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Ročník 5.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Na jednání ZO, které se konalo
17. 12. 2009 v budově Obecního úřadu v
Jindřichovicích, schválilo zastupitelstvo
rozpočtové provizorium obce na měsíc
leden a únor 2010:
příjmy celkem ... 1.227.300,- Kč
výdaje celkem ... 953.130,- Kč
Stav finančních prostředků ke dni 16. 12.
2009 činí 5.208.762,92 Kč.
Schválena byla cena vodného a
stočného pro rok 2010 pro občany, kteří
využívají obecní zdroj - vodné 36,- Kč/m3,
3
stočné 33,- Kč/m . Od 1. 1. 2010 bude ZO
Jindřichovice jednat o vstupu do
Vodohospodářského svazku Sokolov z
důvodu zaručení regionální ceny tak, aby
do budoucna obec nemusela dotovat cenu
vodného a stočného.
Schválena byla nabídka na
zpracování zadávací dokumentace 3.
etapy kanalizace a vodovodu v obci
Jindřichovice od společnosti KV
engineering, s.r.o. z Karlových Varů. Cena
nabízených prací se týká vypracování
projektové dokumentace na hlavní
kanalizační sběrač A, dále na stoku A1 (pro
napojení školy a obecního úřadu), čerpací
stanici odpadních vod s dopravním
zálivem, výtlačný řad kanalizace, přípojku
NN, v plné délce vodovodní řad 3, řad 9 v
délce cca 150 m ukončený před čp. 143 a
řad 10 v délce cca 32 m ukončený u revizní
šachty RŠ86 (stoka A). Cena je stanovena
na 154.700,- Kč vč. DPH.
Schválena byla nabídka na
celkovou likvidaci nefunkční ČOV - okály
směr Loučná. ZO ze dvou zaslaných
nabídek vybralo Stavební práce Petr
Fojtík. Nabídka na celkovou likvidaci
ČOV činí 73.800,74 Kč vč. DPH.
Schválena byla část usnesení č.
102/09, kterým měla být na základě
vystavené faktury se splatností do 31. 5.
2010 obcí Jindřichovice uhrazena částka
269.433,- Kč za vybudování bezdrátového
rozhlasu. Firmě SOVTRADIO s.r.o. se
sídlem Mokrého 202/1, 389 01 Vodňany
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bude proplacena částka 269.433,- Kč ještě
v roce 2009.
Na jednání ZO, které se
konalo 18. 2. 2010 v budově Obecního
úřadu v Jindřichovicích, schválilo
zastupitelstvo obce rozpočet na rok 2010
podle závazných ukazatelů stanovených
do paragrafů (vyvěšen bude od 1. 2. 2010
do 17. 2. 2010):
příjmy ... 7.860.900,- Kč
výdaje ... 7.632.780,- Kč
Přebytkový rozpočet činí 228.120,- Kč.
Stav finančních prostředků na BÚ k 28. 1.
2010 činil 3.982.133,26 Kč.
Schválena byla dodatečně
smlouva o dílo č. 10011000 s firmou KV
engineering, Karlovy Vary na projekt
Jindřichovice - kanalizace a vodovod, 3.
etapa. Předmětem plnění smlouvy je
provedení a dodání zadávací projektové
dokumentace na stavbu Jindřichovice kanalizace a vodovod, 3. etapa v termínu
do 28. 2. 2010 v celkové výši 128.917,Kč (bez DPH).
Schválena byla smlouva o dílo č.
1/2010 vč. dodatku č. 1 ze dne 19. 2. 2010 s
panem ing. Pavlem Melicharem z Oloví.
Předmětem smlouvy je pěstební činnost,
obnova, výchova a ochrana lesa.
Schválena byla nabídka na
dodávku těžebních prací s následným
odkupem dřevní hmoty. ZO ze dvou
nabídek vybralo nabídku pana Antonína
Koldy ze Stříbrné. Průměrná nabízená
cena za 1 m3 surového dříví je 685,- Kč.

ČÍSLO 1
O VODĚ
Co je to vlastně voda? Kdo dával ve
škole pozor, tak ví, že dva atomy vodíku a jeden
kyslíku dají dohromady molekulu vody. A když
je těch molekul moc a moc, tak tu vodu
uvidíme. Také si možná vzpomenete, že bez
vody není život, protože rostliny vezmou vodu
a k tomu oxid uhličitý a vyrobí z toho cukr a pak
se nadechnou kyslíku a uvolní energii. A my ty
rostliny sníme a s nimi i ten cukr. A pak se
nadechneme a uvolníme taky energii a s ní opět
vodu - a tu pak vyčuráme nebo vypotíme. A
stejně jí v našem těle zbude dost - vždyť my
jsme ze tří čtvrtin stejně jen samá voda.
No, tak tímhle vším ať se zabývají ve
škole, pro nás to není moc důležité (snad až na
to čurání). Čím je vlastně voda pro obyčejného
člověka? Pro někoho méně či více chutný
nápoj, pro kuchaře základ pro mnohá jídla, pro
meteorologa sníh a led a déšť a mlha a mraky,
pro geografa moře a jezero a řeka a vodopády a
gejzíry, pro geologa podzemní vody s
rozpuštěnými minerály, pro rybáře kapří
domov... Děti si s vodou spojují koupání,
maminky praní a umývání nádobí, tatínkové
třeba chladič automobilu. Vodu prostě
potřebujeme a někdy bychom jí měli raději o
něco míň (zvláště na jaře) a někdy o něco víc
(zvláště v létě).
A teď vy - čím je voda pro vás?
Miroslav Tvrz

