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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Změna provozní doby obecního úřadu
PONDĚLÍ
6.30 12.00
ÚTERÝ
6.30 12.00
STŘEDA
6.30 12.00
ČTVRTEK
6.30 12.00
PÁTEK
7.00 12.30

12.30 12.30 12.30 12.30 -

15.30
15.30
17.30
15.30

Provozní doba místní knihovny
PONDĚLÍ
15.00 - 17.00 (v době letních prázdnin 15.00-16.00)
V pondělí máte možnost využít služeb obecního úřadu i v provozní době místní
knihovny.

Na obecním úřadě máte možnost získat v rámci pracoviště Czech POINTu výpisy
z obchodního, živnostenského nebo trestního rejstříku, výpis z bodového registru řidičů,
či výpis z katastru nemovitostí (kromě map – pro ty musíte i nadále osobně na
katastrální úřad). Dále je možné provést konverzi dokumentů (převod z listinné podoby
do digitální a naopak), a využít dalších služeb nabízených prostřednictvím systému
Czech POINT.

KONTAKTY:
Obecní úřad Jindřichov, Jindřichov 19, 753 01 Hranice
www.obec-jindrichov.cz
e-mail: podatelna@obec-jindrichov.cz - upozorňujeme, že se jedná o novou adresu !!!!
telefon/fax úřad: 581 625 280
mobil starosta: 774 965 365
mobil účetní:
775 690 219
V současné době se pracuje na „přestavbě“ webových stránek obce. Z tohoto důvodu
budou po krátký čas nedostupné.

POPLATKY
Naposledy tímto vyzýváme občany, kteří zatím nezaplatili místní poplatky (vodné, pes,
odpady), aby tak učinili bez odkladu. Po upozornění na tuto povinnost Platebním
výměrem Vám může být dle znění obecně závazné vyhlášky částka poplatku navýšena
až na trojnásobek jeho schválené výše.

POŘÁDEK U BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU
V letáku k místním poplatkům Vám každoročně oznamujeme, že pokud nemáte u svého
domu místo pro uložení pytlů se tříděným odpadem nebo nechcete čekat na jeho svoz,
můžete tyto pytle odložit v pracovní dny u obecního úřadu. Stále se však (i přes naši
prosbu toto nečinit) dosti často objeví pytel s odpadem u obecního úřadu v pátek
odpoledne nebo o víkendu, kdy už zde nejsou pracovníci, aby ho uklidili do dvora.
Jelikož se obecní úřad nachází v centru obce - v blízkosti hřbitova a kostela, kam
dochází hlavně o víkendu značný počet osob, znovu Vás tímto žádáme, abyste přes
víkendové a sváteční dny „nekrášlili“ naše společné prostranství odpady.

UŽÍVÁNÍ OBECNÍCH POZEMKŮ A VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Zastupitelstvo obce aktualizovalo veřejnou vyhlášku o místních poplatcích (OZV
č.1/2011), která řeší mimo jiné i užívání veřejného prostranství v naší obci. Často se
stává, že jsou užívána veřejná prostranství a obecní pozemky například ukládáním
dřeva, štěrku, písku, střešních tašek a jiných materiálů bez ohlášení a souhlasu obce.
Každý, kdo chce užívat veřejné prostranství nebo pozemky obce, je povinen na tomto se
předem dohodnout na obecním úřadě.

NEDĚLNÍ KLID
Zastupitelstvo obce schválilo na základě četných podnětů občanů Obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2011, která zakazuje používání stále více rozšířenějších zahradních
traktorů, sekaček a křovinořezů, ale i ostatních hlučných strojů v neděli a v době
nočního klidu. Tato doba by měla všeobecně sloužit k oddechu a odpočinku, což při
déletrvajícím poslechu zvuků motorů zmíněných přístrojů není dost dobře možné.

Celé znění obou vyhlášek máte možnost si přečíst na obecním úřadě nebo na
internetové úřední desce obce.

AKCE USKUTEČNĚNÉ
Z kraje roku byly uspořádány dva plesy, a to jeden
„myslivecký“ a druhý „hasičský“. Oba se těšili
značnému zájmu veřejnosti, ať již pro bohatě
sestavené tomboly, výtečnou mysliveckou kuchyni,
či pro taneční vystoupení v podání mladých hasičů.

Následoval také maškarní karneval pro
děti, který se u nás v Jindřichově již
několik let těší obrovské oblibě i mezi
přespolními. Děti se „vyřádily“ jak
v tanci, tak i v připravených soutěžích,
předvedeny byly masky nejrůznějších

podob. Maminky jako vždy připravily
bohaté občerstvení v podobě rozličných
výborných zákusků či jednohubek, a bohatá
tombola jistě zajistila alespoň jednu výhru
každému ze zúčastněných dětí.

