ZPRAVODAJ OBCE
JINDŘICHOV

ČERVEN 2022

Vážení spoluobčané,
v posledních letech prožíváme velice složitá a náročná období - nejdříve to byly dva roky
pandemie covidu, která vlastně ještě ani neskončila a pořád hrozí a pak přišla tragická válka
na Ukrajině. Důvody obou událostí, proč se to všechno stalo, se dají jen velmi těžce pochopit,
v obou případech umírají nevinní lidé a jediná, na těchto tragédiích, pozitivní věc je, že většině
obyvatel našeho státu i naší obce to není jedno a hledají možnosti jak při obou těchto
tragédiích pomoct a já vám všem musím poděkovat, že nejste sobečtí vůči problémům a
tragédiím, které se leckdy odehrávají daleko od našich domovů a přesto najdete silu a
prostředky a přispějete třeba do Tříkrálové sbírky, do materiální sbírky pro Ukrajinu, ale i
jinak - zkratka nejsou vám lhostejné tragické životy a osudy, a na vás musím být hrdý i já, když
dokážete pomoct, přestože těžká doba i na vás ekonomicky a psychicky taky dopadá. Jako
starosta obce vám všem moc děkuji.
Na letošní rok, ale i na ty dva roky předchozí asi málokdo zapomene. Určitě nezapomenou ani
naše děti, které něco podobného zažívají poprvé a tak jako pro nás, tak ani pro ně se snad
takovéto situace nestanou samozřejmostí. Také učitelé a vlastně i rodiče museli zásadně změnit
přístup k výuce už v době covidu a teď znovu hledají slova, kterými by vysvětlili, proč se na
Ukrajině válčí a stěhují se národy. Ani tohle není určitě jednoduché a patří jim všem
poděkování.
No, škola nám ale skončila, i když ne pro rodiče, protože začínají velké prázdniny a to
znamená zase starost o děti. Já vám přeji do právě započatého období letních prázdnin hodně
pohody, sil i pevné nervy, krásné počasí, koupání, mnoho nezapomenutelných zážitků, ale
zároveň klidu, odpočinku a spokojeně stráveného času, prostě ať si ty prázdniny všichni
pořádně užijete – a to nejenom děti a rodiče, ale vy všichni si to léto pořádně užijte ať už
budete u moře, na horách nebo kdekoliv jinde.
Závěrem bych chtěl ještě moc poděkovat všem, kteří se jakkoli zapojují v naší obci svou prací,
ať už třeba do pořádání kulturních a sportovních akcí, ale i těm, kteří jsou schopni a ochotni
bez nároku na odměnu vyplet záhon, poséct kus veřejného prostranství nebo třeba uklidit kus
příkopy či silnice a věřím, že je neodradí otázky těch ostatních kteří nejsou ochotni udělat něco
užitečného jen tak „proč to děláš?“. Vám všem ochotným patří moje velké poděkování, vždyť
to děláme proto, aby se nám všem tady žilo lépe.
Jaromír Blaha – starosta

