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Vážení spoluobčané,
blíží se Vánoční svátky, čas pokoje, štěstí a v neposlední řadě obdarovávání se. Vánoce jsou
pro nás tou krátkou zastávkou v uspěchaném světě, jsou období, kdy se každý snaží být
s blízkými, kdy si víc uvědomujeme sílu přátelství, lásky, úcty a obětavosti. To všechno jsou
hodnoty, které by měly znamenat hodně pro každou rodinu, pro každého z nás je pak
důležité, aby se tyto dny naplnily spokojeností a lidskou společností. Nejvíc se těší asi ti
nejmenší, kteří jistě již napsali Ježíškovi dlouhý seznam, ale těšíme se na těchto pár dní i
my dospělí - mladí i starší. Mnozí z nás si zavzpomínají na své dětství, jiní zase na své
blízké, kteří jsou daleko, nebo již, bohužel, nejsou mezi námi.
Věříme všichni, že i příroda se umoudří, přikryje se bílou peřinou, a naše domovy
osvítí záře blikajících svíček, jeden ze symbolů blížících se Vánoc, ale že neosvítí jenom
domovy, ale především naše srdce a nitro.
Dovolte mi proto, abych Vám i já popřál krásné vánoční svátky plné radosti, lásky,
štěstí, Božího požehnání a milých dárků pod stromečkem. Ať se Vám všem splní, a to nejen
o vánocích, ty nejtajnější sny.

A co nás čeká v příštím roce?
V naší obci především velká investiční akce, a to stavba kanalizace a čistírny odpadních vod.
Bude to největší investice, kterou naše obec zažije, a dotkne se každého z nás. Každého z nás
po určitý čas také omezí, proto Vás všechny žádám o toleranci a trpělivost při její realizaci.

Závěrem bych chtěl poděkovat zastupitelům obce, kulturní komisi, hasičům, myslivcům,
fotbalistům a všem občanům, kteří se jakkoli podíleli nejen na kulturním životě v obci.

Vážení spoluobčané, zachovejme si úctu jeden k druhému, vzájemně se tolerujme
a mějme rádi naši obec. K tomu všemu přeji hodně zdraví, štěstí, lásky, hodně
trpělivosti při řešení problémů, a hlavně, vykročte do nového roku tou správnou nohou.
Šťastné Vánoce a úspěšný nový rok

Jaromír Blaha - starosta

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
POPLATKY NA ROK 2014
Poplatek za odpad pro rok 2014 zůstává ve výši 270,- Kč/osobu, poplatek za psa 50,-Kč, za
vodu, kterou jste spotřebovali v roce 2013 zaplatíte 20,-Kč/m3 , stejná cena zůstane i za vodu
spotřebovanou v roce 2014. Z důvodu skončení platnosti většiny nájemních smluv na
hrobová místa je také nutné přijít osobně na obecní úřad smlouvy obnovit a zaplatit nájemné
na další roky. Zastupitelstvo obce schválilo výši nájmu za hrobové místo 5,-Kč/m2/rok a
cenu na služby s nájmem spojené, tj. voda na zalévání hrobů, sečení hřbitova, odvoz a
likvidace odpadů z hrobů 10,-Kč/m2/rok. Nájem budete platit předem na dobu stanovenou
jako tlecí (u nás je stanovena tlecí doba 12 let) a za služby s nájmem spojené (voda, odpady,
sečení hřbitova) budete platit každoročně ve výši schválené zastupitelstvem obce. Zaplatit
můžete hotově do pokladny obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem na
č.ú.8629831/0100, variabilní symbol pro platbu za odpady je 1340xxxxxx, za psa
1341xxxxxx, za vodné 2310xxxxxx, za nájem hrobu a služby s nájmem spojené
3632xxxxxx (za xxxxxx bude dosazeno datum narození poplatníka nebo do poznámky uveďte
vaše jméno a příjmení). Čtenářský poplatek v knihovně činí 40,-Kč , pro děti školou povinné
20,-Kč.
Připomínáme, že platbu za nájem hrobového místa je NUTNÉ zaplatit do 31.1.,
poplatky za odpady, psa a vodu do 30.6., a platbu za služby na hřbitově do 31.10. (toto
je však možné platit i postupně v menších splátkách)
Něco málo, ale důležitého k odpadům
Odvoz netříděného komunálního odpadu, tj popelnic, probíhá i nadále v pondělí
v pravidelných čtrnáctidenních intervalech (termíny zimních svozů: 23.12., 6.1., 20.1., 3.2.,
17.2., 3.3., 17.3., 31.3., 14.4.
Přestože je produkce tříděných odpadů v obci značná, stále je také velmi vysoký počet
vyvážených popelnic s netříděným odpadem, jak tomu bylo i mimo topnou sezonu, a
pálením netříděného odpadu si kazíme životní prostředí a zdraví sami sobě. Proto Vás tímto
znovu žádáme o ještě zodpovědnější přístup ke třídění jednotlivých druhů odpadů, jelikož
množství vyvezeného NETŘÍDĚNÉHO odpadu má většinový podíl na výši poplatku za
odpady, který musíte následně platit. Za množství vytříděného odpadu dostává obec
finanční odměnu (v letošním roce 25.266,-Kč), kterou pak také zohledňuje ve výši
poplatku za odpady.
Se zahájenou topnou sezonou Vás také musíme upozornit, že svozová firma nevyveze ,
z důvodů možného vzniku požáru vozidla, popelnici, ve které bude ještě žhavý či horký
popel!!
Vánoční provoz obecního úřadu a místní knihovny
- obecní úřad: 23.12. - 29.12. zavřeno
30.12.
otevřeno 6.30 - 12.00
31.12.
otevřeno 6.30 - 12.00
1.1.-3.1.
zavřeno
- knihovna:
23.12.
zavřeno
30.12.
zavřeno
31.12.
otevřeno 6.30 - 12.00