Plesovou
sezonu
ukončili již tradičně
hasiči
„voděním
medvěda“, které se
v letošním
roce
muselo obejít bez
sněhové
pokrývky.
Ta sice vytváří tu
správnou
zimní
atmosféru, ale
po
brodění se ve sněhu
po celé délce obce
tam a zpět během
jediného dne, a po
zvládnutí tanečku u
téměř každé chalupy,
je
večer
značně
pociťován každý sval. Ovšem tradice se i za cenu mírných obětí dodržet musí.

Na počátku března jsme se vypravili do divadla Jiřího Myrona v Ostravě na komedii
„Habaďůra“, která opravdu nenechala naše bránice zahálet.

V měsíci
květnu
připravily paní učitelky
z místní
základní
a
mateřské školy se svými
žáčky
kulturní
vystoupení u příležitosti
svátku
Dne
matek.
Všechna vystoupení byla
velmi zdařilá a odměna
v podobě
velkého
potlesku
publika
a
následně sladké dobroty
od pana starosty byla
určitě na místě.

V pátek 27. května uskutečnili
hasiči pro děti z místní základní a
mateřské školy již tradiční dětský
branný den s hasiči. Všechny děti
pod hasičským vedením zvládly
vyhlášení poplachu s následnou
evakuací
z objektu
školy.
Dopoledne strávily na louce pod
vesnicí, kde pro ně byly připraveny
soutěže a ukázky z hasičské
činnosti.

Na poslední květnovou sobotu bylo
naplánováno sousedské posezení na
místním hřišti, jehož vrcholem mělo
být kácení máje. Tento „vrchol celé
akce“ byl však týden předtím ohrožen,
jelikož se našim hochům nepodařilo
máj uhlídat a přespolní aktéři jej
skáceli. Hoši se však nenechali
odradit, v pátek před akcí máj znovu
postavili a do rána vzorně hlídali. Pak
už vše, včetně počasí, vyšlo dle plánu
– točené pivo, opékané makrely,
soutěže pro děti i dospělé, boj o obecní
praporek ze špičky máje, i fotbalový
zápas svobodných proti ženatým.

V červnu uspořádali myslivci na výletišti taneční zábavu. Myslivecká kuchyně byla
jako vždy zdařilá, trošku horší to bylo s počasím, které nejdřív hrozilo deštěm, ale
nakonec zůstalo „pouze“ u nízkých teplot. Ty se však na zábavě daly regulovat tancem
či jinými zahřívadly.

První červencová sobota
patřila opět hasičům a
jejich soutěži v požárním
útoku. Účast soutěžních
družstev byla tentokrát
nadprůměrná, počasí po
propršených předchozích
dnech
se na chvíli
umoudřilo, i přesto však
mraky odradily od účasti
spoustu příznivců hasičů
z řad místních občanů.
Všechny soutěžní týmy
se snažily vydat ze sebe
to
nejlepší,
ovšem
jindřichovským
závodníkům
se
na
domácí půdě opět nedařilo – u mužů chybou levého proudaře, u žen zradou techniky.
Po ukončení oficiální soutěžní části předvedly „svůj“ povedený útok již tradičně mladí
hasiči.
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Občanská kronika
Od vydání minulého čísla zpravodaje došlo k pohybům také na úseku evidence
obyvatel. V první polovině letošního roku se v naší obci narodilo šest dětí, kterým
přejeme krásný nejen vstup do života, ale pokud to půjde, i celou dobu pozemského
putování. Přistěhoval se jeden občan, odstěhovalo se občanů pět. Také naše řady
opustili tři občané již natrvalo.
V této souvislosti musíme věnovat také vzpomínku v lednu zemřelému panu faráři
Františku Adamcovi, který naši farnost spravoval dlouhých 18 let. Na jeho místo zatím
nový kněz dosazen není, farnost spravují kněží z Hranic.