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
PLATBY V ROCE 2022
poplatek za odpady
500,- Kč /osobu
poplatek za psa
60,- Kč za každého psa staršího 3 měsíců
služby hřbitova
20,- Kč/m2
vodné
20,- Kč/m3 (za vodu spotřebovanou v roce 2021)
stočné (dle vodoměru)
35,- Kč/m3 (za odpadní vodu odvedenou v roce 2021)
stočné (směrná čísla) 1.225,- Kč/osobu (tj.35m3x35,-Kč)
čtenářský poplatek v knihovně
od 1. 1. 2021 SE NEPLATÍ
Za vodu spotřebovanou (vodné) v letošním roce budete platit 20,-Kč/m3 a za vodu odvedenou
během letošního roku do kanalizace (stočné) zaplatíte 38,-Kč/m3. Platba stočného za rok
2022 dle směrných čísel bude činit 1.330,- Kč/osobu (35m3 x 38,-Kč). Tyto částky však budou
aktuální pro placení v roce 2023, dle vašeho uvážení si během roku můžete část předplatit
zálohově.
JEŠTĚ EVIDUJEME NĚKOLIK NEUHRAZENÝCH POPLATKŮ, PROTO VYZÝVÁME
POPLATNÍKY K JEJICH ZAPLACENÍ. VYHNEME SE TÍMTO NÁSLEDNÉMU
SPRÁVNÍMU ŘÍZENÍ.
Všechny poplatky můžete opět platit hotově do pokladny obecního úřadu nebo
bezhotovostním převodem (ten upřednostňujeme) na č.ú.8629831/0100, variabilní symboly
při jednotlivých platbách jsou: pro odpady je 1340xxxxxx, pro psa 1341xxxxxx , pro vodné
2310xxxxxx, pro stočné 2321xxxxxx a pro služby hřbitova 3632xxxxxx (za xxxxxx bude
dosazeno datum narození poplatníka) nebo můžete uhradit vše dohromady, potom do textu
či poznámky uveďte: „poplatky č….“ ).
Poplatky jsou dle obecně závazných vyhlášek splatné do konce měsíce června.
Letní harmonogram svozu popelnic: 11.7.; 25.7.; 8.8.; 22.8.; 5.9.; 19.9.; 3.10.; 17.10.; 31.10.
Termín podzimního MOBILNÍHO svozu objemného a nebezpečného odpadu je stanoven
na 10. 9., prostřednictvím hlášení rozhlasu vám toto ještě připomeneme.
Při této příležitosti připomínáme možnost a nabádáme další občany k využívání systému
mobilního rozhlasu – adresa: MUNIPOLIS.CZ , na který obec postupně přechází z vámi
uváděných důvodu nedostatečné slyšitelnosti hlášení (většina času mimo obec, zavřená dobře
těsnící okna, atd.). Ti z vás, kteří nemají přístup k internetu nebo nedisponují chytrým
telefonem, mohou dostávat alespoň vybraná důležitá hlášení, a to ve zkrácené podobě formou
SMS zprávy. Tito zájemci však musí o zařazení do adresáře mobilního rozhlasu požádat
někoho z blízkých nebo pracovníky obecního úřadu. Přihlášení je opravdu jednoduché, pouze
připomínáme, že je nutné při registraci potvrdit Evropské nařízení GDPR o ochraně osobních
údajů, bez nějž by vám běžná hlášení nedocházela. Vaše osobní údaje jsou v aplikaci
maximálně chráněny a žádná třetí osoba se k nim odsud nedostane.
Znovu proto apelujeme na spoluobčany, kteří odebírají hlášení z e-mailové adresy
podatelna@obec-jindrichov.cz, aby se zaregistrovali k odebírání ze systému mobilní
rozhlasu www.munipolis.cz, protože z adresáře podatelny budou z důvodu snížení
administrativy vyřazeni, a to k datu 31.8.2022 – děkujeme tímto za spolupráci a za krok
k lepší vzájemné komunikaci.

Jelikož průběžně využíváte služby sběrného dvora firmy Ekoltes Hranice (což se my dozvíme
prostřednictvím fakturace obci ze strany Ekoltesu, vkládáme opět, pro vaši potřebu,
aktualizovanou provozní dobu. Za odložení odpadu nic neplatíte, pouze se musíte
pracovníkům dvora prokázat občanským průkazem k doložení trvalého bydliště.
PŘIVEZENÝ ODPAD SI OBČANÉ VYKLÁDAJÍ A TŘÍDÍ SAMI POD DOHLEDEM PRACOVNÍKA
SBĚRNÉHO DVORA (telefony pro případnou komunikaci jsou: 581674422, 777466106).
Pondělí
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Neděle

ZAVŘENO

Úspěšně ve firmě Ekoltes Hranice funguje provoz RE-USE centra, které se nachází v areálu
jejich sběrného dvora a provozní doba je s provozní dobou sběrného dvora shodná. Podstatou
RE-USE centra je sběr a prodej za symbolickou cenu vyřazených, ale funkčních věcí, které
můžou ještě sloužit a neskončí tak někde na skládce.
Další podrobnější informace provozu firmy získáte na: www.ekoltes.cz

