ZPRAVODAJ OBCE
JINDŘICHOV

ČERVENEC 2018

Vážení spoluobčané,

blíží se polovina prázdnin a to znamená i polovinu léta. Někteří už si stihli vychutnat
dovolenou u nás v republice, ale i v zahraničí, a já věřím, že se Vám vydařila. Nám ostatním
přeji, abychom si svoji očekávanou dovolenou také náležitě užili. Všem dětem pak přeji, aby
si i druhou polovinu prázdnin užívaly se sluníčkem a koupáním, ale především ve zdraví a
radosti z pohybu a zážitků.
Ještě než se začtete do níže uvedených informací z obce, chtěl bych Vás upozornit, abyste
nenaletěli podomním prodejcům, kteří si osvojili novou techniku, jak se k Vám dostat.
Prodejci, ale i jiní nabízeči slev energií a různých jiných výrobků Vám nejdřív zavolají a
poté Vás, s Vaším souhlasem, navštíví. V takovém případě už se však nejedná o podomní
prodej
a tím pádem ani o nelegální činnost. Proto na Vás apeluji, abyste si dobře
rozmysleli, koho si domů pozvete, a s kým například uzavřete smlouvu nebo od koho koupíte
nějaký výrobek.
Dále Vám chci sdělit - mnoho spoluobčanů se ptá, většinou však ne na tom správném místě,
proč se mění střešní krytina na budově obecního sálu a hospody, že se jim ta stará zdála
ještě dobrá. Bohužel, opak je pravdou a důkazem byly válející se kusy střešní krytiny na
zemi kolem budovy po každém silnějším větru. A čekat, až do vnitřních prostor začne zatékat
a tím navyšovat náklady na opravy, jsme opravdu nechtěli a nemohli.
A ještě mám jednu záležitost na srdci - nikdo z Vás nemusí mít obavu se mne osobně na
cokoliv zeptat, případně mít jakoukoliv připomínku. Na anonymní stížnosti a podněty se
velmi špatně odpovídá, jelikož není kam odpověď zaslat (tel. 774965365 nebo 581625280)

Příjemný zbytek léta
Jaromír Blaha - starosta

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 letošním roce 2018 budete příští rok platit 20,-Kč/m3 a za vodu
odvedenou v roce 2018 do kanalizace (stočné) 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 ještě stále nemají zcela jasno v placení stočného. Pro vyjasnění tedy znovu
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.
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 dle OZV splatné do konce měsíce června,
proto žádáme jednotlivce, kteří je ještě nezaplatili, aby tak učinili neprodleně a vyhnuli
se vymáhání ve správním řízení.
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. Tentokrát musíme apelovat na stále častěji se vyskytující případy,
že u silnice je připravena popelnice a není označena červenou visačkou, která pro
svozovou firmu znamená, že zrovna tuto nádobu mají vysypat. Firma sice ve
výjimečných případech vysypává i neoznačené nádoby, ale obecní úřad se následně
nemusí dozvědět jejich správný počet a nemá tak k dispozici stav pro porovnání počtu
vysypaných nádob na faktuře od svozové firmy. Z těchto důvodů se následně nemůžete
podivovat a dotazovat, proč nebyla vaše popelnice vysypána. Nadále platí, že si můžete na
obecním úřadě kdykoliv červené visačky na popelnice i pytle na plastový odpad a nápojové
kartony, vyzvednout.

