ZPRAVODAJ OBCE
JINDŘICHOV

PROSINEC 2018

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se v tento krásný vánoční čas připojil i já s přáním krásných, požehnaných
Vánoc plných lásky, domácí pohody a splněných přání.
V čase Vánoc jsme si my lidé jaksi bližší a naše srdce se otevírají a jsou plná radosti a štěstí.
Během těchto pár dní se jakoby snažíme vynahradit všechen čas, který jsme si na sebe
nenašli s nejbližší rodinou nebo dobrými známými. Všichni se těšíme na ten moment, kdy si
opět sedneme za štědrovečerní stůl, který bude zase bohatě prostřený.
Při těchto chvílích pohody a rodinného štěstí si určitě zavzpomínáme i na naše blízké, kteří
již bohužel nejsou mezi námi, ale v našich myšlenkách a srdcích jsou s námi stále.
Dovolte mi proto, Vážení spoluobčané, abych Vám ještě jednou popřál krásné prožití
požehnaných vánočních svátků.
Ovšem i v tento předvánoční čas musíme řešit běžné osobní, ale i pracovní věci. Jednou
s věcí, která se týká každého z nás v obci, jsou náklady na likvidaci odpadů. Firma Ekoltes,
která nám komunální, ale i ostatní odpady v obci likviduje nám bohužel o 100% navýšila
platby za tuto likvidaci. Náklady na likvidaci a jejich zvýšení od příštího roku nám byly řádně
vyčísleny a zdůvodněny a opravdu není možné říct, že jejich navýšení by bylo neoprávněné
i vzhledem k tomu, že původní ceny vychází ze smlouvy již z roku 2007 a od té doby nebyly
zvýšeny. Samozřejmě se zvýšené náklady na svoz odpadů se částečně projevují i zvýšením
našeho poplatku, který pro rok 2019 činí 250 korun. Tato cena nicméně pokryje jen větší
polovinu nákladů na svoz komunálního odpadu a zastupitelstvo obce schválilo, že zbytek
bude hrazen z rozpočtu obce, a velkoobjemový a nebezpečný odpad je hrazen z rozpočtu obce
celý. Mrzí mne, že ještě dnes si někteří spoluobčané neuvědomují, že řádným tříděním našich
vlastních odpadů můžeme my sami sobě kladně ovlivnit poplatek za likvidaci našich odpadů.
Přestože to asi moc nikoho nepotěší, tak náš poplatek je asi jen 60% poplatku běžně
vybíraného v ostatních obcích.
Vážení občané, čas plyne jako voda. Nestačili jsme se ani pořádně ohlédnout a je tu opět
konec roku a hned ten rok nový. Jakoby to bylo jen před malou chvílí, co jsme oslavovali
Silvestra a očekávali, co přinese rok 2018. Tento rok uběhl a všichni v duchu bilancujeme,
co se nám splnit podařilo a co se zrovna nepovedlo, ale nebuďme smutní, za chvíli budeme
stát na prahu roku, ve kterém si můžeme splnit všechny naše představy, předsevzetí a sny.
Vážení spoluobčané, do dalšího roku Vám všem ze srdce přeji hodně štěstí, zdraví, lásky
a osobních a pracovních úspěchů.
Všem Vám přeji úspěšný vstup do nového roku 2019
Jaromír Blaha - starosta

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
PLATBY V ROCE 2019
poplatek za odpady
250,- 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 2018)
stočné (dle vodoměru)
29,- Kč/m3 (za odpadní vodu odvedenou v roce 2018)
stočné (směrná čísla) 1.015,-Kč/osobu (tj.35m3x29,-Kč)
čtenářský poplatek v knihovně
40,- Kč/dospělý čtenář, 20,- Kč/čtenář do 15-ti let
Za vodu spotřebovanou v roce 2019 budete další rok platit 20,-Kč/m3 a za vodu odvedenou
v roce 2019 do kanalizace (stočné) zaplatíte 31,-Kč/m3. Platba stočného za rok 2019 dle
směrných čísel bude činit 1.085,- Kč/osobu (35m3x31,-Kč). (tyto částky však budou aktuální
pro placení v roce 2020)
NAHLÁŠENÍ STAVŮ VODOMĚRŮ
Žádáme občany, kteří mají nainstalovaný vodoměr, aby do konce roku nahlásili odečtený stav.
Stav můžete nahlásit e-mailem na podatelna@obec-jindrichov.cz nebo zavoláním či SMS
zprávou na telefonní čísla 774965365 a 775690219 (stačí napsat číslo popisné a číslo opsané
z vodoměru)
Všechny poplatky můžete následně 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 obecní vyhlášky splatné
do konce měsíce června; zároveň však žádáme, abyste (ani z dobré vůle mít vše brzy
zaplacené) bezhotovostní úhrady NEPROVÁDĚLI dříve než v lednu.
Odvoz netříděného komunálního odpadu, tj popelnic, probíhá stále v pondělí v pravidelných
čtrnáctidenních intervalech – všechny termíny jsou vyvěšeny na webových stránkách obce, na
vývěsce u hospody a také v tomto zpravodaji. Tentokrát pro Vás máme i příjemnou
informaci, a to, že od ledna 2019 již nebude zapotřebí popelnice k vysypání označovat
červenou visačkou, stačí ji pouze umístit k silnici.
Nadále ale platí, že si můžete na obecním úřadě kdykoliv vyzvednout pytle na plastový odpad
a nápojové kartony.
zimní harmonogram svozu popelnic: 31.12.; 14.1.; 28.1.; 11.2.; 25.2.; 11.3.; 25.3.; 8.4.; 23.4.
Připomínáme, že do popelnic nepatří bioodpad (kompostér), plasty (pytle), sklo (kontejner),
papír (škola), plechovky (kontejner, jarní sběr), textil (kontejner, jarní sběr), elektroodpad
(jarní sběr), velkoobjemný a nebezpečný odpad (jarní a podzimní mobilní sběr).
V souvislosti s nadcházejícími vánočními svátky musíme také zdůraznit, 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.