INVESTIČNÍ AKCE
-

do nově vybudovaného hnízda pro kontejnery na tříděný odpad na dolním konci obce
pod č.p.100 a do některých stávajících hnízd byly doplněny kontejnery na sklo a na
plechovky; k těm přibudou v následujících dnech ještě velkoobjemné kontejnery na
biologický odpad

-

bylo požádáno o dotaci na vybudování zázemí na hřišti (mělo by se jednat o „boudu“
s přístřeškem, která se bude využívat při pořádání akcí na hřišti, ale i pro školu, školku
a případný odpočinek turistů či cyklistů), ta zatím schválena nebyla

-

jelikož zub času už značně hlodá na zařízení a vybavení školní kuchyně a množství
vařených obědů roste, žádá obec o dotaci na opravy a dovybavení

-

požádáno je také o dotaci na rekonstrukci školní zahrady

DALŠÍ DĚNÍ:
KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Nadále pokračují práce na pozemkových úpravách, v minulých dnech jste měli příležitost ke
konzultaci zapracovaných připomínek.
VĚTRNÝ PARK
Byla schválena a uzavřena smlouva o spolupráci a smlouva o zřízení služebnosti mezi obcí
a firmou RenoEnergie a.s.
ÚZEMNÍ PLÁN
Po zpracování vašich připomínek rozhodlo zastupitelstvo obce O pořízení Změny č.1
Územního plánu Jindřichov a vyhlašuje výběrové řízení na zpracovatele.
KNIHOVNA A SPOLKOVÁ MÍSTNOST
Provozní doba knihovny je v zaběhnutém režimu, tedy pondělí 15.00 – 17.00 hodin (kromě
prázdnin). Po skončení výpůjční doby se každé první pondělí v měsíci setkáváme ke
společnému čtení obecní kroniky, v této aktivitě budeme pokračovat i po letních prázdninách,
tedy 5.9.; 3.10.; 7.11.; a 5.12.. Knihovnice také připravuje další plán mimoknihovních aktivit
(deskové a pohybové hry nejen pro děti, luštírnu, únikovku, týden knihoven – samozřejmě se
spaním, burzu nejen knižní, gramoposlechy, výstavu marionet, promítání, tvořivé dílničky…),
o kterých budete vždy včas informováni. Ráda také uvítá náměty, návrhy a tipy z vaší strany.
Do knihovny se zapsali noví čtenáři, děti si oblíbily kreslení, skládání stavebnic či stolní hry.
Žádné z těchto aktivit jsme dříve provozovat nemohli, jelikož prostory původní knihovny byly
opravdu malé, tmavé, studené a vlhké. Věříme proto, že vzdálenější místo (i když jen pro
čtenáře z horního konce) přestane být postupně překážkou. Jde pouze o přehodnocení
myšlenky „musím honem pro knížky“ na „dnes mám čas vyhrazený pro knihovnu“.
Knihovna úzce spolupracuje také s místní školou a školkou – stává se pravidlem, že se děti
účastní v rámci vyučování Besedy v knihovně, v uplynulém týdnu zde proběhlo také pasování
prvňáčků na čtenáře.

Do podvědomí se pomalu dostává a využívat se začíná také knihovní donášková služba.
V případě, že jste senioři, nemocní nebo jinak nemohoucí, stačí zatelefonovat na č.775690219
a vždy čtvrté pondělí v měsíci vám knihy doneseme (a samozřejmě přečtené si odneseme).
Pro organizování dalších aktivit rádi uvítáme vaše konkrétní náměty a nápady.
Spolková místnost je již také využívána různými zájmovými skupinami - schází se v ní
pravidelně skauti a zájemci na cvičení jógy, probíhají v ní příležitostně přednášky, besedy,
výstavy, tvořivé dílny, promítání, schůze spolků, sdružení obcí či pastorační rady, děti při
spaní v knihovně v ní mají pohybové aktivity…..
Je moc fajn, že pro všechny tyto aktivity máme k dispozici opravené prostory právě v budově
bývalé školy. Vždyť ve škole docházelo odedávna k setkávání nejen za účelem vzdělávání, ale
i k udržování společensko-kulturního života v obci.

Na těchto fotografiích si můžeme
připomenout, v jak nevyhovujících
podmínkách se knihovna nacházela
dříve.

