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NEJLEPŠÍM STŘELCEM EDUARD FOJTÍK
Fotbalový klub Jindřichovice skončil v okresním přeboru
mužů v kopané v ročníku 2009/2010 na 9. místě ze 12 účastníků se ziskem 27 bodů za 8 vítězství, 3 remízy, 11 porážek
a s brankovým poměrem 51:57. Nejlepším střelcem byl Eduard Fojtík, který vsítil 23 branek a stal se tak i nejlepším střelcem celé soutěže.
Na turnaji v Počernech 10. 7. 2010 se Jindřichovice umístily na druhém místě. Rovněž druhé místo obsadili fotbalisté
Jindřichovic v 3. ročníku Memoriálu Miroslava Fojtíka, který
se konal v Jindřichovicích 31.7. 2010.

V podzimní části nového ročníku 2010/2011 skončily Jindřichovice na 5. místě. Nelepším střelcem byl opět Eduard
Fojtík s 12 brankami a v tabulce střelců okresního přeboru
obsadil 5.-6. příčku. V kádru hráčů pro jarní část okresního
přeboru v kopané nedošlo k výrazným změnám.
Při vylepšování stavu hřiště v Jindřichovicích se podařilo
dokončit zábrany za oběma brankami. Nakoupen byl materiál
na opravu umýváren a záchodů, které budou provedeny již na
jaře letošního roku.
Jiří Korel, sekretář klubu

FOTBALISTÉ V ZIMĚ NELENILI
Oddíl FK Jindřichovice, který zakončil podzimní část sezóny 2010/2011 na
5.místě OPM, absolvoval během zimní
přestávky pravidelné tréninky na umělé
trávě v Sokolově.
V lednu se hráči Jindřichovic nad 35
let zúčastnili 1.ročníku turnaje veteránů
Sokolov Cup 2011, kde svými výkony
všechny přítomné příjemně překvapili. Nejprve ve skupině Jindřichovice

prohráli s Gamby Svatava 0:3, s ASP
Loket 1:2, poté však porazili Baník
Habartov 3:2 a na závěr Kopačku Sokolov 3:0. Ve čtvrtfinále se Jindřichovice utkaly s favorizovanou Fortunou
Sokolov (bývalí divizní hráči Baníku
Sokolov) a nechybělo mnoho, aby se
radovaly z postupu. V základní hrací
době skončil zápas 2:2 a na penalty Jindřichovice podlehly 1:2. Nakonec tedy
Sokolov
Cup 2011
zleva stojí:
P. Bigas,
J. Surový,
T. Havlík,
J. Špirka,
zleva sedí:
M. Suchan,
M. Truhlář,
J. Bigas.
Foto
Tomáš Havlík

oddíl Jindřichovic skončil na 5.-6.místě. Nejlepším střelcem Jindřichovic se
na turnaji stal Petr Bigas, který vstřelil
6 gólů. Chybělo málo k tomu, aby se
stal nejlepším střelcem turnaje.
V únoru Jindřichovice absolvovaly
tradiční zimní soustředění na Bublavě
– bližší informace jsou k dispozici na
adrese: http://www.havlici.cz
Tomáš Havlík

PESTRÁ SEZÓNA

V sobotu 18. 6.
2011 proběhne po
závěrečném fotbalovém zápase sezóny s Baníkem Svatava
na
jindřichovickém
hřišti zábava, kde zahraje kapela Trioband a bude i tradiční
tombola.
V sobotu 6.8.2011

se uskuteční již
4. ročník Memoriálu
Miroslava Fojtíka za
účasti 4 oddílů. Součástí turnaje bude
i tradiční atraktivní
zápas ŽENY versus
MUŽI.
Aktuální informace naleznete na webu:
w w w. v o l n y. c z /
fkjindrichovice
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Občasník pro obec Jindřichovice a osady Háj, Heřmanov, Hradecká, Loučná, Mezihorská, Poušť a Stará

VĚTRNÍK
31. března 2011

Milí
spoluobčané,

máme za sebou tuhou zimu. Pro každého z nás byla náročná. A pro obec
a její pokladnu obzvlášť. Vynaložili jsme ne-malé finanční
prostředky
abychom
zvládli prohrnování komunikací, jejich posyp
a odstraňování ledu a sněhu ze střech. Na
tomto místě musím zvednout svůj hlas na
podporu ocenění náročné práce našich dobrovolných hasičů. Měli plné ruce práce s odklízením padlých stromů. Často vyjížděli
i v noci.
Teď chceme po zimě důkladně uklízet.
Obec to potřebuje. Očekáváme, že nám pomůže úřad práce a dodá pracovníky.
Co nás čeká? Chceme zahájit třetí etapu
výstavby kanalizace a vodovodu v Jindřichovicích. Usilujeme dostat dotace ve výši 31
miliónů korun. Čeká nás oprava střechy budovy školy a radnice. Tady počítáme s částkou dotace 1,8 miliónu korun, přičemž obec
sama doplatí přibližně 2,5 miliónu. Jsou to

