ZPRAVODAJ OBCE
JINDŘICHOV

ČERVENEC 2015

Vážení spoluobčané,
jako voda uběhlo půl roku od vydání posledního zpravodaje, tj. od vánočních svátků,
a už tady máme opět léto a tedy především velké prázdniny a čas dovolených. Z pohledu
většiny rodičů jsou prázdniny zbytečně dlouhé a přináší především starosti, co s volným
časem svých ratolestí, a přemýšlení, která babička či děda budou mít čas se vnoučatům
věnovat a převezmou na určitou dobu za ně zodpovědnost. Naopak dětem se prázdniny jistě
zdají nedostačující a těší se, že si užijí především spoustu volnosti, kamarádů, legrace či
dobrodružství. Všem generacím přeji, aby si toto období užily ve zdraví a bez úrazů, a děti
a mládež aby se následně těšily do školy nejen na spolužáky, ale trochu i na potřebné učení.

Co se týká dění v naší obci, tak nám především skončila hlavní část stavby kanalizace.
Nicméně během následujících dvou až tří měsíců budou ještě probíhat dokončovací práce
spočívající především v terénních úpravách, odvozu zbytků po výkopech, dojde k opravám
stavbou poškozených plotů, prostě ke všem dokončovacím pracem. Uvědomuji si, že tato
náročná stavba nemalého rozsahu více či méně omezila všechny občany naší obce. Doufám
však, že přes mnohdy nemalé obtěžování prachem, hlukem nebo blátem se nám podařilo
většinu těchto problémů a omezení společně vyřešit a odstranit, případně alespoň co nejvíce
zmírnit. Jsem také rád, že jsme všichni toto složité období, kdy se v obci pohybovala
spousta těžké techniky, a vytvářely se dočasné skládky materiálu, přestáli bez úrazů,
navzdory škodám na majetku. Výsledkem tohoto náročného období nám bude funkční
kanalizace a čistírna odpadních vod, čímž nám odpadnou nemalé starosti s vyvážením jímek
a tím nevhodnou likvidací splašků. Tímto vším značně přispějeme ke zlepšení a ochraně
našeho životního prostředí, a mnohdy i k odstranění sousedských sporů týkajících se právě
této oblasti. Veškeré náklady na realizaci celé akce, která k dnešnímu dni není zcela
ukončena a uzavřena, budou vyčísleny v příštím vydání zpravodaje.

Jaromír Blaha – starosta

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
POPLATKY PRO ROK 2015 - Připomínáme, že poplatky jsou splatné do 30. června,
proto žádáme občany, kteří na toto pozapomněli, o jejich bezprostřední úhradu.
poplatek za odpady
270,- Kč / osobu
poplatek za psa
50,- Kč za každého psa staršího 6 měsíců
vodné
20,- Kč / m3
služby hřbitova
10,- Kč / m2 (viz smlouva o nájmu hrobového místa)
čtenářský poplatek v knihovně
40,- Kč/dospělý čtenář,
20,- Kč/čtenář do 15-ti let
Všechny poplatky můžete platit hotově do pokladny obecního úřadu nebo bezhotovostním
převodem na č.ú.8629831/0100, variabilní symbol pro odpady je 1340xxxxxx, pro psa
1341xxxxxx , pro vodné 2310xxxxxx a pro služby hřbitova 3632xxxxxx(za xxxxxx bude
dosazeno datum narození poplatníka nebo do poznámky uveďte vaše jméno, příjmení a
adresu).
Od 1.1. letošního roku se změnil poplatek za pronájem sálu, a to na 500,-Kč/akci
(+ náklady na energie, praní ubrusů a případné škody na zařízení či rozbité nádobí)

Odvoz netříděného komunálního odpadu, tj popelnic, probíhá stále v pondělí v pravidelných
čtrnáctidenních intervalech (konkrétní termíny jsou vyvěšeny na vývěsce u hospody a na
webových stránkách obce).
Svoz pytlů s plastovým odpadem a s kartony bude i nadále probíhat prostřednictvím
pracovníků obce, a to přibližně 1x za 2-3 měsíce podle ročního období, na svoz budete opět
upozorněni hlášením místního rozhlasu. V souvislosti s těmito odpady si Vás již po
několikáté dovolujeme požádat, abyste neodkládali pytle k obecnímu úřadu v době svátků a
o víkendech.
V základní a mateřské škole se starý papír, roztříděný na papír a na krabicové kartony, a dále
víčka od PET lahví, budou sbírat znovu po letních prázdninách. Škola si velice váží vaší
podpory v podobě odevzdávaného sběru, díky níž i letos vyhrála finanční odměnu za největší
množství papíru v přepočtu na žáka ve výši 8.000,- Kč.
Pro odkládání oblečení, obuvi, textilií nebo drobnějších hraček – vše v čistém, použitelném
stavu, zabaleno do igelitu – je určen bílý kontejner umístěný u prodejny Jednota.
Pro sběr olejů a tuků z domácnosti je na obecním úřadě připravena sběrná nádoba, do které
můžete tyto odpady přinášet v uzavřené PET láhvi. Obec následně zajistí jejich odvoz a
likvidaci.