PRODEJNA a OBECNÍ HOSTINEC
Po několikatýdenní pauze máme opět otevřenou prodejnu a věříme, že její provoz bude ke
spokojenosti jak nových zaměstnankyň, tak především nakupujících. Prodejní doba je zatím
omezena pouze na dopolední hodiny, ale tohle by asi neměl být pro občany, kteří nemají jinou
možnost nákupu, žádný problém.
Obchod nám tedy funguje, ale nedostatek máme v zavřeném pohostinství. Obec hledá nového
nájemce, který by se hostinské činnosti ujal. Zájemci mohou volat o případné informace přímo
starostovi na tel. 774965365 nebo 581625280.
ČINNOST ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY HASIČŮ OBCE JINDŘICHOV
a) zásahy
- 19.2. dopravní nehoda kamionu na silnici Odry-Potštát
- 27.2. požár budovy ve Stříteži nad Ludinou
- 27.2. záchrana osoby z uzavřených prostor v Lipné
- 12.3. požár travního porostu ve Stříteži nad Ludinou
- 21.3. požár travního porostu v Potštátě Padesát Lánů
- 22.3. požár lesního porostu v Libavé
- 26.3. požár travního porostu v Lipné
- 27.3. požár travního porostou v Jindřichově
- 16.5. dopravní nehoda ne silnici do Partutovic
- 7.6. transport osoby do vrtulníku v Jindřichově
- 15.6. dopravní nehoda a požár kamionu na dálnici u Velké
- 16.6. požár kompostárna Bělotín-Hranice
b) ostatní aktivity jednotky
- 5.6. strojníci absolvují průběžně taktickou i praktickou přípravu
OBECNÍ ÚŘAD A MÍSTNÍ KNIHOVNA – PRÁZDNINOVÁ OMEZENÍ
obecní úřad: zavřeno 4.7.; další dovolenou zatím nemají pracovníci stanovenou, o případném
omezení provozu úřadu budete informování hlášením
knihovna: zavřeno 4.7.; dále během letních prázdnin ve zkrácené výpůjční době 15.00–16.00
přidružené mimoknihovní aktivity během prázdnin nebudou.
ŠKOLA , ŠKOLKA, JÍDELNA - PRÁZDNINOVÁ OMEZENÍ
- základní škola bude uzavřena od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022
- mateřská škola bude uzavřena od 11. 7. 2022 do 19. 8. 2022
- školní jídelny bude uzavřena od 18. 7. 2022 do 19. 8. 2022
Během doby uzavření provozu školní jídelny nabízíme možnost dovozu oběda z hranické
jídelny Litovel. Oběd včetně dovozu bude stát 125,- Kč , přihlásit se můžete a podrobnější
informace obdržíte u Jany Biskupové na tel. 775690219. Jelikož roznáška seniorům obnáší
několik málo obědů v různých dnech v týdnu, bude dovoz z Hranic sjednocen pouze na dny

pondělí, středa a pátek. Pokud by však bylo zájemců alespoň deset i na zbývající dny, dovážela
by jídelna obědy i v tyto dny. V týdnu před zahájením dovozu obdržíte jídelníček, ve kterém
si označíte vybraná jídla a společně s jídlonosičem ho doručíte na obecní úřad. Je NUTNÉ mít
k dispozici jídlonosič na výměnu!!!!! . Jídlonosiče, které mají senioři ve školní jídelně, předá
na obecní úřad vedoucí jídelny. O dalších podrobnostech budete informováni následně,
prozatím potřebujeme přihlášení počtu.
Vzhledem k nárůstu ceny všech vstupů bude od září zvýšena cena oběda, v současné době se
zpracovává kalkulace (připomínáme, že je možné využít službu DONÁŠKY OBĚDŮ
SENIORŮM ZDARMA), rovněž je možné využít vaření houskových knedlíků na objednávku
jednou za čtrnáct dní, (objednávky obědů i knedlíků na tel. 581 625 390, 605 906 082).
ORDINAČNÍ DOBA OBVODNÍHO LÉKAŘE
Pro ordinaci ve Stříteži nad Ludinou nadále platí:
ÚTERÝ
07.00 - 12.00 hodin
ČTVRTEK 12.00 – 16.00 hodin; 16.00 – 17.00 pouze objednaní
Pro kontakt s ordinací používejte, prosím, pevné telefonní linky
(Střítež n/L. 581 625 260, Bělotín 581 612 156), nepoužívejte mobilní telefonní číslo.
Prázdninové omezení ordinace zatím hlášeno není, budete o něm informováni rozhlasem.
MLADÍ HASIČI
Během jara se mladí hasiči pod vedením starosty obce opět pustili do tréninků a příprav na
soutěžní sezónu. Opakovali si a trénovali postupně všechny potřebné disciplíny hry PLAMEN,
která v letošním roce slaví jubilejní 50.výročí založení, i pro soutěže v požárním útoku.
S většími či menšími úspěchy se také postupně závodů účastnili.