Ročník 6

velká čísla, ale děláme vše proto, abychom
peníze z dotací získali.
Větrná elektrárna ve Staré, která byla vybudována loni na podzim, nám už peníze přináší. Obec obdržela od firmy WINDENERGIE mimořádný jednorázový příspěvek půl
miliónu korun. Je určen na vybudování dvou
přechodů pro chodce v Jindřichovicích.
A jen připomínám, že po dobu 25 let bude
obec dostávat z provozu elektrárny ročně
460 tisíc korun. A to jistě není malá částka.
Chceme tyto peníze smysluplně investovat
do rozvoje naší obce a jejich osad.
A co mě trápí? Je to stav našeho hřbitova v Jindřichovicích. Jeho pobořené zdi jsou
nepěknou vizitkou naší obce. Věřím, že i pro
obnovu hřbitova najdeme prostředky.
Velmi si vážím práce všech dobrovolníků,
kteří se zapojují do organizování různých
společenských akcí v obci. Nelitují svého
času ani peněz, které na ně dobrovolně věnují. Také díky jim žije naše obec radostněji.
Díky za to.
A také jsem ráda, že náš jindřichovický
zpravodaj dostáváte v nové podobě i s novým a příhodnějším názvem Větrník.
Anna Polívková, starostka

ROZLOSOVÁNÍ – JARO 2011
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
16. kolo
25. kolo
26. kolo
27. kolo
28. kolo
17. kolo
29. kolo
30. kolo

SO - 26.03.2011
NE - 03.04.2011
SO - 09.04.2011
NE - 17.04.2011
SO - 23.04.2011
SO - 30.04.2011
SO - 07.05.2011
ST - 11.05.2011
SO - 14.05.2011
SO - 21.05.2011
SO - 28.05.2011
SO - 04.06.2011
ST - 08.06.2011
SO - 11.06.2011
SO - 18.06.2011

15.00 hod.
15.00 hod.
16.30 hod.
15.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.15 hod.
10.15 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.30 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.

FK Jindřichovice – Spartak Horní Slavkov „B“
BU Nové Sedlo „B“ – FK Jindřichovice
FK Jindřichovice – Sokol Chlum
OSS Lomnice „B“ – FK Jindřichovice
FK Jindřichovice – Sokol Kačerov
SK Oloví – FK Jindřichovice
FK Jindřichovice – Baník Krásno
SK Dolní 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

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.

PYŽAMOVÝ KARNEVAL ZAMÁVAL JARU.

Jindřichovice se na začátku března bavily, soutěžily a smály se. V opravdových nočních róbách uspořádaly rej před radnicí a prošly obcí.
Foto František Kšajt - Větrník

číslo 1

TAKÉ JSEM
PODEPSALA
VĚTRNÍKY
Ráda vzpomínám na
dobu, když jsme jako děti
se zatajeným dechem
naslouchaly zvukům telegrafních drátů. A nevzpomínám si, že by ty
sloupy někomu vadily.
Nepamatuji se ani, že by
někdo protestoval proti
obludným železným stožárům elektrického vedení, které se rozmnožily
v krajině. Všichni si s naprostou samozřejmostí
denně chceme zapnout
ten svůj nepostradatelný
elektrospotřebič,
aniž
bychom zvažovali, z jakého více či méně ekologického zdroje elektřina
je. Má to naše příroda
těžké. Telegrafní dráty
už nezpívají, ale různých
energetických zdrojů přibývá. My máme za obcí
nově postavenou větrnou
elektrárnu. Čtyři větrníky spolehlivě ukazují
odkud vítr fouká a každá otočka vrtule nese do
obecní pokladny nemalý peníz. Správně bych
měla dodat, že větrníků
tady máme vlastně šest.
Tím pátým je nedaleký
kopec Větrník u Heřmanova ( vysoký 706,5
metru) a tím nejmladším
– šestým - je novorozeně
Občasník Větrník, kterého právě držíte v rukách.
Nechť je naším společným zvídavým dítkem.
Marcela Lochovská

