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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Na 6. jednání zastupitelstva
obce, které se konalo dne 1. 7. 2010 v
budově obecního úřadu v
Jindřichovicích, bylo schváleno
rozpočtové opatření č. 1/10:
źpříjmy navýšeny o 30.500,- Kč (příjmy
celkem: 7.891.400,- Kč - RO2010/1)
źvýdaje navýšeny o 2.549.400,- Kč
(výdaje celkem: 10.182.180,- Kč - RO
2010/1)
Zůstatek na účtu k 28. 6. 2010
činí 4.480.646,61,- Kč. Deficit rozpočtu
bude kryt z přebytků předchozích let.
Dále byly schváleny
předfinancování dotace na obnovu
střechy ZŠ, MŠ, OÚ v Jindřichovicích,
která je v havarijním stavu, poptávka na
zhotovitele části 2. etapy vodovodu a
kanalizace v ulici Loučenská (vybrána
byla firma EKO-KV, cena díla je
2.699.523,- Kč včetně DPH). Podána
byla námitka k návrhu Zásad územního
rozvoje Karlovarského kraje (zařadit do
návrhu vodní plochu bývalého lomu
Rotava jako vodní zdroj pro zásobování
obyvatel pitnou vodou).
Byl schválen nákup mobilního
WC za cenu 20.000,- Kč bez DPH,
poskytnut nám byl finanční dar ve výši
20.000,- Kč za mimořádné ocenění
Objev roku v rámci krajského kola
soutěže Vesnice roku 2010. Schváleny
byly pronájmy a prodeje pozemků.
Na 7. jednání ZO, které se
konalo dne 19.9.2010, bylo schváleno
rozpočtové opatření č.2/10:
źpříjmy navýšeny o 48.770,- Kč (příjmy
celkem: 7.940.170,- Kč - RO2010/2)
źvýdaje navýšeny o 93.400,- Kč (výdaje
celkem: 10.257.580,- Kč - RO2010/2)
Zůstatek na účtu k 25.8.2010
Jindřichovický zpravodaj

činí 4.360.627,02,- Kč. Deficit ve výši
2.335.410,- Kč bude kryt z přebytků
předchozích let.
Plnění rozpočtu obce
Jindřichovice za 1. pololetí 2010:
źcelkové příjmy: 4. 262.439,97 Kč
źcelkové výdaje: 3.053.928,71 Kč
Celkový stav finančních
prostředků k 30.6.2010 činí
4.580.749,99 Kč
ZO schválilo žádost o
prodloužení veřejnoprávní smlouvy o
zajištění výkonu přenesené působnosti
obce v rozsahu přestupkové komise od
1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 s Městem
Rotava, smlouvu o převodu práv a
povinností mezi společností
Windenergie s.r.o.a společností VTE
Stará s.r.o., smlouvu o vzájemné
spolupráci VTE Stará s.r.o. s Obce
Jndřichovice, smlouvu o užívání
pozemku obce Jindřichovice
společností VTE Stará s.r.o., smlouvu o
zřízení věcného břemene se společností
VTE Stará s.r.o., smlouvy se
společností ČEZ Distribuce a.s. o
zřízení věcných břemen na obecních
pozemcích.
Dále byly schváleny smlouvy
o dílo na práce v obecním lese,
rozpočtový výhled finančního
hospodaření Obce Jindřichovice na rok
2011 - 2015, smlouvy o poskytnutí
příspěvku z karlovarského kraje pro
hasiče na nákup ochranných prostředků
a odbornou přípravu ve výši 27.886,Kč. Schválena byla poptávka na zimní
údržbu komunikací v obci Jindřichovice
a přilehlých osadách.
ZO schválilo návrh na vydání
územního opatření o stavební uzávěře uranová ložiska v k.ú. Háj u

