ZPRAVODAJ OBCE
JINDŘICHOV

PROSINEC 2019

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám v tento čas popřál prožití krásných a požehnaných Vánoc, které by
měly být plné lásky, domácí pohody a splněných přání, které mají začínat snad až Štědrým
dnem a ne říjnovým vyhráváním koled v supermarketech, a na které jsme se celou adventní
dobu těšili a připravovali.
Blížící se Vánoce od nás vyžadují zamyslet se nad sebou a blízkými. Především v tento čas
potřebuje každý člověk vědět, že není na světě sám, že se může na někoho spolehnout, že na
něj někdo myslí a má ho rád. I toto je možná důvod, proč chystáme pod stromeček dárky.
Nemělo by však být důležité kolik těch dárků je ani jak byly drahé, ale abyste spolu s dárkem
dávali těm druhým také kousek sama sebe.
V tomto adventním čase, kdy již stojíme na prahu samotných Vánoc, si stále více
uvědomujeme, jak je tato doba uspěchaná a jak těžko si hledáme čas na své nejbližší. Proto
zpomalme a najděme si klidné chvíle jeden pro druhého, otevřeme svá srdce a rozdávejme
radost a štěstí nejen mezi své nejbližší. Všichni se těšíme na okamžik, kdy si opět sedneme za
bohatě prostřený štědrovečerní stůl a spousta z nás si uvědomí, jak je tento společný čas
krásný, ale zároveň vzácný. V době svátků mnohem více než jindy vzpomínáme také na ty,
kteří již nejsou mezi námi, ale věřím, že v myšlenkách a v srdcích stále s námi jsou.
Přestože adventní doba je téměř u konce, musíme stále řešit i běžné pracovní záležitosti, a
proto Vám chci vysvětlit alespoň jednu z věcí, která se dotýká každého občana obce, a to je
likvidace odpadů a poplatek za ni. Už v loňském zpravodaji jsem Vás informoval, že náklady
na likvidaci odpadů stoupnou až o 100%, a to se, bohužel, také naplní. Předběžné odhady
nákladů do konce roku ukazuji, že za vývoz popelnic obec zaplatí 480Kč na jednoho
obyvatele. Letošní poplatek činil 250Kč, což je jen něco přes 52% nákladů za likvidaci, a to
jsou stále jen popelnice. Obec platí také náklady za likvidaci nebezpečného, velkoobjemného
a tříděného odpadu. Za tříděný ovšem dostáváme odměnu od společnosti Eko-kom. Z toho
jasně vyplývá, že třídit je nutné nejen z hlediska ekologie a šetření přírodních zdrojů, ale
také se nám to vyplácí finančně. Poplatek na rok 2020 zastupitelstvo stanovilo ve výši
350Kč, ale jak je jasné z předchozích řádků, ani tato částka nepokryje celkové náklady za
likvidaci odpadů, které se dle předpokladů vyšplhají na minimálně 680Kč. Proto Vás žádám
o zvážení, zda můžete ještě lepším tříděním odpadů přispět ke snížení nákladů za ně.
Vážení spoluobčané, ani o vánocích čas nezastavíme a budeme stát na prahu nového roku a
při bilancování právě toho končícího si říkat, jak to strašně letí a že jsme zase nestihli
všechno, co jsme měli v plánu, ale může nás potěšit fakt, že máme opět celý rok na to si své
plány a předsevzetí splnit. Já Vám přeji, aby se Vám toto alespoň z větší části podařilo.
Vážení spoluobčané, do dalšího roku Vám všem ze srdce přeji hodně štěstí, zdraví, lásky,
osobních a pracovních úspěchů, ale přeji Vám také, abyste si dokázali udělat čas na lidi,
které máte rádi a kteří mají rádi Vás
Jaromír Blaha - starosta

