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POCHŮZKY TŘÍ KRÁLŮ PO KRASLICKU

Počátkem ledna opět vyjdou do
ulic koledníci se zapečetěnými
pokladničkami. Tříkrálová sbírka se bude
v celostátním měřítku konat již podeváté.
Nejen v Kraslicích, ale třeba i na Bublavě,
ve Stříbrné, v Oloví, v Rotavě, v
Jindřichovicích, na Přebuzi nebo v
Šindelové možná potkáte tři krále. Bude
jen na Vás, zda jim do pokladniček dáte
nějaký ten peníz, případně přidáte úsměv
č i milé slovo. Tito koledníci toti ž
nekoledují pro sebe, ale pro jiné, kteří to
potřebují.

Jindřichovický zpravodaj

ČÍSLO 6

O KOLEDOVÁNÍ

Výtěžek sbírky je určen především
na pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším
sociálně potřebným skupinám lidí, a to
zejména v těch regionech, kde sbírka
probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky
je určena na humanitární pomoc do
zahraničí. Akce bude probíhat od 2. do 6.
ledna 2009. A hned v pátek 2. ledna v 17
hodin se všichni koledníci sejdou před
katolickým kostelem v Kraslicích, odkud
společně vyrazí na symbolickou
p r o c h á z k u m ě s t e m . To l i k k r á l ů
pohromadě Kraslice ještě neviděly.
Průvod skončí opět před kostelem. Tam si
společně zazpíváme a pan farář nám
požehná křídy, kterými budeme označovat
místa našeho navštívení. Pokud potom
někde spatříte nápis K+M+B 2009 nebo
C+M+B 2009, tak vězte, že nás tam přijali
a podarovali.
Zveme tedy všechny 2. ledna před
kostel na zahájení letošní tříkrálové sbírky.

Bývaly doby, kdy koledníci
vyráželi na obchůzky po vesnici velice
často. Dokonce tak často, že se mnozí
sousedé zcela oprávněně zlobili a svůj
hněv dávali malým chlapcům (ale i
dívkám) pocítit všelikými způsoby.
Přesto se vždy našlo i pár štědrých lidí.
Koledovalo se na Tři krále, na Blažeje,
na Řehoře, na Štěpána, o
Velikonocích... Dokonce prý často i
učitel vysílal své žáky místo vyučování
na koledu, aby pak od nich vybíral
spravedlivou daň.
Dnes se chodí na Tři krále se
zapečetěnou kasičkou, ale to už není
ono. A tak mi je občas dětí líto - dnes už
těžko získají poctivě vyžebraný vánoční
koláč, už je nečeká ani dobrodružství v
podobě útěku před koštětem
rozlíceného souseda.
A hlavně mi je dnes líto těch
učitelů.

Jan Sebján, Royal Rangers Kraslice

Miroslav Tvrz
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KULTURNÍ AKCE V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU 2009
ź O tříkrálovou sbírku se letos postarají členové křesťanské organizace
Royal Rangers Kraslice. Proběhne v období od 2. do 6. ledna.
ź Na leden plánujeme zimní Bláznivou jízdu. V posledních dvou letech
nám počasí nepřálo, uvidíme, zda to letos vyjde.
ź V sobotu 21. února zveme všechny děti i dospělé na masopust. Fotografie
všech masek se objeví ve zpravodaji a na webu obce.
ź Ve čtvrtek 30. dubna proběhne pálení čarodějnic, stavění májky a
lampionový průvod. Na děti čeká malé překvapení. Uvítáme pomoc
učitelek a dětí z naší školy - bude potřeba vyrobit čarodějnici.
ź Při oslavách Dne dětí (pravděpodobně v sobotu 30. května) dojde i ke
kácení májky. Nebráníme se realizaci vašich nápadů. Již nyní se mohou
hlásit ti, co by nám rádi pomohli.
(Jedná se o předběžné informace, které se mohou změnit.)

za kulturní komisi Lenka Račáková

Členové kulturní komise děkují všem, kteří pomáhali při
realizaci kulturních akcí v naší obci. Poděkování patří
také těm, kteří tyto akce sponzorovali.
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a do
roku 2009 mnoho zdraví a spokojenosti.
VÍTÁNÍ

OBČÁNKŮ

25. října proběhlo ve škole
vítání nově narozených
jindřichovických občánků.
Nejstarším z nich byl Filip

