ZPRAVODAJ OBCE
JINDŘICHOV

ČERVEN 2017

Milí spoluobčané,

po docela dlouhé a také mrazivé zimě jsme se dočkali jara a některé horké dny
naznačují, že se již blíží i léto. Nejvíce se samozřejmě na léto a sním spojené prázdniny těší
děti, čekají je tábory dovolené u moře, ale i jinde - například u babičky a dědy, koupání a
opalování. A já vám všem přeji, aby vám všechny tábory, dovolené a výlety vyšly tak jak si
sami představujete a hlavně, abyste léto strávili ve zdraví a bez úrazů.
Vážení spoluobčané, již několik let platí vyhláška, která v neděli zakazuje provádění
hlučných činností, a přesto se mezi námi najdou sousedé, kteří nedokážou pochopit, že jeden
den v týdnu by mohl být klid - klid od všech sekaček, křoviňáků, pil a podobných strojů.
Žádám vás, abyste dopřáli nedělní klid nejen sobě, ale i svým sousedům. Sáhněte si do
svědomí, zda by tyto hlučné práce nešly provést třeba v podvečer v pátek či v sobotu, poté co
jste se vrátili například z práce či z výletu. Pokud to opravdu nestihnete, tak například ta
tráva vám opravdu neuteče, ale maximálně do příštího týdne trochu povyroste. Sousedé,
buďme k sobě navzájem ohleduplní a né bezohlední.
A ještě jednu připomínku mám – hrobka na hřbitově je místem, kde jsou uloženi
zesnulí, a ne skladištěm různých sklenic, kýblů, hadrů a jiného „potřebného???“ materiálu.
Žádný z nás by nechtěl, aby si soused odkládal věci na náš hrob.
Musím u této příležitosti také poděkovat všem spoluobčanům, kteří se nezištně
podílejí například na údržbě veřejné zeleně, ale třeba i na úklidu nebo sečení cesty nebo
jiného veřejného prostranství. Rozhodně již dnes není samozřejmostí, že lidé dobrovolně o
vlastní vůli něco pomáhají za svým plotem na cizím pozemku, a za to Vám všem patří moje
velké poděkování.
Moje poděkování patří také všem více či méně aktivním lidem, kteří se dobrovolně
jakýmkoli způsobem podílejí na kulturně sportovním životě v naší obci, a pevně doufám, že
se jejich řady budou rozšiřovat.
Ještě jedno moje poděkování také patří Ing. Luboši Holčákovi a jeho zaměstnanci
Jiřímu Hradilovi za nezištné poskytnutí vody z cisterny pro hašení požáru v obecním lese.
V této souvislosti si také velice vážím dobrovolné činnosti členů zásahové jednotky sboru
dobrovolných hasičů ať již při zásazích, školeních a dalších činnostech souvisejících s nimi.
Ještě jednou Vám všem přeji příjemné slunečné léto a dětem báječné dlouhé prázdniny.

