ZPRAVODAJ OBCE
JINDŘICHOV

PROSINEC 2017

Vážení spoluobčané,

období adventu, které právě prožíváme, je jedno z nejkrásnějších období v roce a vedle
příprav na Vánoce je spojeno také se spoustou tradic, od výroby či výběru adventního věnce,
přes dekorace až po adventní kalendář. Advent, to je období provoněné vůní jehličí a
čerstvě upečeného cukroví, jehož atmosféru dokreslují hořící svíčky na adventním věnci a
hlavně u dětí je advent těšením se na Ježíška. Od první adventní neděle, která letos připadala
až na 3. prosince, zbývá už jen pár dní na pořízení posledních dárků, výzdobu domácnosti,
návštěvu vánočních trhů a další radosti i starosti, které jsou tradičně s předvánočním
obdobím spojené. Už to sice není úplně tak tichý čas, doba rozjímání, dobročinnosti a postu,
jako za dob našich babiček, ale to už sebou přináší dnešní doba. Ano, je to tak, proto si v tom
shonu najděme chvilku, a to třeba i při běhání za nákupem dárků, zastavme se se známými,
které potkáme na vánočních trzích a promluvme s nimi a nebo jen tak v klidu postůjme
a zaposlouchejme se do vánočních koled hraných zimou zkřehlými prsty muzikantů - i to
může být pro někoho první vánoční dárek.
Možná si dnes vzpomeneme na minulé Vánoce, na blízké, se kterými jsme je strávili
a v duchu si povzdechneme, jak ten čas letí. O Vánocích jsme si vzájemně bližší než jindy
i proto, že si blíž být chceme, chceme zavzpomínat na své dětské časy u vánočního stromku,
na naše příbuzné a známé, kteří s námi nemůžou být anebo jsou již jen v našich srdcích;
ve vzpomínkách se vracíme k nejkrásnějším okamžikům našich životů. To všechno v nás
vyvolává pocit štěstí a pohody, a když k sobě budeme vzájemně milí, laskaví, ohleduplní a
zároveň upřímní, a to nejen o vánočních svátcích, bude náš život určitě o tyto krásné chvíle
delší.
Přeji Vám všem, vážení spoluobčané, krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do
nového roku, všechno dobré, pevné zdraví, hodně Božího požehnání a hodně osobních
i pracovní úspěchu.
K dobré pohodě a atmosféře v obci, a tím i příjemnějšímu životu, muže přispět každý z nás
třeba jen dodržováním vyhlášek týkajících se například volného pobíhání psů a jiných zvířat,
dodržováním nedělního klidu, ale i jiných.
Musím také poděkovat všem, kteří se jakkoli zapojili do pořádání veřejných akcí v naší obci
nebo se podíleli na jejím lepším vzhledu a vzájemné pohodě, a to třeba drobným úklidem
veřejného prostranství, péčí o zeleň, ale i jakoukoli jinou dobrovolnou prací. Není to dnes
úplně moderní dělat ve svém volnu něco zdarma, a proto Vám všem za to patří moje velké
poděkování.