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
PLATBY V ROCE 2020
poplatek za odpady
350,- 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 2019)
stočné (dle vodoměru)
31,- Kč/m3 (za odpadní vodu odvedenou v roce 2019)
stočné (směrná čísla) 1.085,-Kč/osobu (tj.35m3x31,-Kč)
čtenářský poplatek v knihovně
40,- Kč/dospělý čtenář, 20,- Kč/čtenář do 15-ti let
Za vodu spotřebovanou v roce 2020 budete další rok platit 20,-Kč/m3 a za vodu odvedenou
během roku 2020 do kanalizace (stočné) zaplatíte 33,-Kč/m3. Platba stočného za rok 2020
dle směrných čísel bude činit 1.155,- Kč/osobu (35m3x33,-Kč). (tyto částky však budou
aktuální pro placení v roce 2021)
! ! ! ! ! NAHLÁŠENÍ STAVŮ VODOMĚRŮ ! ! ! ! !
Žádáme občany, kteří odebírají obecní vodu, aby do konce roku nahlásili odečtený stav
z vodoměru. Stav můžete nahlásit e-mailem na podatelna@obec-jindrichov.cz nebo
zavoláním či SMS zprávou na telefonní čísla 774965365 (starosta) a 775690219 (účetní)
(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 obecních vyhlášek
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. Nadále ale platí, že si můžete na obecním
úřadě kdykoliv vyzvednout pytle na plastový odpad a na nápojové kartony (dávají se
dohromady do žlutých pytlů).
harmonogram svozu popelnic: 30.12.; 13.1.; 27.1.; 10.2.; 24.2.; 9.3.; 23.3.; 6.4.; 20.4.
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), oleje a tuky
(zatím na OÚ, připravuje se nákup zvláštních popelnic).
Další výčet odpadů, včetně ceny za jejich odvoz z obce přikládáme dále – jedná se o výňatek
ze smlouvy se svozovou firmou:

Znovu vám vkládáme také provozní dobu sběrného dvora firmy Ekoltes Hranice, a.s., kam
můžete sami odvážet a odevzdávat svůj velkoobjemný i nebezpečný odpad, a to bezplatně,
po prokázání se občanským průkazem (z důvodu ověření jména a místa trvalého pobytu pro
fakturaci obci):

Nadále pro vás platí nabídka služby zasílání hlášení rozhlasu e-mailem. 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.obec-jindrichov.cz/urad-obce/povinne-informace/
v bodu č.12 Formuláře

INVESTIČNÍ AKCE
Opravena byla asfaltovým nástřikem další část příjezdových komunikací (ulic) k rodinným
domům. Pro objasnění znovu připomínáme, že obec může opravovat pouze majetek ve svém
vlastnictví, proto se tyto opravy ani nemůžou týkat ulic ve vlastnictví soukromém. V roce
2019 obec za tyto práce zaplatila 742 tisíc korun.
Velkou akcí byla letos oprava budovy ZŠ a MŠ, spočívající v odstranění balkonu, který byl
ve velmi špatném technickém stavu, a dále v zateplení celé budovy a zhotovení nové barevné
fasády, opraveny byly rovněž zpevněné plochy v bezprostřední blízkosti a provedeno bylo
také nové zastřešení prostoru pro odkládání sběru papíru a přilehlých skladů. Tato investice
přišla celkem na 1.700 tisíc korun, část ve výši 500.000,- korun byla pokryta dotací z
Olomouckého kraje.
Novým dlážděním byl opraven chodník za budovou obecního sálu a zpevněna plocha pod
kontejnery na tříděný odpad u Jednoty. Tyto stavební práce byly ve výši 125 tisíc korun.

