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Vážení spoluobčané,

v dnešní urychlené době a čase, kdy žijeme stále rychleji, je
potřebné se i pozastavit.
Takovým malým, ale krásným pozastavením jsou pro nás vánoce
– čas, kdy jsme si bližší než jindy a snažíme se zapomenout na
běžné problémy. Vždyť vánoce jsou tím, co v nás vzbuzuje
příjemné pocity a krásné vzpomínky na kouzelný čas těchto
svátků. Právě tento vánoční čas v nás lidech probouzí ty lepší
stránky, a proto se víc než jindy snažíme být k sobě
přátelštější, milí, ohleduplní a také více nasloucháme jeden
druhému. Naši nejmenší se již jistě nemůžou dočkat vánočního
stromku a dárků. Ti starší se těší na to, že bude rodina opět
spolu a všichni prožijeme krásné chvíle.
Dovolte mi proto, vážení spoluobčané, abych Vám i já popřál
pokojný a klidný zbytek adventního času, krásné vánoční
svátky, plné radosti, lásky, štěstí a Božího požehnání, dětem
hodně dárků a splněných přání. Ať se Vám všem splní i ty
nejtajnější sny.
Zároveň Vám všem do přicházejícího nového roku přeji hodně
štěstí, zdraví, lásky, pochopení a osobních i pracovních
úspěchů.

Jaromír Blaha - starosta

AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ VLIVU VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V NAŠÍ OBCI
Ve čtvrtek 15. prosince proběhne od 16.00 hodin v místním sále veřejné projednávání záměru
větrné elektrárny Jindřichov. Na toto jednání zveme příznivce i odpůrce těchto staveb.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Poslední letošní veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v místním sále dne 15.12.2011
od 19.30 hodin

PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU A KNIHOVNY VE SVÁTKY
V době vánočních svátků bude obecní úřad otevřen ve středu 28.12.2011 v době 6.30 – 12.00 a
odpoledne v době 12.30 – 17.30 hodin. V této době můžete navštívit i místní knihovnu.

ZIMNÍ HARMONOGRAM SVOZU POPELNIC
Odvoz popelnic bude i nadále probíhat v pondělním čtrnáctidenním intervalu, a to:
27.12.(náhradní termín za 26.12.), 9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4. …
Znovu si Vás dovolujeme požádat, abyste pytle s odpadem
neodkládali k obecnímu úřadu během pátečního odpoledne a víkendu.

HŘBITOVNÍ SLUŽBY
V případě potřeby zajištění služeb (zvonění, kopání hrobu, projev) spojených s konáním pohřbu
na místním hřbitově získáte potřebné informace u správce hřbitova – tj. na obecním úřadě.

POPLATKY V ROCE 2012
Finanční výbor navrhl na svém posledním jednání úpravu výše poplatku za odpad na rok 2012
na částku 250,-Kč, a cenu za 1m3 pitné vody spotřebované v roce 2012 na 16,-Kč.
Jedná se o návrh, přesnou částku však bude schvalovat zastupitelstvo obce na svém posledním
zasedání v letošním roce.

SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY V MÍSTNÍM KOSTELE
24.12. „Půlnoční“ mše svatá se koná ve 22.00 hodin
25.12. slavnost „Narození páně“ – mše svatá se koná v 8.00 hodin
26.12. svátek „Svaté rodiny“ – mše svatá se koná v 9.30 hodin
Podrobný rozpis všech bohoslužeb je umístěn ve vývěsce na hřbitově.

HODY
V sobotu 13.8. uspořádali hasiči hodovou taneční zábavu na výletišti „ve skale“. Po rozhodnutí
(kdy po celý den byly značné dešťové přeháňky a ještě v šest večer lilo jak z konve) zábavu
uspořádat, se počasí před sedmou hodinou
umoudřilo a celý večer a noc byly ryze letní
a přilákaly cca 200 účastníků. K tanci a
poslechu hrálo duo Grifis z Oder. V neděli
proběhl na místním hřišti již tradiční hodový
fotbalový turnaj okolních obcí. Zúčastnilo se
8 týmů, vítězem se stalo družstvo Střítež,
Jindřichov II (Biskup tým) obsadil 2.místo,
a Jindřichov I – 5.místo. V úterý pak
proběhly opět „ve skale“ tradiční „malé
hody“, kdy si návštěvníci mohli při
občerstvení
posedět
a
vzájemně
pobesedovat. Děti, i někteří rodiče si
zaskotačili a vydováděli se v připravených
soutěžích.

