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Ročník 4.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Na jednání ZO, které se

na výstavbu kanalizace a čerpací

ko nalo 10. 9. 2009 v budově
Obecního úřadu v Jindřichovicích,
schválilo zastupitelstvo rozbor
hospodaření obce ke 30. 6. 2009:

stanice - 2. etapy u fotbalového hřiště
v Jindřichovicích, a to firma VOS
s.r.o. Sokolov (celková cena
1.542.756,- Kč včetně DPH). Dále byl
schválen dodavatel prací na výměnu
sklepních oken a dveří u obecního
domu č.p. 81, a to firma Stavební
práce Petr Fojtík, Jindřichovice v
celkové výši 33.212,52 Kč včetně
DPH. Schválen byl záměr pořízení
Změny č. 1 Územního plánu obce
Jindřichovice. Podmínkou pořízení a
zpracování změny je nesení všech
nákladů s tím spojených společností
WINDENERGIE, s.r.o. Schváleny
byly pronájmy a prodeje pozemků ...

ź celkové příjmy ...... 4.884.214,57 Kč
ź celkové výdaje ...... 3.755.620,32 Kč
Stav finančních prostředků
ke 30. 6. 2009 činí 4.942.593,33 Kč.
Schválena byla kupní
smlouva č. 3/09 - Kolda Antonín na
těžbu dřeva v obecním lese, smlouva o
výpůjčce 1 ks sběrné nádoby na
nápojový karton, který je umístněn
před obchodem v Jindřichovicích,
smlouva o zřízení věcného břemene
ke stavbě Vodní zdroj Loučná.
Dále byla schválena žádost o
dotaci z Programu rozvoje venkova
na:

(pokračování na str. 2)

ČÍSLO 5
O BETLÉMECH A STROMEČCÍCH
Víte, kdy si lidé začali o Vánocích
stavět betlémy? První, kdo s tímto nápadem
přišel, byl prý svatý František z Assisi. O
Vánocích zinscenoval v jedné jeskyni živý
betlém, kam přivedl i oslíčka, volečka a jiná
zvířata. O půlnoci pak v jeskyni nechal sloužit
mši. To bylo někdy ve 13. století.
V Čechách se prý betlémy začaly
objevovat později. Poprvé to bylo
pravděpodobně v 16. století v Praze v kostele sv.
Klimenta. Byly to prý tehdy první jesličky ve
střední Evropě.
Dlouho zůstávaly betlémy záležitostí
kostelů. Až v době osvícenství (Marie Terezie a
Josef II.) si postupně nacházely místo mezi
lidem. Zvyk se rychle šířil ve městech i na
venkově. V 19. století však do naší země
dorazily první stromečky a jesličky jim pomalu
začaly uvolňovat místo.
Ale pozor, stromečky se tehdy
nestavěly na zem, ale věšely na strop. Proč tomu
tak bylo? To je jednoduché - domy byly menší,
místa v nich málo a u stropu stromek nikomu
nepřekážel. Nechcete to letos také vyzkoušet?

Miroslav Tvrz

ź kanalizaci a vodovod
ź malotraktor Husqvarna
ź výměnu oken v kabinách
Fotbalového klubu Jindřichovice.
Schválena byla nabídka na
výměnu žlabů a háku na hasičské

zbrojnici ve výši 13.153,- Kč včetně
DPH. Schváleny byly prodeje a
pronájmy pozemků.
Na jednání ZO dne 8. 10.
2009 schválilo zastupitelstvo
rozpočtové opatření č. 3/09 - úprava:
ź příjmy navýšeny o 217.580,- Kč na
celkových 8.963.250,- Kč
ź výdaje navýšeny o 210.750,- Kč na
celkových 10.872.710,- Kč
Zůstatek na účtu ke dni 5. 10.
2009 činí 4.984.879,45 Kč.
Schválen byl dodavatel prací

Jindřichovický zpravodaj

6. prosince se sešly děti spolu s pořadateli vánočních trhů, aby předvedly
výsledky své práce.
(více o vánočních trzích na str. 6)
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P Ř E D V Á N O Č N Í

S E T K Á N Í

D Ů C H O D C Ů

27. listopadu, poslední pátek před počátkem adventu, se důchodci opět sešli v tělocvičně školy na tradičním předvánočním
posezení. Z fotografií je patrné, že se dobře bavili.