hospodaření obce Jindřichovice k 31. 12.
2009:
celkové příjmy ... 8.960.879,59 Kč
celkové výdaje ... 8.983.718,94 Kč
Deficit rozpočtu bude uhrazen z přebytku
minulých let.
Stav finančních prostředků k 31. 12. 2009:
KB - běžný účet ... 3.707.752,73 Kč
ČSOB - běžný účet ... 0 Kč
Záloha na pokladně ... 0 Kč
Celkový stav finančních prostředků činí
3.707.752,73 Kč.

Schválena byla smlouva o dílo č.
19/2010 s firmou ing. Miroslav Balatka Geodetic ze Sokolova. Předmětem plnění
jsou komplexní geodetické práce a
vyhotovení geodetických podkladů pro
vydání přídělového majetku obce v k.ú.
Poušť. Cena prací je 285.120,- Kč vč.
DPH.

Poskytnuté dotace a příspěvky za rok 2009
činí 605.100,94 Kč.

ZO bere na vědomí rozbor

Anna Polívková, starostka

Inventarizace majetku, pohledávek a
závazků k 31. 12. 2009:
Dlouhodobý maj. ... 58.022.597,69 Kč
Pohledávky ... 5.100,- Kč
Závazky ... 1.442.205,- Kč

Strana 1

VÝŇATEK Z CENÍKU CHODOVSKÝCH
TECHNICKO-EKOLOGICKÝCH SLUŽEB
platného od 1. 1. 2009
Základní ceny odvozu komunálního odpadu pro režim 1 x týdně:

nádoba
110 / 120 litrů
240 litrů
360 litrů
660 litrů
1 100 litrů
velkoobjemový kontejner otevřený - vlastní
velkoobjemový kontejner uzavřený - vlastní
velkoobjemový kontejner otevřený - CHOTES
velkoobjemový kontejner uzavřený - CHOTES

cena s DPH
(Kč / rok)
1.526,3.001,4.388,7.593,12.655,102.019,70.254,107.796,76.031,-

Ceny pro ostatní režimy jsou příslušným násobkem nebo podílem uvedených cen.

Základní ceny odvozu tříděného odpadu z kontejnerů 1100 litrů:

komodita
papír
sklo
plast
nápojový karton

cena bez DPH
(Kč / měsíc)
335,335,620,250,-

cena s DPH
(Kč / rok)
4.382,4.382,8.110,3.270,-

Interval odvozu je 1 x týdně až 1 x za 4 týdny a nemá vliv na výši ceny. Cena je
platná pro první nádobu na každou komoditu na jednom stanovišti, na každou další
nádobu na stejném stanovišti je poskytnuta sleva ve výši 20%.

Základní ceny odvozu tříděného odpadu z kontejnerů 240 litrů:
cena bez DPH cena s DPH
komodita
(Kč / měsíc)
(Kč / rok)
papír
87,50
1.249,50
sklo
87,50
1.249,50
plast
160,2.285,Interval odvozu je 1 x týdně až 1 x za 4 týdny a nemá vliv na výši ceny.

INFORMACE PRO OBČANY O PRODUKCI KOMUNÁLNÍHO ODPADU VE VŠECH
KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍCH OBCE JINDŘICHOVICE V ROCE 2009
Obec Jindřichovice uhradila v
roce 2009:
ź 388.955,60 Kč za komunální odpad
ź 133.942,47 Kč za tříděný odpad
ź 73.880,20 Kč za objemný odpad
Celkem obec uhradila za odpad
596.778,27 Kč včetně DPH.
Obec Jindřichovice získala v
roce 2009:
ź 390.253,- Kč jako úhradu občanů za
svoz odpadu
ź 34.515,50 Kč jako příspěvek za tříděný
odpad
Celkem obec obdržela částku
426.768,50 Kč.
Rozdíl, který činí 172.009,27
Kč, obec uhradila ze svého rozpočtu.
Jelikož částka, kterou obec za
svoz komunálního odpadu doplácí, je
stále velmi vysoká, apeluji znovu na
naše občany, aby řádně odpad třídili, aby
do nádob na tříděný odpad házeli pouze
to, co tam patří (pokud budou vhazovat
do kontejnerů na tříděný odpad to, co
tam nepatří, znehodnotí celý obsah
nádoby a obec za něj neutrží ani korunu),
aby plastové láhve sešlapávali a aby do
popelnic vhazovali pouze vytříděný
komunální odpad. Jedině touto cestou
nebude muset obec v příštím roce
Jindřichovický zpravodaj