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
V letošním roce byla provedena 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 již v předešlých letech začaly při dešti a silnějším větru odpadávat.
Také byly vyměněny vchodové dveře ze zadní strany této budovy. Celkově byla za tyto opravy
vynaložena částka cca 1.243.000 korun.
Opravena byla část příjezdových komunikací (ulic) k rodinným domům, a to asfaltovým
nástřikem. V těchto pracech chce obec pokračovat i v roce příštím. Pro objasnění uvádíme, že
obec může opravovat pouze majetek ve svém vlastnictví, proto se tyto opravy nedotknout ulic
ve vlastnictví soukromém. V roce 2018 za tyto práce obec zaplatila přibližně 1.800.000 korun.
Velkou akcí bylo letos vybudování chodníků a zpevněného obratiště pro pohřební vůz na
hřbitově - tyto plochy jsou zhotoveny ze zámkové dlažby. Přestože v našich podmínkách nelze
dovést chodník ke každému hrobu, věříme, že provedený rozsah prací poskytne lepší pohyb
po hřbitově většině z nás a rozbahněné chodníčky jsou již pouze minulostí. Na jaře příštího
roku ještě prováděcí firma dokončí terénní úpravy zasetím trávy. Tento projekt vyšel na
1.117.000 korun.
Na svém počátku je výstavba nové hasičské zbrojnice navazující na budovu bývalé základní
školy. Projekt je připraven, obec obdržela i rozhodnutí o příslibu dotace, což je pro nás
z hlediska ufinancování podmínkou pro realizaci takovéto akce. Během příštích měsíců dojde
k registraci projektu na GŘ HZS, k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a k výběrovému
řízení na realizaci akce, aby mohla co nejdříve začít samotná stavba zbrojnice. Souběžně s
touto akcí je zároveň zvažováno využití ostatních prostor v budově bývalé školy (přesunutí
místní knihovny, či využití místním mysliveckým spolkem) a tedy i její stavební úpravy. Toto
je v současnosti předmětem projektových prací.
Projekčně připraveny jsou i další akce, jako zateplení budovy ZŠ a MŠ, oprava fasády na
budově obecního úřadu, předmětem jednání zastupitelstva byly také další úpravy ploch pod
hřbitovem.

OBECNÍ ÚŘAD A MÍSTNÍ KNIHOVNA - VÁNOČNÍ OMEZENÍ
- během vánočních svátků bude obecní úřad otevřen jen v pondělí 31.12.
od 6,30 do 13,00 hodin, ve stejnou dobu bude otevřena také místní knihovna
ČINNOST ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY HASIČŮ OBCE JINDŘICHOV
a) zásahy
- 28.7.
- 3.8.
- 23.8.
- 23.8.
- 30.8.
- 23.9.
- 6.10.

dopravní nehoda dvou osobních vozidel v Potštátě
technická pomoc na rybníku v Potštátě
odstranění stromu z komunikace v Lipné
dopravní nehoda osobního a nákladního vozidla v Potštátě
požár kotelny v rodinném domě v Bělotíně
odstranění stromu z komunikace Nejdek-Bělotín
požár seníku a vozidla v něm ve Stříteži n/Lud.

b) ostatní aktivity jednotky
- členové jednotky opět absolvovali povinná cyklická školení velitelů, strojníků a nositelů
dýchací techniky
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 než děti tříleté a starší, 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 – nejen vaření obědů pro občany, ale nadále i vaření houskových
knedlíků na objednávku jednou za čtrnáct dní a vaření jídla na pohřební hostinu (objednávky
581 625 390).
PRÁZDNINOVÉ omezení
- mateřská škola, základní škola i školní jídelna
budou uzavřeny ve dnech 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
ORDINAČNÍ DOBA OBVODNÍHO LÉKAŘE
Provoz ordinace obvodního lékaře ve Stříteži n/L. je opět ustálen, a to
v ÚTERÝ 11.00 - 16.00 hodin a ve ČTVRTEK 11.00 – 12.00 hodin

Z FARNOSTI
Bohoslužby během vánočních svátků
24.12.
22,00
hodin
25.12.
9,30
hodin
26.12.
9,30
hodin
30.12.
9,30
hodin
31.12.
16,30
hodin
1.1.
8,00
hodin
Zároveň tímto žádáme nové dobrovolníky o zapojení se do pravidelného úklidu s některou
ze čtyř úklidových skupin (informace podá Jana Biskupová – tel. 775690219)
INFORMACE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Jelikož se v mnoha domácnostech nachází „staré a ještě starší“ nepoužívané hasičské uniformy
a kabáty, bude v úterý 15. ledna v době 17.00 – 18.00 hodin příležitost odevzdat je v hasičské
zbrojnici.