Z

J E D N Á N Í

Z A S T U P I T E L S T V A

O B C E
(pokračování ze str. 1)

... Další jednání ZO se
konalo 26. 11. 2009. Na něm
zastupitelstvo schválilo rozbor
hospodaření obce ke 30. 9. 2009:
ź celkové příjmy .... 6.876.761,03 Kč
ź celkové výdaje .... 5.417.595,66 Kč
Stav finančních prostředků
ke 30. 9. 2009 činí 5.164.295,45 Kč.
ZO schválilo provedení
inventarizace majetku a závazků
obce Jindřichovice za rok 2009 ke
31. 12. 2009. Schváleni byli
dodavatelé na zimní údržbu
komunikací v Jindřichovicích a
přilehlých osadách:

ź Údržba silnic Karlovarského kraje,
a.s. za cenu 660,- Kč/hod + DPH,
pohotovost mimo pracovní dobu
30,- Kč/hod
ź firma JAEL Chodov za cenu 600,Kč/hod + DPH.

ź fyzická osoba, která má ve
vlastnictví stavbu sloužící k
rekreaci, 750,- Kč/rok

Byla schválena nabídka na
zpracování lesního hospodářského
plánu pro obec Jindřichovice na roky
2011 - 2020 firmou Ing. Václav
Patera Plzeň za cenu 430,- Kč/ha
včetně DPH. Schválena byla obecně
závazná vyhláška č. 2/2009 o
poplatku za komunální odpad na rok
2010:

Schválen byl nákup 5 kusů
knihy Krušný ráj za cenu 548,Kč/ks, žádost na MZe, Pozemkový
úřad Sokolov na provedení
komplexní pozemkové úpravy
(KPÚ) v katastrálních územích
Loučná, Heřmanov, Hradecká,
Poušť, Mezihoská a Háj u
Jindřichovic a žádost na realizaci
komunikace na pozemku p.č. 3496 v
k.ú. Jindřichovice. Schváleny byly
pronájmy a prodeje pozemků.

ź fyzická osoba s trvalým pobytem
500,-Kč/rok

Anna Polívková, starostka

Vážení spoluobčané,
Ježíšku, prosím Tě,
přečti si mé psaní.
Je krátké. Mám k tobě
jenom jedno přání:
Ať jsou všichni v celém roce
takoví, jak na Vánoce!
Ať jsou milí, míň se mračí...
Děkuji Ti - to mi stačí.

Do konce roku zbývá již jen několik dnů. Vám se nyní
dostává do ruky poslední letošní vydání
Jindřichovického zpravodaje a já využívám této
příležitosti, abych Vám všem popřála krásné prožití
vánočních svátků v kruhu svých nejmilejších.
Do nového roku bych Vám ráda popřála hodně zdraví,
štěstí, lásky a spousty osobních i pracovních úspěchů.
Vaše starostka Anna Polívková

Jindřichovický zpravodaj
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OHLASY ČTENÁŘŮ

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem obětavým
členům kulturní komise obce Jindřichovice, dále našim
hasičům, základní a mateřské škole, 22. PH Royal
Rangers Kraslice, fotbalistům i všem ostatním, kdo v roce
2009 připravovali a velice úspěšně realizovali kulturní
akce, kterých se v naší obci uskutečňuje stále víc. Vaší
zásluhou je naše obec bohatší.
Vím, že to pro Vás v dnešní době není jednoduché,
věnujete přípravám svůj volný čas a při tom všem
neuplatňujete nárok na odměnu. Chci Vám říci, že si vaší
činnosti velice vážím, a za obec slibuji další spolupráci (v
rámci možností) při přípravě hezčího a veselejšího roku
2010. Ještě jednou Vám všem moc děkuji.