ČÍSLO 3
O NOVINÁCH
Noviny jsou starší než kdokoli
z nás. Byly vydávány už za první
republiky, novinami si listovali
obyvatelé českých měst za RakouskaUherska. Odedávna noviny sdělovaly
lidem, co se kde událo nového.
Avšak... Co když to nemá nic
společného s novými informacemi?
Co vlastně znamená slovo noviny? Ve
které části toho slova je ukrytá jeho
podstata?
Tak třeba NO. To je přece
anglický zápor. Je možné, že v
novinách se objevují samá nepravdivá
tvrzení.
Nebo NOV. Při novu je měsíc v
takovém postavení, že z něj vlastně nic
nevidíme. Třeba noviny jen mlží a
snaží se skrývat před čtenáři podstatu
věcí.
Další anglické slovo - IN. Co
by toto mohlo znamenat? Snad že
podléhají módě? Že se snaží jít s
dobou, což je pro ně to nejdůležitější?
OVIN. Možná, že se snaží
zavinout naši soudnost, že z nás
vytváří jakési mumie, jejichž vnímání
je vrstvou obvazů odděleno od
reálného světa.
A co takhle VINY? Cítí se snad
provinile? A proč? Mají špatné
svědomí, že nás neustále chtějí
ohlupovat?
Nebojte se, určitě to tak není. Já
také věřím, že noviny nikdy nelžou, na
ně že se mohu vždy spolehnout. Ale...
Miroslav Tvrz

Jindřichovic. ZO vzalo na vědomí, že
vypracování nového územního plánu
obce Jindřichovice musí být schváleno
nejpozději v březnu roku 2011.
Schváleny byly pronájmy a prodeje
pozemků.
Anna Polívková, starostka
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Oznámení

o době a místě konání voleb
Starostka obce Jindřichovice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
Volby do zastupitelstva obce se uskuteční
v pátek 15. října 2010 od 14 do 22 hodin a v sobotu 16. října 2010 od 8 do 14 hodin.
Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na adrese Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice (pro voliče bydlící v
Jindřichovicích a přilehlých osadách).
Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem), popřípadě
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky
také ve volební místnosti.
V Jindřichovicích dne 29. září 2010
Anna Polívková, starostka

Vítání občánků
V sobotu 25. 9. 2010 se v budově OÚ v Jindřichovicích konalo další vítání občánků. Na slavnost byli pozváni, Tadeáš
Németh, Terezka Kolomazníčková a Kateřina Dojčarová z Jindřichovic a Veronika Alaxová z Háje, nakonec se však
zúčastnili pouze Tadeáš Németh a Kateřina Dojčarová. Oba dva se na nás i přes nepřízeň počasí krásně usmívali. Po
podpisu rodičů do pamětní knihy od nás Tadeáš a Kačenka dostali upomínkový balíček, maminky zase dostaly květiny.
Za pomoc děkujeme dětem z naší mateřské školy, které pod vedením paní učitelky Jany Potočné nacvičily krásné
vystoupení.
Anna Polívková, starostka
Jindřichovický zpravodaj

Strana 2

KRÁTKÉ ZHODNOCENÍ PRÁCE ZASTUPITELŮ OBCE JINDŘICHOVICE
VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2006 - 2010
Vážení občané,
jelikož první hodnocení
proběhlo v roce 2006, nebudu se již
vracet k období, které pro nás nebylo
zrovna jednoduché (nezákonné prodeje
pozemků a jiných nemovitostí,
komunikací, kulturního domu, hasičské
zbrojnice, pohledávky ve výši 415.000,Kč, zástava na lomu Démon ve výši
2.100.000,- Kč, nevyřízení přídělového
majetku obce a převedení většiny
nemovitostí na jiného majitele...).
Zastupitelstvo obce
Jindřichovice se během čtyřletého
volebního období sešlo na 33 veřejných
zasedáních a věnovalo maximální úsilí a
prostředky na realizování projektů, které
v prvním volebním období připravilo. Z
důvodu nedostatku vody v obci (a to
nejen pro stávající občany, ale také pro
nově vzniklé parcely z územního plánu),
byl v letech 2006 až 2008 vybudován
přivaděč vody z Rotavy a zároveň
odkanalizována obec do Rotavy za
celkovou částku 14.600.000,- Kč ( (z
toho dotace 10. 543. 000,- Kč).
Dodatečně bylo realizováno firmou
VOSS propojení vodovodu s druhou
polovinou obce. Začalo se okamžitě
pracovat na projektové dokumentaci,
aby se mohlo s výstavbou kanalizace a
vodovodu v obci co nejdříve
pokračovat, protože dotace z EU budou
pouze do roku 2013. Letos na jaře jsme
byli až po výběrové řízení připraveni a
po podání žádosti o dotaci nám bylo v
létě oznámeno Mze, že jsme od
Karlovarského kraje nedostali prioritu.
Nyní se snažíme, abychom dotaci získali
příští rok. Výstavba větrných elektráren
vrcholí a finanční prostředky z nich (až
5.000.000,- Kč) jsou připravené pro
zahájení výstavby kanalizace a
vodovodu.
V roce 2006 byl opraven
mostek v Mezihorské za 547.074,- Kč (z
toho dotace ve výši 273.537,- Kč).
Zrušena byla přestupková komise v obci
a zajištěna veřejnoprávní smlouvou s
městem Rotava. V knihovně byl zřízen
bezplatný internet pro občany. V roce
2006 byla vytvořena dohoda o školském
obvodu ZŠ Kraslice, proto dnes obec
nehradí neinvestiční náklady za
dojíždějící žáky do jiných škol (dříve až
60.000,- Kč/rok). Rodiče v naší
mateřské škole nemusí za děti platit, jak
Jindřichovický zpravodaj