PLÁNOVANÉ AKCE

Hody
Sbor dobrovolných hasičů v Jindřichově si Vás dovoluje pozvat na hodovou tančení
zábavu, která se uskuteční v sobotu 13.8. na výletišti ve skale. Začátek je ve 20.00
hodin, vstupné činí 50,- Kč. K tanci a poslechu bude vyhrávat hudební skupina GRIFIS
z Oder.
Po mši svaté v neděli 14.8. (cca v 10.30 hodin) můžete u obecního úřadu pobesedovat
při poslechu hodového troubení v podání místních muzikantů.
Rovněž v neděli 14.8. se uskuteční od 13.00 hodin na místním hřišti hodový fotbalový
turnaj mužstev z okolních obcí.
V úterý 16.8. jste zváni na sousedské hodové posezení ve skale, kde budou pro děti
připraveny soutěže.
Myslivecká výstava
Myslivecké sdružení Varta Jindřichov zve všechny občany na mysliveckou výstavu,
která se uskuteční v poslední srpnový víkend v místním sále. K vidění budou fotografie
zachycující lov a život našich myslivců kdysi a dnes, trofeje a paroží, zbraně a další
potřeby k lovu, lovecké hudební nástroje, umělecké předměty, knihy a jiné … Součástí
výstavy bude zábavné, soutěžní odpoledne pro děti s ukázkami plemen lovecky
upotřebitelných psů, které bude zakončeno táborákem. Přesný čas a místo konání akce
bude včas upřesněn místním rozhlasem a pozvánkami na vývěsních místech.
Zároveň žádáme občany, kteří vlastní zajímavé fotografie nebo jiné předměty
s mysliveckou tématikou o jejich laskavé zapůjčení (kontakt:Radim Král 739628717).
Na společné setkání se těší myslivci MS Varta.
Vítání občánků
Na neděli 25.září se můžou těšit rodinní příslušníci našich nejmladších občánků, kteří
budou slavnostně uvítáni do svazku obce.
Zájezd do divadla
Kulturní komise zastupitelstva obce pořádá v úterý 11. října 2011 zájezd do divadla
Jiřího Myrona v Ostravě na muzikál „Noc na Karlštejně“. Cena vstupenky je 220,- Kč
(senioři a studenti mohou mít slevu), autobus hradí ze svého rozpočtu obec. Odjezd
bude v 16.30 hodin ze zastávek autobusu. Přihlásit se můžete do 20.září na obecním
úřadě. Přihlášky se považují za závazné. V případě odhlášení se a neobsazení místa
jinou osobou, musíte vstupenku uhradit.
Prodej bižuterie
Během měsíce září nebo října proběhne na obecním úřadě (nebo v místní knihovně)
prodejní výstava české bižuterie (náušnice, náhrdelníky, přívěsky, celé soupravy).
Přesný datum konání je zatím v jednání s majitelem firmy.

Beseda se seniory
Na první listopadovou neděli je naplánováno posezení pro seniory, při kterém ani letos
nebude scházet kulturní vystoupení dětí z místní školy a školky, a rovněž hudební
vystoupení určené k poslechu i k tanci.

Myslivecký hon
Na sobotu 19.listopadu je mysliveckým sdružením Varta naplánován hon. Samotní
myslivci i honci se již nyní těší na překrásnou procházku po okolních lesích, loukách a
polích.

Vepřové hody
Po dlouhém zvažování se hasiči rozhodli uskutečnit „vepřové hody“ spojené s prodejem
zabíjačkových výrobků. Akce je naplánovaná na měsíc listopad, přesný termín však
bude ještě včas upřesněn.
Vstupenkou bude pro pány vzorek domácí pálené a pro dámy pak kousek dobrého
koláče či bábovky. Pro ostatní je samozřejmě vstup zdarma.

Vánoční koncert
V neděli 18. prosince se uskuteční v místním sále již tradiční vánoční koncert. Letos
bude opět po několika letech v podání oblíbené dechové hudby „Moravská veselka“.
Před koncertem proběhne v sále výstava adventních věnců a prodejní výstava vánočních
vazeb, ozdob a perníků. O přesných časech konání budete včas informováni. Tímto
zároveň žádáme o zapůjčení adventních věnců, či o dodání předmětů určených
k prodeji.

Sousedské vánoční koledování
Rovněž tradičním se stalo i sousedské vánoční koledování u obecního úřadu. Uskuteční
se tedy i letos 23. prosince. Rádi uvítáme, když hospodyňky přinesou „sousedům“
ochutnat něco málo ze svého vánočního sladkého či slaného umění.