Přečetl jsem si zpravodaj z 5.
října. Mám poznámku ke článku na
str. 7 pojednávajícím o památných
stromech. Autor v závěru článku o
modřínové aleji píše, že není radno
spoléhat se na turistické mapy.
Vlastní zřejmě starší vydání mapy
Klubu českých turistů (zelená edice,
měřítko 1:50.000) z roku 1998. V
roce 2005 vyšlo 2. vydání a letos v
září dokonce 3. vydání. A zde je již
modřínová alej správně zakreslena.
S pozdravem
Robert Mašek (chalupář)
______

Velké poděkování si též zaslouží naši věrní sponzoři. Bez
nich bychom nikdy nemohli přichystat tak pěkné akce a
vybudovat v letošním roce nové dětské hřiště. Moc Vám
děkuji a přikládám přání, abyste nám zůstali nakloněni i v
příštím roce.

Ve l i c e d ě k u j e m e z a
upozornění. Nebudeme šetřit a
určitě si novou mapu pořídíme.

Vaše starostka Anna Polívková

redakce

CENÍK PLOŠNÉ INZERCE

ÚČETNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY

Zastupitelstvo obce ve svém usnesení 50/09
schválilo ceny plošné inzerce v Jindřichovickém
zpravodaji:
celá strana (180 x 244,5 mm)
1
/2 strany
1
/4 strany
1
/8 strany
1
/16 strany

1.000,- Kč
500,- Kč
300,- Kč
100,- Kč
50,- Kč

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

REDAKCE ČASOPISU
JINDŘICHOVICKÝ
ZPRAVODAJ
PŘEJE VŠEM SVÝM
ČTENÁŘŮM
PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ
VÁNOC
Jindřichovický zpravodaj

tel.: 723 792 316
e-mail: apcomp@seznam.cz
bližší informace na webu:
www.apcomp.cz
ź Začínáte podnikat?
ź Nevíte, co Vás čeká
ohledně daní?
ź Potřebujete pomoc s
účetnictvím?
ź Nechcete mít starosti s účetní a g e n d o u ?
Přenechejte své starosti s účetnictvím nám a získejte
čas pro svůj předmět podnikání!
Nabízíme Vám :
ź Vedení účetnictví a daňové evidence, DPH
ź Kompletní vedení mzdové a personální agendy
ź Zpracování daňových přiznání
ź Zastupování na úřadech
ź Účetní a daňové poradenství
ź Pomoc při obchodních jednáních s dodavatelem
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KAPELA KREYSON ZAHRAJE PRO FARNÍ CHARITU KRASLICE
18. prosince 2009 ve 20.00
hodin se v sále kulturního domu v
Kraslicích uskuteční benefiční
koncert české metalové kapely
KREYSON, která je spjata se
zpěvákem Láďou Křížkem a patří k
jedněm z nejlepších ve svém žánru.
Během svého působení KREYSON
vydala několik CD. Tento rok
absolvovala sérii koncertů v USA.

z koncertu bude věnován na
rekonstrukci katolické fary ve
Stříbrné, která by měla sloužit jako
místo odpočinku a rekreace dětem z
dětských domovů, matkám s dětmi z
azylových domů a neziskovým
organizacím a spolkům, které se
věnují sociální a charitativní práci.
Pořadatelem tohoto koncertu je farní
charita Kraslice.

Konec roku tedy bude
svátkem pro všechny příznivce tvrdé
rockové hudby. Skvělé je, že výtěžek

Všechny vás tímto zveme na
koncert, při kterém si budete moci
poslechnout skvělou muziku a

zároveň se budete finančně podílet
na rekonstrukci fary. Podpořte
dobrou věc, která bude sloužit těm,
kteří to potřebují. Vstupenku je
možné zakoupit v informačním
centru v Kraslicích a v Sokolově,
její cena je 150,- Kč. Prodej
vstupenek bude probíhat též před
koncertem.
Těšíme se na super večer s
vaší účastí.
Za farní charitu Kraslice
Jan Sebján