přistoupit k navýšení poplatků za
komunální opad. V Jindřichovicích se
nacházejí 3 stanoviště na tříděný odpad a
další 3 stanoviště pouze na plasty. U
jednoho stanoviště - před obchodem s
potravinami - se nachází červená nádoba
na nápojové kartony, např. krabice od
džusů, mléčných výrobků, vína apod. V
přidružených osadách se nacházejí
většinou nádoby na plasty, v Mezihorské
je celé hnízdo na tříděný odpad.
Do nádob s tříděným odpadem
je přísně zakázáno vhazovat:

aby do velkoobjemového kontejneru
nevhazovali nebezpečný odpad, který
tam nepatří.
Svoz nebezpečného odpadu se
koná pravidelně každý rok. V přízemí
budovy školy je umístěna nádoba na
elektrospotřebiče. Elektrospotřebiče
jsou výrobky, pro jejichž hlavní funkci je
elektrický proud nepostradatelný, tedy
výrobky, které se připojují do elektrické
sítě nebo obsahují baterie. Všechny nové
elektrospotřebiče jsou označeny
symbolem přeškrtnuté popelnice, ten
může být umístěn na přístroji, v
záručním listě, v návodu nebo na obalu.

ź plastové trubky, podlahové krytiny
ź voskovaný a uhlový papír (tzv.
kopírák)
Anna Polívková, starostka
ź skleněné láhve od chemikálií
ź obvazy, vložky
ź mastné a
znečištěné obaly
ź krabice se zbytky
CENÍK PLOŠNÉ INZERCE
nápojů
ź zrcadla, drátěné
Zastupitelstvo obce ve svém usnesení 50/09
sklo a autosklo
schválilo ceny plošné inzerce v Jindřichovickém
ź plastové nádoby
zpravodaji:
od olejů a
1.000,- Kč
celá strana (180 x 244,5 mm)
chemikálií
1
500,- Kč
/2 strany
ź keramiku,
1
300,- Kč
porcelán
/4 strany
1
ź mokrý, mastný a
/8 strany
100,- Kč
1
znečištěný papír
/16 strany
50,- Kč
D á l e
apeluji na občany,

Uvedené ceny jsou za jedno zveřejnění.
Platby budou vybírány formou sponzorského daru
na dětské aktivity a na rekonstrukci dětského hřiště.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V JINDŘICHOVICÍCH

Hasiči zasahovali
27. prosince loňského roku
byla naše jednotka o šesté hodině ranní
povolána k požáru rodinného domku v
Mezihorské. Na místo události jsme
dorazili jako druzí - už zde zasahovali
hasiči ze Sokolovské uhelné
společnosti Vřesová. Požár vznikl v
kotelně, která navazovala přímo na
garáž. Obě prostory byly již zcela v
plamenech včetně vozidla uvnitř.
Hasiči odnesli z místa požáru tlakové
plynové láhve a prováděli hašení a
rozebírání konstrukcí. Díky rychlému
zásahu sedmi jednotek hasičů se
podařilo polovinu domu zachránit. I
tak byla celková škoda odhadnuta na
1.500.000,- Kč. Příčinou požáru byla
závada na elektroinstalaci.
23. března tohoto roku byl
jednotce v 16 hodin vyhlášen poplach.

PLÝTVALO

SE,

Zimní údržba pozemních
komunikací není zrovna levná
záležitost. O tom jsme se mohli
přesvědčit i tuto zimu, kdy náklady
na prohrnování komunikací v celém
katastru obce dosáhly v období od
prosince 2009 do února 2010 částky
266.657,- Kč. Z toho 151.444,- Kč
připadá pouze na Mezihorskou.
Finanční prostředky na zimní
údržbu pro tento rok tak již byly
vyčerpány. Z těchto důvodů jsme
museli sáhnout k některým

Vyjeli jsme k rodinnému domu v
Jindřichovicích, který byl vlivem tání
sněhu a deštivému počasí zaplaven
vodou. Vodní laguna se nacházela na
pozemku majitele domu, měřila cca 50
x 30 metrů, dosahovala hloubky až 1
metr a začala prosakovat do sklepních
prostor. Jednotka vodu odčerpala
pomocí plovoucího čerpadla a
cisternového automobilu. Příčinou byl
pravděpodobně propadlý propustek
pod silnicí. Majitelem příslušné
komunikace je Správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, starostka obce již
dříve tuto závadu organizaci avizovala.

dorůstají. Proto bych se jako velitel
jindřichovických hasičů po předběžné
konzultaci s ostatními kolegy rád
pokusil zorganizovat kroužek mladých
hasičů a hasiček. Jednalo by se
především o účast v Dětské hasičské
lize Karlovarského kraje. Zatím je to
opravdu jen nápad v našich hlavách a
rád bych slyšel názory ostatních našich
spoluobčanů. Ohlasy a nápady mi
prosím pište na e-mail
stastny.jan@volny.cz.
Postupně získávám informace
o podmínkách v této soutěži. V případě
zájmu a získání podpory obce a dotací z
Karlovarského kraje bych si
představoval přípravy družstva ještě
letos a v roce 2011 ostrý start. Zatím se
jedná jen o nápad, neberte ještě nic
závazně. Děkuji