Kopčák (11 měsíců), nejmladším
Tonda Račák (8 týdnů). Do obce
nám přibylo plno kluků, avšak
pouze jediná holčička - Sára
Plaubová.
(lvr)

Jana Firáková a Jan Šťastný s Honzíkem, Lenka a Antonín Račákovi s Toníkem,
Anna a Daniel Kopčákovi s Filípkem

Obec Jindřichovice
zve všechny občany na
VEŘEJNOU SCHŮZI
ZASTUPITELSTVA OBCE
JINDŘICHOVICE,
která se koná
ve čtvrtek 18. 12. 2008 v 17 hodin
v tělocvičně základní školy v
Jindřichovicích.
Program jednání:
1. Rozpočtové opatření č. 6/08
2. Rozpočtové provizorium obce
Jindřichovice na rok 2009
3. OZV č. 1/2008 o poplatku za komunální
odpad na rok 2009
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na
vybudování kanalizačního řadu s firmou
VOS Sokolov, s.r.o. na položení
kanalizačního řadu
5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s PF ČR, Praha 3
6. Smlouva o bezúplatném převodu
nemovitosti od ČR – Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Praha 2
7. Vodné a stočné pro Obec Jindřichovice
na rok 2009
8. Žádost polikliniky Kraslice o
financování ultrazvukového
diagnostického přístroje
9. Plán financování obnovy vodovodů a
kanalizace v letech 2009 - 2018
10. Majetkové záležitosti
11. Různé
12. Diskuse

Martina a Josef Plaubovi se Sárinkou, Margita Plaubová a Robert Medek
s Robíkem, Jitka Pňáčková a Martin Štorkán s Martínkem

Já jsem přišel k vám, abych řekl vám, že je dnes koleda. Kdo mi něco dá, rád ho uhlídám. Kdo mi nedá nic, ten je ze Škudlic, na toho se
zamračím, jako medvěd zabručím, půjdu od něj pryč.
Nesu si mošničku na jablíčka; povídala včera paňmamička, že jich korec máte a ty že rozdáte, co známých máte. Já se taky těším, že
sem známá, dostanu jablíčka s voříškama. Taky kousek housky, dva nebo tři kousky, přijmu to z lásky.

Jindřichovický zpravodaj
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V pátek 5. prosince se děti spolu se svými učitelkami shromáždily v tělocvičně a s
napětím očekávaly příchod Mikuláše a jeho pomocníků. Ti se dostavili přesně v 10 hodin.
Většina malých dětí byla velmi statečná, některé z nich ale musely paní učitelky utěšovat v
koutku. Čert si každého očichal, aby poznal, jestli dotyčný v tomto roce zlobil. Pokud ano, měl
namále. Všechny zlobivé děti musely přísahat, že se do příště polepší. Protože se někteří hodně
báli, odešel čert spát a už nestrašil. Děti pak řekly básničku pouze Mikuláši a andělovi. Při
závěrečné písničce Kolíbala bába čerta už byl čert zpátky, tleskal do rytmu a také trošku
tancoval. Nakonec se s dětmi spřátelil a ještě se s nimi vyfotil.
Kde se Mikuláš se svojí svitou ukryl po zbytek dne, jsme se nedozvěděli. Víme však, že
večer se znovu objevil v obci a obcházel jednotlivá stavení.

(lvr)

POSEZENÍ PRO DŮCHODCE
Na pátek 28. listopadu připravil OÚ v Jindřichovicích
vánoční posezení pro důchodce. Akci zahájily děti ze školy a
školky (pod vedením paní učitelek Jany Potočné a Martiny
Horové) - zazpívaly několik písní a přednesly krásné básničky.
Následovalo taneční vystoupení Jindřichovických hvězdiček menší děti se představily s písní Rolničky a svým kostýmkem
připomínaly vánoční dárky. Starší děvčata se předvedla v
kostýmech Santa Clause a tančila s anglickou písní o Vánocích.
K poslechu a tanci hrál pan Laube s vnuky. Ve večerních
hodinách už bylo opravdu veselo a v sále tančil téměř každý. Z
úsměvů na tvářích bylo patrné, že se celá akce vydařila.
Děkujeme za pohoštění, které připravily paní
Majďáková, Kočálková, Wneková, Lillová a Lišková.