SKAUTI JINDŘICHOV
V letošním roce byla založena skupinka dětí skautů z Jindřichova, která si vybrala
pojmenování „Liščata“. Liščata se setkávají každé úterý odpoledne na hřišti nebo podnikají
vycházky do okolí. Obec nám vyšla vstříc a k dispozici máme i spolkovou místnost, kde se
scházíme především za deštivého počasí. Děti se v průběhu schůzek učily poznávat jarní
květiny, stromy kolem nás, ptáky v našich krmítkách i zvěř v lese. Připomněly si staré tradice,
vyčistily příkopy u příležitosti Dne Země, ale především se naučily spoustu skautských
dovedností a nových her. V březnu jsme se vydali na první výpravu do hranické základny –
Jurty, kde jsme přespávali, opékali a hráli hry. V dubnu, na svátek sv. Jiří, jsme se společně
účastnili mše svaté a dostali od otce Michala požehnání pro naši činnost. Na dny 13. – 15.7.
máme v plánu prázdninové stanování v okolí Jindřichova.
Od září budou probíhat schůzky opět ve stejnou dobu i na stejném místě
(úterý 15:15 –
16:45 hodin na hřišti nebo ve spolkové místnosti).
Do skautu v Jindřichově je zapsáno 18 dětí ve věku 5 až 11 let. Vedoucí je Alena Pavelková,
pomocníci Pavlína Čechová, Anita Kvačková a Eva Hovorová. Rádi mezi sebe uvítáme další
pomocníky nebo kohokoli, kdo by chtěl dětem něco nového či zajímavého sdělit.
Děti bude řádně registrovány ve středisku Psohlavci Hranice (skautské středisko).
Členský poplatek na školní rok 2022/2023 činí 550 Kč.