Je naším přáním, aby vám nová podoba novin - náš společný Větrník - přinášel mnoho užitečných informací, aby
nás propojil ve společném úsilí pohodového a laskavého soužití všech občanů Jindřichovic a jejích osad.
František Kšajt, redaktor
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Ze zasedání zastupitelstva obce Jindřichovice
10.2.2011
Zastupitelstvo obce schválilo:
-rozpočet SMOK na rok 2011, příjmy celkem 800.524
Kč, výdaje celkem 899.482 Kč, deficit bude financován
z přebytků minulých let
-záměr pořídit „Územní plán Jindřichovice“ týká se
celého území včetně všech osad
-složení povodňové komise
-podání žádosti o dotaci pro rok 2011 na podporu
územně plánovací činnosti
-vypsání výběrového řízení na zhotovitele „Územního
plánu Jindřichovice“
-nabídku na zajištění přípravy a organizace výběrového
řízení připravované stavby „Obnova střechy obecního
úřadu v Jindřichovicích“
-žádost o pořizování dokumentace ÚP Jndřichovice,
Městským úřadem Kraslice, úřadem územního
plánování
-inventarizace majetku obce za rok 2010
-prodeje a pronájmy pozemků

stav finančních prostředků k 31.12.2010: 3.626.536,45
Kč
pohledávky od občanů za (psi, komunální odpad,
sankční platby) 11.450 Kč
-smlouvy o provádění těžební a pěstební činnosti
v obecních lesích
-vymezení ploch potenciálně nebo podmíněně
přístupných pro využití větrné energie na území obce
Jindřichovice dle vydané ZÚR Karlovarského kraje
-využití ploch na umístění větrných elektráren, a to
pouze v k.ú. Jindřichovice
-maximální rozsah větrných elektráren v k.ú.
Jindřichovice v počtu 7 věží
-doplnění p.p. č 1917/10 v k.ú. části Háj (stavební
uzávěra – uranová ložiska)
-název obecních novin „Větrník“, redaktora a členy
redakční rady
-prodeje a pronájmy pozemků

Ze zasedání zastupitelstva obce Jindřichovice
24.2.2011
Zastupitelstvo obce schválilo:
-rozpočet obce na rok 2011, příjmy 8.340.900 Kč,
výdaje 9.189.500 Kč, deficit ve výši 848.600 Kč bude
hrazen z přebytků předcházejících let
-závěrečný účet obce Jindřichovice a rozbor hospodaření obce za rok 2010 bez výhrad
celkové příjmy za rok 2010: 9.886.543,44 Kč splněny
na 103,17 %
celkové výdaje za rok 2010: 9.557.676,72 Kč splněny
na 88,69 %

Oznámení pro občany obce a přilehlých osad
Pošta v Jindřichovicích má z důvodu sčítání lidu
v době od 7.3.2011 do 14.4.2011 omezený provoz.
Otevřena bude pouze od 8 do 9 hodin.

Další veřejná schůze se bude konat dne 7. 4. 2011
v 17 hodin v budově OÚ.

Upozorňujeme občany, aby nekáceli stromy bez
zákonného rozhodnutí a nevystavovali se tak vysokým
pokutám. Bližší informace získáte na Obecním úřadě
v Jindřichovicích nebo na odboru Životního prostředí
Městského úřadu v Kraslicích.
Anna Polívková, starostka

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Ve volbách do zastupitelstva obce v říjnu
minulého roku kandidovali v naší obci Česká
strana sociálně demokratická, Porozumění,
Stabilita a Nezávislí kandidáti. Voleb se
zúčastnilo 71,28% voličů.
Do zastupitelstva obce byli zvoleni:
1. Anna Polívková (Porozumění) – 134 hlasů.
2. Irena Lechanová (Porozumění) – 120 hlasů.
3. Ivan Polívka (Porozumění) – 101 hlas.
4. Jan Lavrenčík (Stabilita) - 59 hlasů.
5. Josef Plaub (Nezávislí kandidáti – 104 hlasy.
6. Josef Surový (Nezávislí kandidáti) – 97 hlasů.
7. Jiří Korel (Nezávislí kandidáti) – 96 hlasů.