Na podzim odstartovala také vloni avizovaná výstavba nové hasičské zbrojnice navazující na
budovu bývalé základní školy. Obec již obdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace, což bylo
pro nás podmínkou pro realizaci akce takovéto rozsahu – dotace je schválena ve výši
4.076.129,19 Kč. Souběžně s touto akcí je nadále připravováno využití ostatních prostor
v budově bývalé školy (přesunutí místní knihovny, či využití místním mysliveckým
spolkem) a tedy i její stavební úpravy. S žádostí o poskytnutí dotace obec neuspěla a čeká na
vyhlášení nového dotačního programu, vhodného pro použití na tuto investici.
DALŠÍ DĚNÍ – KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY
I po novém roce budou pokračovat práce na pozemkových úpravách . Možnost konzultace a
příležitost k podrobnějšímu vysvětlení a bližšímu seznámení se s obsahem soupisu nároků
vlastníků budete mít dne 29.1.2020 v době od 11.00 do 18.00 hodin a dne 30.1.2020 v době
od 9.00 do 17.00 hodin v obecním sále. V této věci je možné také kontaktovat ing. Jana
Lišku z firmy Georeal spol. s r.o., a to telefonicky na čísle 373733544 nebo e-mailem
jan.liska@georeal.cz . Státní pozemkový úřad vás vyzývá k využití této možnosti konzultace
z důvodů předání požadavků a námětů týkajících se uspořádání vašich pozemků (např.
umístění pozemků, jejich zcelení, tvar, vyrovnání hranic, zabezpečení přístupu, rozdělení
spoluvlastnictví….).
OBECNÍ ÚŘAD A MÍSTNÍ KNIHOVNA - VÁNOČNÍ OMEZENÍ
- před koncem roku bude obecní úřad otevřen pro veřejnost
v pondělí 23.12. v době 6,30 – 10.30 hodin,
v pátek 27.12. od 7,00 do 12,00 hodin,
v pondělí 30.12. od 6,30 do 8,30 hodin.
Místní knihovna bude otevřena v pondělí 23.12. po dobu otevření obecního úřadu.
- běžný provoz obecního úřadu i knihovny bude zahájen opět 2. 1. 2020
ČINNOST ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY HASIČŮ OBCE JINDŘICHOV
a) zásahy
- 24.7. likvidace sršňů v táboře Hradečky
- 22.9. dopravní nehoda křižovatka v k.ú. Lipná
- 16.11. dopravní nehoda Potštát Padesát lánů
b) ostatní aktivity jednotky
- členové absolvovali povinná cyklická školení velitelů, strojníků a nositelů dýchací techniky
- taktické cvičení: dálková doprava vody Olšovec Boňkov - Radíkov
ŠKOLA , ŠKOLKA, JÍDELNA
Jelikož mateřská škola přijímá i děti dvouleté, které vyžadují odlišnou péči než jejich starší
kamarádi, zajišťuje školka již druhý rok k těmto dětem i službu školního asistenta. Ten při
činnostech s nimi vypomáhá učitelkám, aby byla zajištěna řádná výchova pro obě věkové
kategorie. Pokud právě řešíte vy nebo někdo ve vašem okruhu známých situaci s umístěním
dítěte do mateřské školy, neváhejte a kdykoliv po předchozí domluvě s paní ředitelkou se
můžete do školky i s dítětem přijít podívat a získat zde podrobnější informace.
Zmiňovaná činnost školního asistenta je financována z dotace Evropské unie – projektu
Šablony II, takže nezatěžuje obecní rozpočet.

Školka i nadále zajišťuje službu doprovodu dětí v autobuse v případě zájmu přespolních
rodičů. Vždy je však nutná osobní domluva s ředitelkou školy.
Nabídka školní jídelny: vaření obědů pro veřejnost – v současné době je cena oběda 80,- Kč
(připomínáme, že je možné využít službu DONÁŠKY OBĚDŮ SENIORŮM ZDARMA),
rovněž je možné využít vaření houskových knedlíků na objednávku jednou za čtrnáct dní
a vaření jídla na pohřební hostinu (objednávky na tel. 581 625 390).
PRÁZDNINOVÉ omezení
- mateřská škola, základní škola i školní jídelna
budou uzavřeny ve dnech 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
ORDINAČNÍ DOBA OBVODNÍHO LÉKAŘE
Pro ordinaci ve Stříteži nad Ludinou nadále platí:
ÚTERÝ 07.00 - 12.00 hodin a ČTVRTEK 12.00 – 17.00 hodin
Před koncem roku však bude ordinační doba také omezena: 23.12. – 27.12. ZAVŘENO
30.12. 12.00 – 15.00 ordinuje v BĚLOTÍNĚ
31.12. 7.00 – 9.00 ordinuje ve STŘÍTEŽI n/L.

Z FARNOSTI
Bohoslužby během vánočních svátků
24.12.
22,00
hodin
25.12.
9,30
hodin
26.12.
9,30
hodin
29.12.
9,30
hodin
31.12.
9,30
hodin
1.1.
8,00
hodin
Stále platí nabídka pro nové dobrovolníky na zapojení se do pravidelného úklidu s některou
ze čtyř úklidových skupin (informace u Jany Biskupové – tel. 775690219)
Nadále bude probíhat přibližně 1x měsíčně po nedělní mši svaté farní kavárnička (termín
bude předem zařazen do ohlášek). Nabízíme tímto dobrovolníkům možnost zapojit se
aktivně do této činnosti a pomoct s organizací. (podrobnější informace u Aleny Pavelkové)
V uplynulých dnech proběhly volby do nové pastorační rady; zvolenými zástupci farníků
jsou paní Alena Pavelková a pan Alois Prokeš.