Z FARNOSTI
Život ve farnosti se pomalu
vrací zpět do svých kolejí.
Roušky zmizely
a pozdravení pokoje si už
zase můžeme přát
podáním a stiskem rukou.
Radostnou vánoční dobu
vystřídalo krátké mezidobí
a Popeleční středou začala
doba postní, která vyvrcholila
Velikonocemi.
Obnoveny jsou duchovní
návštěvy nemocných, a to
první středu v měsíci.
V případě zájmu se
informujte v sakristii.
Z důvodu dovolené však
nebudou návštěvy v červenci.
Již pravidelně jsou jednou za 14 dní ve středu slouženy mše svaté pro děti a mládež - v době
postní se děti zapojily do křížové cesty, v květnu při „májové“ přicházely k Panně Marii
s prosbami a kytičkou. Poslední májová byla navíc obohacena o komentovanou prohlídku
zvonů ve věži.
V dubnu na svátek sv. Jiří se místní skauti společně účastnili mše sv., jelikož tento den
je zároveň Mezinárodním dnem skautů a skautek a sv. Jiří je jejich patronem.
Velkou událostí naší farnosti byla květnová pouť do mariánského poutního místa SuchdolJednov, které je zároveň rodištěm Otce Michala. Součástí byla návštěva Mariánské zahrady –
místa pro ztišení a rozjímání. Po společném obědě bylo dalším z cílů putování poutní místo
Hora Kalvárie u Jaroměřic, kde jsme měli možnost zhlédnout i běžně nepřístupné prostory.
Vzhledem k pěknému počasí jsme se při zpáteční cestě zastavili ještě na kopci Chochola, kde
jsme se mohli kochat výhledem do širokého okolí. Vydařenou pouť, při které byly modlitby
střídány se zpěvy různého žánru, jsme si užili společně s farníky ze Stříteže a Drahotuš.
V červnu se konala oslava svátku „Božího těla“, spojená s průvodem k nazdobeným oltářům
v okolí kostela za doprovodu družiček a místní kapely (po předchozích obavách z bouřky a
průtrže mračen). Po této slávě byla připravena farní kavárnička, která se stává příjemným
setkáním nejen místních farníků. Prosíme proto o další šikovné ruce, které by pomohly
s přípravou - chtěli bychom stanovit “kavárničkové týmy”, které by se postaraly o chystání
a následný úklid sálu (1 tým / 1x za rok) – společné příspěvky do hostiny zůstanou zachovány.
Děkujeme předem všem, kteří se zapojí a nabídnou pomoc (tel. Alena Pavelková 608943823)
Na středu 20.7. je plánován cyklovýlet pro mládež, podrobnější informace budou hlášeny.
V úterý 26.7. provedeme velký úklid kostela. Otevřeno pro práce bude od 16.00 hodin, po
úklidu bude následovat oblíbené posezení s opékáním, proto si sebou nějakou dobrotu
přineste. Zveme k úklidu i k posezení všechny ochotné pomocníky.
V neděli 14.8. - hodová mše svatá v 9:30 hodin, po skončení bude opět vyhrávat místní
kapela. Abychom si k tomuto poslechu mohli i něco dobrého zakousnout, prosíme šikovné

hospodyňky o malý příspěvek do společné hostiny (sbírat se budou v 9.00 – 9.15 na obecním
úřadě; prosíme, abyste nenosili zákusky s krémem a čokoládou)
V neděli 4.9. při mši svaté bude žehnání aktovek; v neděli 25.9. žehnání a poděkování za
úrodu; ve středu 21.9. po mši svaté schůzka farní rady; ve středu 28.9. mše svatá v 8:00 hodin
a po ní v sále kavárnička.
V letošním roce bychom ještě chtěli zvládnout také některé technické záležitosti, jako opravu
varhan - čeká se na potřebné dokumenty z arcibiskupství; nátěr vstupních dveří do kostela a
kaple; k již opraveným schodům do sakristie připevnit zábradlí.
V době 30.6. – 15.7. čerpá otec Michal dovolenou. Bohoslužby budou slouženy pouze
o nedělích, v případě potřeby jiné služby kněze můžete volat P. Petra Utíkala tel. 736522840.