Vy r o s t e n o v á
generace hasičů?
V současné době je v naší obci
mnoho dětí ve věku od šesti do
jedenácti let a další do tohoto věku

PŘÍŠTÍ

ZIMU

Jan Šťastný, velitel jednotky SDH

MUSÍME

opatřením:
ź V listopadu a prosinci letošního
roku budeme prohrnovat pouze
komunikace vedoucí k trvale
žijícím občanům.
ź Prohrnovat se bude pouze při
nasněžení více než 20 cm.
Několikrát jsme se přesvědčili, že
občané zkreslují informace o
průjezdnosti komunikací. Žádají
okamžité prohrnutí a po příjezdu
traktoru s radlicí vyjde najevo, že na

ŠETŘIT

komunikaci leží méně než 10 cm
sněhu, což nebrání průjezdu
komunikací.
Jedna hodina prohrnování
vyjde obec na 720,- Kč, což není
zrovna málo. A někdy by mohly
zbytečně vynaložené finanční
prostředky být využity mnohem
účelněji - např. na opravy
poničených komunikací.
Anna Polívková, starostka

JAK POMOHLY EVROPSKÁ UNIE A EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND NAŠÍ OBCI
V roce 2009 byla v rámci
projektu Veřejně prospěšné práce
vytvářena pracovní místa veřejně
prospěšných prací (VPP). Projekt je v
rámci operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost financován z
Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu České republiky.
Od 1. června do 30. listopadu
loňského roku byla v naší obci v rámci
projektu podpořena 3 pracovní místa na
VPP za 169.469,- Kč. Evropský sociální
fond přispěl 85% z celkové částky (tj.
144.048,65 Kč) a o zbytek (tj. 25.420,35
Jindřichovický zpravodaj

Kč) se postaral státní rozpočet České
republiky.
Pracovní místa podpořená v
rámci projektu VPP byla zaměřena na
nekvalifikované práce, jako je údržba
veřejných prostranství, úklid a údržba
veřejných komunikací a další činnosti ve
prospěch obce. Pro jindřichovické
uchazeče o zaměstnání byl přínos
projektu také nemalý - veřejné práce se
pro ně staly dočasnou příležitostí získat
pracovní uplatnění a možností podílet se
na zvelebení obce.
V letošním roce budou v rámci

projektu v obci zaměstnáni opět 3
pracovníci na veřejně prospěšné práce
(údržba veřejného prostranství, úklid v
obci a práce v obecním lese), navíc však
ještě jeden pracovník na vyhrazené
společensky účelné pracovní místo
(administrativní a spisové práce pro OÚ
Jindřichovice). Všem zaměstnancům
bude hrazena mzda z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu
ČR. Výše uvedené práce budou
zaměstnanci vykonávat od března do
listopadu 2010.
Anna Polívková
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AKTUÁLNĚ
ZAČNE STAVBA VĚTRNÝCH
ELEKTRÁREN
Jakmile odtaje sníh, začne v k.ú.
Stará výstavba čtyř větrných elektráren,
na které vloni získala firma
Windenenergie, s.r.o. stavební povolení.
Jakmile začnou větrné elektrárny dodávat
elektřinu do sítě, může obec dle smlouvy
začít čerpat finanční náhradu ve výši
100.000,- Kč/rok z jedné VE, celkem tedy
400.000,- Kč/rok, a to po dobu 20 let.
Dále obec získá jednorázový finanční
příspěvek 500.000,- Kč formou
naturálního plnění, který bude použit na
výstavbu přechodů pro chodce v
Jindřichovicích.
NEPOVOLENÉ KÁCENÍ
V poslední době se u nás
rozmohlo kácení ovocných (toto dřevo se
používá při uzení masa) i jiných dřevin
bez povolení. Ke kácení dochází zejména
podél komunikace na Loučnou, pokácené
stromy však byly zaznamenány i v jiných
katastrech.
Ke kácení dřevin rostoucích
mimo les, tedy i ke kácení dřevin
ovocných, je podle §8 zákona č. 114/92
Sb. nezbytné povolení orgánu ochrany
přírody příslušného obecního úřadu.
Žádost o povolení ke kácení dřevin
rostoucích mimo les podává vlastník
pozemku (nebo nájemce se souhlasem
vlastníka pozemku), na kterém dřeviny
rostou. Kácení dřevin rostoucích mimo

les se zpravidla povoluje v období jejich
vegetačního klidu, tzn. v období od 1. 10.
do 31.3. Pokud bude nepodnikající
fyzická osoba přistižena při kácení stromů
bez příslušného povolení, hrozí jí pokuta
až do výše 100.000,- Kč. Pokud bude při
kácení bez povolení přistižena jakákoliv
podnikající osoba nebo firma, hrozí jim
pokuta až do výše 1.000.000,- Kč.
Proto žádáme občany, aby bez
příslušných povolení žádné stromy
nekáceli ani na svých, natož na cizích
pozemcích.
LIKVIDUJME BOLŠEVNÍK
Každý vlastník i nájemce
pozemku, na kterém se vyskytuje
bolševník velkolepý, je povinen na své
vlastní náklady omezovat výskyt a šíření
škodlivých organismů včetně plevelů tak,
aby nevznikla škoda jiným osobám nebo
nedošlo k poškození životního prostředí
nebo ohrožení zdraví lidí a zvířat (včetně
omezování výskytu a šíření plevelů,
jejichž semena se šíří větrem do okolí). Ze
strany vlastníka či uživatelů je nezbytné
používat všechny možné prostředky
vedoucí k omezování výskytu a šíření
škodlivých organismů, zejména provádět
agrotechnická opatření bránící šíření
plevelů včetně jejich nežádoucího
vysemeňování. To vyžaduje především
mechanickou nebo chemickou likvidaci
plevelů a mechanickou úpravu vzrostlých
porostů tak, aby se rostliny nevysemenily.
Fyzické osobě, která se dopustí