Jaromír Blaha – starosta

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Připomínáme občanům nutnost úhrady poplatků do konce měsíce června
POPLATKY PRO ROK 2017
poplatek za odpady
120,- 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 2016)
stočné (dle vodoměru) 26,- Kč/m3 (za odpadní vodu odvedenou v roce 2016)
stočné (směrná čísla)
910,-Kč/osobu
čtenářský poplatek v knihovně
40,- Kč/dospělý čtenář,
20,- Kč/čtenář do 15-ti let
Za vodu spotřebovanou v roce 2017 budete následně platit 20,-Kč/m3 a za vodu odvedenou
v roce 2017 zaplatíte 28,-Kč/m3. Platba stočného za rok 2017 dle směrných čísel bude činit
980,- Kč/osobu.
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, pro stočné 2321xxxxxx a pro služby hřbitova
3632xxxxxx(za xxxxxx bude dosazeno datum narození poplatníka nebo do poznámky uveďte
vaše jméno, příjmení a adresu).
Pronájem sálu zůstává 500,-Kč/akci (+ náklady na energie, praní ubrusů, utěrek a náhrady škod)
Odvoz netříděného komunálního odpadu, tj popelnic, probíhá stále v pondělí v pravidelných
čtrnáctidenních intervalech – všechny termíny jsou vyvěšeny na webových stránkách obce a
na vývěsce u hospody.
Letní harmonogram: 5.6.;19.6.;10.7.;24.7.;7.8.;21.8.;4.9.;18.9.;2.10.;16.10.;30.10.
V souvislosti s odpady si Vás OPĚT dovolujeme požádat, abyste neodkládali pytle
k obecnímu úřadu v době svátků a o víkendech počínaje pátečním pozdním odpolednem,
kdy už na úřadě nejsou pracovníci, kteří by je schovali. Nově se nyní už netřídí zvlášť
plasty a nápojové kartony, ale vše se může dávat dohromady do jednoho pytle.
Nadále škola sbírá také víčka od PET lahví.
Do bílého kontejneru vedle prodejny Jednota můžete odkládat oblečení, obuv, textilie nebo
hračky – vše čisté a použitelné – které ještě poslouží potřebným lidem.
Rovněž je u prodejny Jednota umístěn kontejner na kovové odpady z obalů (tj. plechovky od
potravin a nápojů, plechová víčka od lahví, nádobky od sprejů ……). NEPATŘÍ sem
platíčka od léků, sáčky od koření ani od vakuované kávy. Kovový odpad nesmí být do
kontejneru vkládán v dalších papírových či plastových obalech.

Jak už všichni víte, je nad hřbitovní zdí umístěn zelený velkoobjemný kontejner, do kterého
můžete rovněž vyvážet svůj biologicky rozložitelný odpad. Znovu Vás však žádáme, abyste
do něj nevhazovali kalíšky od svíček, umělé květiny, celofány, květiny i s květináči a jiný
nerozložitelný odpad. K tomu jsou určeny popelnice a koše u obou hřbitovních bran.
Pomalu, ale jistě se také vžívá odevzdávání použitých tuků a olejů z domácnosti. Sbíráme je
v uzavřených PET lahvích na obecním úřadě.
V loňském roce jsme po špatných zkušenostech s přistavením kontejnerů na velkoobjemný
odpad zavedli znovu sběr přímo do svozového vozidla. Takto byl sběr hlášen i letos na jaře,
ovšem někteří spoluobčané zřejmě zaslechli jen část hlášení s uvedením data a času, protože
na ohlášených stanovištích se objevily odpady již před příjezdem vozidel. Věříme, že
v sobotu má každý z nás naplánováno práce hodně a nechce se jim čekat v řadě na odevzdání
odpadů, ale je to naše služba pro vás a takovýmto chováním nejen že porušujeme zákon a
nastavená pravidla, ale také dáváme špatný příklad generacím mladším.
Opakovaně na těchto stránkách upozorňujeme občany na platnost Obecně závazné vyhlášky,
která zakazuje používání hlučných strojů a zařízení o nedělích. Hlučnosti sekaček,
křovinořezů a traktorů si užijeme dosti během pracovního týdne a soboty, a tak se v neděli
zkusme zaposlouchat do klidu (a třeba rozpoznávat ptačí zpěv, který při pracujících strojích
není slyšet vůbec) a svým chováním nerušit tento nedělní klid sousedům.
Rovněž znovu připomínáme majitelům psů, že není dovoleno jejich volné pobíhání na
veřejném prostranství a vnikání na cizí pozemky – začíná léto, kdy se všichni více
pohybujeme venku, a tvrzení, že „ten pes nic nedělá“, není argument k jeho volnému
pobíhání. Stejným předpisem je řešena také povinnost držitelů drobného hospodářského
zvířectva, a to zabezpečením jejich výběhu tak, aby nemohlo vnikat na veřejná prostranství a
na cizí pozemky, kde obtěžuje svým chováním nebo omezuje při jízdě po silnici a nepřímo
tak může způsobit nehodu.
Na obecním úřadě jsou k dispozici poslední kompostéry na biologicky rozložitelný odpad.
V případě zájmu si je můžete za poplatek 200,- Kč odebrat. Nabídka platí i pro zájemce,
kteří již kompostér mají.
V předchozích číslech Zpravodaje jsme vás průběžně informovali o stavbě a spuštění
provozu kanalizace a čistírny odpadních vod v naší obci. Již rok je stavba zkolaudovaná a
v plném provozu - abychom vám lépe přiblížili práci čistírny, budete mít možnost
nahlédnout do jejich prostor a seznámit se s její funkčností dne 13.června v době 15.00 –
19.00 hodin
Dle Vašich ohlasů se velice osvědčila služba zasílání hlášení rozhlasu e-mailem. Nabídka
této služby stále platí, takže v případě zájmu o tuto službu Vás žádáme o odeslání žádosti
s uvedením adresy, na kterou se mají informace zasílat, na e-mail:
podatelna@obec-jindrichov.cz Na základě tohoto bude Vámi uvedená e-mailová adresa
zařazena do adresáře pro zasílání hlášení.