poutní kostel
Navštívení Panny Marie
Suchdol-Jednov
a studánka Svatá voda

Putování
z Jaroměřic
na Horu
Kalvárii

Fotografie z akcí najdete ve fotogalerii na webu obce: www.obec-jindrichov.cz

AKCE uskutečněné od vydání minulého čísla zpravodaje
ČTVRTEK 23.12. KOLEDOVÁNÍ u vánočního stromu před obecním úřadem
ČTVRTEK 30.12. PŘEDSILVESTROVSKÝ VÝŠLAP „Cestou i pěšinkou, tou naší
dědinkou“ absolvovaly skupinky pohybuchtivých, přestože místy byla taková mlha, že jsme
jinou skupinku slyšeli, ovšem neviděli.
SOBOTA 8.1. 2022 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA čtyři skupinky malých králů vyrazily se svými
vedoucími po loňské pauze opět na klasickou koledu, výsledkem byla nádherná celková částka
41.481,- Kč a pro děti spousta vykoledovaných dobrot. Díky patří všem zúčastněným, tedy
dárcům, koledníčkům i vedoucím skupinek.
Z epidemiologických důvodů byly opět rušeny některé vnitřní kulturní akce – ples paní
hostinské, ples hasičů i myslivců, dětský karneval.
SOBOTA 5.3.2022 VEČER PRO ŽENY, během kterého jsme promítaly film a při posezení
s občerstvením jsme tvořily květiny z papíru a procvičily jsme mozek skládáním tangramů
12.-14. a 19.-21.3.2022 VÝSTAVA HISTORICKÉHO ODÍVÁNÍ nám nejen přiblížila vývoj
odívání, ale ukázala i krásnou a náročnou stránku lidové tvořivosti – modely byly předváděny
na panenkách Barbie
NEDĚLE 20.3.2022 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ komedie „DOVOLENÁ S RIZIKEM“
v podání ochotnického souboru z Velké Bystřice. Z důvodu epidemie bylo představení 2x
odloženo, ale určitě se vyplatilo vyčkat – po nucené pauze jsme se zase dobře pobavili
ÚTERÝ 29.3.2022 BEZODPADOVÁ DOMÁCNOST - přednáška a beseda o možnostech
snížení produkce odpadů z domácnosti
PÁTEK 1.4.2022 NOC S ANDERSENEM – v knihovně se sešlo k přenocování patnáct dětí
(děvčat), které společně četly, hrály hry, soutěžily, tancovaly a taky si vyzkoušely roli modelky
na módní přehlídce. Součástí večera byl však hlavně „telefonát“ rozhovoru se samotným
H.CH.Andersenem, o kterém jsme se dozvěděly některé zajímavosti z jeho života.
SOBOTA 9.4.2022 JARNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA ve spolkové místnosti přilákala nejen děti,
ale i jejich rodiče či prarodiče. Každý, kdo přišel, si mohl vyrobit cokoliv z bohaté nabídky,
kluci (malí i ti „starší“) si vyzkoušeli pletení tatarů. Pro všechny bylo připraveno malé
pohoštění a pro děti, které „měly vyrobeno či nazdobeno“ také hry v knihovně. Po skončení
akce se ještě děti vydaly na půdu hledat skřítka Knihovníčka, kterého očekávaly už při Noci
s Andersenem. Našly ho – v koutě půdy právě dopsal svůj další příběh a jelikož se unavený
chystal ulehnout, v tichosti jsme půdu zase opustili.
SOBOTA 30.4.2022 PÁLENÍ ČARODĚJNIC – podvečerní akce, na kterou se slétlo na hřiště
nespočet čarodějnic a jim podobné havěti. Každý si mohl zasoutěžit, vyrobit si svou
čarodějnici k upálení, opéct si špekáček – i na zapití se něco našlo. Připomněli jsme si trochu
z historie těchto akcí a finálem bylo, po společném zaříkávání, zapálení ohně s čarodějnicí
Jindřichovnicí, za kterou do plamenů mířily některé její, dětmi vyrobené, kolegyně.

ČTVRTEK 12.5.2022 BESÍDKA KE DNI MATEK se po dvouleté odmlce setkala opět
s velkým zájmem veřejnosti. Místní školkové i školní děti předvedly, k radosti všech, své
umělecké dovednosti.
NEDĚLE 29.5.2022 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – do života mezi námi jsme společně přivítali pět
dětí. Akci svým kulturním vstupem zpestřili již tradičně žáci místní školy.

PÁTEK 3.6.2022 BRANNÝ DEN S HASIČI, CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM, KÁCENÍ MÁJE
Ráno začalo dětem v místní ZŠ a MŠ vyhlášením požárního poplachu, naštěstí jen cvičného.
Děti byly postupně převezeny hasičskými vozidly na hřiště, kde pro ně byla připravena ukázka
hasičské
techniky,
střelba
ze
vzduchovky a jiné
sportovní aktivity. Po
obědě
se
děti
odebraly k odpočinku
do místní knihovny,
kde
jim
paní
knihovnice
četla
poučné
Hasičské
pohádky. Pro školáky
byla ve spolkové
místnosti připravena
četba
detektivních
příběhů,
jejichž
zápletky měli školáci
následně
rozluštit.
Po odpoledním klidu
následoval na hřišti
další program, a to v podobě lanovky a pak konečně dovádění v hromadě nastříkané pěny.