DALŠÍ INFORMACE - připomínáme z minulého čísla
Člověk v tísni pomáhá i na Hranicku
Organizaci Člověk v tísni možná znáte díky
humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí.
Věděli jste však, že poskytujeme sociální
služby také v České republice a od 1. 4. 2019
působíme také v Hranicích a širším okolí?
Pokud se nacházíte v obtížné životní situaci, rádi vám pomůžeme. Najdete nás na
Masarykově náměstí 122 (budova České pojišťovny, vchod z boční ulice). Naše služby jsou
bezplatné a při jejich poskytování jsou naši pracovníci vázáni mlčenlivostí.
Trápí-li vás problémy s dluhy, bydlením, sociálními dávkami, máte problémy ohledně
výchovy nebo vzdělávání svých dětí, nemůžete najít zaměstnání, chcete zjistit, jaká máte
práva při exekucích či řešíte jinou složitou životní situaci, neváhejte se obrátit na naše
poradenství.
Schůzky je možné sjednávat u nás v kanceláři, nebo po domluvě s našimi terénními
pracovníky také u vás doma. Využít můžete také konzultačních hodin každé pondělí od
13:30 do 15:30 na Úřadu práce v Hranicích (ul. Purgešova 1399) a každou středu od 9:00
do 11:00 v kanceláři (Masarykovo nám. 122, Hranice).
V čem vám můžeme pomoci?
RODINĚ v obtížné životní situaci: podporu, pomoc, poradenství, doprovody na úřady,
pomoc s dluhovou problematikou (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi).
DOSPĚLÉMU ve složitém životním období: podporu, pomoc, poradenství, doprovody na
úřady, pomoc s dluhovou problematikou (terénní služba).
Služby poskytují:
Bc. Markéta Tučná tel.: 778 421 325, email: marketa.tucna@clovekvtisni.cz
Bc. Aneta Balejová tel.: 775 414 264, email: aneta.balejova@clovekvtisni.cz
Terénní sociální pracovníky můžete také kontaktovat v pracovních dnech od 8:00 do 16:30
na výše uvedených telefonních kontaktech.
NEBOJTE SE NÁM ZAVOLAT, RÁDI VÁM PORADÍME.
Uvedené služby jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního fondu Zaměstnanost.

AKCE uskutečněné od vydání minulého čísla zpravodaje
SOBOTA 13.7. – pouť na Svatou Horu u Příbrami (společně s farností Střítež nad Ludinou)
SOBOTA 27. 7. – cyklopouť do Staré Vody u Libavé, při které jsme tentokrát měli
postaráno o adrenalinové zážitky – jedním z nich byla jízda v bouřce a pořádném lijáku
PÁTEK 9. 8. – plánované prázdninové spaní v knihovně se pro malý zájem nekonalo, snad
to vyjde příště ☺ (pokusíme se ještě lépe před akcí informovat)
SOBOTA 17.8. – hodová taneční zábava na výletišti ve skale za hudebního doprovodu
skupiny MyDva+ a samozřejmě tradiční skvělé myslivecké kuchyně
NEDĚLE 18.8. – hodová mše svatá a po ní vyhrávání místní dechové HUDBY u kostela
ÚTERÝ 20.8. – pohodové odpolední posezení ve skale s turnajem ve střelbě ze vzduchovky
v kategoriích muži, ženy, starší a mladší mládež. Pro nejmladší účastníky byl k dispozici
skákací hrad
SOBOTA 5.10. – „vlakovýlet“ za krásami země. Cílem byl letos hrad Pernštejn. Přestože
deštivé počasí výletu na kráse nepřidalo, prohlídka opravdu krásného hradu a příjemná
zastavení v kavárničkách určitě tento nedostatek vyvážily.

SOBOTA 12.10. – „putovní sklípek“ - ochutnávka vína v obecním sále za doprovodu
cimbálové muziky. Putovním jsme jej nazvali z prostého důvodu – nejeli jsme my do
sklípku, ale vinař přivezl svou výtečně zkapalněnou úrodu k nám.

SOBOTA 9. 11. – tradiční posezení se seniory, které již podruhé bylo doplněno promítáním
fotografií z více či méně vzdálené historie obecního dění
PÁTEK 15. 11. – oslava 30. výročí od „Sametové revoluce“ pořádaná obcí ve spolupráci
s místními spolky. Akce byla zahájena mší svatou v kostele, odtud se průvod, osvětlený
lucerničkami v rukou přítomných dětí, přesunul za doprovodu dechové hudby k pomníku
padlých ve světové válce. Zde starosta ve svém projevu připomněl nejen události
předcházející pádu totalitního režimu, ale rovněž podstatu demokracie a svobody slova.
Připomněl také významný Den válečných veteránů, který této vzpomínkové akci
předcházel.Následně byli všichni přítomní pozváni na malé občerstvení do obecního sál
SOBOTA 7.12. – myslivecký spolek pořádal svůj tradiční hon, i když ten letošní byl vlastně
trochu netradiční, a to v úlovku. Nebyl totiž střelen žádný zajíc, což se již dlouho (jestli
vůbec někdy) nestalo, ale bylo uloveno sedm divočáků – což se prý snad také dosud
nepovedlo. Tento úlovek doplnily ještě dvě lišky. Celá úspěšná akce byla ukončena poslední
lečí v obecním sále za doprovodu živé hudby.