(lvr)

Jindřichovický zpravodaj
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KNIHY, KTERÉ STOJÍ ZA PŘEČTENÍ
Dnes vám nabízíme knihy (jak také jinak) s vánoční tematikou. Díky nim se seznámíme s mnoha lidovými obyčeji, dozvíme se
něco z historie, zazpíváme si vánoční písně a koledy, přečteme si příběhy pro pobavení. A kromě toho si také můžeme uvařit dobrou
slavnostní večeři podle osvědčených receptů z dob dřívějších i ze současnosti, od nás i ze zahraničí.
(lmt)
O Ježíšku a Vánocích:

Příběh téměř pohádkový:

VÁNOČNÍ KNÍŽKA

O ČERTOVI

text - Tereza Říčanová
ilustrace - Tereza Říčanová
vydal - Baobab v roce 2006

text - Pavel Čech
ilustrace - Pavel Čech
vydal - Sursum v roce 2008

Autorka Kozí knížky
vypráví nejen o putování Josefa s
Marií do Betléma, o narození Ježíška
a útěku do Egypta, ale i o současných
Vánocích tak, jak je asi vnímá sedmileté děvčátko.

Známý ilustrátor doplnil
své obrázky textem a vznikl poetický
příběh o čertovi, který se musel
vyrovnávat se světem lidí. Jak asi
skončí jeho setkání s krásnou němou kominicí Tradamilou?

... A vybral si slečnu Marii, aby byla Ježíšovou maminkou.
Marii se zjevil anděl a promluvil s ní. Od té chvíle byla těhotná,
rostlo jí břicho, ve kterém měla synka. Nebyla vdaná, a lidé se
divili, kde má tatínka k tomu děťátku. To, že Ježíšův tatínek je Bůh,
bylo tajné ...
... Marie šla navštívit svou příbuznou Alžbětu, která byla
také těhotná. Když se potkaly, děti v nich se pozdravily, zakopaly
nožičkama. Alžběta měla v břiše Jana zvaného Křtitel ...

... Jednou přestřihl šňůru s právě vypraným prádlem,
takže se rozlétlo po celém okolí, jindy sedával na komínech, až se
kouř valil ven okny domů.
S oblibou zacpával okapové roury, o troubení a foukání
sazí do komínů ani nemluvě. Nejraději ze všeho schovával
kominíkům štětky a několikrát v noci dokonce vylezl na kostelní věž
a přetočil ručičky hodin, takže příští den ráno celé městečko
zaspalo, když zvony začaly zvonit o hodinu později. To se Florimón
za komínem smál, až se za rohy popadal ...

Koledy, písně, říkadla:
Nejen pro kuchařky:

TEN VÁNOČNÍ ČAS

VÁNOCE

text - Jiřina Rákosníková
ilustrace - Jan Kudláček
vydal - Vyšehrad v roce 2006
Po úspěšné knize
dětských písní a říkadel Hrajeme si
u maminky připravila zkušená
pedagožka Jiřina Rákosníková
knihu vánočních koled a říkadel. Texty písní jsou kromě bohatých
ilustrací akademického malíře Jana Kudláčka doprovázeny
notovými záznamy, a tak domácímu muzicírování nestojí nic v
cestě.
Kniha je doplněna CD, na jehož přípravě se podíleli Marko
Ivanović, Jiří Pavlica a mnoho dalších známých hudebníků.

text - Pavel Toufar
ilustrace - Karel Franta, Josef Lada
vydal - Akcent

Pavel Toufar se zamýšlí nad
Vánocemi, koledováním, adventními
zvyky, koledováním... V knize nechybí
krásné ilustrace, vánoční říkanky a
koledy, písně i s notovým zápisem.
Nejvíc se toho ale dozvíme o tom, čeho si asi dokáže
vážit každý. Jde o dobré jídlo. A tak v knize najdeme kromě
pojednání o jídle i velké množství receptů.

Jindřichovický zpravodaJ

Vážení občané,
Vánoce vnímáme jako svátky radosti a štěstí, lásky a přátelské
pohody, jako svátky naplněné starými zvyky, jako krásné chvíle
strávené s těmi nejbližšími. Vánoce jsou přede dveřmi. Blíží se i
Štědrý večer plný kouzel, splněných přání a nevšední nálady.
Přeji Vám všem, abyste nadcházející sváteční dny prožili v
pohodě domova s rodinou a přáteli. Do nového roku Vám pak
přeji hodně zdraví, štěstí a lásky.
Anna Polívková,
starostka
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