PRÁZDNINOVÁ OMEZENÍ OBECNÍHO ÚŘADU A KNIHOVNY
- obecní úřad bude uzavřen v pátek 7.7.
- knihovna bude po dobu letních prázdnin otevřena v pondělky 15.00 – 16.00 hodin
(uzavřena bude 21. a 28. 8.)
ČINNOST ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY HASIČŮ OBCE JINDŘICHOV
a) zásahy
- 23.1. požár komína rodinného domu v Potštátě
- 24.2. požár střechy kotelny na statku v Potštátě
- 14.3. požár lesa Hradečky
- 29.3. požár rodinného domu v Bělotíně
- 10.4. požár obecního lesa u Nejdku
- 28.4. požár lakovny v Bělotíně
b) ostatní
- členové jednotky absolvovali povinná cyklická školení – nositelé dýchací techniky,
vyprošťování z havarovaných vozidel, školení velitelů a strojníků, školení jednotek ve
Velké
ŠKOLA , ŠKOLKA, JÍDELNA
Stejně jako již po dva roky, musíme i nadále konstatovat, že nám ve školce stále schází děti
do naplnění kapacity. Obec má zájem, aby toto zařízení nadále fungovalo a poskytovalo
dětem i rodičům kvalitní služby, což dle názoru zřizovatele i rodičů činí postupnými
opravami, rekonstrukcemi a výměnou zařízení. Od letošního září bude školka poskytovat i
služby chůvy, která bude vypomáhat při péči o děti dvouleté.
Nadále chceme zachovat také službu doprovodu dětí v autobuse v případě zájmu přespolních
rodičů. Vždy je však nutná osobní domluva s ředitelkou školy.
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.
Prázdninový provoz a omezení
- základní škola má prázdniny v době od 1. 7. do 3. 9.
- mateřská škola bude uzavřena od 1. 7. do 20. 8.
- školní jídelna nevaří v době 1. 7. do 13. 8.
Cena oběda prozatím zůstává pro cizí strávníky (veřejnost) 65,- Kč, pro seniory je
v případě zájmu zajištěna zdarma donáška oběda domů.
Jednou za čtrnáct dní (ve čtvrtek) se i nadále vaří v jídelně houskové knedlíky na objednávku
pro veřejnost (cena je 24,- Kč). Před prázdninami si můžete knedlíky objednat ještě na
čtvrtek 15.6. a 29.6. V případě potřeby a zájmu vám v jídelně uvaří i jídlo na pohřební
hostinu.

