnostní Větrný den ve Staré se vydařil
Slavnostního otevření se v červnu dočkal Větrný park Jindřichovice – Stará. Návštěvníci, kterých bylo hojně především
z obce Jindřichovice, si prohlédli přízemí jedné ze čtyř elektráren, pokochali se při malém občerstvení pohledem do
údolí řeky Ohře a na masiv Slavkovského lesa. Děti dostaly jako dárek barevné větrníčky. O technické zabezpečení
„Větrného dne“ se jako obvykle profesionálně postarali jidnřichovičtí hasiči.

Dopis čtenářky

Foto František Kšajt – Větrník
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rozbitá, že jsou ulomené různé páčky
a ovladače. Náhradní díly se shání hůř
a hůř a ve vozidlech, ač to tak nevypadá,
je už poměrně drahé vybavení.
Jan Šťastný, velitel jednotky

Mužskou část návštěvníků asi nejvíce zaujal výtah a elektronika,
která je při provozu elektrárny nezbytností. O technických podrobnostech jejího provozu nám řekl Rudolf Kreisinger, prokurista WINDENERGIE, s.r.o.
Použitá větrná elektrárna Enercon E-82 E2 má variabilní otáčky 6 – 18 ot./min.
Maximální rychlost větru, při které je VE vypínána, je 28 – 34 m/s. Při větších
rychlostech větru je VE odstavena natočením gondoly a rotoru do polohy,
která klade větru co nejmenší odpor. Brzdový systém VE typu Enercon
E-82 E2 má tři nezávislé systémy nastavování rotorových listů s nouzovým
napájením a rotorovou brzdu. Má rovněž aktivní nastavování rotorových
listů. To znamená, že jak gondola, tak rotorové listy jsou aktivně nastavovány do směru větru tak, aby bylo dosaženo co nejoptimálnějšího využití
síly větru.
Údaje o síle a směru větru jsou získávány z anemometru a senzorů, které
jsou umístěny na gondole VE. Tyto údaje se přenáší do řídícího systému
Enercon Scada, který je vyhodnocuje a okamžitě dává povely k nastavení
rotorových listů a gondoly. Enercon E-82 E2 startuje při rychlosti větru
2.5 m/s, tj. při přibližně 6 ot./min.
František Kšajt

Přístroje, které v centru řízení větrné elektrárny zaznamenávají rychlost větru, počet otáček vrtule za
jednu minutu, okamžitý výkon, celkový počet provozních dnů od spuštění elektrárny s počtem vyrobených
kWh - ukazuje na snímku Rudolf Kreisinger.

Ekonomické okénko

Zastupitelstvo obce Jindřichovice se na
svém zasedání 2. června 2011 usneslo
vydat novou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku ze psů,
která nabývá účinnosti od 1.7.2011.
Z Obecně závazné vyhlášky vychází:
Čl. 6 – Poplatek je splatný do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
Čl. 8 – Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné
výši, vyměří mu obecní úřad poplatek
platebním výměrem nebo hromadným
předpisným seznamem. Včas nezapla-

cené nebo neodvedené poplatky nebo
část těchto poplatků může obecní úřad
zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je
příslušenstvím poplatku.
Žádáme všechny poplatníky, kteří dosud poplatek za psa nezaplatili, aby tak
učinili nejpozději do 31. 8. 2011.
Z Obecně závazné vyhlášky Obce Jindřichovice č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad vychází:
Čl. 2 – Poplatek je splatný do 30. 4.
2011 nebo ve dvou stejných splátkách,
přičemž první splátku je nutno zapla-

tit do 30. 4. 2011 a druhou splátku do
31.10.2011.
Žádáme všechny poplatníky, kteří dosud nezaplatili poplatek za komunální
odpad, aby tak bezodkladně učinili. Poplatky lze platit v hotovosti na Obecním
úřadě nebo přes účet. Připomínáme, že
pokud si chce poplatník zažádat nebo
žádá o pronájem pozemku, nesmí mít
vůči obci žádné nesplacené závazky.
V případě dotazů volejte 352 695 206.
Petra Sebjánová,
referentka Obecního úřadu Jindřichovice

Samotář ze Staré

Provozní doba knihovny
v době prázdnin
20. 7. 2011 16.00 - 18.00 hod.
24. 8. 2011 16.00 - 18.00 hod.
Od září bude knihovna otevřena dále
pravidelně každou středu od 15.30
-18.30 hod.Těším se na všechny nové
čtenáře a doufám, že si z naší nabídky
vždy vyberete, knižní fond se pravidelně doplňuje a je zde i bezplatný
přístup k internetu. Přeji Vám všem
příjemné prožití prázdnin a dovolené.
Lišková Marcela

Foto František Kšajt – Větrník

Foto František Kšajt
- Větrník

Milan Kleil si rád krátí chvíle samoty
malováním a řezbářstvím.