Na
podzim
proběhne
sběr
velkoobjemného a nebezpečného
odpadu. Po velice špatné zkušenosti
se sběrem nejen v letošním jarním
termínu, ale i v letech předchozích,
kdy někteří občané nezodpovědně
naházeli
do
kontejnerů
na
velkoobjemný odpad a volně kolem
těchto kontejnerů zanechali bez
dozoru i odpady nebezpečné (obaly
od nebezpečných látek včetně jejich
zbytků byly nalezeny i v potoce
přímo v místě umístění kontejneru),
které měly být sbírány a tříděny
přímo u svozového vozidla, na což
bylo upozorňováno na vyvěšených
plakátech a několikrát v hlášení
rozhlasem, nebudou z tohoto důvodu
kontejnery k dispozici celý víkend,
ale bude stanoven přesný čas
přistavení a pověřené osoby budou
osobně odpad přejímat. Uvedená
nezodpovědnost
některých
spoluobčanů tak zbytečně navýšila
náklady na další třídění odpadů
(kontejnery musely být na sběrném
dvoře vysypány a odpady znovu
tříděny). Tyto náklady se následně
samozřejmě můžou projevit při
výpočtu poplatku za odpad na příští
období.
Na základě změny legislativy přistoupila naše obec ke třídění dalších komodit odpadů, a to
kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Pro první komoditu je vedle prodejny Jednota
umístěn nový kontejner šedé barvy na drobné kovové odpady z obalů, jako jsou nádobky od
sprejů, plechovky, pivní vršky apod., větší kusy kovových odpadů je možné odevzdat na
dvoře obecního úřadu, případně opět při jarním sběru prováděném hasiči. Pro druhou novou
komoditu, tj. biologicky rozložitelný odpad, budou pro občany k dispozici kompostéry a nad
hřbitovem bude uložen nový kontejner, do kterého budete mít také možnost odpady
rostlinného původu odkládat. Toto vybavení však bude k dispozici pravděpodobně až na
příští sezonu - je na ně již přislíbena dotace, s jejíž pomocí nebudou náklady na pořízení
zcela na bedrech obce a občanů. (už i u těchto nových komodit jsme se setkali
s nezodpovědností, či jak toto počínání nazvat, některých občanů – jelikož v krátké době po
přistavení kontejneru na kovový odpad se v něm objevily PET lahve či krabice od mléka,
přestože přímo na kontejneru je zřetelně uvedeno, jaký odpad do něj patří) Věříme ovšem, že
těch nezodpovědných osob je jen hrstka, a že i oni dojdou k faktu, že na základě svého
jednání zvyšují náklady obce na další třídění odpadů, a tím následně i své výdaje za
stanovený poplatek.

