ZPRAVODAJ OBCE
JINDŘICHOV

PROSINEC 2021

Vážení spoluobčané,
jako každý rok před Vánoci se Vám do rukou dostává obecní zpravodaj a já mám
tu možnost na jeho začátku Vám adresovat několik slov, myšlenek a pocitů.
Jsou některé věci v našich životech, které nedokážeme samotní změnit a jednou
z těch, která zasahuje do životů nás všech je Covid - už skoro dva roky prožíváme
zvláštní, nelehké období ovlivněné touto nemocí, která si vynucuje různé zákazy,
omezení a změny v našem chování z důvodu potřeby epidemii nějakým způsobem
zvládnout, přizpůsobit se, což ale hned od začátku vneslo mezi nás rozdílné názory
a rozpory, a to nejen mezi sousedy, ale i v rodinách, třeba mezi partnery, nicméně
prakticky každý z nás zná jednoho, či více lidí, které nemoc Covid zasáhla smrtelně.
Ano, někdo může namítat, že měl dotyčný třeba i další nemoci, ale kdo z nás
opravdu nic nemá, nic ho netrápí? Je potřeba si uvědomit
i
zodpovědnost každého jednotlivce, a to nejen za sebe, ale i za okolí. Na druhou
stranu jsou však blížící se svátky vhodným okamžikem k tomu, abychom
zapomenuli na rozdílné názory a znovu našli společnou řeč o jiných starostech a
radostech života. Ale už dost o Covidu - tohle posloucháte a čtete od rána do
večera, proto Vám nechci adventní dobu psaním o Covidu moc rušit ještě i já.
Čekají nás Vánoce, svátky, které by měly být pro každého, ať jsme děti nebo
dospěláci, těmi nejkrásnějšími dny v roce, ale jejich krása by neměla spočívat jen
ve velikosti, ceně a množství dárků, které najdeme pod stromečkem, ale ať je
dárek jakýkoliv, musí z něj být cítit i srdce člověka, který ho daroval. Největším
dárkem pro každého z nás by mělo být však to , že máme možnost trávit Vánoce
z lidmi, kteří jsou nám blízcí, máme je rádi, které milujeme. Já Vám přeji, ať se Vám
tohle všechno splní. Potom nám všem bude na dnes tak jiném světě lépe.
Vážení spoluobčané, nejen o Vánocích, ale i v nastávajícím roce přeji Vám všem
hlavně to zdraví, které je v této době obzvlášť důležité, ale také štěstí a hodně
pohody. Jako další obyčejné dny, tak i svátky už budou jiné než dřív, dávají nám
však více možností k zamyšlení se nad svými životy, a v myšlenkách můžeme být
pořád s těmi, které máme rádi.
Přeji Vám všem radostné a požehnané prožití vánočních svátků
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 roce 2022 budete další rok platit 20,-Kč/m3 a za vodu
odvedenou během roku 2022 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)
! ! ! ! ! NAHLASTE NA OBECNÍ ÚŘAD STAV SVÉHO VODOMĚRU ! ! ! ! !
Stejně jako v předchozích letech žádáme občany, kteří odebírají obecní vodu, aby do
konce roku nahlásili stav odečtený z vodoměru. Stav můžete nahlásit e-mailem na
podatelna@obec-jindrichov.cz nebo zavoláním či SMS zprávou na telefonní čísla
774 965 365 (starosta) a 775 690 219 (účetní) (stačí napsat: voda-číslo popisné-číslo
opsané z vodoměru) znovu připomínáme: DO KONCE ROKU ! ! ! ! !
Pokud máme na obecním úřadě v evidenci váš e-mail pro korespondenci,
obdržíte tabulku poplatkové povinnosti vztahující se k vaší nemovitosti.
Všechny poplatky můžete následně platit hotově do pokladny obecního úřadu nebo
bezhotovostním převodem 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) a nebo můžete uhradit vše dohromady, potom do textu či poznámky uveďte:
„poplatky č….“ ). Poplatky jsou dle obecně závazných vyhlášek splatné do konce měsíce
června – můžete platit i po částech; zároveň však žádáme, abyste (ani z dobré vůle mít
vše brzy zaplacené) bezhotovostní úhrady NEPROVÁDĚLI DŘÍVE než v lednu.
harmonogram svozu popelnic: 27.12.; 10.1.; 24.1.; 7.2.; 21.2.; 7.3.; 21.3.; 4.4.; 19.4.
Nadále jsou pro vás zdarma na obecním úřadě k dispozici žluté pytle na plastový odpad a
nápojové kartony (dávají se stále společně). Začíná se stávat pravidlem, že máme u obecního
úřadu pytle s odpadem v pondělí ráno, tedy po víkendu, přestože v páteční poledne byly
uklizeny. Proto vás musíme ZNOVU DŮRAZNĚ požádat, abyste v případě, že tento odpad
opravdu nemáte do termínu svozu kde doma uložit, jej odkládali k obecnímu úřadu pouze od
pondělí do pátečního dopoledne (v pátek odpoledne a během víkendu není na úřadě žádný
pracovník, a tedy nemá kdo odložený odpad uklidit!!!)
Hlášeným problémem jsou také případy, kdy občané naší obce odloží svůj odpad v obci jiné
(nejčastěji ve Stříteži) n/L.). Tímto jednáním dochází k porušování zákona o odpadech, který
nařizuje, že odpad se likviduje v obci, ve které je vyprodukován, a zároveň také dochází