MYSLIVECKÁ VÝSTAVA
Poslední prázdninový víkend jsme všichni měli
příležitost
shlédnout
krásně
připravenou
mysliveckou výstavu v místním sále. Vystaveny
byly trofeje, zbraně a jiné myslivecké potřeby,
fotografie z mysliveckých akcí, promítáno bylo i
video s mysliveckou tématikou, pro mlsné
jazýčky byl k dispozici i zvěřinový guláš.
V neděli
odpoledne
navíc proběhla
na
„Gassmannové“ louce soutěž ve střelbě ze
vzduchovky na papírové terče i na plechové
„panáčky“, při které si malí i velcí vyzkoušeli
s větším či menším úspěchem své střelecké
dovednosti. Akci doprovázelo krásné počasí, a tak
byla
v podvečerních
hodinách
ukončena
opékáním buřtů u společného táboráku.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V neděli 25. září se uskutečnil v místním sále
slavnostní akt uvítání nových malých občánků
do svazku obce. „Přivítáno“ bylo za hojné
účasti rodinných příslušníků celkem 9 dětí,
které společně s maminkami obdržely od obce
malé dárky, a byly společně s rodiči zapsány
do pamětní knihy obce. Zpestřením tohoto
slavnostního odpoledne bylo vystoupení dětí
z místní základní školy.

POSEZENÍ PRO SENIORY
V neděli 6.listopadu proběhlo již
tradiční setkání místních seniorů. Úvod
odpoledne patřil starostovi obce, který
přítomné v krátkosti seznámil s děním
v obci od minulého setkání. Příjemnou
atmosféru vytvořili žáci z místní
základní školy předvedením dvou
divadelních pohádek, a následně
seniorům k poslechu i tanci vyhrával
místní kvintet pod vedením Čeňka Krále

HASIČSKÉ VEPŘOVÉ HODY

Sobota 12. listopadu byla pro místní hasiče sobotou
„zabíjačkovou“. Pro přítomné byly od rána připraveny
zabíjačkové výrobky k ochutnávce přímo na místě i
k odnesení domů. Vzhledem k vydařenému počasí a ke
značné chuti na vepřové dobroty, přišla hasiče podpořit
značná část obyvatel naší obce, a tudíž se ani zdaleka
na všechny nedostalo. Věříme, že příště – pokud příště
bude – hasiči dokážou nasytit větší počet svých
příznivců.

MYSLIVECKÝ HON

V sobotu 19. listopadu pořádali myslivci
hon. I přes značnou účast se však nedařilo,
a celým úlovkem byla pouze jedna liška a
jeden zajíc.Vlivem slabších výkonů lovců
uteklo 6 lišek, 10 zajíců a 4 divočáci.
(údaje poskytl hospodář MS Varta)

MISS HASIČKA

V sobotu 15. října spousta našich občanů, a určitě
všichni hasiči, drželi pěsti mladé hasičce Veronice
Biskupové, která po jarních kláních a následně i
díky prázdninovému hlasování příznivců postoupila
do celostátního finále soutěže MISS HASIČKA,
které se konalo v pražském TOP hotelu. Po trochu
„nervózních“ přípravách volné disciplíny Veronika
ve finále uspěla a umístila se celkově na krásném
druhém místě s titulem
I. VICEMISS. Mezi
spoustou hodnotných cen pro sebe a rodinu získala
i dva značné finanční dary pro domovský hasičský
sbor. Průběh slavnostního finále na fotografiích i na
videu, a rovněž kalendář na rok 2012, který
následně nafotily první čtyři umístěné finalistky,
můžete vidět na internetových stránkách
www.misshasicka.cz.
Veronice děkujeme za reprezentaci sboru i obce.