ORDINAČNÍ DOBA OBVODNÍHO LÉKAŘE
MUDr. Vašková ukončila svou lékařskou praxi v našem obvodu a prozatím není toto místo
obsazeno stálým lékařem. Provoz ordinace ve Stříteži n/L. je proto nyní omezen a budete
o ordinačních hodinách průběžně informováni, a to až do vyřešení situace.
Z FARNOSTI
V neděli 4.června přistoupily tři děti k prvnímu svatému přijímání. Atmosféru tohoto
svátečního okamžiku doplnila krásná výzdoba kostela a hudební a pěvecký doprovod
jindřichovské scholy. Věříme, že tyto děti budeme mezi sebou i nadále vídat třeba ve schole
nebo mezi ministranty.
Naše farnost se v letošním roce opět zapojila do celostátní akce NOC KOSTELŮ, která se
koná v pátek 9. června. Touto cestou si dovolujeme vás, i vaše příbuzné a známé, pozvat.

V sobotu 10. června pojedeme společně na Hostýn. Odjezd je linkovým autobusem
v 7.00 hodin ráno, návrat ve 13.00 hodin. V případě zájmu se ještě můžete přihlásit u Jany
Biskupové (tel. 775 690 219)
Ve čtvrtek 15. června proběhne oslava svátku Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Po mši svaté,
která začne v 16.30 hodin se opět vydáme průvodem za modlitbou ke čtyřem nazdobeným
oltářům
Další sobotu 17. června, se koná děkanátní pouť do Olomouce. Na tuto akci se můžete hlásit
a podrobnější informace získáte v sakristii kostela.
A také další sobota, tj. 24. června, bude ve znamení putování, tentokrát na návštěvu
p. Ladislava Sovadiny, který v naší farnosti sloužil v předchozích letech a v těchto dnech
slaví své kulaté životní jubileum. I na tuto cestu se ještě můžete přihlásit v sakristii.
Pozvánka na brigádu: v úterý 25.7. budeme v kostele dělat pravidelný velký úklid.
Otevřeno bude od 16.00 hodin, kdo chce a může, přijďte dle svých možností. Po práci se
opět náležitě odměníme opečeným buřtem či jinou dobrotou, které si vezměte sebou.

AKCE uskutečněné od vydání minulého čísla zpravodaje
Již tradičně proběhlo v předvečer Štědrého dne sousedské koledování u vánočního stromu
před obecním úřadem za doprovodu místních muzikantů a scholy se zapojením dětí do
zpívání koled. Nechyběla ani ochutnávka domácího cukroví a na zahřátí svářeček nebo čaj.
V pátek 30.12. jsme se vydali na stále oblíbenější předsilvestrovské putování ke mlýnu do
Partutovic, kde jsme se setkali k pobesedování s několika místními občany; zájemci si mohli
vyslechnout
výklad
k větrnému
mlýnu, a po
posilnění těla
jsme se ještě
stavili
v kostele pro
posilu ducha.
Zde
si
především
děti prohlédli
obsáhlý
Betlém,
zazpívali
jsme píseň a
vydali se na
zpáteční
cestu. Počasí
nám přálo a v počtu přibližně pětapadesáti účastníků jsme si užili krásný den v pohybu.

Počátek roku byl jako vždy ve znamení mysliveckého a hasičského plesu, a rovněž
maškarního karnevalu pro děti. Toto období zimního veselí bylo zakončeno voděním
medvěda, se kterým měly hospodyně příležitost zatancovat se svůj poslední tanec před
započetím doby postní.
Víkend 8. – 9. 4. patřil jarně velikonoční výstavě, kterou
pořádala kulturní komise obce za
značné podpory místní základní a
mateřské školy. Kromě zhlédnutí
vystavených
exponátů
poskytnutých především školou,
ale i ochotnými spoluobčany si
mohli návštěvníci vyzkoušet
ozdobit velikonoční vajíčko, či
vyrobit papírový zápich.

„Kluci“ měli možnost uplést si
(nebo se o to alespoň pokusit)
pod
vedením
zkušenějších
„pletačů“ velikonoční pomlázku.
Toto se ne všem podařilo podle
původních představ, ale důležitý
byl
především
zážitek
z vyzkoušení si něčeho nového.