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Ve školní jídelně se v rámci doplňkové činnosti vaří obědy pro cizí strávníky, jednou týdně
houskové knedlíky na prodej, a podle zájmu např. guláš na objednávku. Pro seniory v obci je
také zajištěna bezplatná dodávka obědů domů.
Oběd je nutné si v jídelně objednat nejpozději do 8.00 hodin ráno – cena oběda je od nového
roku vyšší, a to 65,-Kč. Houskový knedlík stojí 24,-Kč, vaří se každý čtvrtek, objednat si
jej musíte nejpozději ve středu.
Od 1.1.2014 bude funkci vedoucí školní jídelny vykonávat paní Lenka Peperniková,
telefonický kontakt do jídelny – 581 625 390 (volat v době 7.00-10.00 a 12.00-13.00)
Vánoční provoz
- základní škola, mateřská škola i školní jídelna budou uzavřeny od 21.12. - 5.1.
INFORMACE O DOTACÍCH NA AKCE
V měsíci srpnu jsme obdrželi Rozhodnutí Státního fondu životního prostředí o poskytnutí
podpory na akci Jindřichov – kanalizace a ČOV. Z celkových předpokládaných výdajů na
celou akci 63.173.430,- Kč by měla obec obdržet dotaci ve výši 50.531.382,-Kč a půjčku
ve výši 5.614.598,-Kč.Všechny tyto částky jsou maximální a jsou závislé na vysoutěžené
ceně při výběrovém řízení. Výběrové řízení na dodavatele začalo 29.11.2013 a dle zákona o
veřejných zakázkách č. 137/2006Sb. bude probíhat několik měsíců. Samotné práce na akci
budou zahájeny v březnu.
Na podzim proběhly stavební práce na novém vrtu – zdroji pitné vody pro obec. Vrtné práce
jsou hotovy, úspěšně proběhly čerpací zkoušky na čerpané 2 litry/vteřinu, v současné době
probíhá nezbytné vyřízení dokumentace a povolení na stavbu čerpacího objektu a pro
napojení na stávající úpravnu vody. Na tuto akci, která by měla dosáhnout hodnoty cca 700
tisíc korun, by měla obec dle příslibu Státního fondu životního prostředí obdržet dotaci ve
výši cca 640 tisíc korun.
ČINNOST ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY HASIČŮ OBCE JINDŘICHOV
a) zásahy
- 20.7. požár lesa nad obcí směrem na Partutovice
- 15.8. požár hospodářské části objektu k bydlení v Partutovicích
- 24.8. dopravní nehoda na křižovatce komunikace Odry-Potštát a Heltinov
b) ostatní
- v měsíci listopadu se velitelé jednotky zúčastnili školení, které proběhlo v obecním sále v
Jindřichově