Nově zvolený zastupitel Josef Plaub se vzdal
mandátu, rovněž tak náhradnice Hana Zichová. Novým
zastupitelem se stal další náhradník Petr Fojtík.
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce 11.
listopadu 2010 byla starostkou obce zvolena Anna
Polívková a místostarostkou Irena Lechanová.
Na jednání zastupitelstva 25. listopadu byl zvolen
předsedou finančního výboru Ivan Polívka a členy
výboru Jan Šťastný a Ulrika Lillová. Předsedou
kontrolního výboru byl zvolen Jiří Korel a členy výboru
Jan Lavrenčík a Alena Matějková. Předsedou kulturní
komise byl zvolen Jan Lavrenčík a členy komise
Lenka Račáková, Olga Wneková, Marcela Lišková,
Eva Polívková, Kateřina Dojčarová, Eva Lavrenčíková,
Zuzana Račáková, Lenka Tvrzová a Hana Kočalková.
Připravil Jiří Korel
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PYŽAMOVÝ KARNEVAL MĚL ÚSPĚCH

Pyžamový karneval si užívaly hlavně děti, ale ani dospělí
se nenudili.		
Foto František Kšajt - Větrník

Náš Jindřichovický karneval, který se uskutečnil
5. března, prošel letos malou změnou. Nápad přišel
poté, co jsme zjistili, že termín naší akce je velmi blízko
karnevalu v místní ZŠ a MŠ a tak jsme vyzkoušeli něco
nového – karneval v pyžamech.
Na akci dorazilo spoustu úsměvných kostýmů. Někteří si dali opravdu velkou práci a sobě i dětem přichystali
opravdové noční róby... Bylo velmi těžké vybrat pouze
jednu nejzajímavější a tak jsme zapojili všechny přítomné dospěláky. Jiří Nemeth získal titul NEJKRÁSNĚJŠÍ PYŽAMO a odnesl si dárkový balíček. Oceněn byl
i kostým Marcely Liškové, který za nejkrásnější zvolily
samy děti. Velký dík patří panu Kováčovi, který naše
tance a zpěvy doprovodil hrou na harmoniku. Chtěli
jsme se pobavit, zasoutěžit si a zasmát se. A to vše se
nám podařilo! 		
Lenka Račáková

BLÁZNIVÁ JÍZDA AŽ PŘÍŠTÍ ROK

I přesto, že jsme se snažili vybrat co nejvhodnější termín ke konání této akce, počasí nám letos nepřálo. Oba vyhlášené
termíny zmařilo výrazné oteplení. Budeme se tedy těšit na následující rok a jistě už napadne sníh v ten správný čas.

KULTURNÍ KOMISE PŘIPRAVUJE:
30. dubna

- Pálení čarodějnic, stavění májky, lampionový průvod
Naše obec se zúčastní soutěže o nejhezčí májku,
kterou vyhlásila společnost Hamé s.r.o.
4. června - MDD - pohádková cesta na přání dětí a kácení májky
6. srpna
- Fotbalové utkání ŽENY versus MUŽI
27. srpna - Ukončení prázdnin - soutěž o nejhezčí větrníček
7. listopadu - Vánoční trhy 2011 (1.advent)
V případě nepříznivého počasí se mohou termíny změnit.

KAM O VELIKONOCÍCH

Svatý týden léta Páně 2011 v kraslické farnosti
16.4. Mše svatá 8 hod. Bublava, 9.15 Stříbrná
17.4. Květná (pašijová) neděle 8 hod. Rotava, 9 hod.Kraslice,
11 hod. Jindřichovice, 14.30 Oloví
21.4. Zelený čtvrtek 18 hod. Kraslice – pro všechny
22.4. Velký pátek 18 hod. Kraslice – pro všechny
23.4. Velikonoční vigilie Bílá sobota 18 hod.Kraslice – pro všechny
24.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 8 hod.Rotava, 9.30 Kraslice,
11 hod. Jindřichovice, 14.30 Oloví
25.4. Pondělí velikonoční 9 hod. Bublava, 11hod. Stříbrná,
14hod. H.Nivy, 17 hod.Sněžná
P. Peter Fořt

OPRAVÍ VĚŽ.
Už letos podle slov církve dostane kostel v Jindřichovicích novou fasádu.
Foto František Kšajt - Větrník

STRAŠIDELNÝ LES VE ŠKOLCE

Dlouho očekávaný maškarní bál, spíše strašidelný rej, se
uskutečnil v jindřichovické mateřské škole na konci února.
Tématem byl strašidelný les. Již od rána se školka hemžila
čarodějnicemi, kostlivci, bílými strašidly, navštívil nás pan
upír a dokonce i neznámé strašidlo „fuseklák“, které jak
už název napovídá, straší zejména v prádelním koši. Přišel
i pavouk, strašidlo lesní, kouzelník nebo třeba Hejkalové.
Když dorazily všechny strašidelné postavy, přesunuli jsme
se do hlubokého, děsivého lesa a zahájili náš rej společným tancem. Během celého dopoledne jsme si hráli, zpívali a také soutěžili. Nejlepší masku jsme letos nevyhlašovali,

jelikož každá maska měla něco do sebe a bylo vidět, že si
děti daly s výrobou značnou práci. Celý maškarák proběhl
v příjemně strašidelné atmosféře a byl zakončen děsivým
obědem, který uvařila kouzelnice z darů přírody. Na talíři se objevily hadí ocásky, žabí stehýnka a samozřejmě
nechyběl kouzelný lektvar, po kterém se zlobivé děti měly
proměnit v odporné ropuchy. Ale protože se všichni dobře
bavili a nikdo neměl čas zlobit, tak se žádná žába ve školce
neobjevila. Už se proto zase těšíme na příští masopustní
čas a teď už se chystáme na blížící se Den matek a s ním
spojenou besídku. 			
Petra Kursová
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AKTUALITY Z OBCE