ke zvyšování nákladů za svoz a likvidaci odpadů v té obci, kde svůj odpadu odložíte. V dalším
odstavci uvádíme možnosti odkládání jednotlivých druhů odpadů u nás a není tedy určitě
zapotřebí vozit jakýkoliv odpad jinam.
Znovu důrazně připomínáme, že DO POPELNICE NEPATŘÍ bioodpad (téměř všichni
máme kompostér, případně je k dispozici kontejner u hřbitova a na jaře přibudou další na
jiných místech obce), plasty a nápojové kartony (dávají se dohromady a pytle si můžete zdarma
podle potřeby vyzvednout na úřadě), sklo (kontejnery jsou prozatím na pěti místech v obci a
nové místo je připraveno, čekáme na dodání kontejnerů), papír a znovu také krabicové
kartony(odložením u ZŠ a MŠ pomůžete navíc škole k financím na jejich další vybavení),
plechovky (kontejner je prozatím v jednom hnízdě a na další čekáme, případně je můžete
odevzdat při jarním sběru), textil (charitní kontejner u Jednoty, případně jarní či podzimní
sběr), elektroodpad (jarní sběr), velkoobjemný a nebezpečný odpad (jarní a podzimní mobilní
sběr), oleje a tuky (zatím stále na OÚ, případně při jarním nebo podzimním sběru).
Zákonem je stanoveno množství netříděného odpadu na občana – v letošním roce je to
200 kg. Při dodržení tohoto množství platí obec skládkovné 500,-Kč/tunu, ale při odvozu
nadlimitního množství bude obec za tyto služby platit dvojnásobek sazby, což se následně
musí odrazit ve výši poplatku pro občany. Zákonný limit vyprodukovaného množství
netříděného odpadu na občana, který bude ukládán na skládku za nižší sazbu, se
postupně snižuje. Toto se děje z důvodu motivace občanů ze strany státu k lepšímu
třídění. Pokud tedy nebudeme důkladně třídit, náklady za odpady se nám všem výrazně
zvýší. V letošním roce vychází náklady na likvidaci netříděného odpadu, tj. popelnic cca
500,- Kč za každého občana, k tomu jsou další náklady za odpad nebezpečný. Tříděný
odpad je dotován firmou EKO-KOM, takže TŘÍDIT SE OPRAVDU VŠEM VYPLATÍ.
Termín jarního MOBILNÍHO svozu VO a nebezpečného odpadu v obci zatím není stanoven.
Znovu vám vkládáme pro vaši potřebu provozní dobu sběrného dvora firmy Ekoltes Hranice,
a.s., kam můžete sami odvážet svůj velkoobjemný i nebezpečný odpad, a to bezplatně, po
prokázání se občanským průkazem (pro ověření místa trvalého bydliště k fakturaci obci).
PŘIVEZENÝ ODPAD SI OBČANÉ VYKLÁDAJÍ A TŘÍDÍ SAMI POD DOHLEDEM PRACOVNÍKA
SBĚRNÉHO DVORA (telefony pro případnou komunikaci jsou: 581674422, 777466106).
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Firma Ekoltes Hranice otevřela také 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 na skládce. Občané naší obce můžou do RE-USE centra
nejen věci dovézt, ale také zde mohou sami nakupovat. Více informací – co můžete odložit a
jak nakupovat, naleznete na letáku umístěném na webových stránkách obce a na vývěsce.
Je dobře, že se vás stále více přihlašuje k odebírání hlášení rozhlasu a jiných informací (např.
k placení poplatků) prostřednictvím systému Mobilní rozhlas.cz. Z důvodu nedostatečné
slyšitelnosti hlášení (většina času mimo obec, zavřená dobře těsnící okna, atd.) vyzýváme i
další spoluobčany k tomuto kroku. Ti z vás, kteří nemají přístup k internetu, mohou dostávat
pouze vybraná důležitá hlášení, a to ve zkrácené podobě formou SMS zprávy. Tito však
musí o zařazení do adresáře Mobilního rozhlasu požádat někoho z blízkých nebo přímo
pracovníky obecního úřadu. Evropské nařízení GDPR je již součástí aplikace a není již nutné
proto vyplňovat formulář zvlášť – je však důležité vyplnit správně své údaje, aby bylo patrné,
kdo souhlas s užíváním osobních údajů dává.
Občany, kteří odebírají hlášení z e-mailové adresy podatelna@obec-jindrichov.cz tímto
žádáme, aby se přeregistrovali k odebírání z www.mobilnirozhlas.cz, jelikož z adresáře
podatelny budou z důvodu snížení administrativy vyřazeni – děkujeme tímto za
spolupráci k lepší komunikaci.
Děkujeme za spolupráci všem, kteří zasílají své podněty a fotografie ze života v naší obci.
INVESTIČNÍ AKCE
Za pomoci dotací byly letos uskutečněny (nebo ještě probíhají) tyto projekty (kromě výstavby
zbrojnice a rekonstrukce budovy č.p.86, o kterých jsme psali v minulém čísle):
- vybudováno další hnízdo pro kontejnery na tříděný odpad na dolním konci obce - pod
č.p.100; do některých stávajících hnízd budou doplněny další kontejnery na sklo, na plechovky
a na biologický odpad (obec čeká na jejich dodání); dotace od ministerstva životního prostředí
by měla být ve výši 565.675,- Kč, ukončení akce a vyúčtování bude během příštího roku
- vybavena nová knihovna a spolková místnost v budově bývalé školy; dotace od SZIF by
měla činit 377.599,- Kč, konečné schválení a vyúčtování proběhne počátkem příštího roku
- II. etapa revitalizace centra obce, při které byla opravena příjezdová komunikace ke hřbitovu
a obecnímu úřadu a vybudována druhá část schodiště; dotace z POV Olomouckého kraje činí
390.000,- Kč
-projektová dokumentace na vybudování chodníkové trasy v obci; dotace z POV
Olomouckého kraje činí 105.512,- Kč
- pořízení dopravního automobilu pro zásahovou jednotku obce (vozidlo je objednáno, dodáno
bude začátkem příštího roku); dotace z rozpočtu Olomouckého kraje činí 100.000,- Kč a
zároveň dotace z ministerstva vnitra má být ve výši 450.000,- Kč; ukončení a vyúčtování
proběhne během příštího roku