Z FARNOSTI
S koncem léta byly dokončeny také práce na opravě kostela – po kompletní výměně malé
věže a opravě podlahy na půdě kostela byly opraveny skleněné vitráže oken, odvodněna a
odvětrána sakristie, a bylo instalováno topení do kostelních lavic. Jelikož byla tato akce
finančně náročná, a kromě poskytnuté dotace ji financuje farnost, putují finanční prostředky
z pravidelných měsíčních sbírek v kostele na splátky zapůjčených prostředků. Podrobnější
informace s konkrétním vyčíslením jednotlivých etap celé akce jsou přislíbeny od pana
děkana.
V neděli 22.9.2013
byla sloužena mše svatá
s poděkováním
za letošní úrodu.
Přes původní obavy
se sešla pěkná řádka
„darů země“, a to v podobě
květin, ovoce, zeleniny,
nechyběl ani chmel včetně
piva, či trnky i se slivovicí.

USKUTEČNĚNÉ AKCE od vydání minulého čísla zpravodaje
HASIČSKÁ SOUTĚŽ
V sobotu 6. července pořádali
hasiči svoji pravidelnou soutěž
v požárním úroku. Počasí přálo,
soutěže se zúčastnilo 22 družstev
mužů a 11 družstev žen nejen
z Přerovského okresu. Prvenství
letos patřilo v kategorii mužů týmu
z Olšovce, a v kategorii žen týmu z
Radíkova. Družstvo našich mužů
se umístilo s časem 17.58s na
krásném 3. místě.
foto – holky „bufeťačky“, které
sice nikdy vůbec netuší, co se děje
na závodní dráze, ale samy jako o
závod kmitají za pultem a vzorně se starají všem přítomným o občerstvení.

Taneční zábavu na výletišti ve skale uspořádali v pátek 26. července členové mysliveckého
sdružení. Návštěvníkům nabídli k občerstvení oblíbené speciality myslivecké kuchyně.
Hned druhý den, tj. v sobotu 27.
července se vypravila početná
skupina cykloturistů na Anenskou
pouť do Staré Vody u Libavé.
Hned po vyšlapání nad obec se
spustil déšť, což některé účastníky
téměř
odradilo od dalšího
pokračování v jízdě. „Síla davu“
však rozhodla jet dál, a odměnou
bylo slunečné počasí na místě
samém a radost nad vydařenou
akcí po návratu zpět do
Jindřichova.

Víkend 17.-18. srpna se nesl ve znamení jindřichovských hodů. V sobotu uspořádali hasiči
na výletišti ve skale hodovou taneční zábavu, neděle patřila nejprve slavnostní mši svaté
v místním kostele, po které před obecním úřadem vyhrávali místní muzikanti a k ochutnání
byly připraveny koláče darované ochotnými hospodyňkami. Odpoledne pak patřilo již také
tradičně fotbalovému klání mezi okolními obcemi na místním hřišti. Za vítězným týmem
z Dobešova se na krásném 2. místě umístili domácí fotbalisté. Ukončením hodových dnů
bylo opět „pohodové“ posezení ve skale, při kterém si mohli v připravených soutěžích
vyzkoušet své dovednosti děti i dospělí.

V sobotu 29. září se vydala vlakem skupinka
poutníků (nebo spíše poutnic) oslavit svátek
patrona naší země, sv. Václava, přímo do Staré
Boleslavi. Zúčastnily se mše svaté na náměstí,
prohlédly si kostel Nanebevzetí Panny Marie
(v pozadí na fotografii), ve kterém je
uchováváno Palladium země české (o jeho
významu a historii si můžete přečíst
na
webových stránkách staroboleslavské farnosti).
Za prohlídku stál také kostel sv. Václava a
krypta v něm. Před odjezdem zpět domů ještě
děvčata zvládla i krátký pobyt na krásné
kolonádě lázní Poděbrady.