bývá zvykem v jiných školkách v okolí.
Kapacita základní i mateřské školy je
naplněná. V letech 2006 -2010 bylo u
nás na vítání občánků přivítáno 28 dětí.
Na jaře roku 2007 nám bylo
sděleno, že kamenolom Rotava nebyl
prodán v souladu se zákonem o obcích.
Všech 7 zastupitelů odhlasovalo pověřit
právničku, aby tento případ prošetřila.
Lom Rotava se obci po půl roce vrátil do
majetku, protože byl soudně prokázán
nezákonný prodej. Obec si následně
musela vzít půjčku 2.000.000,- Kč, aby
vrátila finanční prostředky bývalému
majiteli. V současné době není ukončen
soudní proces s bývalým majitelem,
který žádá po obci odškodné za zmařené
investice ve výši 1.700.000,- Kč. Dle
znaleckého posudku, který si soud
nechal vypracovat, má lom hodnotu
5.500.000,- Kč. Bývalým ZO byl prodán
za 2 miliony korun a nový majitel ho
nabízel k prodeji za 23 milionů. Podle
vzorků, které jsme nechali vypracovat,
se v lomu nachází po menších úpravách
velice dobrá voda k pití. Do budoucna
může jít o rezervní zdroj pitné vody pro
Jindřichovice, proto by se lom neměl
nikdy prodávat. Prodávat by se neměly
žádné lomy, rybníky, lesy ani jiné
kulturní památky obce, protože jde o
kulturní dědictví pro budoucí generace.
V letech 2007 až 2008 byla v
obci Jindřichovice provedena
komplexní pozemková úprava, v části
Háj jednoduchá pozemková úprava a do
vlastnictví obce byly bezúplatně
převedeny některé cesty. V roce 2011 se
uskuteční KPÚ v Loučné a Heřmanově.
Na ostatních katastrálních územích
proběhnou KPÚ do roku 2015. Musí být
též zpracován nový lesní plán na období
2011 - 2020. V obci byl v roce 2009
zřízen bezdrátový rozhlas, který má
dosah na osadu Loučná a Smrčina. Je
napojen na HZS Karlovarského kraje,
který provádí zkoušku sirén. Zároveň
byl pořízen měřič rychlosti na hlavní
silnici. Pokud nebude lepší pokrytí
signálem, musí zbývající osady zatím
využívat rozhlas do kapsy, který jsme
pro občany pořídili v roce 2006 z
důvodu krizových a obecních zpráv.
Částečně bylo rekonstruováno veřejné
osvětlení v obci za pomoci dotace z
kraje. Díky sponzorům a dobré práci
kulturní komise se podařilo vybudovat