Krásné Vánoce Vám všem
přeje
Jaromír Blaha

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
PLATBY V ROCE 2018
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 2017)
stočné (dle vodoměru) 28,- Kč/m3 (za odpadní vodu odvedenou v roce 2017)
stočné (směrná čísla)
980,-Kč/osobu (tj.35m3x28,-Kč)
čtenářský poplatek v knihovně
40,- Kč/dospělý čtenář,
20,- Kč/čtenář do 15-ti let
Za vodu spotřebovanou v roce 2018 budete následně platit 20,-Kč/m3 a za vodu odvedenou
v roce 2018 zaplatíte 29,-Kč/m3. Platba stočného za rok 2018 dle směrných čísel bude činit
1.015,- Kč/osobu (35m3x29,-Kč). (tyto částky budou aktuální pro placení v roce 2019)
Někteří občané nemají zatím zcela jasno v placení stočného. Pro vyjasnění tedy uvádíme:
ti, kteří odebírají vodu pouze z obecního vodovodu, platí stočné podle množství spotřebované
vody dle stavu na vodoměru. Ti, kteří nemají připojenou obecní vodu, anebo mají, ale
používají navíc i vodu ze studny, platí stočné na základě směrných čísel, která jsou dána
vyhláškou (ta stanovuje roční spotřebu 35m3 na osobu). Následně si tedy jednoduše
spočítáte, kolik budete za stočné platit, když částku schválenou zastupitelstvem obce pro
daný rok vynásobíte buď počtem „kubíků“ natočených na vodoměru, nebo číslem 35 a
počtem osob, za které platíte.
POZOR !!! ŽÁDÁME OBČANY O NAHLÁŠENÍ STAVU VODOMĚRU !!! POZOR
stav vodoměru můžete nahlásit telefonicky na číslo 581625280,
SMS zprávou na čísla 774965365, 775690219,
e-mailem na adresu: podatelna@obec-jindrichov.cz
stav je nutné nahlásit do konce roku
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). Poplatky jsou splatné do konce měsíce června
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. Zde musíme apelovat na vyskytující se případy, že k odvozu je
připravena popelnice, která není zcela naplněná (sami jsme se přesvědčili, že je
v popelnici jen polovina nebo ještě méně). Svozová firma fakturuje podle počtu
vysypaných nádob a tím pádem se náklady na odpady zbytečně zvyšují.
zimní harmonogram: 18.12.; 2.1.; 15.1.; 29.1.; 12.2.; 26.2.; 12.3.; 26.3.; 9.4.

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. Připomínáme také, že se nyní už
netřídí zvlášť plasty a nápojové kartony, ale vše se může dávat dohromady do jednoho pytle.
Škola nadále sbírá papír a také víčka od PET lahví.
Do bílého kontejneru vedle prodejny Jednota můžete nadále 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.
Hojně je již také využíván zelený velkoobjemný kontejner umístěný nad hřbitovní zdí, do
kterého patří biologicky rozložitelný odpad nejen ze hřbitova, ale můžete do něj vyvážet i
biologicky rozložitelný odpad ze svých zahrad. I zde vás však musíme znovu žádat, 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.
Postupně se také vžívá odevzdávání použitých tuků a olejů z domácnosti. Sbíráme je
v uzavřených PET lahvích na obecním úřadě. TUKY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPATŘÍ
DO KANALIZACE!!!!!!, jelikož přilnou na stěny potrubí nejen v kanalizačním řadu obce,
ale i v rozvodech ve vašich nemovitostech.
Opakovaně na těchto stránkách upozorňujeme občany na platnost Obecně závazné vyhlášky,
která zakazuje používání hlučných strojů a zařízení o nedělích. Jedná se sice o výjimky, ale
ještě stále jsou mezi námi občané, kterým nejenže nechybí nedělní klid, ale navíc svým
chováním a hlučnými činnostmi v těchto dnech nedovolí vychutnat si nedělní pohodu ani
svému okolí.
Pravidelně také připomínáme majitelům psů, že není dovoleno jejich volné pobíhání na
veřejném prostranství a vnikání na cizí pozemky, a tvrzení, že „ten pes nic nedělá“, není
argument k jeho volnému pobíhání. Tentokrát musíme ještě připojit výzvu, abyste při
procházkách obcí nenechali svého čtyřnohého miláčka vykonat potřebu kdekoliv.
Máme na mysli těsné blízkosti jiných obytných domů (kde třeba ani psa nechovají nebo ho
mají stále zavřeného, ale musí uklízet exkrementy po jiném), na prostranství před obchodem
či u bran na hřbitov. V případě, že se toto stane, buďte ohleduplní k ostatním a tento odpad
odstraňte.
Na obecním úřadě jsou k dispozici ještě stále 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.

Dle Vašich ohlasů se velice osvědčila služba zasílání hlášení rozhlasu e-mailem. Nabídka
této služby stále platí, takže v případě zájmu 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.