Během letních prázdnin byla opravena propadající se plocha pro parkování aut vedle školní
jídelny, potrhaný asfaltový povrch byl vyměněn za zámkovou dlažbu. Tato akce byla hrazena
pouze z vlastních zdrojů obce.
DALŠÍ DĚNÍ:
KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Nadále pokračují ze strany poskytovatele práce na pozemkových úpravách. V pondělí 10.1.
od 11.00 – 19.00 a v úterý 9.00 -15.00 bude probíhat ve spolkové místnosti v budově bývalé
školy č.p.86 osobní projednávání návrhu nového uspořádání pozemků. Účast na tomto
projednávání je pro vlastníky pozemků dotčených pozemkovými úpravami velice důležitá.
KNIHOVNA
Jak už všichni víte, naše knihovna se zapojila do soutěže ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ,
kterou vyhlásil Olomoucký kraj. Ve své kategorii obcí do 1000 obyvatel vyhrála s počtem 165
odevzdaných vysloužilých mobilních telefonů (v celém kraji se jich nasbíralo celkem 3349).
Za toto prvenství obdržela obec pro svou knihovnu peněžní dar ve výši 5.000,- Kč. Jeden dárce
mobilů obdržel také poukázku na nákup knih v hodnotě 1.000,- Kč (poukázek bylo rozdáno
celkem 10 v celém Olomouckém kraji). Ještě jednou tímto děkujeme všem, kteří se zapojili
odevzdáním třeba i jediného přístroje, který společně s ostatními putoval k ekologické
likvidaci. Akt předávání ocenění proběhl v naší nové knihovně, kterou si tak mohli
prohlédnout (ve všech případech s velice kladným hodnocením) zástupci všech oceněných
knihoven, ale také zástupci pořádající společnosti ASEKOL, představitelé Olomouckého kraje
a senátorka Jitka Seitlová, která celý projekt zaštítila.
PRODEJNA V OBCI
Jelikož je v současnosti z důvodu nemoci prodejna Jednota uzavřena a firma nemá žádné
zaměstnance na zástup, hledá nové pracovníky do jindřichovské prodejny, a to na pozici
vedoucí a zástupce vedoucí. Vedoucí na plný úvazek a zástupce vedoucí na poloviční úvazek,
úvazky je však možné i kombinovat na 2x 30 hod. týdně. Nástup možný dle dohody. Informace
u vedoucí provozního střediska na telefonu 724 992 632.
OBECNÍ ÚŘAD A MÍSTNÍ KNIHOVNA – VÁNOČNÍ PROVOZ
- obecního úřad - pro veřejnost bude otevřeno do 22.12., v období svátků pak jen ve
středu 29.12. v době 6.30 – 13.00 hodin. Běžný provoz bude zahájen opět od 3.1.2022
- místní knihovna v období svátků půjčovat nebude. Ve středu 29.12. od 19.00 hodin
jste však zváni na „Večer u gramofonu“, tentokrát bude připravena k poslechu Česká
vánoční mše „Hej, mistře!“ od Jakuba Jana Ryby. Na klasické gramofonové desce
budeme mít zapůjčenu nahrávku z roku 1966, což jistě také přispěje ke specifické
atmosféře. Vstupné bude dobrovolné.
Obvyklá výpůjční doba bude hned od 3.1.2022 a tento den od 17.15 hodin proběhne
další společné čtení z kroniky (pokračovat budeme rokem 1926)