Všichni příchozí si mohli také
posedět u kávičky a cukroví či
koláčů darovaných místními
ochotnými hospodyňkami.

Besídka ke Dni matek pořádaná již tradičně místní základní a mateřskou školou přilákala
v neděli 21. května nejen maminky a babičky, ale i ostatní příbuzné a známé, kteří opět
zcela zaplnili obecní sál.
Malí umělci se předvedli v krátkých divadelních představeních a přítomným oslavenkyním
popřáli pásmem básniček a písní, za což sklidili zasloužený potlesk. Na závěr obdržely
maminky od svých dětí vlastnoručně vyrobené dárky. Velký dík patří i paním učitelkám,
které musí na přípravu takovýchto vystoupení vynaložit leckdy značné úsilí a dávku
trpělivosti.

V sobotu 20.5.
pořádali hasiči na
hřišti sousedské
posezení,
které
bylo
ukončeno
kácením máje. I
přes
chladnější
počasí si mohli
návštěvníci
pochutnat
na
opékaných
makrelách
či
uzené
klobáse;
nejmenší děti si
vyzkoušely své
dovednosti
ve
skákání v pytli, hodu na cíl, v motání a spojování hasičských hadic, skládání puzzle nebo
nafukování balónků. Ušetřena byla letos lahev slivovice, protože fáborek ze skácené májky
byl úlovkem školou povinné mládeže. Kluci byli spokojeni s lahví kofoly a cukrovinkami.

Na pátek 26.5.
připravila
Obec
prostřednictví
m členů
zásahové
jednotky a
členů Sboru
dobrovolných
hasičů branný
den pro děti a
žáky místní
mateřské a
základní školy.
Jako již
v předchozích
letech si děti
vyzkoušely po
vyhlášeném
poplachu
evakuaci po žebříku, potom byly hasičskými vozidly převezeny na hřiště, kde pro ně hasiči
připravili sportovní aktivity. Po zaslouženém obědě a odpočinku si děti mohly ještě užít
radovánky v nastříkaném kopci pěny.

AKCE připravované a plánované…

pátek 9.6. – Noc kostelů
úterý 13.6. – odpoledne otevřených dveří Čistírny odpadních vod
sobota 1.7. – hasičská taneční zábava ve skale
sobota 12.8. – hodová taneční zábava na výletišti „LÁSKA“ (poř. myslivci)
neděle 13.8. – hodové odpoledne na výletišti s dechovkou „MORAVÁCI“ (poř. myslivci)
neděle 2.9. – ukončení prázdnin se soutěží ve střelbě ze vzduchovky (poř. hasiči)
sobota 30.9. – výlet vlakem po krásách a památkách Čech a Moravy
říjen – vítání občánků
divadelní představení dle nabídky ochotnických souborů, příp. zájezd do divadla
sobota 11.11. – posezení pro seniory
myslivecký hon
neděle 26.11. – adventní koncert souboru Cantabile v kostele
čtvrtek 7.12. – Mikulášská a vánoční besídka ZŠ a MŠ v obecním sále
Je možné, že z různých organizačních důvodů se můžou některé termíny změnit, o tom však
budete informováni místním rozhlasem.
Jelikož se letos bude adventní koncert konat již v dřívějším termínu a v kostele, nebude
tentokrát uspořádána výstava s minijarmarkem. Prodej oblíbených svícnů na hroby však
zajištěn bude, a to v místní knihovně v týdnu 11. – 15. prosince.

POHLEDY DO HISTORIE OBCE

dům č.p.38 – typický selský statek s uzavřeným čtyřhranným dvorem

pohled z dolního konce na JZD – rok 1975
Fotografie z některých proběhlých akcí (pokud jste se s námi o ně podělili) si můžete
prohlédnout ve fotogalerii na webových stránkách obce (www.obec-jindrichov.cz)
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