přestupku tím, že nezjišťuje nebo
neomezuje výskyt a šíření škodlivých
organismů tak, aby nevznikla škoda jiným
osobám nebo nedošlo k poškození
životního prostředí nebo k poškození
zdraví lidí a zvířat při výskytu škodlivého
organismu včetně plevelů, lze uložit
pokutu do výše 30 000,- Kč. Právnické
osobě lze uložit pokutu až do výše 500
000,- Kč.
Proto upozorňujeme všechny
vlastníky i nájemce pozemků, kde se
nachází rostliny bolševníku
velkolepého, aby je včas likvidovali a
nevystavovali se možnosti uložení
pokuty. Kontrolu v našem katastrálním
území provádí odbor životního prostředí
města Kraslice.
PÁLENÍ KLESTÍ JE MOŽNÉ
OZNÁMIT ELEKTRONICKY
Pokud budou chtít domkaři,
chataři nebo firmy ohlásit pálení klestí,
nemusí se již zdržovat hledáním
telefonního čísla (950 370 112) na
operační středisko. Právě tam muselo být
vždy plánované pálení ohlášeno. Hasiči
karlovarského kraje spustili novou
službu, která by měla přinést větší
pohodlí. Je jí elektronický formulář, ve
kterém mohou lidé pálení nahlásit. Nový
elektronický formulář naleznou zájemci
na webových stránkách HZS
Karlovarského kraje www.hzs-kvk.cz.
Anna Polívková, starostka

JINDŘICHOVICE - VODOVOD A KANALIZACE - 3. ETAPA
Naše obec zahájila v roce 2006
rozsáhlou stavbu odkanalizování a
vyřešila problém s nedostatkem pitné
vody. Centrální část Jindřichovic byla v
roce 2008 napojena na čistírnu odpadních
vod výtlakem splaškových vod do Rotavy.
Z Rotavy byl proveden výtlak vody do
vodojemu u fotbalového hřiště
Jindřichovice, do kterého se vejde 80 m3
vody, a tím se vyřešil nedostatek pitné
vody zejména v letním období. Na tuto
akci byla poskytnuta dotace ve výši
9.500.000,- Kč z MZe, 1.043.000,- Kč z
Karlovarského kraje a zbytek z rozpočtu
obce. Celkem stála stavba 1. etapy 14,6
mil. Kč. Část druhé etapy (propojení
vodovodu, hlavní řad k paneláku,
fotbalovým kabinám a čtyřem rodinným
domům) ve výši 1.887.781,- Kč hradila
obec z vlastních prostředků.
Protože se obec zavázala k
vybudování kanalizačních řadů a
vodovodních řadů na celém území

Jindřichovický zpravodaj

centrální části Jindřichovic, zahájily se
projekční práce na dalších etapách.
Kanalizace a vodovod ve 2. etapě řeší
napojení na čerpací stanici splaškových
vod, území rodinných domů od kostela
směrem na Loučnou a propojení od kostela
k bývalé budově obecního úřadu. 3. etapa
řeší odkanalizování a rozvod vody na
druhé straně silnice do Kraslic a směrem k
zámku a odkanalizování části Kocanda od
stávajícího septiku do kanalizačního řadu,
který povede středem obce a bude
pokračovat směrem k vysílači mobilního
operátora T-mobile.
Abychom mohli toto všechno
vybudovat, musíme mít především
dostatek finančních prostředků. Což je
problém. Jediným východiskem jsou
finance ze státního rozpočtu (tzn. požádat
o dotaci). Dotace se poskytují pouze na
obyvatele trvale žijící a nikoliv na
rekreační objekty. Také se posuzuje
ekonomičnost projektu vzhledem k

nákladům na jednoho trvale žijícího
obyvatele. Proto prozatím nelze
vybudovat tyto sítě v rámci dotačních
peněz v ostatních osadách obce.
Začátkem roku 2010 jsme
připravili žádost o dotaci a předali na
Ministerstvo zemědělství. Akce byla
zařazena do seznamu žadatelů a potvrzena
MZe ČR. V současné době probíhá
výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Celkové náklady na výstavbu kanalizace a
vodovodu v Jindřichovicích dosahují
podle rozpočtu projektu sumy
47.000.000,- Kč. Tato cena nemusí být
konečná, rozhodující je nabídka ve
výběrovém řízení. Stavba bude zahájena
až po získání finančních prostředků ze
státního rozpočtu. Předběžným termínem
zahájení 3. etapy a části 2. etapy je
polovina roku 2010, dokončení je
plánováno v roce 2011.
Irena Lechanová, místostarostka
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Děkujeme všem sponzorům, kteří
nám každoročně zasílají věcné dary a
finanční příspěvky na oslavy MDD.
ŽÁDOST

P R O Č

Z H A S Í N A T ?