ZIMA NÁS PŘIŠLA DRAHO. Obec Jindřichovice vynaložila na zimní údržbu komunikací v měsících listopad 2010 až únor 2011 značné finanční prostředky: „Jindřichovice, Loučná, Smrčina, Heřmanov, Háj - 141.945
Kč a Mezihorská, Hradecká, Poušť - 133.888 Kč,“ vyčíslila starostka Anna Polívková.
KOLIK NÁS JE. Obec Jindřichovice měla k 1. lednu letošního roku 506 obyvatel. Z toho samotné Jindřichovice 378 a osady Háj 38, Heřmanov 7, Hradecká
20. Loučna 13, Mezihorská 37, Poušť 12 a Stará 1.
V roce 2010 se narodily čtyři děti a zemřeli tři lidé.
-seb-

BOJ SE SNĚHEM BYL TĚŽKÝ. Letošní zima byla
plná sněhu. Nejvíc by o tom mohl povídat Jiří Račák
a pracovníci Rotavské obchodní společnosti, kteří se
starali o průjezdnost silnic a cest. Na snímku Jiří Račák bojuje se svým traktorem s přívaly sněhu v osadě
Loučná. 		
Foto František Kšajt – Větrník
KOSTELNÍ VĚŽ V NOVÉM KABÁTĚ. Celková
oprava pláště věže kostela sv. Martina v Jindřichovicích
začne co nejdříve. Poprvé naše Římskokatolická farnost
Kraslice žádá o dotace z Evropské unie. Díky pomoci
vedení obce Jindřichovice paní Ireně Lechanové a starostky Anny Polívkové, se náš kostel v Jindřichovicích
– společné kulturní i duchovní dědictví – dostává do
povědomí našeho kraje. Rozpočet na opravu věže kostela přesahuje hranici 1,5 mil. Kč. Výběrové řízení na
dodavatele stavebních prací probíhalo do konce března.
Zúčastnili se ho čtyři stavební firmy, které mají bohaté
zkušenosti s opravami památek.
P. Peter Fořt

Z LOMU JE JEZÍRKO. V krásné jezírko se proměnil zatopený lom u Jindřichovic. Láká svou krásnou přírodní scenérií turisty a potápěče. Do šedesátých let minulého století tam byl ještě v provozu lom – štěrkovna.
Nacházel se na čedičovém vrchu Kernberg (676 m.n.m)
a na levém břehu Rotavského potoka. Lom byl původně založen roku 1905 firmou Krušnohorská štěrkovna – společnost Förster, Langers Comp. a do provozu
byl uveden o rok později. V roce 1920 byla štěrkovna
odkoupena akciovou společností Spojené čedičové závody v Karlových Varech a byla plně modernizována
a rozšířena. Pak ale přestala sloužit svému účelu.
Jiří Korel, kronikář
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ VĚTRNÍČEK.
Redakce Větrníku a kulturní komise obce Jindřichovice vyhlašují soutěž pro děti o Nejhezčí větrníček. Soutěž
bude vyhodnocena na konci prázdnin 27. srpna. Ceny
pro tři nejúspěšnější věnuje firma WINDENERGIE s.r.o.
TAJEMNÝ POSEL. Prázdninová setkání dětí s názvem Tajemný posel připravuje v Jindřichovicích 22.
Přední hlídka Royal Rangers Kraslice. Děti mají letos
pro svůj letní tábor poprvé připraveny dva termíny.
První tábor se uskuteční od 5. do 13. srpna a druhý od
14. do 21. srpna. 			
–seb-