LETNÍ PRÁZDNINOVÁ OMEZENÍ
- provoz místní knihovny bude zkrácen do 16.00 hodin. Uzavření z důvodu dovolené
bude vyhlášeno místním rozhlasem
- školní jídelna nebude vařit od 13.7. do 21.8., ve stejném termínu bude uzavřena
i mateřská škola.
- školní rok pro žáky základní školy začne 1.9.
V mateřské škole máme pro příští školní rok ještě stále volné kapacity, a to pro děti od věku
2,5 let za podmínky určité soběstačnosti, tzn., že dítě jí samostatně lžící, a že nepotřebuje
pleny. Vždy je však nutná osobní domluva s ředitelkou školy (tel. kontakt 581 625 390,
733 660 866). V případě zájmu „přespolních“ rodičů by byla v krajním případě i možnost
zajištění doprovodu dětí autobusem po trase Jindřichov - Hranice.
Stále platí nabídka možnosti zakoupení houskových knedlíků, které jednou za čtrnáct dní (ve
čtvrtek) vaří ve školní jídelně na objednávku pro veřejnost (cena je 24,- Kč).
INFORMACE O PROBÍHAJÍCÍCH AKCÍCH
V těchto dnech se spouští do užívání kanalizace a čistírna odpadních vod, které se začaly
budovat v loňském roce a navazují na část kanalizačního řadu zbudovaného na počátku 90.
let. Z těchto důvodu máte možnost se již na kanalizaci napojit. K napojení obdržíte po
podpisu darovací smlouvy potrubí a zásypový materiál v množství potřebném k dovedení a
napojení přípojky od hlavního řadu k nemovitosti. Při napojení je také nutné podepsat na
obecním úřadě Smlouvu o odvádění odpadních vod a provést odečet vodoměru. Tyto
smlouvy budou podepisovány po skončení legislativního procesu uvedení čistírny odpadních
vod do předčasného užívání - toto bude vyhlášeno místním rozhlasem. Potrubí a zásypový
materiál budeme zdarma vydávat do konce měsíce srpna – od vydání potřebného materiálu je
nutné (dle pokynů v Darovací smlouvě) se do 30 dnů napojit. Darování potřebného materiálu
schválilo zastupitelstvo obce jako pobídku a usnadnění pro občany k napojení nemovitostí na
kanalizaci. Dohodnout se na dodávce materiálu pro zhotovení přípojky je NUTNÉ
minimálně tři dny před její realizací, jinak nemusí být potřebné množství materiálu
k dispozici. Při samotné realizaci přípojky je nejlépe pořídit fotodokumentaci vedení a
napojení a předat ji na obecní úřad (postačí elektronicky). Přípojka musí být těsná a mohou
do ní být zaústěny vývody odpadů z WC, kuchyní a koupelen (tzn. WC mísy, bidety,
umyvadla, dřezy, vany, sprchy, pračky, myčky … tzn. domácnost). V žádném případě nesmí
být do kanalizace vypouštěny vody dešťové a odpadní vody z chlévů (močůvka), rovněž do
kanalizace nesmí být vyčerpány odpadní vody ze septiků a jímek, jelikož tyto odpadní vody
jsou tzv. mrtvé a poškozují čistící proces. V případě nutnosti je potřeba nechat tyto jímky
vyvézt.
Obec obdržela informaci o schválení žádosti o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje, a to na opravu sociálního zařízení v mateřské škole. Tato akce
se uskuteční během nadcházejících letních prázdnin, kdy bude provoz mateřské školy
uzavřen.
Další akcí, na kterou jsme obdrželi příslib dotace, bude již výše zmíněné pořízení kontejnerů
a kompostérů na biologicky rozložitelný odpad.

Dále jsme také obdrželi informaci o schválení přidělení dotace na revitalizaci veřejného
osvětlení, která bude spočívat ve výměně všech stávajících osvětlovacích těles za nová,
výkonnější svou svítivostí, ale úspornější ve spotřebě elektrické energie.
ČINNOST ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY HASIČŮ OBCE JINDŘICHOV
a) zásahy
- 11.1.
- 25.3.
- 31.3.
- 8.5.
-29.5.
-27.6.

odstraňování stromu spadlého na silnici mezi Jindřichovem a Nejdkem
požár lesního porostu v katastru obce Partutovice
odstraňování stromu spadlého na silnici mezi Odrami a Potštátem
ohlášen požár lesního porostu v katastru obce Bělotín, po příjezdu zjištěno
neohlášené pálení klestu
branný den pro děti místní základní a mateřské školy
dopravní nehoda na silnici mezi Odrami a Potštátem

b) ostatní
- členové jednotky se zúčastnili cyklických školení velitelů, strojníků, nositelů dýchací
techniky
SPOLEČNĚ JSME SI PŘIPOMNĚLI KONEC II. SVĚTOVÉ VÁLKY
V letošním
roce
si
připomínáme 70. výročí
konce II. světové války.
Při této příležitosti se
ve čtvrtek 7. 5., což
připadlo právě na den
osvobození naší obce,
uskutečnila
vzpomínková akce za
spolupráce
obce,
místních
spolků
a
farnosti. Zahájena byla
mší svatou za oběti válek
a za mír ve světě, po ní
přítomné děti obdržely
rozsvícené lucerničky a
následoval průvod všech
přítomných
za
doprovodu hudby k pomníkům padlých, kde byly položeny kytice. U pomníku padlých ve II.
světové válce následoval navíc krátký program v podobě tónů české hymny, projevu starosty
obce a čtení z evangelia a přímluv p. děkanem. Z důvodu teplého počasí byla již s časovým
předstihem naproti pomníku padlých v II. světové válce zasazena panem Josefem Kubíčkem
pamětní lípa.
Po oficiální části byli všichni přítomní pozváni na hřiště k malému
pohoštění, o které se postarala obec a paní Marie Kubíčková. Starosta obce tímto děkuje
všem, jakkoliv zapojeným do organizování, přípravy a důstojného průběhu této
vzpomínkové akce, a také všem zúčastněným.