Milan Kleil je samotář s velkým S. Žije v lese na samotě v osadě Stará, jejímž je jediným obyvatelem. Pár stovek metrů od jeho opuštěného stavení krájí vzduch obrovité
vrtule čtyř větrných elektráren a on si doma svítí propan butanem a pere v ruce…
„A co si sem přivést nějakou ženu?“ ptám se.
„Dejte pokoj, stačilo mi těch třiadvacet let, co jsem byl ženatý,“ usmívá se.
Společníkem je mu dobrman Art a dlouhé chvíle si krátí malováním a řezbářstvím.
Vytváří hlavně portréty kamarádů z Dolních Niv.
„Pravidelně chodím do knihovny v Dolních Nivách. Také se mi stává, že čtu stejnou
knížku za tři roky znovu. Ale mně to nevadí,“ popisuje svůj život na samotě více než
šedesátiletý muž, který se v zimě dolů z kopce do vesnice za nákupem a do knihovny
brodí sněhem hodinu a nahoru podle počasí skoro tři. „Za těch čtrnáct let, co jsem tady,
jsem si už zvykl,“ dodává a ubaluje si cigaretu.
Nejraději si k jídlu vaří guláš a luštěniny. K tomu mu vyhrává rádio na baterie. Poslouchá Český rozhlas 2. „V létě je mi hej. Tady mám sprchu,“ ukazuje na roury obalené
izolací na domě, v nichž se voda ohřívá slunečním zářením.
A jeho životní filozofie? „Přežít. A to lidsky,“ říká samotář ze Staré.
František Kšajt
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Od stavění májky k pohádkové cestě
Děti i dospělí se dobře bavili na tradičních kulturních akcích, které s příchodem jara odstartovala Kulturní komise obce Jindřichovice ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Jindřichovice.
První z akcí se uskutečnila 30. dubna ve večerních hodinách
s názvem „Pálení čarodějnic a stavění májky“. O zahájení se
postaral čarodějnický rej v podání Jindřichovických hvězdiček. Poté jsme upálili Ježibabu, kterou zhotovily učitelky
a děti z místní MŠ a ZŠ.
Letošní májka měřila neuvěřitelných 23 metrů. Mnoho návštěvníků naší obce si všimlo „hasiče“, který vyšplhal na májku velmi vysoko a navíc v této výšce dokonce přespával…
Májku jsme přihlásili do soutěže „O nejhezčí májku roku
2011“. Postavit ji tak vysokou nebylo vůbec jednoduché a tak
děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se chopili lan a podpěr
a podíleli se na úspěšném vztyčení. Celou nocí nás také příjemně bavila čarodějka, kterou se nepodařilo nikomu chytit
a upálit...
Další z akcí byla „Oslava MDD a kácení májky“, která se
konala 4.června. V odpoledních hodinách byla pro děti připravena Pohádková cesta. Letos měla opět obrovský úspěch
a navštívilo ji přibližně 200 soutěžících dětí. Bohužel na některé děti již nezbyla mapka a ani dárkový balíček, ale přesto
jim bylo umožněno zúčastnit se všech soutěží a odnést si nějakou tu sladkou odměnu ze stanovišť.
Velkým potěšením pro děti byla také pěna, kterou každoročně
připravují naši hasiči. V podvečer nás svým tanečním vystoupením příjemně naladily Jindřichovické hvězdičky, které se
předvedly ve dvou skladbách. Dětskou oslavu ukončila soutěž
„Talent roku 2011“, kde jsme měli možnost vidět spoustu talentovaných dětí. Na řadu přišla májka… Její kácení bylo proti stavění mnohem snazší. Poté co dopadla na zem se konala
její dražba. Noční život na louce u májky se protáhl až do
dopoledních hodin následujícího dne.
Lenka Račáková

Stavění májky v Jindřichovicích, jejíž špička se letos nacházela
v obdivuhodné výšce 23 m, potřebovalo pořádné chlapy.