Následující tabulka ukazuje, jak se projevilo zhasínání
veřejného osvětlení v pozdních nočních hodinách v úspoře
obecních financí.
(obu)
Úspora na osvětlení v roce

Letos bychom chtěli vytvořit zázemí
pro teenagery (betonový stůl na stolní tenis a
dřevěný přístřešek) a na dětské hřiště přidat
další atrakce (na objednávku v letošním roce
máme přislíbenou slevu 20%).
Rádi bychom touto cestou oslovili
případné sponzory o příspěvky na
uskutečnění našich záměrů. Finanční
příspěvky můžete zasílat do 31. května na
účet obce 4020391/0100 (variabilní symbol
3319232000) nebo odevzdat přímo v
pokladně OÚ.
Děkujeme
Kulturní komise OÚ Jindřichovice

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 12. 6. 2010 bude v katastru obce
Jindřichovice proveden sběr a svoz nebezpečného
odpadu. Ten tvoří: chladničky, mrazničky, autobaterie,
televizory, radiopřijímače, olejové filtry, výbojky,
zářivky, nátěrové hmoty, odpadní oleje, tuky a jiná
maziva, organická rozpouštědla, odmašťovací
přípravky, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, odpady
rtuti, obalový materiál znečištěný organickými
škodlivinami.

Část obce
2008

2009

Háj

3.997,- Kč

4.372,50 Kč

Poušť

812,50 Kč

451,50 Kč

Mezihorská

6.355,50 Kč

7.117,50 Kč

Heřmanov

678,- Kč

924,- Kč

Hradecká

1.332,- Kč

- 912,- Kč

Loučná

1.709,50 Kč

1.633,- Kč

Jindřichovice

- 3.500,- Kč

10.091,- Kč

Smrčina

1.005,50 Kč

1.421,50 Kč

Jindřichovice (u kostela)

- 2.290,- Kč

17.047,50 Kč

Celková úspora

10.100,- Kč

42.146,50 Kč

NÁPADY BYLY OPĚT BLÁZNIVÉ
Na konci ledna jsme se sešli na zasněženém svahu pod
mauzoleem na dalším ročníku bláznivé jízdy. Tentokrát si
všichni dali opravdu záležet na výrobě vozidel, a tak jsme
mohli shlédnout jízdu požárního auta s majákem a houkačkou,
kadibudky, rakve včetně třech mumií a mnoha dalších strojů.
Letos nám zima nadělila plno sněhu a my si budeme přát, aby to
v dalších letech dopadlo podobně.
(lvr)

Harmonogram odvozu (stanoviště/doba sběru):
Háj (u autobusové zastávky)
Jindřichovice (odbočka na Háj)
Jindřichovice (před pož. zbroj.)
Jindřichovice (Kocanda)
Jindřichovice (okály)
Loučná (u kontejneru)
Heřmanov
Smrčina (u kontejneru)
Hradecká (na točně)
Poušť (u kontejneru)
Mezihorská (u kontejneru)

8.00 - 8.15 hod.
8.20 - 8.30 hod.
8.35 - 8.55 hod.
9.00 - 9.10 hod.
9.15 - 9.30 hod.
9.35 - 9.50 hod.
10.00 - 10.15 hod.
10.20 - 10.35 hod.
10.40 - 10.55 hod.
11.00 - 11.15 hod.
11.30-11.45 hod.

Občané mají tuto službu uhrazenu v poplatku za
odpad. Žádáme občany, aby nebezpečný odpad osobně
předali posádce sběrného vozu.
(obu)
Jindřichovický zpravodaj

PLÁN ZASEDÁNÍ ZO JINDŘICHOVICE
Veřejná zasedání zastupitelstva obce se budou konat v
tělocvičně školy v následujících termínech:
22. dubna 2010 v 18 hodin
20. května 2010 v 18 hodin
1. července 2010 v 18 hodin

2. září 2010 v 17 hodin
14. října 2010 v 17 hodin
11. listopadu 2010 v 17 hodin
(obu)

Oznámení o vydávání zpravodaje
V letošním roce bude Jindřichovický zpravodaj
vycházet čvrtletně (v březnu, červnu, září a prosinci).
Žádáme všechny přispěvatele, aby své články zasílali s
předstihem, aby redakce stihla včas noviny zpracovat a
obec vydat.
(obu)
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JINDŘICHOVICKÝ

KARNEVAL

PRO

DĚTI

A

DOSPĚLÉ

V sobotu 27. února se již potřetí sešli před školou dospělí a děti
v maskách, aby oslavili masopust. Stejně jako v předešlých letech
procházel i letos průvod obcí, aby se nakonec zastavil u hasičárny, kde
bylo připraveno občerstvení. Kromě jídla se také soutěžilo - pro získání
výhry bylo třeba dovést svého papírového dostihového koně do cíle za
pomoci provázku a tužky. Sobotní odpoledne bylo veselé, všichni se
báječně bavili (k tomu přispěl i hudební doprovod) a děti si navíc
odnesly malé překvapení.
(lvr)