Druhým našim společným nešvarem je samotné množství vyvezených popelnic, jelikož jejich
počet ani v letních měsících, kdy prakticky nemáme odpad z kotlů spalujících pevná paliva,
neklesá. Jejich obsah zůstává záhadou, protože po vytřídění
- plastů a nápojových kartonů do pytlů
- skla a kovových odpadů z obalů (plechovky, vršky) do kontejnerů
- biologicky rozložitelného odpadu do kompostérů či kontejneru u hřbitova
- tuků a olejů na obecní úřad
- papíru do školy
- elektroodpadu a starého železa hasičům
- velkoobjemného a nebezpečného odpadu do jarního a podzimního sběru
- nepotřebného oblečení, obuvi či hraček do bílého kontejneru u Jednoty
již velké množství jiného odpadu nezbývá (pokud nemáte doma miminko, batole či
nemohoucího seniora, kteří potřebují papírové pleny, a což je samozřejmě pochopitelné).
Lepší třídění a tím méně směsného odpadu v popelnicích jsme předpokládali i díky velice
nízké sazbě poplatku za vyprodukovaný odpad na občana. Jen pro informaci uvádíme, že jeho
zákonná výše může vystoupat až na 1.000,-Kč, tudíž současná částka 120,- Kč v naší obci by
mohla být dobrou motivací pro lepší třídění. A věřte nebo nevěřte, ještě stále si někteří naši
spoluobčané výše uvedené třídění neosvojili.
letní harmonogram svozu popelnic: 16.7.; 30.7.; 13.8.; 27.8.; 10.9.; 24.9.; 8.10.; 22.10.
Během letních prázdnin se, z důvodu dovolené, u školy starý papír neschovává do sběrové
místnosti, proto pokud jej opravdu nemáte doma kam odložit, schovejte jej pod stříšku vedle
sběrové místnosti.
V souvislosti s odpady musíme připomenout, že použité tuky z domácnosti v žádném případě
NEPATŘÍ do kanalizace, ale máte možnost je v uzavřených PET lahvích odevzdat na
obecním úřadě. Tuky vylité do výlevek či do WC mísy 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 nedělní klid neschází, ale navíc svým
chováním a hlučnými činnostmi v těchto dnech nedovolí vychutnat si nedělní klidovou
pohodu ani svému okolí. Tyto občany upozorňujeme na možný zákonný postih za porušování
platných předpisů.
Dle Vašich ohlasů se velice osvědčila služba zasílání hlášení rozhlasu e-mailem. Nabídka této
služby stále platí, takže v případě zájmu Vás žádáme o zaslání žádosti na e-mail:
podatelna@obec-jindrichov.cz Jelikož v souvislosti s evropským nařízením „GDPR“ je
podmínkou pro aktivaci této služby udělení Vašeho souhlasu se zpracováním a užíváním
osobních údajů, bude Vám po obdržení Vaší žádosti zaslán formulář zmíněného souhlasu - po
jeho vyplnění a doručení zpět na obecní úřad (emailem jako přílohu nebo vytištěný v listinné
podobě) bude Vámi uvedená e-mailová adresa zařazena do databáze pro zasílání hlášení.
Uvedený souhlas je k dispozici také na webových stránkách obce http://www.obecjindrichov.cz/urad-obce/povinne-informace/ v bodu č.12 Formuláře

INVESTIČNÍ AKCE
Jak jste určitě všichni zaznamenali, finišuje v těchto dnech výměna střešní krytiny
na budově hospody a sálu. K této akci obec přistoupila na základě razantně se
zhoršujícího stavu šindelů, které byly na střeše přibližně pětadvacet let a letos
začaly při dešti a silnějším větru odpadávat.
Jedna akce tedy končí a zároveň začíná další, a to oprava příjezdových komunikací
(ulic) k rodinným domům. Opraveny budou asfaltovým nástřikem komunikace ve
vlastnictví obce.
V plánu prací na letošní rok je ještě jedna velká akce – vybudování chodníků a
zpevněného obratiště pro pohřební vůz na hřbitově. Tyto plochy budou
vybudovány ze zámkové dlažby, práce začnou po hodech. Věříme, že se tak
nebude vícekrát opakovat loňská situace, kdy při deštích a častějším pohybu osob
připomínal hřbitov spíše blátivé kluziště.
Na svém počátku je ještě další velký projekt, a to výstavba nové hasičské zbrojnice
navazující na budovu bývalé základní školy. Projekt je připraven, v současnosti
obec čeká na rozhodnutí, zda obdrží dotaci na samotnou stavbu. Z důvodu značné
finanční náročnosti je příslib dotace podmínkou pro zahájení stavebních prací. Při
realizaci této akce je zároveň zvažováno využití ostatních prostor v budově bývalé
školy (přesunutí místní knihovny, či využití místním mysliveckým spolkem)
a tedy i její stavební úpravy.
Projekčně připraveny jsou i další akce, jako zateplení budovy ZŠ a MŠ nebo
oprava fasády na budově obecního úřadu.
OBECNÍ ÚŘAD A MÍSTNÍ KNIHOVNA - PRÁZDNINOVÁ OMEZENÍ
- po dobu letních prázdnin bude knihovna pro čtenáře otevřena v pondělí
v době 15.00 – 16.00 hodin
- dne 6.8. bude UZAVŘEN obecní úřad i knihovna, o případném dalším omezení z důvodu
dovolené budou čtenáři informování rozhlasem.
ČINNOST ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY HASIČŮ OBCE JINDŘICHOV
a) zásahy
- 7. 4.
- 21. 4.
- 12. 7.