Čarodějnický rej pod taktovkou vrchní čarodějky
Lenky Račákové si děti s chutí užily.

Čarodějům a čarodějkám nechyběla košťata
a jejich pestré kostýmy doplnili hadi, žáby a pavouci.

V pohádkovém zastavení Červená Karkulka museli soutěžící
předvést, jak si poradí se zatloukáním hřebíků.
Žádný poraněný prst hlášen nebyl.

Na stavění pyramid dohlížel přísným okem
Marcus Antonius a krásné úsměvy rozdávala Kleopatra.

A samozřejmě s velkým nadšením byl přijat Mrazík…

Pohádkové bytosti předvedly vtip i nápaditost.
Klobouk dolů před nadšením a obětavostí dospělých!

Vtipný nápad
Naše májka se zúčastnila soutěže „O nejhezčí májku 2011“,
kterou vyhlásila společnost Hamé s.r.o. I když jsme žádné
z výherních míst neobsadili, přesto jsme se pochlubili s vtipným nápadem. Fotografie májek soutěžících obcí naleznete na
tomto odkazu:
http://www.hame.cz/o-firme/aktuality/soutezni-fotografie-omajku-roku-2011/.

Malí kuchaříci Jindřichovické hvězdičky slavili už velký úspěch
na vystoupení v Kraslicích. Předvedli své umění také
u májky při oslavách Mezinárodního dne dětí v Jindřichovicích.
A všem chutnalo!

Děkujeme
„pohádkovým bytostem“,
kterým záleží na akcích pro děti

Opravdu strašidelnou Ježibabu zhotovily učitelky a děti
z jindřichovické školy a mateřinky.

Jmenovitě jsou to Kateřina Dojčarová, Stáňa Fojtíková, Karel
Jelínek, Jana Šťastná, Martina Plaubová, Olina Wneková, Eva
Polívková, Eliška a Roman Krejčíkovi, Jan Lavrenčík, Jan
Sebjan, Jirka Liška, Jana Lavrenčíková, Veronika Wneková,
Aneta Rohanová, Monika Kočálková, Robert Hajdu, Marcela Lišková, Martina Nehmetová, Veronika Šašková, Dana
Pňáčková, Jan Míka, Martina Zechnerová, Eda Fojtík, Květa
a Karel Jirkovi, Tomáš Kočálka, Jana Reifková. Dále pak
týmu kulturní komise a členům SDH v Jindřichovicích.
Občerstvení zajišťovaly firmy: Potraviny Aleš Kamenec - Jindřichovice, Občerstvení Vejražkovi - Kraslice.
Poděkování patří rovněž Milanu Fojtíkovi za hudbu a moderování obou akcí.

Foto na dvoustraně František Kšajt - Větrník

PODĚKOVÁNÍ
Sponzoři: EKO – KV s.r.o. (Karlovy Vary), Chotes s.r.o. (Chodov), WINDENERGIE s.r.o. (Chomutov),
DANVILLE s.r.o. (Mezihorská), VTE Stará s.r.o. (Chomutov), Rotas Strojírny s.r.o (Rotava), Sokolovská
zemní s.r.o., David Kavúr (Kraslice), PhDr. Kšajt František (Loučná), Omaszta Otto (Sokolov), ing. Zacharda
Petr (Karlovy Vary), Dučinská Dagmar (Sokolov), Valentová Jitka (Mezihorská), Poláková Helena (Karlovy
Vary), Fojtík Petr (Jindřichovice), Cetl Václav (Kraslice), Kamenec Aleš (Jindřichovice), Lochovská Marcela (Loučná), Plaub Josef a Martina (Jindřichovice), Benedikt Jan (Loučná), Hulínský Viktor (Jindřichovice), Špindlerová Věra (Loučná), Stehlíková Hana (Rotava), Malá Ludmila (Karlovy Vary), Šátava František
a Zuzana (Jindřichovice), Peška Jiří a Marek (Kraslice), Ševčík Milan (Sokolov).