HASIČI MĚLI V ZIMĚ NAPILNO

Náš region zasáhlo v době od 11.
do 24.12. minulého roku silné sněžení. Hasiči se potýkali zvláště s polomy stromů. Naše jednotka zasahovala v tomto období celkem 16x.
Převážně na silnici č. 210 na úseku
Dolní Nivy–Jindřichovice-křižovatka Dolní Rotava a dále ve směrech
na Mezihorskou a Hradeckou.
Naše jednotka v prosinci najela na nový svolávací systém JAY,
kdy v případě výjezdu vyhlašuje
operační středisko poplach přímo z Karlových Varů přes obecní
rozhlas a zároveň zásahové družstvo dostane spolu s prozváněním
na mobilní telefon i SMS zprávu
s informacemi o události. Díky to-

muto systému jsme velmi zkrátili
časy výjezdů.
V zimě jsme také zasahovali při
požáru v Jindřichovicích. Jednalo
se o požár velkokapacitního kontejneru na odpad. Poplach byl naší
jednotce vyhlášen 3.12.2010. Požár
jsme zlikvidovali jednoduchými hasicími prostředky.
I v lednu naše jednotka ještě vyjížděla k popadaným stromům. Poté
přišla prudká obleva spojená s táním sněhu. Problémy nastaly hlavně na Hradecké, kde 14. ledna voda
zaplavila sedm objektů, převážně
zahrady, cesty a sklepy. Jednotka
hasičů z Jindřichovic se pokusila
odčerpávat vodu všemi dostupný-

mi prostředky, ale toto řešení se
projevilo jako nedostatečné. Proto
po poradě s operačním střediskem
a starostkou obce byl povolán traktorbagr firmy Zeman autodoprava
a voda byla odvedena provizorním
výkopem. Tímto bych chtěl poděkovat panu Jaroslavu Zemanovi za
ochotu a pomoc.
Hasiči ještě v únoru absolvovali
dvoudenní výcvik nositelů dýchací
techniky. První den se uskutečnil
teoretický výcvik na stanici v Sokolově a druhý den praktický výcvik
na cvičebním polygonu v Citicích.
Další hasiči prodělali cyklický výcvik pro obsluhu motorových pil.
Jan Šťastný, velitel jednotky
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ČÍM CHCI OSOBNĚ PŘISPĚT K BLAHU NAŠÍ OBCE?
ANKETA ZASTUPITELŮ
Jiří Korel: Nejvíce mě
trápí špatný stav místních
komunikací, a to nejen v Jindřichovicích, ale i v našich
osadách. Dále považuji za
nutné modernizovat kabiny
na fotbalovém hřišti. Zatím
se totiž provádějí jen menší
opravy, ale je nutná celková
rekonstrukce. Vše stojí na
nedostatku finančních prostředků. Jako zastupitel se
budu snažit, aby finanční prostředky obce byly vynakládány účelně, hlavně tam, kde jich je nutně třeba.
Josef Surový: Teď, když
roztál sníh, tak naše obec
nevypadá vůbec pěkně a já
bych
chtěl napomoci alespoň
trochu prosbou, která směřuje k našim obyvatelům,
kteří mají rádi tu naši vesnici
a chtějí, aby tu bylo pěkně
a čisto. Chtěl bych oslovit
majitele psů venčící své oblíbence na veřejných prostranstvích obce, aby brali ohled na své spoluobčany
a dodržovali elementární zásady hygieny a uklízeli po
svých pejscích exkrementy. Přímo úměrně tomu jak
ustupuje sněhová pokrývka, vystupuje spousta psích
výkalů. Není to dobrá vizitka jak.majitelů psů, tak
obce. Přestože si může každý občan opatřit libovolného psa v libovolném počtu, musí dodržovat zákonné
normy a veterinární a zdravotní předpisy.
Jan Lavrenčík: Myslím
si, že v obci Jindřichovice
a přilehlých osadách je třeba
zlepšit občanskou vybavenost. A to chci podporovat.
To znamená dokončit v Jindřichovicích kanalizaci a vodovod, postupně dle potřeby
opravit v obci a v osadách
poničené komunikace a rekonstruovat veřejné osvětlení, aby byl jeho provoz co
nejefektivnější a nejúspornější. Chci podporovat kulturní život v obci. S velitelem místních hasičů nás napadla myšlenka výstavby hasičské zbrojnice spojené
s kulturním domem, proto bych se rád pokusil získat
finance na tento projekt z evropských fondů. Bohužel
v dnešní době je vše otázkou peněz, takže na nich bude
záležet, jak rychle bude možné tohle vše realizovat.