Marie Holčáková
si dovezla z Turecka svou první Olympijskou medaili v barvě bronzu

Olympijské hry mládeže se konaly v letošním roce koncem července v Tureckém
Trabzone. Česká výprava odlétala 23.července v hojném počtu mladých nadějných
sportovců v dorosteneckém věku. Byly to již jedenácté letní Olympijské hry mládeže,
které se zapsaly do historie ziskem devíti medailí.
Někdo řekl, že život jsou kruhy a Marii
Holčákové se je podařilo spojit do
Olympijských a získat pro judo jedinou
medaili v barvě bronzu. Předcházelo tomu
šest let trénování v oddílu JC ŽELEZO
HRANICE pod vedením
Bc. Marka
Nádvorníka a poslední dva roky trénování
v Olomouci pod vedením Bc. Jiřího Štěpána.
S judem začala poté, kdy ukončila svou
činnost v řadách mažoretek a hledala
individuální sport, kde by soutěžila sama za
sebe. Volbu ovlivnil i její starší bratr, který
oddíl juda již navštěvoval. Je to sport, kde
převládá počet chlapců nad děvčaty. Ne
vždy také Maruška odcházela domů
s úsměvem, mnohdy musela překonat
spoustu překážek a bolestí, ale kamarádství
a podpora kolektivu jí nejednou pomohla
nejen ve sportu. Bratr řekl, že judo je jeho
druhou rodinou a rovněž Maruška tam našla
kamarády, o které se může opřít. Cesta za
olympijskou medailí se započala v době,
kdy ukončila 8. třídu základní školy a měla se rozhodnout zda vymění školu, zázemí
v rodině a svůj domácí oddíl za každodenní dvoufázové trénování, nové působení na
základní škole a samostatnost v Olomouci. Volba byla pro Marušku těžká, opouštěla
zažitý život a šla do neznáma s vidinou toho, že chce aktivně dělat judo.
Dnes navštěvuje sportovní gymnázium Čajkovského spolu s bratrem a díky přístupu
školy se může aktivně připravovat na turnaje evropského i světového formátu. Aby
mohla reprezentovat Českou republiku na olympijských hrách, mistrovství Evropy i
světa, musela splnit kvalifikační podmínky. Toto se jí povedlo na turnajích
v Portugalsku, Chorvatsku, Německu a v ČR a jako jediná kadetka tak Maruška splnila
„A limit“ daný Českým svazem juda.

Sama tento úspěch hodnotí jako její největší v dosavadní sportovní éře, ale je si vědoma
i toho, že nebýt uvedených trenérů, ředitele školy a dalších lidí, kteří jí pomáhají během
každodenních povinností studenta a sportovce, nemohla by stát na stupních vítězů.
V příštím roce jí čeká přechod do vyšší kategorie juniorek, přesto se dívá do budoucna
optimisticky. Dnes už ví, že cesta na stupně vítězů je trnitá, ale ten okamžik, kdy přebírá
Olympijskou medaili za to stojí.

Jménem zastupitelů obce Jindřichov a všech spoluobčanů
se i já připojuji k řadám gratulujících
a vyjadřuji tímto Marušce poděkování
za reprezentaci státu a naší obce pod olympijskými kruhy,
ale i na ostatních turnajích, kterých se doposud zúčastnila.
Do příštích klání jí přeji „samé správné hmaty“,
které jí přinesou další ocenění její nelehké, ale poctivé přípravy.
Jaromír Blaha – starosta obce

OPAKOVANÉ

UPOZORNĚNÍ

Na základě opakované výzvy Policie ČR Vás znovu důrazně upozorňujeme, že
stále dochází k případům domovních krádeží. Tyto jsou páchány po vpuštění
cizích osob majitelem do objektu pod různými záminkami, např.
- prodej různého zboží (podomní prodej)
- odečty elektroměrů, plynoměrů
- vybírání nedoplatků za energie
- žádost o pomoc při poruše vozidla
- žádost o léky, jídlo, pití ……
- oznámení výher finančních i materiálních, a v souvislosti s tím požadavek o
složení určité finanční částky
- různé jiné záminky

DOPORUČENÍ:
V žádném případě nepouštět žádné neznámé cizí osoby do bytu ani do domu –
obytné a pokud možno i skladovací prostory ZAMYKAT!!! V případě vniknutí
do objektu okamžitě volejte polici ČR (telefon 158), starostu obce (telefon
774 965 365) nebo obecní úřad (telefon 581 625 280). V případě požadavku
hotovostní platby jakýchkoliv nedoplatků – NIC NEPLATIT !!!! – všechny tyto
platby probíhají bezhotovostním způsobem (poštovní poukázka – složenka).
Od podomních prodejců nekupovat žádné zboží – tímto jim ukážete uložení
vašich úspor, kterých se oni dokáží velice obratně v nestřeženém okamžiku
zmocnit.
Jelikož je v Jindřichově podomní prodej zakázán Nařízením obce č.1/2003,
okamžitě volejte výše uvedená telefonní čísla.