ŽÁDÁME OBČANY O POMOC PŘI
HLEDÁNÍ ODCIZENÉHO RŮŽOVÉHO
KAMENE Z LOMU DÉMON V
JINDŘICHOVICÍCH

NABÍZÍME DODÁVKU KRMIV AŽ DO DOMU
Tel: 723 792 316
E-mail: alik.ap@seznam.cz

V období mezi 21. a 30. zářím 2009 byly z
bývalého lomu Démon odcizeny tři vzácné růžové
žulové kvádry. Odcizeny byly pravděpodobně za
pomoci techniky (např. silný bagr, jeřáb a auto,
auto s rukou). Lom byl uzavřen uzamykatelnou
závorou, která byla při krádeži proražena. Jeden ze
vzácných kamenů vysoký a široký 1,7 metru (viz
obrázek) měl být na jaře příštího roku převezen do
Jindřichovic, aby se zde stal ozdobou pozemku u
májky.
Pokud někdo z občanů zahlédl v září tohoto
roku pachatele krádeže tří kvádrů nebo může
poskytnout jakoukoli (i anonymní) informaci o
krádeži, nechť volá tísňovou linku Policie ČR 158
nebo Obec Jindřichovice (tel. 352 695 073, 352
695 206, 725 051 011).
Předem děkujeme za případnou pomoc.
Anna Polívková, starostka
Jindřichovický zpravodaj

Krmení pro pejsky a kočky:
* Acana * BioMill * Bosch * Brit *- Calibra * CatmiX *
Darling * Kitekat * Eminent * Eukanuba * First * Fitmin * Friskies
* Happy * Hillś * Chicopee * Cappi * K9 * Nutram * PtroFormance
* Purina * Royal * Vitakraft * Wiskas *

Nutriční doplňky:
dentální péče, podpora metabolismu, pohybového
aparátu, vitamíny...

Chovatelské pomůcky, zdravotnické potřeby, ochranná a
hygienická kosmetika
Vše pro koně , ovce
Vše pro akvárium, terárium a exoty
ź Po dohodě možná osobní návštěva s konzultací a
poradenstvím.
ź Při větších odběrech poskytujeme množstevní slevu.
ź Akční nabídky, věrnostní dárky...
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BLÁZNIVÁ JÍZDA 2010
V lednu bychom rádi uskutečnili další ročník Bláznivé jízdy. Buďte připraveni - hned, jak napadne sníh, vydáme
se na kopec! Podrobné informace budou zveřejněny týden před uskutečněním akce na plakátech.
Lenka Račáková

ČINNOST KULTURNÍ KOMISE
Členové kulturní komise: Jan Šťastný, Lenka
Račáková, Marcela Lišková, Hanka Kočálková, Lenka
Tvrzová, Olina Wneková, Eva Polívková, Jan Sebján,
Kačka Dojčarová, Eva Lavrenčíková, Zuzka Račáková.
Všem těmto členům můžete předkládat své návrhy
na akce roku 2010 a zároveň sdělovat své připomínky. Za
Vaše názory děkujeme.
(lvr)

M I K U L Á Š

V E

Š K O L E

V čase předvánočním nás opět navštívila známá trojice Mikuláš, čert a anděl. Jaké byly pocity a dojmy dětí?
ź Strašně mě bavil čert.
ź Čert byl legrační.
ź Líbil se mi anděl.
ź Mikuláš se mi také moc líbil.
ź Čert si vzal do pytle dárečky pro nás.
ź Mně se líbilo, jak čert přiletěl - byla to veliká rána: BUM!
ź Skoro všichni jsme se báli čerta, ale anděl nás ochraňoval.
Chtěli bychom velice poděkovat všem třem za jejich
návštěvu a věříme, že se shledáme i v následujícím roce.
Děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ
Jindřichovický zpravodaj

Večer zavítal svatý Mikuláš se svými pomocníky do ulic. A jak je vidět,
čertů bylo i letos potřeba víc než andělů.
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VÁNOČNÍ TRHY