PLÁN

AKCÍ

PRO

ROK

2010

(LEDEN

-

SRPEN)

KDY se koná

CO se děje

KDO pořádá

30. 1. (sobota)

Bláznivá jízda (začátek v 15 hodin)

OÚ Jindřichovice

27. 2. (sobota)

Jindřichovický karneval pro děti i dospělé (začátek v 15 hodin)

OÚ Jindřichovice

27. 3. (sobota)

Paintball

Royal Rangers Kraslice

30. 4. 2010 (pátek)

Pálení čarodějnic a stavění májky (začátek v 18 hodin)
Lampionový průvod (asi ve 20 hodin)

OÚ Jindřichovice

8. - 9. 5. (so, ne)

Sjezd řeky Ohře, táboření

Royal Rangers Kraslice

5. 6. (sobota)

Oslavy MDD - pohádková cesta (začátek v 15 hodin)
Kácení májky (začátek v 19 hodin)

OÚ Jindřichovice

18. - 20. 6. (pá, so, ne)

TRY and PLAY Jindřichovice

Royal Rangers Kraslice

7. 8. (sobota)

Fotbal - ženy x muži

OÚ Jindřichovice a FK
Jindřichovice

7. - 15. 8. (so - ne)

Rytířský letní tábor

Royal Rangers Kraslice

28. 8. (sobota)

Ukončení prázdnin (začátek v 15 hodin) nebo
Strašidelná cesta (začátek v 19 hodin)

OÚ Jindřichovice

Jindřichovický zpravodaj
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JINDŘICHOVICKÉ LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ V LOŇSKÉM ROCE
Rok 2009 skončil, je čas na bilancování naší práce
v obecních lesích a nastínění hlavních úkolů v novém roce.

Plnění plánovaných ukazatelů v roce 2009
3

Současný stav LH ČR - výnosovost lesních majetků
Hospodářská recese spojená se značným
poklesem poptávky po dřevě, k tomu zvýšená nabídka
surového dřeva z rozsáhlých kalamit v posledním období,
to vše vedlo k výraznému propadu cen dřeva. Jeho prodej
je přitom pro většinu lesních majetků zásadním příjmem.
Propad cen dřeva - a tedy i příjmů - nelze nahrazovat
zvýšeným objemem prodávaného dřeva. Všechny lesní
majetky větší než 50 ha mají povinnost hospodařit podle
lesních hospodářských plánů, kde je pro období deseti let
stanovena maximální výše těžby, kterou nelze překročit.
Dále je potřeba vzít v úvahu, že lesy plní vedle
funkce produkční i funkce veřejně prospěšné (rekreační,
zdravotní, vodohospodářskou aj.), které nejsou
společností nikterak honorovány. Stát na jedné straně
prostřednictvím lesních hospodářských plánů přímo
nařizuje vlastníkům lesa způsoby hospodaření. Na druhé
straně státní příspěvek na hospodaření v lese buď vůbec
neproplácí, nebo výrazně krátí.
O vývoji hospodářského výsledku v ČR hovoří
následující tabulka (vlastníci lesa - státní lesy, soukromé
lesy, obecní lesy):
Rok

2006

Průměrný zisk všech
1.519,- Kč
vlastníků z 1 ha lesa

2007

2008

982,- Kč

667,- Kč

V současné době se podle Zelené zprávy
Ministerstva zemědělství pohybuje výnos z 1 ha lesa mezi
300 - 500 Kč.
Další tabulka ukazuje vývoj čerpání státního
příspěvku (dotace):
Rok

2006

2007

2008

Žádost o dotaci

2.700,- Kč

36.960,- Kč

91.920,- Kč

Skutečnost

2.700,- Kč

36.960,- Kč

18.000,- Kč

Výnosy našich lesů v letech 2006 - 2008
několikanásobně převyšovaly celostátní průměr
(důvodem byly vyšší těžby kvůli nutnosti zpracování
kalamity) a v roce 2009 se pohybovaly zhruba na úrovni
celostátního průměru.
Jindřichovický zpravodaj

