ZPRAVODAJ OBCE
JINDŘICHOV

ČERVENEC 2019

Vážení spoluobčané a čtenáři našeho zpravodaje,

léto, které nedávno začalo je pro většinu obdobím, kdy mají naplánovanou dovolenou a kdy
stráví různými aktivitami delší čas se svými nejbližšími se svoji rodinnou, známými a přáteli,
a já Vám všem přeji, aby se Vám tyto dovolené a setkání co nejvíce vydařily a abyste Vy, ale
i Vaše děti byli po prázdninách naplněni zážitky a novou energií do druhé poloviny roku.
Nicméně musím Vás v tomto zpravodaji upozornit i na věci, které nás můžou potkat po celý
rok. V naší obci se už tak často jako v předešlých letech neobjevují klasičtí podomní prodejci,
ale našli se další, kteří mají trochu jinou taktiku - jsou to různi obchodníci, kteří nabízejí
kontrolu smluv a poté slevu na elektrické energii a plynu. Aby se nedostali do problémů
s vyhláškou naší obce se zákazem podomního prodeje, tak Vám předem zavolají a domluví
si schůzku a poté již přijdou legálně do Vašeho domu. Apeluji na Vás, abyste si dobře
rozmysleli, komu dáte v telefonu souhlas k návštěvě a koho následně pustíte do domu.
Já Vás tímto nechci obrat o možnost odebírat levnější energie, ale chci předejít možným
souvisejícím problémům, a to nejen možnosti uzavřít nevýhodnou smlouvu na dodávky
energií, ale i třeba okradením cizími lidmi, kterým jste, ovšem dobrovolně a v dobré víře,
otevřeli dveře a pozvali je domů.
V případě, že se již do problémů dostanete, neváhejte a zavolejte mi na mobilní telefon
774 965 365 nebo na obecní úřad na číslo 581 625 280 a nebo volejte přímo policii číslo 158.
Do právě započatého období letních prázdnin Vám všem přeji hodně pohody, krásného
počasí, koupání, mnoho nezapomenutelných zážitků, ale zároveň klidu, odpočinku a
spokojeně stráveného času.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakkoli zapojili svou prací, ať už třeba do
pořádání kulturních a sportovních akcí v naší obci, ale i těm, kteří jsou schopni a ochotni
bez nároku na odměnu vyplet záhon, poséct kus veřejného prostranství nebo třeba uklidit
kus příkopy či silnice a věřím, že je neodradí otázky těch ostatních „proč to děláš?“. Vám
všem ochotným patří moje velké poděkování, vždyť to děláme proto, aby se i nám samotným
tady žilo lépe.

Jaromír Blaha - starosta

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
PLATBY V ROCE 2019
poplatek za odpady
250,- Kč /osobu
poplatek za psa
60,- Kč za každého psa staršího 3 měsíců
služby hřbitova
10,- Kč/m2
vodné
20,- Kč/m3 (za vodu spotřebovanou v roce 2018)
stočné (dle vodoměru)
29,- Kč/m3 (za odpadní vodu odvedenou v roce 2018)
stočné (směrná čísla)
1.015,- Kč/osobu (tj.35m3x29,-Kč)
čtenářský poplatek v knihovně 40,- Kč/dospělý čtenář, 20,- Kč/čtenář do 15-ti let
JEŠTĚ EVIDUJEME NĚKOLIK MÁLO OBČANŮ, KTEŘÍ DOSUD UVEDENÉ
POPLATKY NEUHRADILI. Tyto zároveň vyzýváme k neprodlené úhradě (hotově do
pokladny obecního úřadu nebo převodem na účet č. 8629831/0100).
Za vodu spotřebovanou v roce 2019 budete další rok platit 20,-Kč/m3 a za vodu odvedenou
v roce 2019 do kanalizace (stočné) zaplatíte 31,-Kč/m3. Platba stočného za rok 2019 dle
směrných čísel bude činit 1.085,- Kč/osobu (35m3x31,-Kč). (tyto částky však budou aktuální
pro placení v roce 2020)
Odvoz netříděného komunálního odpadu, tj popelnic, probíhá stále v pondělí v pravidelných
čtrnáctidenních intervalech – všechny termíny jsou vyvěšeny na webových stránkách obce, na
vývěsce u hospody a také v tomto zpravodaji. Nadále ale platí, že si můžete na obecním úřadě
kdykoliv vyzvednout pytle na plastový odpad a nápojové kartony.
letní harmonogram svozu popelnic: 1.7.; 15.7.; 29.7.; 12.8.; 26.8.; 9.9.; 23.9.; 7.10.; 21.10.
Připomínáme, že do popelnic nepatří bioodpad (kompostér), plasty (pytle), sklo (kontejner),
papír (škola), plechovky (kontejner, jarní sběr), textil (kontejner, jarní sběr), elektroodpad
(jarní sběr), velkoobjemný a nebezpečný odpad (jarní a podzimní mobilní sběr), použité tuky
(v PET lahvích na obecní úřad).
Velkoobjemný a nebezpečný odpad můžete také sami zdarma odevzdat, po prokázání se
občanským průkazem s uvedeným trvalým pobytem v obci Jindřichov, ve sběrném dvoře
firmy Ekoltes Hranice, a.s., který je otevřen v těchto dnech a časech:

Nadále platí nabídka zasílání hlášení rozhlasu e-mailem, takže v případě zájmu Vás žádáme o
zaslání žádosti na e-mail: podatelna@obec-jindrichov.cz Jelikož v souvislosti s evropským
nařízením „GDPR“ je podmínkou pro aktivaci této služby udělení Vašeho souhlasu se
zpracováním a užíváním osobních údajů, bude Vám po obdržení Vaší žádosti zaslán formulář
zmíněného souhlasu - po jeho vyplnění a doručení zpět na obecní úřad (emailem jako přílohu
nebo vytištěný v listinné podobě) bude Vámi uvedená e-mailová adresa zařazena do databáze
pro zasílání hlášení. Uvedený souhlas je k dispozici také na webových stránkách obce
http://www.obec-jindrichov.cz/urad-obce/povinne-informace/ v bodu č.12 Formuláře nebo
jej můžete vyplnit osobně na obecním úřadě.
Vzhledem k dotazům o omezení používání hlučných strojů a zařízení o nedělích a svátcích Vám
zde vkládáme pro připomenutí celé znění Obecně závazné vyhlášky, která toto upravuje:
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 28.6. 2011 usnesením č. VI/D/4 usneslo vydat na
základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1 Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky
(1) Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření
směřujících k ochraně před hlukem v době nočního klidu, zabezpečení místních záležitostí
jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření příznivých
podmínek pro život v obci a vytváření estetického vzhledu obce.
(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v
obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví, a směřující k ochraně před
následnými škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku na majetku, jako
veřejném statku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu, v zájmu chráněném obcí jako územním
samosprávným celkem.
Čl. 2 Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je:
a) rušení nočního klidu,
b) používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu.
Čl. 3 Omezení činností
(1) Noční klid je dobou od 22.00 hod. do 06.00 hodin. V této době je každý povinen
zachovat klid a omezit hlučné projevy.
(2) Každý je povinen zdržet se o nedělích veškerých prací spojených s užíváním zařízení a
přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů
apod.
Čl. 4 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7. 2011

INVESTIČNÍ AKCE
V letošním roce je plánována oprava další části příjezdových komunikací (ulic) k rodinným
domům, a to asfaltovým nástřikem. Pro objasnění připomínáme, že obec může opravovat
pouze majetek ve svém vlastnictví, proto se tyto opravy nedotknout ulic ve vlastnictví
soukromém. V roce 2018 za tyto práce obec zaplatila přibližně 1.800.000 korun.
Pokračuje příprava výstavby nové hasičské zbrojnice navazující na budovu bývalé základní
školy. Projekt je připraven a schválen odborníky z HZS, obec obdržela rozhodnutí o příslibu
dotace, což je pro nás z hlediska ufinancování podmínkou pro realizaci takovéto akce, na
základě čehož odeslala na ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS žádost o registraci
akce. V současnosti probíhá příprava výběrového řízení na realizaci akce (tj. na stavební
dozor, koordinátora BOZP a dodavatele prací) aby mohla co nejdříve začít samotná stavba.
Po uskutečněném výběrovém řízení je připravena k samotnému zahájení prací akce
„Stavební úpravy objektu ZŠ a MŠ“ spočívající v odstranění balkonu, který je ve špatném
technickém stavu, zateplení celé budovy a úpravě přilehlých zpevněných ploch. Tato akce
bude provedena během letních prázdnin; obec na ni obdržela od Olomouckého kraje dotaci
ve výši 500 tisíc korun.
V uplynulých dnech proběhla opravy fasády na budově obecního úřadu.
OBECNÍ ÚŘAD A MÍSTNÍ KNIHOVNA – PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
- během letních prázdnin bude místní knihovna otevřena v pondělí,
ale pouze v době 15.00 – 16.00 hodin
- o případném omezení provozu obecního úřadu budete informování rozhlasem
- prázdninové spaní v knihovně (pro děti 6 – 12 let) v pátek 9.8. Přihlášky a další
podrobnosti u Jany Biskupové (tel. 775690219); budeme hrát hry a před spaním
společně číst.
ČINNOST ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY HASIČŮ OBCE JINDŘICHOV
a) zásahy
- 10.2. požár nákladního automobilu na silnici Potštát - Odry
- 25.3. požár trávy v katastru obce Potštát
- 2.4. požár lesa v katastru obce Lipná
- 16.6. požár lesa ve vojenském prostoru Libavá
b) ostatní aktivity jednotky
- členové jednotky opět absolvovali povinná cyklická školení velitelů, strojníků a nositelů
dýchací techniky
Zprávička, která se netýká přímo zásahové jednotky, ale hasičů ano – soutěžní družstvo mužů
vybojovalo prvenství na krajském kole v hasičském sportu a bude nás poslední prázdninový
víkend reprezentovat na kole republikovém. Určitě budeme klukům fandit a držet palce.