nové dětské hřiště.
Byl vyřízen přídělový majetek
obce (62ha lesních porostů), který zvedl
cenu obecního majetku o 18.160.713,Kč. Další pozemky a komunikace o
výměře 40ha jsou na Poušti (14ha na
Poušti je zaměřeno, po sepsání
souhlasného prohlášení PFČR budou
pozemky bezúplatně převedeny na obec
Jindřichovice). Přídělový majetek není
ještě vypořádán v Mezihorské,
Hradecké a Heřmanově.
Z důvodu nedostatku
finančních prostředků se nám nepovedla
opravit v celém katastrálním území ani
jedna komunikace, přestože jsou některé
ve velice špatném stavu. Zimní údržba
komunikací je finančně stále více
náročná. Přestože většina z nich patří
PFČR, ten se na jejich údržbě podílet
nechce.
Na závěr bych chtěla říci, že
zastupitelé si nevypláceli žádné
mimořádné odměny a navýšení odměn
ze zákona se zřekli. Obec je z hlediska
majetku a financí na dobré úrovni. V
letech 2006 - 2008 obdržela dotace ve
výši 11.385.000 ,- Kč, což je pro tak
malou obec úspěch.V obci a přilehlých
osadách se zvedl počet trvale žijících
obyvatel ze 420 v roce 2002 na 513 v
roce 2010.
Jelikož se blíží termín konání
komunálních voleb ve všech obcích a
městech, chtěla bych touto cestou
poděkovat všem nynějším
zastupitelům za čtyři roky náročné
práce v zastupitelstvu obce.
Ze všeho nejvíce děkuji všem
(kulturní komise, dobrovolní hasiči,
Royal Rengers, fotbalisti a ostatní
dobrovolníci), kteří se již několik let
starají o bohatou kulturu v obci a v
letošním roce pro obec získali ocenění
Objev roku. Děkuji manželům
Tvrzovým za vydávání obecních
novin. Děkuji Všem občanům, kteří
nám věřili a pomáhali částečně
realizovat náš volební program.
Nově zvoleným zastupitelům
přeji pevné zdraví a mnoho úspěchů k
realizaci jejich volebního programu v
dalším volebním období.

Anna Polívková, starostka
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Z ČINNOSTI KULTURNÍ KOMISE
NEBE PLNÉ SVĚTÝLEK
První páteční odpoledne v září jsme měli možnost spatřit na nebi světýlka různých barev. Ten kdo s námi stál na
kopci u mauzolea, ví, že zde děti vypouštěly svůj lampión štěstí. Na akci k příležitosti ukončení prázdnin bylo zakoupeno
šedesát lampionů, avšak zájem byl ještě větší. Byl to krásný zážitek - chuť pečených buřtů ještě nestačila vyprchat, ruce hřejí
šálky s horkým čajem a na temné obloze se postupně vzdalují desítky barevných světýlek.
Na večer byla připravena strašidelná cesta. Odvážných dětí byla spousta, všechny došly ke zdárnému konci. Během
cesty se byly podívat v pekle, měly možnost prožít dopravní nehodu a také musely projít okolo velice nepříjemných figurín.
Snad jen konec cesty nebyl tak děsivý, po hřbitovní zdi kráčela krásná bílá paní (i když za partnera měla bezhlavého rytíře).
Za svou odvahu si každý vylovil z tajemného hrnce překvapení.
Dárky pro děti zajistili manželé Hulínští a my jim touto cestou moc děkujeme.
za kulturní komisi v Jindřichovicích Lenka Račáková

KULTURNÍ KOMISE 2006 - 2010

POZVÁNKA

Vše to začínalo tak trochu nevině,
přihlásily se čtyři osoby, které by rády pořádaly
kulturní akce v naší vesničce a organizovaly
nějaké aktivity pro děti. Ale nakonec se do toho
pěkně obuly. Členů má kulturní komise již deset
(a k tomu spoustu pomocníků).