ČTVRTEK 12.12. – předvánoční besídka ZŠ a MŠ, při které nám opět děti ze školky i žáci
ze školy – samozřejmě za doprovodu svých učitelek – předvedly své skvělé taneční i
divadelní dovednosti. Zcela právem za to sklidily obrovský potlesk. Paním učitelkám tímto
posíláme
poděkování za
trpělivou práci
s dětmi. Po
skončení
besídky byl
v sále otevřen
vánoční
minijarmark,
kde byly
k zakoupení
výrobky
z různých
materiálů a
k různému užití.

SOBOTA 14.12. – opět velmi zdařilý vánoční koncert v podání oblíbené dechové hudby
Moravská veselka, a znovu malý vánoční jarmark se spoustou drobností pro radost a také
(výtěžkem) k pomoci nemocným a zdravotně postiženým

AKCE připravované a plánované…
PONDĚLÍ 23.12. – tradiční sousedské koledování u vánočního stromu před obecním
úřadem; začátek v 18.00 hodin (od 17.00 bude na obecním úřadě probíhat příprava, proto
opět prosíme hospodyňky o malé příspěvky v podobě vánočního cukroví) Přestože budou pro
vás připraveny kelímky na čaj a svařáček (tentokrát z materiálu plně kompostovatelného),
uvítáme i variantu, že si přinesete vlastní hrnečky, čímž opět alespoň trochu snížíme
množství vyprodukovaných odpadů.
Připraveno bude pro vás opět i Betlémské světlo, proto nezapomeňte na lucerničky.
PONDĚLÍ 30.12. – vycházka ke mlýnu do Partutovic. Opět je zapotřebí, aby se zájemci o
polévku - gulášovku nahlásili Janě Biskupové - tel. 775690219 z důvodu zajištění alespoň
přibližně dostatečného množství. Odchod bude v 10.00 hodin od bývalé bramborárny.
PÁTEK 3.1. - maškarní ples v obecním sále – akce, která se v naší obci nekonala spoustu
let, proto odhoďte zábrany, připravte masky a přijďte se, jistě skvěle, pobavit
SOBOTA 4.1. – proběhne již tradiční Tříkrálová sbírka vyhlášená Charitou České
republiky. Koledníčci se zapečetěnými pokladničkami v doprovodu vedoucích vyrazí do
obce v 10.00 hodin z knihovny. Počet koledujících králů ještě není naplněn, nahlásit své dítě
můžete u Jany Biskupové – tel. 775690219
PÁTEK 10.1. – v obecním sále divadelní představení komedie Nový začátek v podání
divadelního spolku Ventyl z Hranic. Začátek bude v 19.00 hodin, představení není vhodné
pro děti do 12 let.
PÁTEK 17.1. – myslivecký ples za hudebního doprovodu kapely PHS
SOBOTA 25.1. – maškarní karneval pro děti
SOBOTA 7.3. – divadelní představení frašky Dovolená s rizikem v podání divadelního
souboru z Velké Bystřice (podrobnosti jsou ještě v jednání)
NEDĚLE 8.3. – vítání nových občánků do svazku obce
ČTVRTEK 30.4. – pálení čarodějnic
ČTVRTEK 7.5. – besídka ZŠ a MŠ ke Dni matek
KVĚTEN – stavění a kácení máje (termíny budou upřesněny později)
ČERVEN nebo ZÁŘÍ – zábavné odpoledne s myslivostí (termín je zatím v jednání)
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.

POŽEHNANÉ VÁNOCE, ZDRAVÍ A POHODU V NOVÉM ROCE

Vaše podněty a připomínky, o kterých by se měli prostřednictvím zpravodaje dozvědět i
ostatní spoluobčané můžete přinést osobně, vhodit napsané do poštovní schránky na budově
obecního úřadu nebo zaslat e-mailem na adresu podatelna@obec-jindrichov.cz