ŠKOLA , ŠKOLKA, JÍDELNA
Podle informací z rozhlasu už víte, že škola byla opět zapojena do soutěže ve sběru papíru.
Díky i vaší pomoci odevzdala organizace během školního roku celkem 7.540 kg starého
papíru, což činilo finanční příjem ve výši 11.310,- Kč k použití na pomůcky a činnosti určené
pro další rozvoj dětí a žáků. Vyhodnocení soutěže a umístění naší školy prozatím neznáme,
školy tuto informaci obdrží až na začátku nového školního roku.
Od uplynulého školního roku poskytuje mateřská škola i službu chůvy. Ta vypomáhá při péči
o dvouleté děti, které vyžadují odlišnou péči a výchovu než děti tříleté a starší, a které také
naše mateřská škola přijímá. Pokud právě řešíte vy nebo někdo ve vašem okruhu známých
situaci s umístěním dítěte do mateřské školy, neváhejte a kdykoliv po předchozí domluvě s
ředitelkou se můžete do školky i s dítětem přijít podívat a získat podrobnější informace.
Školka také nadále zařizuje službu doprovodu dětí v autobuse v případě zájmu přespolních
rodičů. Vždy je však nutná osobní domluva s ředitelkou školy.
Nabídka školní jídelny – nejen vaření obědů pro občany, ale nadále i vaření houskových
knedlíků na objednávku jednou za čtrnáct dní a vaření jídla na pohřební hostinu (objednávky
581 625 390).
PRÁZDNINOVÉ omezení
- mateřská škola bude uzavřena ve dnech 8. 7. 2019 – 23. 8. 2019
- školní jídelna bude uzavřena ve dnech 15. 7. 2019 – 20. 8. 2019
- kontakt pro případnou objednávku dovozu obědů z Potštátu – tel. 606338653
ORDINAČNÍ DOBA OBVODNÍHO LÉKAŘE
Ordinační doba obvodní lékařky MUDr. Kutějové ve Stříteži n/L. je opět na neurčitou dobu
změněna, a to v ÚTERÝ 7.00 - 12.00 hodin a ve ČTVRTEK 12.00 – 17.00 hodin
Ve dnech 4.–12. 7. bude paní doktorka čerpat dovolenou. Zastupovat bude MUDr. Jadrníček
v Hranicích–areál Sigma1, a to úterý 6.00 – 11.00 hodin a čtvrtek 10.00 – 16.00 hodin.
Z FARNOSTI
2. 7. bude do naší farnosti přivezena kopie sochy sv. Michaela. V cca 17.00 hodin bude
průvodem přenesena do kostela (shromáždění občanů před 17. hodinou u obecního sálu) , kde
proběhne mše svatá, adorace, zasvěcení farnosti sv. Michaelu, budou požehnány předměty,
které bude možné si u kostela zakoupit. Další den, tj. 3.7. od rána bude v kostele příležitost
k soukromé adoraci u této sochy, odpoledne v 15.00 hodin proběhne mše svatá a následně
bude socha převezena do farnosti Střítež nad Ludinou.
13.7. pořádá naše farnost pouť na Svatou Horu u Příbrami. Kapacitu autobusu máme zcela
vyčerpanou, proto jen připomínáme, že jeho odjezd bude v 5.00 z horního konce. Nasedat
můžete samozřejmě na autobusových zastávkách v blízkosti vašeho bydliště.
Aktivní farníci se od letošního jara snaží zavést novou společenskou událost, kterou je
posezení ve farní kavárničce. To proběhlo za pomocí přihlášených dobrovolníků (nebo spíš
dobrovolnic) již 3x a další se plánují. Pokud máte také zájem se na této příjemné akci podílet,
můžete se obrátit na Alenku Pavelkovou nebo Janu Biskupovou.