V neděli 13. října uspořádala kulturní komise obce v místním sále estrádní vystoupení
„Operetní skříňka s líčidly“ v podání herců a zpěváků z Opavského divadla.
Sobotní odpoledne 19. října bylo věnováno našim seniorům, pro které připravila kulturní
komise pravidelné posezení. Po úvodních slovech starosty obce a několika nejdůležitějších
informacích o dění v naší obci předvedly svůj připravený program žáci z místní základní
školy
pod vedením jejich paní učitelek. Poté následovala volná zábava doprovázena
hudebním vystoupením místních muzikantů.
Na sobotu 9.listopadu připravili hasiči pro své spoluobčany vepřové hody na výletišti ve
skale. Připraveny byly čerstvé vepřové výrobky, a to k okamžité konzumaci přímo na místě,
či k odnesení sebou domů. Spokojenost návštěvníků byla značná, radost z uspořádané akce
však překazil nedostatek v podobě informace o kvalitě syrového jelitového prejtu. Někteří
občané si jej pochvalovali, ovšem v několika případech bylo oznámeno, že byl výrobek
nepoživatelný (pravděpodobně z důvodu až moc teplého počasí na toto roční období). Všem,
kdo se s tímto oznámením přihlásili, byly vráceny peníze. Touto cestou se také hasiči za
vzniklý problém velice omlouvají.
V sobotu 16. listopadu pořádali myslivci svůj pravidelný hon. Přes sychravé a mlhou
doprovázené počasí se účastníkům podařilo ulovit šest zajíců.
Sobotní odpoledne 30. listopadu zvalo do místního sálu především děti, ale i jejich rodiče a
prarodiče, ke zhlédnutí pohádky „Jak kašpárek naučil čerty zpívat“ v podání divadelních
ochotníků ze Štramberka. Toto úsměvné představení sklidilo u diváků všech věkových
kategorií značný úspěch, a předběžně bylo dohodnuto, že divadelníky pozveme s dalším
dětským představením i příští rok.
Ve čtvrtek 5. prosince zavítal do
místní školy a školky Mikuláš –
jak jinak, než v doprovodu
hodného anděla a nezbedného
čerta. Mikuláš měl krátkou debatu
s každým z dětí, a přestože byly
v knize hříchů zapsány všelijaké
neduhy,
nakonec
u
všech
převládly ty lepší skutky a slib, že
se do příště polepší. Odměnou byl
každému dítěti balíček dobrot. Ve
škole děti zazpívaly pro Mikuláše
a jeho družinu písničky, ve školce
přednesly básničky a předvedly
dokonce i čertovský taneček.
Ovšem čert i letos odešel
s nepořízenou.

V neděli 15. prosince se konal v místním sále vánoční koncert, letos v podání dechové hudby
Javořinka z Lichnova u Nového Jičína. Doprovodnou akcí tohoto koncertu byla vánoční
prodejní výstava, kdy bylo možno zakoupit si výrobky našich spoluobčanů i přespolních
dodavatelů v podobě svícnů, svíček a ozdob ze včelího vosku, zdobených perníků, hraček,
textilních výrobků, a vánočních ozdob z papíru, sušených květin, dřeva, textilních materiálů,
korálků, paličkované krajky i keramiky. Všem, kteří se do této akce zapojili, patří velký dík.

CO NÁS ČEKÁ
17.12.

v místním sále od 15.30 hodin vánoční besídka místní základní a mateřské
školy, po ní bude ještě přístupná vánoční prodejní výstava. Vstupné na besídku
je dobrovolné, výtěžek bude použitý na potřeby školy a školky

23.12.

sousedské koledování u vánočního stromu (od 18.00 hodin, opět žádáme
ochotné hospodyňky o malý příspěvek do našeho společného pohoštění)

30.12.

předsilvestrovský výšlap ke mlýnu v Partutovicích (sraz v 11.00 hodin u bývalé
bramborárny Luha a.s. ) – dobrou náladu a svačinu sebou – zveme vás k hojné
účasti

4.1.

Tříkrálová sbírka v obci (při ní vás jako obvykle navštíví skupinka místních
dětských koledníků se zapečetěnou pokladničkou se znakem Charity a razítkem
naší obce)

25.1.

maškarní karneval pořádaný místní ZŠ a MŠ

8.2.

hasičský ples

21.2.

myslivecký ples

1.3.

vodění medvěda

22.3.

výstava s tématikou „hudba a vše kolem ní“

5.4.

divadelní představení „Veselé paničky windsorské“ v podání divadelního
souboru Tyl Drahotuše

6.4.

vítání občánků

4.5.

oslavy svátku sv. Floriána - společně hasiči z Jindřichova, Stříteže nad Lud.,
Partutovic a Olšovce. Zahájení pochodem hasičů od zbrojnice do kostela,
po mši svaté průvod z kostela, kladení kytice a projev starosty obce u pomníku
padlých v I.sv. válce. Následně společný oběd hasičů a odpolední volná zábava

10.5.

besídka místní ZŠ a MŠ u příležitosti svátku matek