POZDRAV ZE SEYCHELSKÝCH OSTROVŮ
Nedávno došel do naší redakce tajemný dopis. Byl doručen rychlým
kurýrem a podle obálky bylo lze soudit, že putoval leteckou cestou. Známka
napovídala o exotických krajích. Nikde však nebyla uvedena zpáteční adresa. Kdo
ten dopis poslal, jsme zjistili teprve tehdy, když byla obálka otevřena. A také vyšlo
najevo, že text (který níže otiskujeme v plném znění) je určen všem jindřichovickým
občanům.
Zdravím Vás ze slunných Seychelských ostrovů. Je zde moc pěkně,
užívám si všeho naplno - jako správný Rangers. Velice rád vzpomínám na naši
malinkou vesničku Jindřichovice. Vždy si vzpomenu na všechny milé a hodné
obyvatele, kteří neváhali a přišli na dětské vánoční trhy, které spolu s naším milým
OÚ Jindřichovice a statečnými Jindřichovickými hasiči pořádala naše 22. Přední
hlídka Royal Rangers Kraslice. A nejenom že všichni přišli, ale i nakoupili
originální výrobky našich dětí, maminek, babiček a někdy i tatínků. Nakoupili
keramiku, vánoční věnce, svíčky, ozdobné kachle, papírové vánoční ozdoby atd.
atd. Bylo tam toho mnoho. A vše originální a krásné. Díky tomu byla také veliká
tržba.
Jo, abych nezapomněl, chtěl bych poděkovat i dětem ze školky v
Jindřichovicích. To jsem nevěřil, že jste tak šikovné. Zde na ostrovech jsou také
takové malé děti. Ale že by byly tak šikovné, to jsem si nevšiml. (Asi tu také
zorganizuji nějakou akci. Potřebuji totiž sehnat peníze na zpáteční cestu do
Jindřichovic.) No - a ten kulturní program neměl chybu. Nemůžu zde na ostrovech
sehnat CD té nadějné zpěvačky Lenky Šlaisové z Lomnice. Docela mě překvapilo,
že zde mezi ostrovany je populární naše TVRdivadlo, které tady již několikrát
hostovalo. Jejich vánoční hra je u zdejších lidí moc oblíbená. Asi stejně jako u nás.
Tak tedy - ještě jednou Vám všem děkuji za krásnou dovolenou, kterou si
užívám z peněz za prodané dárky. Až přijedu, budu Vám všem vyprávět, jaké to
tady je. A zadarmo!
Tak ahoj
Jan Sebján, Royal Rangers Kraslice
P.S.: Ještě moc a moc děkuji všem prodavačům a prodavačkám. A také
Pepovi za úžasnou pomoc. Přivezu Vám všem mušle. Alespoň uslyšíte ten oceán,
když ho nemůžete vidět.
Důležité sdělení redakce: Autor dopisu nemusí shánět peníze na cestu,
neboť po něm již bylo vyhlášeno celostátní pátrání.
Jindřichovický zpravodaj

Ráda bych poděkovala
všem členům kulturní komise,
kteří se s chutí podíleli na
přípravě vánočních trhů. Velký
dík patří také dětem a jejich
dospělému doprovodu společně jsme vytvořili mnoho
krásných výrobků a práce nás
opravdu těšila.
Ráda bych se také zmínila
o sponzorském daru vyšívaných dečkách, které
věnovala dětem paní Věra
Šťastná. Stáňa Fojtíková zas
přinesla překrásné píniové
šišky, které pak děti zdobily
přírodním materiálem. Mnoho
přírodní dekorace nám také
věnovali manželé Tvrzovi.
Stříbrné hvězdičky dětem
vyrobila Anička Hnízdilová.
Lenka Račáková

Jindřichovický zpravodaJ
vydává Obec Jindřichovice, Jindřichovice
232, 35801 Kraslice.
www.obecjindrichovice.cz
E-mail: urad@obecjindrichovice.cz
Redakční rada: Mgr. Miroslav Tvrz, Lenka
Račáková, Mgr. Lenka Tvrzová, Martina
Majdáková. Layout: Mgr. Miroslav Tvrz.
E-mail redakce:
jindrichovickyzpravodaj@seznam.cz.
Vydávání schváleno ZO Jindřichovice
31. 5. 2005. Povoleno Ministerstvem kultury
České republiky, ev. č. MK ČR E 15895.
Vychází jednou za dva měsíce. Distribuci
zajišťuje Česká pošta, a.s., k dostání též
zdarma na obecním úřadě.
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