Ivan Polívka: Vzhledem
k tomu, že toto volební období je mé poslední, budu především podporovat dokončení rozpracovaných akcí.
To je dostavba obecního
vodovodu a kanalizace. Dále
budu prosazovat výstavbu
dalších větrných elektráren,
což do budoucna dá šanci
obecnímu rozpočtu získat pravidelný zdroj finančních
prostředků. Jak budou využívány, o tom už budou rozhodovat jiní, ale předpokládám, že se konečně dostane
na komunikace, které už jsou nyní v dezolátním stavu,
na sportovní zařízení (kabiny) a v neposlední řadě na
výstavbu hasičské zbrojnice. Předpokládám také, že
do konce volebního období zvládnu funkci předsedy
finančního výboru.
Petr Fojtík: Žijeme v malé
obci, proto bych byl rád,
kdyby mezi lidmi skončily
rozbroje, závist a pomluvy.
Tohoto cíle dosáhneme jen
zvýšenou komunikací. Vyzývám vás proto tímto – zúčastňujte se veřejných zasedání, navštěvujte náš obecní
úřad s dotazy a zapojte se
do chodu obce. Myslím si, že toto je cesta, která vede
k stmelení.
Irena Lechanová: Jsem
původce myšlenky vybudovat kanalizaci a vodovod
v Jindřichovicích a trvalo mi
dva roky, než jsem přemluvila celé zastupitelstvo, že
je potřeba přivést do vesnice
i vodu. Stále mi zastupitelé
tvrdili, že je vody dostatek.
Pak ale nastalo po dva roky
období sucha a projekt byl schválen. Přesvědčit občany o vodě nebyl problém, ale na kanalizaci byl názor,
že není třeba. A tak jsem to dotáhla komplet do konce
a dnes lidé, co mají kanalizaci, jsou spokojeni, a ti co
ji nemají a jsou slušní a vyvážejí, se už těší až ji budou
mít, a uhánějí mě. Tak vlastně nevím, jestli obě stavby
jsou pro blaho obce nebo ne. Máme sedm k. ú., a když
budujeme něco za miliony v centrální části obce, tak
nám osady vyčítají, že neděláme nic pro jejich blaho,
tak nevím jestli něco dělám pro blaho nás všech nebo
ne… Ale chci v tomto mém úsilí určitě pokračovat.
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VĚTRNÝ PARK UŽ DODÁVÁ ELEKTRICKOU ENERGII
Ekologii začal účinně pomáhat větrný park Jindřichovice – Stará, i když je zatím ve zkušebním provozu. Kolaudace proběhne v červnu. Čtyři větrné elektrárny typu E-82 E2 - výrobce ENERCON GmbH
z Německa – byly dostavěny v listopadu minulého
roku a zkušební provoz zahájily na začátku prosince. Do sítě od té doby už v březnu dodaly celkem
přes 3 200 000 kWh.
Jedna elektrárna parku Jindřichovice - Stará má výkon
2 300 kW. Pro vítr si sahá stožár vysoký 108 metrů, přičemž průměr rotorů vrtulí je 82 metrů. „Během zkušebního provozu je měřen hluk a vliv výroby na energetickou
síť provozovatele distribuční sítě ČEZ Distribuce, a.s.,“

řekl Větrníku prokurista firmy WINDENERGIE, s.r.o.
Rudolf Kreisinger.
“Počáteční rozjezd provozu elektráren provázelo náročné nastavování softwaru systému řízení větrných
elektráren, zprovozňování vytápění rotoru pro období,
kdy se tvoří námraza, apod. VE číslo 4 měla problémy
s dodaným transformátorem, který měl závadu na vinutí. Až do jeho výměny byla proto celý leden mimo
provoz. Velkou roli sehrálo i extrémně studené počasí.
Přes tyto počáteční problémy však jindřichovický větrný park elektrickou energii již plně a bez závad vyrábí,“
uzavřel Rudolf Kreisinger.
František Kšajt
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V LESÍCH HOSPODAŘÍME DOBŘE
Na konci loňského roku skončila platnost Lesního hospodářského
plánu pro LHC Jindřichovice, který byl schválen na decennium 20012010. Lesní hospodářský plán (LHP) byl jako celek splněn.
Práce na novém LHP jsou v závěrečné fázi.
V průběhu let 2001-2010 došlo
ke značným změnám v majetkové držbě a z původních 54,66 ha
lesní půdy narostl lesní majetek
obce Jindřichovice na současných
114,15 ha. Značnou zásluhu na této
pozitivní změně má starostka obce
Anna Polívková, která velice aktivně zajišťovala zaměřování pozemků i vlastní převzetí od LČR.