VÁNOČNÍ OMEZENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
- obecní úřad bude otevřen do 21. 12.; mezi svátky pouze 28. 12. (6.30-15.30)
Jelikož v lednu (konkrétně ve dnech 12. – 13. 1. 2018) proběhnou volby prezidenta
republiky, můžete si, v případě zájmu o vydání voličského průkazu, přijít osobně tento
průkaz vyřídit 28.12., následně pak v týdnu od 2. – 5. 1.2018. Sebou musíte mít platný OP.
ČINNOST ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY HASIČŮ OBCE JINDŘICHOV
a) zásahy
- 8. 8.
- 10. 8.
- 10. 8.
- 10. 8.
- 10. 8.
- 29. 10.
- 21. 11.

požár lesa Potštát - Boškov
odstranění stromu z komunikace Jindřichov - Střítež n/Lud.
odstranění stromů z komunikace u Nejdku
odstranění stromu z komunikace Jindřichov - Střítež n/Lud.
odstranění spadlého telefonního sloupu Hranice - Lhotka
odstranění spadlých stromů z komunikace Olšovec - Potštát
technická pomoc při dopravní nehodě Potštát - Kyžlížov

b) ostatní
- členové jednotky opět absolvovali povinná cyklická školení
Všem členům jednotky patří velký dík za jejich činnost, jelikož není vždy jednoduché skloubit
své pracovní a osobní povinnosti, a přitom být kdykoliv připraven vyrazit k zásahu.
ŠKOLA , ŠKOLKA, JÍDELNA
V jarním vydání zpravodaje jsme vás informovali, že od letošního září bude školka
poskytovat i služby chůvy, která bude vypomáhat při péči o děti dvouleté. Stalo se tak,
školka nadále funguje, přestože výchova těchto malých capartů určitě není jednoduchá. Ale
při vánoční besídce nám i tito „špunti“ předvedli, že se dokážou učit novým věcem.
Nadále zařizujeme i 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.
Vánoční provoz a omezení
- celé zařízení (základní škola, mateřská škola i školní jídelna) bude uzavřeno ve dnech
23. 12. 2017 – 2. 1. 2018

Cena oběda pro cizí strávníky (pro veřejnost) je od září, vzhledem ke zvyšujícím se
vstupním nákladům, zvýšena na 70,- 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). V případě potřeby vám v jídelně uvaří i jídlo na pohřební
hostinu.
ORDINAČNÍ DOBA OBVODNÍHO LÉKAŘE
Provoz ordinace obvodního lékaře ve Stříteži n/L. je opět obnoven, obvodní lékařkou je nyní
MUDr. Vendula Kutějová, ordinační hodiny zůstaly stejné, a to
v ÚTERÝ 10.00 - 16.00 hodin a ve ČTVRTEK 7.00 – 13.00 hodin
v době vánočních svátků bude ordinace pouze ve čtvrtek v době 8.00 – 10.00 hodin
Z FARNOSTI
Bohoslužby v období vánoc:

24. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
31. 12.
1. 1. 2018

9.30 mše svatá čtvrté adventní neděle
22.00 „půlnoční“ mše svatá
9.30 slavnost Narození Páně
9.30 svátek sv. Štěpána
9.30 Silvestr – poděkování za uplynulý rok
8.00 slavnost Panny Marie, Matky Boží