ČINNOST ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY HASIČŮ OBCE JINDŘICHOV
a) zásahy
- 5. 6.
- 14.7.
- 28.11.

taktické cvičení – požár ve vojenském prostoru Libavá
požár acetylenové tlakové lahve v Bělotíně
odstranění stromu ze silnice Potštát-Odry

b) ostatní aktivity jednotky
- 1.10.
pravidelná odborná příprava všech členů zásahové jednotky
- 10. – 12.12. v Ústřední hasičské škole Jánské Koupele absolvovali tři členové jednotky
kurz „Velitel V-40E“ a dva členové kurz „Strojník S-40E“
ŠKOLA , ŠKOLKA, JÍDELNA
VÁNOČNÍ omezení - celé zařízení bude uzavřeno od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022
Nabídka školní jídelny: vaření obědů pro veřejnost – cena oběda zůstává na 90,- Kč
(připomínáme, že je možné využít službu DONÁŠKY OBĚDŮ SENIORŮM ZDARMA),
rovněž je možné využít vaření houskových knedlíků na objednávku jednou za čtrnáct dní, cena
je 25,- Kč (objednávky 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.
VÁNOČNÍ omezení nebylo do vydání zpravodaje nahlášeno, proto si raději, v případě
potřeby lékaře, do ordinace zavolejte.
Z FARNOSTI
Účast na bohoslužbách nyní omezena není, platí však nadále použití ochrany úst i nosu
a dezinfekce rukou při vstupu do kostela.
Své místo si postupně nacházejí „dětské mše“, při kterých otec Michal děti zapojuje do děje,
a za „výdrž“ je po bohoslužbě čeká i sladká odměna. Stejně jako letos, budou i příští rok
probíhat dětské „májové“.
Naše farnost se zapojila do synodálního procesu, který v říjnu zahájil papež František.
Proběhlo první setkání dobrovolníků, na kterém bylo vybráno ke zpracování téma „Na
společné cestě“. Druhé setkání, na kterém se bude k tomuto tématu vzájemně promlouvat a
naslouchat, a na které zveme i další farníky, je naplánováno na 5.1.2022 (bude uvedeno
v ohláškách a Infolistu)