požár lesa v katastru obce Středolesí
požár lesa u „Tlustého Jana“ v katastru obce Kyžlířov
požár skládky odpadů v katastru obce Bělotín

b) ostatní
- členové jednotky opět absolvovali povinná cyklická školení velitelů a strojníků

ŠKOLA , ŠKOLKA, JÍDELNA
Od uplynulého školního roku poskytuje mateřská škola i službu chůvy. Ta vypomáhá při péči
o dvouleté děti, které vyžadují odlišnou péči a výchovu od dětí tříletých a starších, a které
také naše mateřská škola přijímá.
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.
Školka i nadále zařizuje službu doprovodu dětí v autobuse v případě zájmu přespolních rodičů.
Vždy je však nutná osobní domluva s ředitelkou školy.
Nabídka školní jídelny - vaření houskových knedlíků na objednávku jednou za čtrnáct dní
a nabídka vaření jídla na pohřební hostinu nadále platí (tel. pro objednávky 581 625 390).
PRÁZDNINOVÉ omezení
- mateřská škola bude otevřena od 27.8.
- jídelna začne vařit pro cizí strávníky od 27.8. Z důvodu vzrůstajících vstupních nákladů
bude zvýšena cena obědů. Kalkulace se v současné době zpracovávají a nová cena bude
před spuštěním provozu oznámena rozhlasem a na webových stránkách.
ORDINAČNÍ DOBA OBVODNÍHO LÉKAŘE
Provoz ordinace obvodního lékaře ve Stříteži n/L. je po dobu letních prázdnin omezen, a to
v ÚTERÝ 11.00 - 16.00 hodin a ve ČTVRTEK 11.00 – 12.00 hodin
PŘÍPADNÉ DALŠÍ ZMĚNY BUDOU PRŮBĚŽNĚ OZNAMOVÁNY ROZHLASEM

Z FARNOSTI
V těchto dnech ukončil svou činnost děkana spravujícího excurrendo naši farnost p.Jiří
Doležel – rozloučení při mši svaté proběhlo 8.7. Odchází sloužit jako farář do farnosti
Vacenovice, na jeho místo byl jmenován p. Mgr. Janusz Lomzik z děkanátu Konice.
Hodová mše svatá proběhne v neděli 19. 8. 2018 (ochotné dobrovolnice opět žádáme o
příspěvek v podobě koláčů, které budou po mši svaté rozdávány před kostelem. Přinést je
můžete v sobotu 18.8. od 19.00 – 19.30 na obecní úřad)
V úterý 31.7. proběhne v kostele velký úklid. Otevřeno pro tuto záslužnou činnost bude od
16.00 hodin a zveme nejen členky úklidových skupin, ale i další dobrovolníky. Sebou si
přineste kbelík a hadr (čistící prostředky budou zajištěny). Po skončení úklidu si opět společně
posedíme při opékání rozličných dobrot, kafíčku s koláčem a jiných pochutinách.
Zároveň tímto žádáme nové dobrovolníky o zapojení se do pravidelného úklidu s některou
ze čtyř úklidových skupin (informace podá Jana Biskupová – tel. 775690219)