PŘÍSPĚVKY A OZNÁMENÍ JINÝCH AUTORŮ

Žáci SPŠ Hranice opět absolvovali praxi v zahraničí v rámci projektu Erasmus+
Během května a června 33 žáků školy vykonalo svou odbornou praxi v zahraničí. Jedná se o
projekt Erasmus+ mobilita osob v odborném vzdělávání a přípravě, který je financován
prostředky z EU pod záštitou národní agentury Dům zahraniční spolupráce. Číslo projektu:
2016-1-CZ01-KA102-023194 s názvem Napříč Evropou. Žáci byli v Portugalsku, Anglii, na
Slovensku, na Maltě, v Irsku.
Z naší obce se této akce účastnili 3 žáci: Kristýna Haitlová, Jaromír Blaha a Jaroslav Lév.
Kristýna Haitlová (obor Aplikovaná chemie) - měla možnost absolvovat praxi v
Portugalsku a to ve městě Torres Vedras nedaleko Lisabonu. Analyzovala vodu v místní
střední škole s dalšími port. žáky. Program byl bohatý na odborné exkurze, výlety na
památky, návštěvu Lisabonu, nedalekých chrámů a také návštěvou různorodých pláží u
nedalekého oceánu.
Jaromír Blaha (obor Požární ochrana) – absolvoval praxi v Košicích na místní hasičské
stanici, kde prováděl fyzický výcvik, zásady první pomoci a údržbu hasicího zařízení.
Jaroslav Lév (obor Mechanik číslicově řízených strojů) – měl možnost strávit tyto dny na
Maltě, kde vykonával praxi ve firmě WJA DISTRIBUTORS.

Kromě samotné praxe si žáci procvičili angličtinu a navštívili významné kulturní památky,
pláže a poznali mentalitu lidí dané země, která je odlišná od té české.

Projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují
názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich
obsahem.

AKCE uskutečněné od vydání minulého čísla zpravodaje
pátek 9.6. – Noc kostelů
Opět po dvou letech měli návštěvníci možnost prohlédnout si všechny prostory kostela,
liturgické předměty a oblečení, vyslechnout písničky školních dětí a místní scholy i hudbu
v podání tělesa KONKURENT BRASS . Promítaly se fotografie že života farnosti, venku u
kostela proběhla opět ochutnávka mešního vína i jiných darovaných dobrot. Pro děti byly
připraveny tvořivé aktivity, všichni přítomní měli možnost zapojit se do tvorby „srdce
světla“, u kterého měli zároveň příležitost ke krátkému rozjímání.
úterý 13.6. – odpoledne otevřených dveří Čistírny odpadních vod
po úspěšném absolvování zkušebního provozu nové kanalizace měli všichni občané, v rámci
dne otevřených dveří, možnost nahlédnout do nitra čistírny odpadních vod a dozvědět se
zajímavé informace o jejím provozu. Valná většina obyvatel této příležitosti využila.
sobota 1.7. – hasičská taneční zábava ve skale
sobota 22.7. – cykloputování do Staré Vody
letos jsme si tuto pouť zpestřili ranní jízdou „retro“ vláčkem-motoráčkem, která nám ušetřila
čas a sílu, ale krásně jsme si v něm také zavzpomínali na staré časy a kochali jsme se
malebnou krajinou
víkend 12.-13.8. – byl v režii myslivců, a to v sobotu konáním hodové taneční zábavy na
výletišti a v neděli odpoledním posezením s dechovkou Moraváci tamtéž. Na obou akcích
samozřejmě nechyběly speciality myslivecké kuchyně.
neděle 2.9. – ukončení prázdnin se soutěží ve střelbě ze vzduchovky
přilákalo spoustu zájemců o tuto disciplínu, a to z řad dětí i dospělých. Poslední soutěžící
měli své střelecké podmínky již značně ztížené brzkým stmíváním, proto se pořadatelé
rozhodli napříště tuto akci uskutečnit ne na ukončení, ale na zahájení prázdnin. Chuťové
buňky si přišly na své při výborných opékaných makrelách.
sobota 30.9. – výlet vlakem po krásách a památkách Čech a Moravy
letos vyjela skupinka výletníků do obce Kuks ve východních Čechách, kde hlavním cílem
byla návštěva Hospitalu, což je bývalý zaopatřovací ústav pro vojenské veterány,
provozovaný v letech 1744-1938 řádem milosrdných bratří. Tato kulturní památka je známá
také sochami Ctností a Neřestí, či barokní lékárnou U Granátového jablka a obnovenou
bylinkovou zahradou, kterou jsme však pro nepřízeň počasí pouze „proběhli“
neděle 15.10. - vítání občánků
do svazku obce jsme přivítali pět maličkých spoluobčánků; radost a štěstí na životní pouti
jim kulturním vystoupením popřáli také žáci místní školy

neděle 5.11. – senioři naší obce
měli opět možnost strávit společné odpoledne zpestřené vystoupením žáků místní základní
školy a hudebním doprovodem místního hudebního tělesa Luha

neděle 26.11. – adventní koncert souboru Cantabile v kostele
Letos netradičně proběhl adventní koncert v místním kostele. V hodinovém podání písní
se vystřídal téměř třicetičlenný sbor dětí se sborem komorním. Účast na této akci byla
překvapivě veliká s převážně kladnými reakcemi.