Kulturní komise OÚ Jindřichovice a Royal Rangers Kraslice si
Vás dovolují pozvat na charitativní akci -

Od roku 2006 zažívá naše vesnice
boom akcí. Vznikly a stále vznikají nové Bláznivá jízda, Jindřichovický masopust,
ukončení prázdnin. Ve spolupráci s Royal
Rangers jsou to Vánoční trhy, Try and play,
Tříkrálová sbírka, Paintballový turnaj, různé
koncerty. Spolu s fotbalisty každý rok oblékáme
dresy pro exhibiční zápas ŽENYxMUŽI. Spolu
s dobrovolnými hasiči pořádáme stavění májky
a její kácení, k tomu jsme připojili oslavu
mezinárodního dne dětí s pohádkovou cestou,
která má obrovský úspěch. Vypomáháme také
při pořádání Vánočního posezení s důchodci.
Mezi celoroční aktivity členů kulturní komise
patří cvičení pro ženy a muže PILATES,
AEROBIK (již tři roky), taneční kroužek
Jindřichovické hvězdičky (čtyři roky), klub pro
holky a kluky Royal Rangers (dva roky). Ten
pořádá mimo jiné i víkendové pobyty a letní
tábor v Jindřichovicích.
Je toho mnoho, je to spousta práce, ale
děláme to rádi a jsme na tyto činnosti opravdu
pyšní. Rádi bychom touto cestou poděkovali
našim pomocníkům z řad občanů, kteří nelení a
běží se s námi zapojit do příprav. Také velmi
děkujeme sponzorům - díky nim jsou pak
programy bohatší! Děkujeme všem, kteří se
podíleli na spolufinancování výstavby nového
dětského hřiště. A nutné je i zmínit, že akce se
staly úspěšnými díky velké podpoře obecního
úřadu. Všem ještě jednou děkujeme.
Členové kulturní komise OÚ Jindřichovice
Jindřichovický zpravodaj

VÁNOČNÍ TRHY 2010,
které se konají v neděli 28. 11. 2010 v odpoledních hodinách u
Jindřichovického kostela.
Na první adventní odpoledne připravujeme prodejní stánky s
výrobky dětí a bohatý vánoční program.
Na trhy zveme také prodejce - obyvatele z Jindřichovic a
přilehlých osad, kteří mají chuť pochlubit se svými domácími
výrobky (domácí med, perníčky, různé dekorativní předměty
apod.). Příspěvek je dobrovolný. Zájemci se musejí přihlásit na
telefonních číslech
777 898 642 nebo 724 187 845,
neboť kapacita je omezena.
Výtěžěk bude věnován na celoroční činnost Royal Rangers.
Veškeré bližší informace a přesný program se dozvíte v rozhlase
nebo z plakátů.