AKCE uskutečněné od vydání minulého čísla zpravodaje
23. 12. – sousedské koledování u vánočního stromu před obecním úřadem
30. 12. – předsilvestrovský výšlap do Partutovic
V 10.00 hodin se na obvyklém místě „u bramborárny“ sešlo přes padesát pohybuchtivých
velkých i malých spoluobčanů (a několik čtyřnohých miláčků). Počasí bylo ideální, nálada
skvělá. K modlitbě a zazpívání koledy jsme se zastavili u Betléma v partutovickém kostele,
potom už nás hlad a touha po něčem teplém provázely ke mlýnu, kde byla připravena gulášová
polévka. Ta sice z důvodu narůstajícího počtu výletníků nestačila, ale obsluha se nedala
zaskočit a langoše přišly také vhod. (v případě, že i letos budou ve mlýně ochotni připravit
nám teplé občerstvení, budeme zájemce evidovat už předem, abychom líp odhadli počet porcí)
Děti se mohly povozit na koni a při zpáteční cestě jsme si ještě stihli prohlédnout pěkný Betlém
v soukromé zahradě.
6. 1. – Tříkrálová sbírka
Akce konaná pod záštitou Charity České republiky vynesla v letošním roce výtěžek
ve výši 29.963,- Kč.
12. 1. – myslivecký ples
20. 1. - dětský maškarní karneval
26. 1. – divadelní představení souboru Ventyl „Dokud nás milenky nerozdělí“
2. 2. – hasičský ples
10. 2. – končiny (vodění medvěda) – pořádající organizací byla ZŠ a MŠ Jindřichov
10. - 11. 3. – knižní obecní „miniveletrh“
Nabídky občanů darovat své nepotřebné knihy vedly k nápadu uspořádat akci, na které byly
knihy nabídnuty k zakoupení za symbolické ceny. Některé neprodané knihy si po akci vlastníci
vyzvedli zpět, ale většina jich zůstala darovaných obci. Prozatím žádná z nich neskončila ve
sběru, jak bylo plánováno, ale vzhledem ke zvažované možnosti přemístění knihovny do jedné
ze tříd bývalé školy, jsou tyto knihy prozatím uschovány a do nových prostor budou umístěny
k dispozici čtenářům.
16. 3. – divadelní představení souboru Tyl Drahotuše „Bezkontaktní ženy“
6. 5. – oslava svátku sv. Floriána
Za přítomnosti hasičských sborů z Jindřichova, Partutovic, Stříteže nad Ludinou a Olšovce
byla sloužena mše svatá, při které byly požehnány a jednotlivými sbory předány svým obcím
pamětní stuhy k obecním praporům jako poděkování za podporu jejich činnosti.
10. 5. – besídka ZŠ a MŠ u příležitosti svátku Matek
Další z velmi zdařilých akcí, kdy pod učitelským vedením předvedly děti MŠ a žáci ZŠ své
taneční a herecké dovednosti.

11. 5. – stavění máje za pomoci dobrovolníků
26. 5. – kácení máje
Tohoto nelehkého úkolu se letos zhostily dvě vyvinuté baletky Jarmilka a Jaroslávka.
Jarmilka dokonce sebrala soupeřícím mládencům trofej z vršku máje. V prosluněném
odpoledni si užily radovánky v podobě soutěží, malování na obličej a hlavně řádění
v hromadě pěny i všechny přítomné děti.
14. 7. – taneční zábava Mysliveckého spolku Varta
Tradiční akce na výletišti ve skale, letos zkropená deštěm hned ve svém začátku. Nabídka
myslivecké kuchyně a tekutých pochutin však určitě návštěvníkům vynahradila počáteční
nevlídnost počasí.

AKCE připravované a plánované…
! ! ! PÁTEK 17. 8. – hodová taneční zábava
na výletišti ve skale, nezvykle pořádaná v pátek z důvodu náhlého vypovězení přislíbené
hudby a nesehnání náhrady na sobotu. K tanci a poslechu bude vyhrávat Láska band.
ÚTERÝ 21. 8. – pohodové odpolední posezení ve skale spojené se soutěží ve střelbě ze
vzduchovky (kategorie muži, ženy, děti)
Září – zábavné odpoledne s myslivci (střelba, poznávací kvízy, atd.)
5. – 6. 10. – volby do zastupitelstva obce
26. 10. – oslavy 100. výročí vzniku republiky. Zahájení bude mší svatou v kostele za účasti
zástupců místních spolků, následovat bude lucerničkový průvod za doprovodu dechové hudby,
položení pamětního věnce a vzpomínkový projev u pomníku padlých. Ukončení bude
v hospodě a v sále malým pohoštěním. Pro vzpomínku na toto výročí by měla být rovněž
zasazena památeční lípa republiky – žádáme proto o spolupráci Vás, občany, a to poskytnutím
návrhu místa, na kterém by tento strom důstojně rostl a všem připomínal důvod jeho výsadby.
18. 11. – posezení se seniory v sále
24. 11. - myslivecký hon
1. 12. – koncert a vánoční výstava
Může se stát, že z různých organizačních důvodů se mohou některé termíny změnit, na základě
i vašich nápadů a podnětů můžou být zařazeny i akce další. 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