Od 17.00 hodin program pokračoval pro
všechny spoluobčany – opékaly se
makrely, točilo se pivko, probíhalo
malování na obličej, pohybové aktivity, při
kterých si i dospělí připomenuli a znovu
vyzkoušeli např. skákání panáka, skoky
přes švihadlo i gumu, pro nejmladší děti byl
k dispozici skákací hrad. Vyvrcholením
náročného, ale krásně a aktivně prožitého
dne bylo kácení máje partičkou malířů
s následnou bitvou a honičkou o májovou
trofej

SOBOTA 11.6.2022 SOUSEDSKÉ POSEZENÍ S MYSLIVCI na výletišti ve skale, kde byla
pro příchozí připravena spousta výrobků výborné myslivecké kuchyně a samozřejmě točené
pivo k tomu; Pro děti byly připraveny aktivity s mysliveckou tématikou a následnou odměnou,
odvážlivci si mohli vyzkoušet střelbu ze vzduchovky a vrcholem akce byla zvěřinová tombola.

ČTVRTEK 16.6.2022 OSLAVA SVÁTKU „BOŽÍHO TĚLA“ , kdy ještě v průběhu mše
svaté značně pršelo, ale už při zahájení průvodu k oltářům za doprovodu hudby a družiček se
počasí umoudřilo a dopřálo oslavit tento svátek bez deštníků. Po slavnosti se farníci sešli ještě
ve farní kavárničce k povídání, ke zpěvu a k posezení u připraveného pohoštění.
ČTVRTEK 23.6.2022 PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE, OPÉKAČKA A SPANÍ VE ŠKOLE
– stává se tradicí, že na konci školního roku jsou při návštěvě místní knihovny pasováni
na čtenáře žáci 1.ročníku školy.

Tento den měli děti se svými rodiči také možnost účastnit se podvečerního programu na
zahradě MŠ s opékáním buřtů, po kterém zůstávají předškoláci a žáci 4. ročníku k přenocování
v budově ZŠ a MŠ, čímž symbolicky zakončují jednu z mnoha etap ve svém životě. Z důvodu
nemocnosti měli předškoláci spaní ve školce přesunuto na 28.6., kdy se zároveň mohli svým
kamarádům „pochlubit“ školními aktovkami.

AKCE plánované (snad už nám do nich nezasáhne další vlna epidemie)
SOBOTA 13.8.

hodová taneční zábava (pořádají hasiči)

NEDĚLE 14.8.

hodová mše svatá a po ní sváteční chvilka pohody s místní kapelou

SOBOTA 3.9.

„LETNÍ KINO“ na hřišti

3. – 7. 10.

TÝDEN KNIHOVEN – zahrnovat bude opět společné čtení kroniky,
čtení dospěláků dětem, burzu nejen knižní, hravý podvečer pro dospělé,
spaní v knihovně

8. / 9. 10.

POSEZENÍ SE SENIORY (v pozvánce bude upřesněno, jestli se akce
bude konat v sobotu nebo v neděli)

ŘÍJEN

VÝSTAVA MARIONET

LISTOPAD??

MYSLIVECKÝ HON

PÁTEK 25.11. „retro“ muzikál VLAK DO NEBE v podání herců a zpěváků z Olomouce.
Tímto hudebním pořadem bude letos nahrazen klasický vánoční koncert.
Určitě se opět zapojíme do akce VÁNOČNÍ HVĚZDA - o místu a době prodeje květin, jejichž
zakoupením můžete pomoct onkologicky nemocným dětem, budeme informovat.
ČTVRTEK 8.12. předvánoční besídka ZŠ a MŠ spojená s vánočním minijarmarkem (víme,
že je mezi námi spousta šikovných spoluobčanů, kteří se zabývají různým tvořením a
vyráběním, proto právě těmto nabízíme možnost nabídnout své výrobky k zakoupení na
vánočním minijarmarku)
PÁTEK 23.12.

KOLEDOVÁNÍ u vánočního stromu před obecním úřadem

PROSINEC

VÁNOČNÍ PROMÍTÁNÍ pro děti a mládež

PÁTEK 30.12.

PŘEDSILVESTROVSKÝ VÝŠLAP

Může se stát, že některé akce budou opět rušeny nebo přeloženy nebo naopak další uspořádány
(o tom vás budeme informovat prostřednictvím hlášení)
Díky moc za příspěvky, kterými se podílíte na tvorbě zpravodaje.