VÁNOČNÍ DÍLNY
Je možné, že někteří z vás se ještě nedoslechli o dílnách, na
kterých se tvoří výrobky na vánoční trhy. Dílny jsou již v plném
proudu. Zváni jsou děti i jejich rodiče, prarodiče... Náplň jednotlivých
dílen, datum a čas konání, potřebné pomůcky a materiál - to vše se
dozvíte z plakátů.
Zatím plánujeme tyto dílny:
ź sobota 30. 10. 2010 od 9 do 11 hodin - PERNÍČKY
ź sobota 6. 11. 2010 od 9 do 11 hodin - GIRLANDY
ź sobota 13. 11. 2010 od 15 do 17 hodin - KOŠÍKY
ź sobota 20. 11. 2010 od 9 do 11 hodin - PŘÁNÍČKA
ź sobota 27. 11. 2010 od 9 do 11 hodin - ADVENTNÍ VĚNCE,
ŠIŠKY
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ROYAL RANGERS
OSMIDENNÍ RYTÍŘSKÁ SEŠLOST V JINDŘICHOVICÍCH
I když v Jindřichovicích bude určitě mnoho šlechetných rytířů a dam, v době
od 7. do 15. srpna se jejich počet znásobil, jelikož se zde konal sraz rytířů a šlechtičen z
blízkého okolí i dalekých krajů. 22. Přední hlídka Royal Rangers Kraslice zde již po
druhé pořádala letní tábor. Celkem se nás na louce za Matějkovými sešlo 50 lidí velkých i malých. Těch menších byla samozřejmě převaha. Jak jsem již uvedl, tábor byl
rytířský. Vše se tedy odehrávalo ve středověku. Tedy jen jako. Ubytování rytířstva a
dam bylo v TEEPEE a menších Saharách. A tento rok přibyl ještě jeden vojenský stan.
Na tábořišti vyrostla strážnice s bránou do našeho středověkého tábora. Každou noc
byl tábor hlídán před vetřelci z řad Černého rytíře, který chtěl zničit naše království.
Takový byl námět naší celotáborové hry. V rámci ní měli kluci možnost vypracovat se z
pážat až na
rytíře. Cesta
k takovému
titulu ale
n e b y l a
l e h k á .
K a ž d ý
klučina
musel získávat dukáty, za které si mohl dokupovat zbroj,
hrady, služebnictvo. A dukáty si mohl vysloužit při různých
dovednostech, při splnění úkolu, ale také za šlechetný čin.
Děvčata toto musela absolvovat také. Jenže ta měla před
sebou jiný cíl. Stát se kněžnou. Všichni dohromady tvořili
oddané služebníky svého krále, za kterého byli ochotni
bojovat proti Černému rytíři. V rámci tábora nás čekal
celotáborový výlet. Vydali jsme se na hrad Loket, ten jsme
prošli a opět si trochu přiblížili život našich dávných předků.
Na závěr tábora došlo na utkání s Černým
rytířem. Boj se odehrával na Skalním
Démonu. Byl to tuhý a vysilující boj, který ale
VÍKEND ROYAL RANGERS V HOLOSTŘEVECH
nakonec vyhráli stateční rytíři a dámy z
Zahajovací akcí klubů Royal Rangers byla víkendovka, kterou jsme směli
společně strávit na faře v Holostřevech u Stříbra. Zvláštností tohoto krásného a
starého objektu je, že zde pobývá parta správných lidí, kteří dokázali vytvořit
příjemné prostředí pro ty, kteří si chtějí odpočinout, načerpat nové síly, hledat smysl
bytí či řešit nějaký problém. A nebo být jen spolu. Což byl i náš případ. Na faře jsme
byli skoro se všemi správnými rangers. Kromě sportu, her, zpívání, povídání či
promítání jsme v sobotu 18. září opět navštívili lanové centrum v Dolních Polžicích a
prožili trochu strachu při stezce odvahy a setkání s tajemným varhaníkem v místním
kostele. Nedělní bohoslužba završila tento krásný slunečný víkend. Ten se stal
opravdu skvělým startem do naší klubové činnosti, která se opět v září rozbíhá. Už se
těším. Ahoj
Jan Sebján, velitel RR Kraslice

tábora v Jindřichovicích. Sobotní závěrečná
slavnost byla takovou sladkou třešničkou na
dortu, jímž byl skvělý pobyt v naší malé
vesničce střediskové. Myslím, že tábor se
vydařil a všichni si odnesli spoustu zážitků i
nových informací.
Na závěr chci opět poděkovat všem
obětavým a hodným lidem, kteří nám
umožňují konání našich táborů. Je jich stále
dost, což je skvělé. Díky Vám, Člověčáci! A
jako správný velitel Royal Rangers děkuji
VRCHNÍMU VELITELI NEBESKÉMU,
který je stále naším světlem, nadějí a silou v
naší práci. Díky, Bože.
Jan Sebján, velitel 22. PH RR Kraslice
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Informace o připravovaném Strukturálním šetření v
zemědělství a metodách zemědělské výroby 2010 (AGC
2010) a žádost o spolupráci ve smyslu zákona č. 89/1995
Sb., o státní službě
Český statistický úřad organizuje strukturální šetření v zemědělství každé 2 - 3
roky, z toho jednou za 10 let, aktuálně v roce 2010, formou celoplošného censu, který
zahrnuje všechny zemědělské subjekty. Letos je rozšířen o nové ukazatele z oblasti
metod zemědělské výroby - metody orby, ustájovací kapacity zvířat, zřizování
krajinných prvků apod. Census je připraven v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008, které platí pro všechny členské státy EU.
Podle znění § 13 zákona č. 89/1995 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších
předpisů, provádí ČSÚ zemědělské soupisy (censy) ve spolupráci s obcemi. Šetření
probíhá prostřednictvím tazatelů a týká se výhradně fyzických osob, podnikům
právnických osob zašle ČSÚ výkaz poštou.
Úkolem tazatelů bude zemědělce v obci navštívit, ověřit jejich aktivitu,
zabezpečit vyplnění a odevzdání výkazů za aktivní zemědělce nebo částečné vyplnění
výkazů za zemědělce s rozsahem výroby pod prahovými hodnotami zjišťování a
předání výkazů ČSÚ.
Vlastní zjišťování v terénu organizuje ČSÚ v termínu od 1. září do 15.
listopadu 2010.
Strukturální šetření v zemědělství a metody zemědělské výroby AGC 2010 se
vztahuje na zemědělce, kteří naplňují prahové hodnoty šetření. Těmi jsou: 5 ha
obhospodařované zemědělské půdy vlastní nebo najaté, nebo 1 ha sadů, nebo 3.500 m2
vinic, nebo součtová plocha zeleniny, jahod a květin od výměry 2.500 m2, nebo chov 5
ks skotu, nebo 10 ks prasat, nebo 10 ks koz a ovcí, nebo chov 100 ks drůbeže včetně
běžců.
Předem Vám děkujeme za spolupráci.
Ing. Vladislava Toušková, ředitelka OTZ, ČSÚ Plzeň