Sobotní časná rána během adventní
doby patřila „rorátům“, jejichž
atmosféru za tmy - pouze při světle
svíček nelze správně popsat, ta se
musí prožít. A prožívaly ji s námi
i děti, které musely nezvykle brzy
ráno opustit své teplé pelíšky a vydat
se do zimy a tmy.

Připravuje se pouť do rodiště otce Michala, kterým je Suchdol u Prostějova – Jednov, kde
vyvěrá pramen „Svaté“ vody přímo v kostele pod oltářem.
V případě zájmu o uveřejnění informací v Infolistu, můžete napsat nejpozději ve čtvrtek
předchozího týdne na e-mail fadrahotuse@ado.cz a nebo paní Aleně Pavelkové
(pavelkova.ali@email.cz).
BOHOSLUŽBY o Vánocích:
24. 12.
22.00
25. 12.
9.30
26. 12.
11.00
29. 12.
16.30
1. 1.
11.00
2. 1.
11.00
Betlémské světlo bude pro vás všechny připraveno 23.12. přibližně v poledne na těchto
místech: v hrobce na hřbitově, v lucernách u domů č. 14 (Prokešovi), č. 66 (Biskupovi),
č.44 (Blahovi – starosta), a také na obecním úřadě při koledování. Přijďte si se svými
lucerničkami a odneste si světlo do svých domovů jako vánoční naději.

AKCE „ne/uskutečněné“ od vydání minulého čísla zpravodaje
SOBOTA 26.6. sousedské posezení na výletišti ve skale s opékáním makrel a turnajem ve
ve střelbě ze vzduchovky
PONDĚLÍ 12.7. odpoledne stolních her v knihovně pro všechny hravé lidi od 16.00 hodin
PÁTEK 13.8.
den otevřených dveří v nové zbrojnici a ve zrekonstruované části budovy
bývalé školy byl zahájen symbolickým průvodem „od staré zbrojnice do nové“ za doprovodu
dechové hudby, která svými hudebními vstupy obohatila následně celý podvečer. Starosta
krátkým projevem přiblížil historii budovy bývalé základní školy a cestu k realizaci nápadu
využití jejích nevyužívaných a chátrajících prostor, s dostavbou garáží pro vozidla zásahové

jednotky hasičů obce. Krátké zdravice pronesli přítomní hosté, dobrovolný hasič a kněz
M.Zahálka nové prostory požehnal, byly slavnostně přestřiženy pásky a potom už si každý
z přítomných návštěvníků mohl vše prohlédnout a také se občerstvit. Pro děti byly v nové
knihovně připraveny soutěžní aktivity.

SOBOTA 14.8.