Z FARNOSTI
29.5. proběhla celostátní
akce „Noc kostelů“, do
které se letos opět
zapojila naše farnost.
Celé
dění
započalo
v 17.50
hodin
vyzváněním
zvonů,
následovala
májová
pobožnost a mše svatá.
Po ní byl připraven
program pro malé i velké
návštěvníky
v podobě
výstavy a promítání
fotografií
ze
života
farnosti,
výstavy
liturgických předmětů a
oblečení, zpřístupněny
byly všechny prostory
kostela, včetně velké
věže se zvony, možné bylo nahlédnutí na půdu, kde jsou viditelné vyměněné a doplněné
trámy. Ve věži se návštěvníkům dostalo téměř odborného výkladu ke zvonům, ale i odpovědi
na dotazy, které návštěvníci měli. Pro děti byly připraveny poutavé a poučné soutěže
s náboženskou tématikou, večerem se střídavě nesly skladby přítomného hudebního tělesa,
varhanní preludia, zpěv místní scholy a písničky dětí z náboženství. V bočním vchodu do
kostela tvořili přítomní ze zapálených svíček „srdce světla a přání“, vedle kostela byl
připraven stánek s pohoštěním v podobě domácích koláčů a zákusků,
a ochutnávky
mešního vína. Ve 21.30 hodin se přítomné společenství ztišilo k adoraci před vystavenou
Nejsvětější svátostí a pan kaplan požehnal přítomným i celé farnosti.
18.7. se uskuteční pouť Hranického děkanátu, do kterého patří i naše obec, do Šternberka.
Podrobnosti budou ohlášeny v kostele a zveřejněny ve vývěsce na hřbitově. Zájemci se
mohou hlásit již nyní v sakristii kostela nebo na obecním úřadě u J.Biskupové.
16.8. oslavíme hodovou mší svatou svátek Nanebevzetí Panny Marie, které je zasvěcen náš
kostel. Přede mší svatou bude na hřbitově zpříjemňovat sváteční ráno místní dechovka. (letos
tedy nebude kapela vyhrávat před obecním úřadem po skončení mše svaté, a to
z důvodu odpoledního kulturního programu na výletišti ve skale)
25.10. proběhne v kostele při mši svaté biřmování, ke kterému se pod vedením p. děkana
již od loňského září připravuje 13 zájemců

DALŠÍ AKCE uskutečněné od vydání minulého čísla zpravodaje
23. 12.

sousedské koledování u vánočního stromu před obecním úřadem

30. 12.

předsilvestrovský výšlap do Partutovic – tentokrát velmi vydařená akce
za velké účasti pohybuchtivých od batolecího až po seniorský věk.
Po vydatném občerstvení a posilnění u mlýna jsme měli umožněnu prohlídku
krásného Betléma pana Zdeňka Haubelta v Partutovickém kostele.

3. 1.

Tříkrálová sbírka

16. 1.

myslivecký ples přilákal velké množství návštěvníků na skvělou mysliveckou
kuchyni a bohatou, především zvěřinovou, tombolu

24. 1.

dětský karneval

7.2.

hasičský ples sklidil u návštěvníků velký úspěch i díky „černobílému“
vystoupení místní mládeže

14.2.

končiny

28.2.

divadelní představení Ventyl Drahotuše – „Liga proti nevěře“

21.-22.3. výstava
„Svět
dětí
v proměnách
času“
nám
ukázala rozličné potřeby,
pomůcky či hračky pro děti
dnešní doby, ale sešla se
především
velká
spousta
„retro“ exponátů a fotek,
a výstava tak sklidila veselým
vzpomínáním na dětská léta
velký úspěch. Zavzpomínat si
přítomní mohli při kávičce a
pohoštění, které pořadatelé
připravili