PŘEDÁNÍ NALEZENÝCH VĚCÍ DLE VĚCNÉ PŘÍSLUŠNOSTI
(zasláno od Policie ČR, Krajské ředitelství policie KK, oddělení Rotava)

Dne 27. 4. 2010 byly na
zdejší součást policie ČR zaslány
věci, které byly nalezeny v rekreační
chatě Jindřichovice, část Mezihorská
v době, kdy se zde v souvislosti s
kráde ž í vloupáním provádělo
ohledání místa činu. Níže uvedené
věci nebyly majetkem majitele
uvedené chaty.
Vzhledem k tomu, že v
uvedeném případě byl jako pachatel
krádeže vloupáním do uvedené chaty
zjištěn pachatel a tento rovněž
následně uvedl, že uvedené věci
nejsou jeho majetkem, žádáme
občany, kteří své věci poznají, aby se
přihlásili na Obecním úřadě v
Jindřichovicích, kde mu budou
předány.
Jindřichovický zpravodaj

Nalezené předměty:
ź1x černé boty zn. Victory, č. 45
ź2x růžovo-bílá krabička (10x10x10
cm) s nápisem Mých 5 her
ź1x průhledná lepicí páska
ź1x papírová lepicí páska
ź1x adaptér na nabíjení zn. TF1,
Tel.ForceOne
ź1x balíček hracích karet s nápisem
Mlask
ź1x balíček hracích jednohlavých
karet (32 ks)
ź7x puzzle červené barvy
ź1x balíček žolíkových karet
ź1x papírová krabička od univerzální
nabíječky na baterie plná klíčů
rozlišných tipů, velikosti a barev.
(Obu)

ZAČÁTEK NOVÉHO
ŠKOLNÍHO ROKU
Prázdniny utekly jako voda
a nám začal nový školní rok. Ve
školní třídě přibyli čtyři prvňáčci Viktorie Fojtíková, Veronika
Lišková, Eliška Hlavatá a David
Novák. Do mateřské školy letos
nastoupily tři malé děti a jedna
předškolačka. A tak se dnes ve
škole schází čtrnáct dětí a ve školce
dokonce dvacet.
Následující období nám
přinese několik změn, tou
nejzásadnější bude otevření pátého
ročníku ve školním roce
2011/2012. Tím se nám povede
zajistit kompletní výuku na prvním
stupni základní školy. I přes
značnou organizační náročnost
jsme přesvědčeni, že jde o krok
správným směrem. Ulehčíme tím
nejen rodičům, ale především
samotným žákům.
I letos máme pro děti
nachystáno několik akcí, jako jsou
drakiáda, karneval či školní výlet.
Pro školáky je velmi lákavý nově
zřízený zookoutek, ve kterém se
zatím zabydlely akvarijní rybičky
a modrá andulka. Do budoucna
plánujeme rozšíření o pískomily či
jiná menší zvířátka.
Školní rok nám začal
velmi příjemně a my doufáme, že
se ve stejném duchu ponese až do
konce.
Petra Kursová, vychovatelka v
Jindřichovický zpravodaJ
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