sobota 25.11. - myslivecký hon
letos měli myslivci štěstí na úlovky, a mohli se tak pochlubit odstřelem tří divokých prasat,
stejného počtu lišek a čtyř zajíců
čtvrtek 7.12. – Mikulášská a vánoční besídka ZŠ a MŠ
v zaplněném obecním sále sklidila, jako pokaždé, velký úspěch. Při tanečcích těch
nejmenších dětiček i při čertovské pohádce žáků školy v čele s Luciferkou, se všichni
příjemně pobavili. Poděkování patří všem účinkujícím, ale i učitelkám, které mají na
zdárném průběhu akce vždy veliké zásluhy.

AKCE připravované a plánované…
23. 12. – sousedské koledování u vánočního stromu před obecním úřadem
začne jako obvykle v 18.00 hodin. Opět si dovolujeme požádat hospodyňky o malý
příspěvek v podobě cukroví či koláčků

30. 12. – předsilvestrovský výšlap do Partutovic
jistě už se těšíte - jen budeme mít letos trochu organizační změny, a to: sraz bude nově už v
10.00 hodin na obvyklém místě „u bramborárny“. Asi nemusíme připomínat, co si brát
sebou, ale alespoň pro nové účastníky: teplé oblečení a obutí, něco málo na posilněnou těla.
Další organizační změna bude v tom, že partutovický kostel navštívíme nejdřív (tradičně si
zde zazpíváme a prohlédneme si jejich obsáhlý Betlém), a teprve potom se vydáme ke
mlýnu. A zde bude další novinka – máme domluveno, že bude otevřen kiosek, kde pro nás
připraví horkou „gulášovku“, svařák i dětský grog, takže si sebou vezměte nějaký grošík.

6. 1. – Tříkrálová sbírka
Vaše příbytky opět po roce navštíví koledníci v podobě Tří Králů, aby Vám popřáli štěstí,
zdraví a dlouhá léta, a přitom vykoledovali finanční pomoc pro potřebné. Akce se koná pod
záštitou Charity České republiky.
12. 1. – myslivecký ples
20. 1. - dětský maškarní karneval
26. 1. – divadelní představení souboru Ventyl „Dokud nás milenky nerozdělí“
27. 1. – výroční valná hromada SDH Jindřichov
2. 2. – hasičský ples
10. 2. – končiny (vodění medvěda)
24. 2. – výroční valná hromada Mysliveckého sdružení Varta Jindřichov
10. - 11. 3. – knižní obecní „miniveletrh“
někteří z vás, občanů, přechováváte doma knihy, kterých byste se rádi zbavili. Tento podnět
vedl k nápadu uspořádat akci, na které budou tyto knihy nabídnuty k zakoupení za
symbolické ceny. Neprodané knihy si po akci můžete vyzvednout zpět včetně tržby za knihy
prodané, v případě nezájmu o zpětný odběr budou knihy dány do sběru s výtěžkem pro
místní základní a mateřskou školu. Podrobnější informace budou vyhlášeny před pořádáním
akce, ale můžete již s předstihem své knihy probrat a připravit.
6. 5. – oslava svátku sv. Floriána
hasičskými sbory z Jindřichova, Partutovic, Stříteže nad Ludinou a Olšovce
11. 5. – besídka ZŠ a MŠ u příležitosti svátku Matek

Může se stát, že z různých organizačních důvodů se mohou některé termíny změnit,
o tom však budete informováni místním rozhlasem.

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

POHLEDY DO HISTORIE OBCE
DOBOVÉ FOTOGRAFIE HOSPODY A SÁLU