17.5.

besídka ke Dni matek již tradičně přilákala do obecního sálu nejen maminky a
babičky, ale i další rodinné příslušníky a známé, a opět byly –díky trpělivé práci
učitelek- dětmi předvedeny skvělé výkony v přednášení, tančení i dovednosti
herecké

29.5.

branný den s hasiči pro děti ZŠ a MŠ, kdy si všichni vyhlášeným poplachem
procvičili případnou evakuaci z budovy, a následně prožili společný den na
hřišti při soutěžích a ukázkách hasičské techniky

30.5.

kácení máje – nyní
už můžeme říct povedená
akce.
Ovšem při přípravě a
po jejím zahájení
v odpoledních
hodinách se to takhle
nazvat nedalo. Aby
při průtrži mračen
nesmyl
déšť
z makrel na roštu
celý obal z koření,
opékalo
se
pod
stánkem a první
kousky si poslušně
rozebrali
všichni
přítomní pořadatelé, jelikož počet návštěvníků by se dal spočítat na prstech
jedné ruky. Ovšem naděje umírá poslední, a tak po dešti a vyhlášení trvání akce
rozhlasem se hřiště zaplnilo návštěvníky, kteří do pozdních večerních hodin
ocenili snahu a výdrž hasičů a příprava akce tak nevyšla nazmar. O pokácení
máje se úspěšně postarali „fanoušci národního hokejového týmu“, kteří si pro
tuto akci obstarali i národní dresy.

4.6.

oslava svátku Těla a Krve Páně

13.6.

zájezd na Hostýn – půldenní akce, během které se dalo hodně prožít, a to jak po
duchovní, tak i po fyzické stránce. Počasí přálo, výhled z Hostýna byl
překrásný, stejně jako naleštění automobiloví a motorkářští veteráni vedle
baziliky. Krásný zážitek měli účastníci i z promluvy kněze o Panně Marii,
a z hudebního doplnění mše dětským pěveckým sborem z Oder.

14.6.

vítání občánků – akce, o které nebylo do posledních chvil stoprocentně jasné,
jestli se bude konat, jelikož
v obci vypukla epidemie
neštovic a klátila děti jako
klasy ve větru. Z vítaných
sedmi
miminek
sice
scházelo jen jedno, ale
z původních
jedenácti
vystupujících žáků zbyli
pouze tři nejodolnější. Těm
pak narychlo vypomohli
alespoň dva další kamarádi.
I
v tomto
komorním
seskupení dokázali žáci
s p. učitelkou Michálkovou
rozveselit a roztleskat přítomné hosty, za což právem obdrželi sladkou odměnu.

CO NÁS ČEKÁ
4.7.

hasičská soutěž na louce pod vesnicí

18.7.

děkanátní pouť do Šternberka

18.7.

červencová noc na výletišti ve skale – hudba DOMEZA

25.7.

cyklopouť do Staré Vody u příležitosti svátku sv. Anny

8.8.

fotbalový turnaj okolních obcí

15.8.

hodová taneční zábava na výletišti ve skale – hudba KALEJ

16.8.

hodové odpoledne na výletišti ve skale s dechovou hudbou POLÁNČANKA

5.9.

sousedské posezení na výletišti k ukončení prázdnin

26.9.

výlet vlakem po krásách a památkách Čech a Moravy
divadelní představení dle nabídky ochotnických souborů

Listopad posezení se seniory
Myslivecký hon
Prosinec vánoční besídka ZŠ a MŠ s vánočním minijarmarkem
Vánoční koncert
Sousedské koledování u vánočního stromu před obecním úřadem
Předsilvestrovský výšlap ke mlýnu do Partutovic
Některé termíny akcí budou ještě upřesněny nebo mohou být před konáním pozměněny.
Toto Vám bude včas dáno na vědomí.
Fotografie z některých proběhlých akcí si můžete prohlédnout ve fotogalerii na webových
stránkách obce (www.obec-jindrichov.cz), ale dovolujeme si Vás požádat o spolupráci –
pokud se jakýchkoliv místních akcí účastníte a máte zajímavé fotografie, zašlete nám je na
e-mailovou adresu podatelna@obec-jindrichov.cz abychom mohli atmosféru konaných akcí
lépe přiblížit i ostatním spoluobčanům a také návštěvníkům naši webových stránek.
Pro vydávání dalších čísel našeho zpravodaje bychom velice rádi uvítali 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