hodová taneční zábava

NEDĚLE 15.8. hodová mše svatá, po které jsme u kostela strávili sváteční chvilku pohody
s místní kapelou a malým domácím pohoštěním
SOBOTA 4.9.
„letní kino“ – promítání rodinného filmu „GAMP – PES, KTERÝ
NAUČIL LIDI ŽÍT“ na místním hřišti se setkalo s velkým zájmem a kladnou odezvou.
Věříme, že i v příštím roce letní promítání uskutečníme.
TÝDEN KNIHOVEN
PONDĚLÍ 4.10. první společné čtení v knihovně. Pustili jsme se do společného čtení
obecní kroniky, ve které sahají první zápisy do roku 1918. Tato společná čtení pokračují
postupně první pondělí v každém měsíci, vždy od 17.15 do cca 18.30 hodin. Je zajímavé a
určitě i přínosné připomenout si některé dějinné události ať celostátních nebo jen obecních
rozměrů. K některým pasážím se rozvíjí diskuse, pomoc k vysvětlení ne-zcela jasných událostí
jsme hledali i na internetu.
ÚTERÝ 5.10. uniformovaní dobrovolníci četli v knihovně v rámci akce „Celé Česko čte
dětem“ předškolním dětem pohádky a školákům detektivní příběhy, jejichž zápletky a úkoly
děti na místě řešily. Navíc obdržely ke zpracování doma kvízy, ze kterých byli následně
vylosovaní a odměněni výherci.
STŘEDA 6.10. ve spolkové místnosti bývalé školy se uskutečnila knižní burza. K dispozici
bylo velké množství knih, které jste vy, občané do knihovny k tomuto účelu přinesli. Spousta
z vás si odtud knihy také odnesla, ze zbytku byly vybrány tituly, které budou zařazeny do
knihovního fondu, hodně opotřebené knihy byly dány do sběru papíru ve škole a další byly
ponechány pro knižní tvoření s dětmi.

ČTVRTEK 7.10. odpoledne v knihovně patřilo stolním hrám a soutěžím pro děti, večer se
měli v soutěžním klání utkat týmy žen proti mužům, ale o tuto aktivitu (možná i z důvodu
krásně slunečného počasí) zájem nebyl. Určitě ji však zopakujeme
NEDĚLE 10.10. se uskutečnilo další posezení se seniory, které svými dovednostmi opět
zpestřili žáci místní základní školy a hudebně doprovodila místní dechová kapela. Z důvodu
znovu se zhoršující epidemiologické situace a vydaných nařízení byla účast slabší než
v předchozích letech.
PÁTEK 15.10. spaní dětí v knihovně bylo vyvrcholením akce Týden knihoven (z důvodu
konání voleb v předchozím týdnu bylo spaní přeloženo). Zúčastnilo se devět děvčat ve věku
5-12 let. Společně jsme tvořily výrobky ze starých knih, hrály jsme hry, samozřejmě nechybělo
společné čtení, při kterém nás však vyrušil „skřítek knihovníček“. Ačkoliv se děti za ním
vydaly, ve tmě na půdě se jim přece jen ztratil a při pátrání v sobotu ráno jsme po něm našli
pouze ohořelou svíčku a otevřenou knihu. Snad budeme mít příště větší štěstí.

PONDĚLÍ 8.11. hry a soutěže pro děti a mládež. Druhé pondělí v každém měsíci bude, a to
už i během výpůjční doby knihovny, patřit mládeži. Ke hrám a soutěžím jsou zváni malí i
větší, super bude, pokud si i domluvíte partičku a oblíbenou hru přinesete (nějaké už
v knihovně máme, ale uvítáme i nové tipy)
PONDĚLÍ 15.11. první podvečer u gramofonu v knihovně měl být věnován poslechu písní
spojených se 17.listopadem a zpěváků, kterým byla v totalitním režimu činnost zakázána.
Diskuse přítomných se sice vinula jiným směrem, ale písně pro podtržení atmosféry jsme si
pouštěli. Důležité však bylo samotné setkání spoluobčanů. Tyto gramofonové podvečery
v knihovně budou probíhat pravidelně třetí pondělí v každém měsíci od 17.15 hodin (téma
poslechu – nejen hudby, ale i mluveného slova, bude předem oznámeno).
SOBOTA 20.11. myslivecký hon – letos s úlovkem sedmi zajíců a jedné kuny
PONDĚLÍ 22.11. poprvé nově zavedená služba donášky knih seniorům domů. Ta bude
probíhat každé čtvrté pondělí v měsíci po skončení výpůjční doby. Stačí se telefonicky nahlásit
(775 690 219) a knihovnice vám knihy přinese a přečtené vezme do knihovny zpět.