Vyhodnocení LHP 2001-2010
Veškerá závazná ustanovení plánu – dodržení maximální výše těžeb, dodržení stanoveného procenta melioračních
a zpevňujících dřevin a výchovné zásahy v porostech do 40ti let
stáří - byla dodržena. Rovněž se
úspěšně dařilo plnění i ostatních
úkolů: dodržení zákonných lhůt
k zalesnění holin,dodržení zákonných lhůt k zajištění kultur, zajiš-

Statistické údaje - ekonomika hospodaření
Výkon
těžba dřeva
prořezávky
probírky-40

plán
4 621 m
2,63 ha
1,57 ha

skutečnost
3

Hospodářský výsledek 2001-2010
příjmy
výdaje
hospodářský
výsledek

4 186 591 Kč
1 185 483 Kč

4 587 m3
2,93 ha
1,57 ha
Průměrný výnos z 1 ha
3 751 Kč (započítána těžba
i z převzatých pozemků v průběhu platnosti původního
LHP a výměra přepočítána
na průměrných 80 ha).

LESY MUSÍME CHRÁNIT.
V lesích, které patří obci Jindřichovice,
hospodaříme dobře.
3 001 108 Kč
Foto František Kšajt - Větrník
tění ochrany kultur a ochrany lesa, nulého decennia značně kolísaly. dřichovice dosáhli v hospodaření mizajišťování přeměny smrkových Hlavním důvodem propadu cen mořádně dobrých výsledků. Zásluhu
monokultur na porosty smíšené, byly přírodní katastrofy – kalami- na tom má i velmi dobrá spolupráce
posilování mimoprodukční funkce ty Kyril (19.-20.1.2007) a Emma s naším hlavním dodavatelem těžeblesa, zajišťování trvalé výnosovosti (1.-2.3.2008), které postihly té- ních prací – firmou Antonín Kolda.
měř celou Evropu. Nadbytek dře- Poděkování patří všem pracovníkům
a vyrovnaného hospodaření LHC.
Pozitivní výsledky hospodaření va spolu s celosvětovou krizí byly v pěstební činnosti, většině našich
potvrdila i kontrola České inspekce hlavními aktéry strmého pádu cen občanů - návštěvníků lesa za vzorné chování v našem lese.Věřím, že
ŽP, která proběhla na LHC Jindři- v hodnoceném období.
Zásadní vliv na úroveň cen dřeva v následujícím období budeme moci
chovice v březnu 2009.
Pro obec jako vlastníka lesa je má s.p. LČR, který dodává na trh více pochválit i motorkáře, kteří dobrou
zásadním příjmem tržba z prodeje než 50 % surového dříví. I přes tyto pověst našim občanům zatím kazí.
dřeva. Ceny dřeva v průběhu mi- nepříznivé vlivy jsme na LHC Jin- (redakčně kráceno)
Karel Lucák,

Hlavolam: Montáž „hlavy“ elektrické elektrárny byla velmi náročná. Najdete dva montéry uvnitř?
Foto archiv WINDENERGIE, s.r.o.

odborný lesní hospodář

ZVĚŘ POTŘEBUJE V LESE PŘEDEVŠÍM KLID
Větrný park ve Staré už dodává ekologickou elektrickou energii.
Foto František Kšajt – Větrník

Větrný park Jindřichovice – Stará byl dokončen
v listopadu minulého roku. Pohled na montáž jedné
ze čtyř větrných elektráren.
Foto archiv WINDENERGIE, s.r.o.

PENÍZE PRO OBEC
Naše obec JINDŘICHOVICE již obdržela od firmy WINDENERGIE, s.r.o.
mimořádný jednorázový příspěvek půl miliónu korun a po dobu 25 let bude dostávat
z provozu čtyř větrných elektráren ve Staré 460 tisíc korun ročně.

Tak nám konečně skončila zima.
S jarním úklidem a prací na zahrádkách, přichází i doba aktivního odpočinku, příroda rozkvétá,
a to je čas na procházky.
Rád bych proto připomněl, že
v této krásné krajině žije mnoho
zvěře, a proto si je před vstupem
do ní potřeba uvědomit, že my lidé
jsme zde jenom na návštěvě a že
DOMA je zde ZVĚŘ!

Po letošní velice tuhé zimě, je zvěř
i přes dobré přikrmování zesláblá
a k potřebné regeneraci potřebuje klid.
Jakmile nabere potřebnou sílu, tak
s příchodem májových a červnových
dnů začne klást mláďata. A to je doba,
kdy bychom do ní měli zvážit vstup,
a pokud už do ní vstupujeme, tak
s maximální ohleduplností.
Vyzývám tímto všechny občany,
kteří přírodu navštěvují a mají ji

rádi, chovejte se vždy ukázněně
a potichu, nechte doma své motorky, čtyřkolky a voďte své pejsky
vždy na vodítku, neboť není nic
horšího, než když vás v době slabosti, nemoci a starosti o potomky
svým nevhodným chováním někdo
stále vyrušuje.
Petr Fojtík,
předseda Mysliveckého sdružení
Černý Kámen