ź těžba dřeva - celkem vytěženo 580 m
ź obnova lesa - plán zalesňování splněn na 100%,
zalesněny jsou všechny stávající holiny včetně
kalamitních ploch, celkem bylo vysázeno 2.400 smrků,
8.000 buků a 500 olší
ź ochrana kultur - proti buření ošetřeno 13.000 sazenic
ožnutím, proti zvěři ošetřeno 28.000 sazenic natřením
repelenty
ź ochrana lesa - na úseku ochrany lesa byl kladen důraz
především na ochranu proti lýkožroutu smrkovému, bylo
nainstalováno 18 transparentních lapačů a položeno 30
stromových lapáků, bylo zpracováno 31 m3 kůrovcové
hmoty
Obnova lesního hospodářského plánu
31. prosince tohoto roku skončí platnost
současného LHP. Přibližně s ročním předstihem je potřeba
zahájit přípravné práce na jeho obnovu. Především je
nutné z předložených nabídek vybrat vhodného
zpracovatele a následně uzavřít patřičnou smlouvu o
zpracování LHP. Hospodářský plán musí být zpracován v
souladu s ustanovením zákona č. 289/1995 Sb. O lesích, se
souvisejícími vyhláškami a Informačním standardem
hospodářské úpravy lesů.
Vzhledem ke srovnatelným výstupům, které
deklarují oba uchazeči, bylo rozhodnuto, že zásadním
kritériem pro výběr vhodného kandidáta bude nabídková
cena. Výhodnější cenovou nabídku předložil ing. Václav
Patera, se kterým bude uzavřena smlouva na zpracování
tohoto díla.
V dalších krocích při zpracování LHP se
předpokládá bezprostřední spolupráce s OLH - K.
Lucákem (příprava a kontrola pozemkové evidence,
mapové zákresy, konzultace navrhovaných opatření atd.).
LHP je nástrojem vlastníka lesa, proto je nutné věnovat
jeho zpracování mimořádnou pozornost. Nenastanou-li v
průběhu příštích deseti let nějaké mimořádné události,
budeme podle tohoto plánu hospodařit až do konce roku
2020.
Mimo práce na obnově LHP nás v tomto roce
čekají běžné hospodářské úkoly se zaměřením zejména na
splnění závazných ukazatelů současného LHP. Důraz
bude kladen i nadále na obnovu lesa, ochranu lesa,
ochranu kultur, ochranu životního prostředí a zlepšování
hospodářského výsledku. Osvědčená spolupráce s
pracovníky z Úřadu práce nám i letos pomůže snižovat
náklady v pěstební činnosti.
Karel Lucák, OLH
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NOVÉ ZPRÁVY Z ROYAL RANGERS
Rok 2010 už nastartoval a
ubíhá kupředu. A tímto během roků
vznikají dějiny, protože stále se něco
děje - i v naší Přední hlídce Royal
Rangers Kraslice.
Hned na začátku ledna jsme se
jako správní Rangers podíleli na
Tříkrálové sbírce. Musím říci, že to
byla opět skvělá zkušenost. V
naprosté většině případů jsme se
setkali s laskavým přijetím. Lidé v
Jindřichovicích mají otevřená srdce.
Ale nejen přímo v naší obci, ale i v
Šindelové, Loučné a Mezihorské.
Zde jsme navštěvovali domy a prosili
o finanční dary a na oplátku
vyprošovali požehnání všem dárcům.
Spolu s ostatními koledníky jsme od
všech hodných a dobrých lidí od nás,
z Kraslic, Rotavy a Bublavy získali
37.000,- Kč. Peníze budou okamžitě
využity na opravu fary ve Stříbrné,
která v současné době patří Farní
charitě Kraslice. Na faře vzniká
rekreační středisko, které slouží
potřebným lidem, jako jsou např. děti
z dětských domovů, matky s dětmi z
azylových domů apod. A jelikož
rekonstrukce je veliká, potřebuje se
každá koruna.
Po ukončení sbírky se konalo
setkání všech koledníků, kteří se

podíleli na sbírce. Setkání se
uskutečnilo v modlitebně Bratrské
jednoty Baptistů v Kraslicích. Zde
jsme si zahráli hry, zazpívali a
koledníci naplnili svá bříška
výborným štrůdlem a dalšími
zdravými věcmi, jako jsou
b r a m b ů r k y, k ř u p k y, o p l a t k y,
čokolády.
A co je ještě nového? Rozdělili
jsme se. Vznikl dívčí klub, který vede
moje žena Petra, já se nadále budu
věnovat klukům. Tak uvidíme, co to
přinese do našich životů, neboť každá
změna něco přináší. Doufám, že to
bude něco pozitivního.
Společně jsme již byli na
divadelním představení v Karlových
Varech. V tomto roce nás čeká
spousta akcí, ale také další nové věci,
kterým je třeba se učit. Opět se
budeme zdokonalovat ve
zdravovědě, v životě v přírodě a
samozřejmě i v žití dle zákoníku
Royal Rangers. A určitě nesmím
zapomenout na náš letní tábor, který
tentokrát bude rytířský. Opět budu
spoléhat na Boží milost a lásku a
taktéž na skvělé a ochotné lidi,
kterých je zde kolem mne mnoho.
Jan Sebján, velitel 22. PH RR Kraslice

JINDŘICHOVIČTÍ
VE STATISTICE
V loňském roce se v
Jindřichovicích narodily 3 děti.
Ve stejném období zemřelo 6 lidí.
Na konci roku bylo v
Jindřichovicích přihlášeno k
trvalému pobytu 509 občanů.
Následující tabulka
ukazuje rozdělení trvale žijících
obyvatel v jednotlivých částech
obce (stav k 31. 12. 2009):

Část obce

Počet
obyvatel

Jindřichovice

360

Loučná

15

Heřmanov

8

Hradecká

20

Poušť

12

Mezihorská

37

Háj

40

Stará

1

Smrčina

16

Celkem

509
Jiří Korel
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