SOBOTA 27.11. divadelní představení „DĚDEČEK“ souboru Tyl z Drahotuš se z důvodů
zhoršující se epidemiologické situace nekonalo (odvoláno ze strany div.souboru)
V období 29.11. – 15.12. byly na obecním úřadě k zakoupení vánoční hvězdy a výrobky
vánočního jarmarku, který by se za „normálních okolností“ konal při besídce a vánočním
koncertu v sále.
SOBOTA 4.12. ve spolkové místnosti jsme uspořádali mikulášské promítání. Po jejím
skončení Mikuláš dokonce osobně přišel a přítomným rozdal drobné dárky. Na oplátku děti
recitovaly a společně (i s rodiči) zazpívaly.
ČTVRTEK 9.12. proběhla ve spolkové místnosti zkušební hodina jógy. Od ledna by měly
tyto hodiny probíhat pravidelně, účast budou muset zájemci (asi spíše zájemkyně) potvrdit,
podrobnější informace a přesný termín zahájení v lednu vyhlásíme. Cena bude 70,- Kč za
každou hodinu a bude se vybírat vždy na místě před začátkem cvičení.
ČTVRTEK 16.12. předvánoční besídka ZŠ a MŠ se z důvodu epidemiologické situace
konala venku, na prostranství u mateřské školy, za účasti nejbližších rodinných příslušníků.
Byla zcela jiná, než jsme zvyklí v sále, ale měla své kouzlo a s postupným stmíváním také
sváteční atmosféru. Děkujeme všem účinkujícím dětem, ale také učitelkám za přípravu a
organizaci.

SOBOTA 18.12. vánoční koncert + malý vánoční jarmark se z důvodu epidemiologické
situace nekonaly

AKCE plánované (akce se stále plánují, ale jejich konání bude vždy záviset na
aktuální situaci a budete o nich informováni hlášením)
ČTVRTEK 23.12. od 18.00 hodin koledování u vánočního stromu před obecním úřadem
STŘEDA 29.12. večer u gramofonu v knihovně. Od 19.00 hodin si můžete poslechnout
nahrávku České mše vánoční „Hej, mistře“ od Jakuba Jana Ryby.
ČTVRTEK 30.12. předsilvestrovský výšlap nebude k partutovickému mlýnu – abychom se
zbytečně neshromažďovali na malém prostoru, ale vydáme se „Cestou i pěšinkou, tou naší
dědinkou“ po skupinkách, které vyrazí v 9.30 hodin z různých míst obce (složení skupinek i
místo odchodu necháme individuální). Podstatou a úkolem bude obejít „zadem a dokola“
zastavěnou část obce a cestou se pozdravit s jinými skupinkami třeba i voláním z jednoho
kopce na druhý – nechoďte tedy po silnici, to nikoho nepotkáte a na kopec neuvidíte ☺. Při
tomto putování můžete pořizovat fotografie svých skupinek, ale i těch, které uvidíte. Na fotky
se budeme těšit na úřadě a vytvoříme z nich další fotogalerii na stránkách obce.(odeslání fotky
na obecní e-mail budeme považovat za souhlas zúčastněných s jejím zveřejněním)
SOBOTA 8.1.2022 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA prozatím probíhá příprava „klasického
koledování“, vedoucí skupinek i samotné koledníky máme, tak budeme věřit, že akce proběhne
tak, jak jsme byli zvyklí v „normálních letech“
PÁTEK 14.1.2022

PLES PANÍ HOSTINSKÉ

SOBOTA 22.1.2022

HASIČSKÝ PLES

SOBOTA 29.1.2022

DĚTSKÝ KARNEVAL

PÁTEK 4.2.2022

MYSLIVECKÝ PLES

SOBOTA 26.2.2022

KONČINY (VODĚNÍ MEDVĚDA)

NEDĚLE 6.3.2022

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

NEDĚLE 20.3.2022

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „DOVOLENÁ S RIZIKEM“

VÍKEND 9.-10.4.2022 JARNÍ TVOŘENÍ
ČTVRTEK 5.5.2022

BESÍDKA ZŠ A MŠ KE DNI MATEK

Může se stát, že budou uspořádány a mezi výše uvedené akce vloženy ještě další anebo budou
zrušeny i ty plánované, vše bude záležet na dalším vývoji epidemie (o tom vás budeme určitě
informovat prostřednictvím hlášení)
Je skvělé, že se do tvorby zpravodaje zapojujete i vy se svými příspěvky.