PLÁNOVANÉ AKCE

NEDĚLE 18. PROSINCE
V tuto neděli se uskuteční v místním sále prodejní výstava vánočních vazeb, svícnů, ozdob z paličkované
i háčkované krajky, keramiky a dřeva, výrobků ze včelího vosku, vánočních perníků, a možná ještě
dalších jiných předmětů. Prodej bude zahájen v 16.00 hodin a potrvá do začátku vánočního koncertu,
který bude letos opět v podání oblíbené dechové hudby Moravská veselka. Její první tóny zazní v 18.00
hodin. Vstupné na koncert bude dobrovolné.
Jelikož máme z dřívějších výstav zkušenost, že je mezi Vámi spousta šikovných tvůrců rozmanitých
vazeb a ozdob, žádáme dobrovolníky (možná spíše dobrovolnice) o zapůjčení adventních věnců k jejich
vystavení na této akci. Po skončení koncertu si je opět můžete odnést domů.
PÁTEK 23. PROSINCE
Od 18.00 hodin si můžete u vánočního stromu před obecním úřadem zazpívat koledy, jejichž pásmo si
opět připravila místní schola za doprovodu místního dechového kvintetu, můžete pobesedovat se sousedy,
a zahřát se u toho dobrým čajem či svařákem. Rovněž budete mít možnost zakousnout vepřovou klobásku
či ochutnat domácí cukroví. Při této příležitosti bychom rádi opět poprosili šikovné kuchařinky, aby
k ochutnávce přinesly i malinko ze své tvorby (příprava na obecním úřadě bude od 17.00 hodin)
Při této akci Vám bude na obecním úřadě k dispozici Betlémské světlo, které si můžete ve svých
lucerničkách odnést domů.
SILVESTROVSKÝ VÝŠLAP
Již několik let chodí malá skupinka lidiček na silvestrovskou procházku. Zpočátku směřovaly kroky na
Veselí, nyní do Partutovic ke mlýnu. Zveme mezi sebe další, kdo chtějí udělat po svátcích strávených u
cukroví a televize, něco pro zdraví. Pokud nebude vyloženě sněhová bouře či liják, tak sraz je ve 13.30
hodin u rybníka. Zpět býváme do 17.00 hodiny. Termoska s teplým hřejivým mokem je vhodná.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu 7.ledna 2012 navštíví Vaše příbytky opět koledníci v podobě Tří králů. Tito dobrovolníci budou
sbírat do zapečetěných pokladniček příspěvky pro Charitu v Olomoucké arcidiecézi.
PLESY
v pátek 13. ledna 2012 – myslivecký ples
v sobotu 28. ledna 2012 – hasičský ples
v sobotu 4. února 2012 – dětský maškarní karneval
VÝSTAVA
Na víkend 11.-12.února 2012 připravuje kulturní komise zastupitelstva obce výstavu s názvem „Svatební
den“. Žádáme tímto všechny, kteří máte doma v tajných skříňkách uschovány jakékoliv možné
„exponáty“ týkající se svatby (fotografie, oznámení, šaty nejen pro nevěsty, závoje, atd.), abyste nám je
na tuto akci zapůjčili. Můžete je již nyní nosit na obecní úřad. Velmi rádi budeme především za zapůjčení
svatebních fotografií našich pra.. a praprapředků. Věříme, že takových pokladů se v obci najde mnoho a
budeme mít nad nimi možnost si krásně zavzpomínat na svůj slavný den.
VODĚNÍ MEDVĚDA
v sobotu 18.2.2012 – pořádají hasiči
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Sbírka oblečení, obuvi, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon a látek (NE pouze odstřižků a
zbytků!!!), přikrývek, polštářů, dek, nádobí (nepoškozené, jednotlivě zabalené, aby vydrželo manipulaci a
převoz) bude opět uskutečněna na obecním úřadě v jarních měsících – přesný termín bude vyhlášen
dodatečně.
SBĚR ODPADŮ
V jarních měsících budou uspořádány, jako již po několik let: sběr železa, sběr velkoobjemného a
nebezpečného odpadu, sběr elektrošrotu – u všech akcí Vás budeme předem informovat o přesném
termínu konání. Starý papír se stále sbírá v místní základní a mateřské škole.

OPAKOVANÉ

UPOZORNĚNÍ

Na základě opakované výzvy Policie ČR , Vás znovu důrazně upozorňujeme,
že stále dochází k případům domovních krádeží. Tyto jsou páchány po
vpuštění cizích osob majitelem do objektu pod různými záminkami, např.
- prodej různého zboží (podomní prodej)
- odečty elektroměrů, plynoměrů
- vybírání nedoplatků za energie
- vrácení přeplatků za energie
- žádost o pomoc při poruše vozidla
- žádost o léky, jídlo, pití ……
- oznámení výher finančních i materiálních, a v souvislosti s tím
požadavek o složení určité finanční částky
- různé jiné záminky
Rovněž se v poslední době u nás vyskytují případy krádeží pohonných
hmot z nádrží vozidel, ale také různých předmětů ve vozidlech
ponechaných.
DOPORUČENÍ:
V žádném případě nepouštět žádné neznámé cizí osoby do bytu ani do
domu – obytné a pokud možno i skladovací prostory a vozidla
ZAMYKAT!!! V případě obtěžování nebo vniknutí do objektu okamžitě
volejte polici ČR (telefon 158), starostu obce (telefon 774 965 365) nebo
obecní úřad (telefon 581 625 280). V případě požadavku hotovostní
platby jakýchkoliv nedoplatků – NIC NEPLATIT !!!! – všechny tyto platby
probíhají bezhotovostním způsobem (poštovní poukázka – složenka). Od
podomních prodejců nekupovat žádné zboží – tímto jim ukážete uložení
vašich úspor, kterých se oni dokáží velice obratně v nestřeženém okamžiku
zmocnit. Rovněž nepodepisovat unáhleně nové smlouvy na dodávané
služby, energie či jiné zboží pod slibem výhodných cen.
Jelikož je v Jindřichově podomní prodej zakázán Nařízením obce č.1/2003,
okamžitě volejte výše uvedená telefonní čísla.