Velký letní úklid proběhne v úterý 30.7. od 16.00 hodin (možnost zpřístupnění kostela i v jiný,
předem domluvený čas) s následným posezením při opékání přinesených buřtů a jiných
dobrot. Zapojit se můžou i další dobrovolníci – nečlenové úklidových skupin.

DALŠÍ INFORMACE
Člověk v tísni pomáhá i na Hranicku
Organizaci Člověk v tísni možná znáte díky
humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí.
Věděli jste však, že poskytujeme sociální
služby také v České republice a od 1. 4. 2019 působíme také v Hranicích a širším okolí?
Pokud se nacházíte v obtížné životní situaci, rádi vám pomůžeme. Najdete nás na
Masarykově náměstí 122 (budova České pojišťovny, vchod z boční ulice). Naše služby jsou
bezplatné a při jejich poskytování jsou naši pracovníci vázáni mlčenlivostí.
Trápí-li vás problémy s dluhy, bydlením, sociálními dávkami, máte problémy ohledně
výchovy nebo vzdělávání svých dětí, nemůžete najít zaměstnání, chcete zjistit, jaká máte práva
při exekucích či řešíte jinou složitou životní situaci, neváhejte se obrátit na naše poradenství.
Schůzky je možné sjednávat u nás v kanceláři, nebo po domluvě s našimi terénními pracovníky
také u vás doma. Využít můžete také konzultačních hodin každé pondělí od 13:30 do 15:30
na Úřadu práce v Hranicích (ul. Purgešova 1399) a každou středu od 9:00 do 11:00
v kanceláři (Masarykovo nám. 122, Hranice).
V čem vám můžeme pomoci?
RODINĚ v obtížné životní situaci: podporu, pomoc, poradenství, doprovody na úřady,
pomoc s dluhovou problematikou (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi).
DOSPĚLÉMU ve složitém životním období: podporu, pomoc, poradenství, doprovody na
úřady, pomoc s dluhovou problematikou (terénní služba).
Služby poskytují:
Bc. Markéta Tučná tel.: 778 421 325, email: marketa.tucna@clovekvtisni.cz
Bc. Aneta Balejová tel.: 775 414 264, email: aneta.balejova@clovekvtisni.cz
Terénní sociální pracovníky můžete také kontaktovat v pracovních dnech od 8:00 do 16:30
na výše uvedených telefonních kontaktech.
NEBOJTE SE NÁM ZAVOLAT, RÁDI VÁM PORADÍME.
Uvedené služby jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního fondu Zaměstnanost.