AKCE uskutečněné od vydání minulého čísla zpravodaje
SOBOTA 14. 7. – taneční zábava Mysliveckého spolku Varta
PÁTEK 17. 8. – hodová taneční zábava za doprovodu skupiny „Láska Band“ pořádaná
hasičským sborem
ÚTERÝ 21. 8. – pohodové odpolední posezení ve skale spojené se soutěží ve střelbě ze
vzduchovky proběhlo za hojné účasti soutěžících ve všech kategoriích
SOBOTA 8. 9. – zábavné odpoledne s myslivci – velmi vydařená akce, při které děti plnily
rozličné úkoly s mysliveckou tématikou a za to byly krásně odměněny, všichni přítomní se
mohli dozvědět zajímavé a užitečné informace z oblasti chovu a výcviku některých dravců a
loveckých psů. Akce byla samozřejmě „vylepšena“ mysliveckou kuchyní.
5. – 6. 10. – proběhly volby do zastupitelstva obce. Výsledkem je zastupitelstvo obce pro
volební období 2018-2022 ve složení: starosta - Blaha Jaromír, místostarosta - Haitl Václav,
členové - Biskupová Marie, ing. Holčáková Alexandra, Konečný Lukáš, Král Radim,
Pepernik Aleš, Škrobánek Petr, Zdráhalová Blanka
PÁTEK 26. 10. – oslavy 100. výročí vzniku republiky. Zahájení bylo mší svatou v kostele za
účasti zástupců místních spolků, následoval průvod za doprovodu dechové hudby, který
prosvítily děti s lucerničkama, položení pamětního věnce a vzpomínkový projev u pomníku
padlých.
V sále pak bylo připraveno pro všechny malé pohoštění. Pro vzpomínku na toto
výročí byly v obci zasazeny tři památeční lípy republiky – na výsadbě jedné z nich se podíleli
žáci naší základní školy. Ke všem třem budou instalovány pamětní desky, zvažuje se i doplnění
laviček k posezení.

NEDĚLE 18. 11. – posezení se seniory v sále, které svým divadelním vystoupením obohatili
rovněž žáci základní školy
SOBOTA 24. 11. - myslivecký hon, jehož výsledkem byl úlovek jedné lišky a tří zajíců
SOBOTA 1. 12. – předadventní koncert v kostele v podání Hranického dětského pěveckého
sboru. Po něm byl v sále otevřen vánoční jarmark s nabídkou nejen rozličných výrobků,
ale i s možností posezení při kávě, čaji, svařáku a upečených dobrot. Přítomní měli také
možnost vyrobit si a odnést sebou domů malý svícen.

AKCE připravované a plánované…
NEDĚLE 23. 12. – sousedské koledování u vánočního stromu před obecním úřadem v podání
místních muzikantů a scholy. První tóny zazní v 18.00 hodin, pro všechny příchozí bude opět
připraven svařák nebo čaj, a samozřejmě i něco k zakousnutí. Hospodyňky, které opět chtějí
přispět do společného pohoštění, můžou své výrobky nosit již od 17.00 hodin na obecní úřad.
Z této akce si již tradičně můžete odnést domů Betlémské světlo (je zapotřebí mít svou
lucerničku)
SOBOTA 29. 12. – předsilvestrovský výšlap do Partutovic
sraz bude opět v 10.00 hodin se na obvyklém místě „u bramborárny“. Po loňské zkušenosti
s nedostatkem porcí polévky u mlýna prosím - v případě, že budete mít o polévku zájem,
nahlášení se u Jany Biskupové (tel. 775690219)
PÁTEK 4. 1. – myslivecký ples za hudebního doprovodu hudby PHS
SOBOTA 12. 1. – Tříkrálová sbírka
Prozatím nejsou obsazena všechna místa koledníků, proto v případě zájmu dítěte, přihlaste ho
u Jany Biskupové (tel. 775690219)
SOBOTA 2. 2. – hasičský ples s hudbou Faťamorgána
SOBOTA 9. 2. - dětský maškarní karneval
SOBOTA 2. 3. – končiny (vodění medvěda) – pořádají hasiči
SOBOTA 23. 3. – divadelní představení pro děti „MALÁ ČARODĚJNICE“
ČTVRTEK 16.5. – besídka ZŠ a MŠ ke Dni matek
KVĚTEN – stavění máje, kácení máje (konkrétní termíny budou upřesněny)
SOBOTA 22. 6. – taneční zábava ve skale
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.

obraz z ruky pana Františka Klívara zachycuje pohled z horního konce na hospodu a faru

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