AKCE uskutečněné od vydání minulého čísla zpravodaje
NEDĚLE 23. 12. – sousedské koledování u vánočního stromu před obecním úřadem v podání
místních muzikantů a scholy. První tóny zazněly v 18.00 hodin, pro všechny sousedy – místní
i přespolní, byl opět připraven svařák a čaj, k zakousnutí oblíbené jednohubky a na ochutnávku
vánoční cukroví přinesené šikovnými hospodyňkami. Návštěvníci, kteří si přinesli své
lucerničky, si mohli domů odnést domů Betlémské světlo.
SOBOTA 29. 12. – předsilvestrovský výšlap do Partutovic se opět vydařil za účasti velkého
počtu spoluobčanů, kteří po vánočních svátcích chtěli protáhnout své tělo. U mlýna pro nás
byla připravena horká zelňačka a jiné pochutiny na zahřátí, takže ani deštík, který nás tam
zastihl, nezpůsobil snad nikomu žádné zdravotní komplikace.
PÁTEK 4. 1. – myslivecký ples za hudebního doprovodu hudby PHS
SOBOTA 12. 1. – Tříkrálová sbírka je charitativní akce, která už se v naší obci „zabydlila“
a která v letošním roce vynesla výtěžek 31.000,- Kč, 2 eura a 20centů. Velice rádi jsme i za
ochotnou pomoc dětí – koledníků a vedoucích skupinek.
SOBOTA 2. 2. – hasičský ples s hudbou Faťamorgána
SOBOTA 9. 2. - dětský maškarní karneval
SOBOTA 2. 3. – končiny (vodění medvěda)
SOBOTA 23. 3. – divadelní představení pro děti „MALÁ ČARODĚJNICE“, po kterém
někteří z nejmenších měli „divoké spaní“, ale trocha zdravého strašení není na škodu 😊
ČTVRTEK 16.5. – besídka ZŠ a MŠ ke Dni matek, při které jsme ve zcela zaplněném
obecním sále mohli vidět přehlídku rozmanitého lučního hmyzu, v jehož maskách se nám
předvedly děti z MŠ, a také divadelní představení o loupežnících a chytrých zvířátkách
v podání žáků ZŠ
NEDĚLE 19. 5. – vítání občánků
Při tomto slavnostním aktu jsme do našich řad uvítali
tři nové malé spoluobčánky. O kulturní vsuvku se opět postarali žáci ZŠ pod vedením
p. učitelky Michálkové.
SOBOTA 25.5. – kácení máje proběhlo za krásného slunečného počasí (s malou podvečerní
sprškou). Tentokrát se kácení ujala a skvěle zvládla „rozpustilá batolata“, která velice pobavila
všechny přítomné. Děti si opět mohly zasoutěžit, vydovádět se v hromadě nafoukané pěny a
zaskotačit si ve skákacím hradu. Hrad i pěnu si užily děti a žáci místní ZŠ a MŠ ještě jednou,
a to při branném dnu s hasiči pořádaném obcí a hasiči u příležitosti Dne dětí.
ČTVRTEK 20. 6. – slavnost Těla a Krve Páně s průvodem ke čtyřem vyzdobeným
oltářům. Po této slavnosti následovalo posezení v již výše zmiňované farní kavárničce.
SOBOTA 29. 6. – taneční zábava na výletišti se skupinou KALIBRA

AKCE připravované a plánované…
SOBOTA 13.7. – pouť na Svatou Horu u Příbrami (společně s farností Střítež nad Ludinou)
SOBOTA 27. 7. – cyklopouť do Staré Vody u Libavé (jelikož úsek Odry - Budišov n. B.
absolvujeme vlakem, žádáme zájemce o toto putování, aby se přihlásili
u Jany Biskupové, a to z důvodu zajištění kapacity vagónu pro kola)
PÁTEK 9. 8. – prázdninové spaní v knihovně
SOBOTA 17.8. – hodová taneční zábava na výletišti (pořádají myslivci)
NEDĚLE 18.8. - hodová mše svatá - začátek 9.30 hodin (opět si dovolujeme požádat
dobrovolnice o „koláčový“ příspěvek, který se bude vybírat od 8,45 hod.
v knihovně)
SRPEN/ZÁŘÍ - sousedské posezení na výletišti se soutěží ve střelbě ze vzduchovky
SOBOTA 5.10. – výlet vlakem za krásami země (tentokrát je cílem hrad Pernštejn)
ŘÍJEN – zájezd do vinného sklípku nebo ochutnávka vín v obecním sále
NEDĚLE 10. 10. – posezení se seniory
PÁTEK 15. 11. – oslava 30. výročí od „Sametové revoluce“
SOBOTA 7.12. – myslivecký hon
ČTVRTEK 12.12. – předvánoční besídka ZŠ a MŠ
SOBOTA 14.12. – vánoční koncert v podání dechové hudby Moravská veselka,
otevření malého vánočního jarmarku
NEDĚLE 13.12. – vánoční jarmark
PONDĚLÍ 23.12. – sousedské koledování u vánočního stromu před obecním úřadem
PONDĚLÍ 30.12. – výšlap ke mlýnu do Partutovic (opět budeme rádi, když se zájemci
nahlásí na obecním úřadě z důvodu zajištění dostatečného množství
teplého občerstvení)
Může se stát, že z různých organizačních důvodů se mohou některé termíny změnit, na základě
i vašich nápadů a podnětů můžou být zařazeny i akce další. O tom však budete informováni
místním rozhlasem.

obraz z ruky pana Františka Klívara zachycuje pohled na hasičské skladiště

Pro vydávání dalších čísel zpravodaje i nadále velice rádi uvítáme Vaše podněty a připomínky,
o kterých by se měli dozvědět i ostatní spoluobčané. Můžete nám je přinést osobně, vhodit
napsané do poštovní schránky na budově obecního úřadu nebo zaslat e-mailem na adresu
podatelna@obec-jindrichov.cz

