ZPRAVODAJ OBCE
JINDŘICHOV

ČERVENEC 2020

Vážení spoluobčané,

v posledních měsících prožíváme velice složitou a náročnou dobu, pro kterou bychom
v našich dosavadních životech hledali jen těžko srovnání. Píše se milník lidstva, který se
jmenuje pandemie koronaviru. Zvlášť v naší republice je symbolem této situace především
šitá rouška. Kousek látky, který chrání naše rodiny, naše blízké, přátelé, sousedy, kolegy a v
důsledku i nás samotné. Myslím si, že ten kousek látky mnohé stmelil a ukázal, kolik ochoty k
pomoci v nás je. Já doufám, že roušky zůstanou symbolem doby, která je již za námi, i když
s jistotou to dnes nemůže nikdo říct. Jsem rád, že občané naší obce byli, až na malé výjimky,
od začátku zodpovědní a roušky po celou dobu nouzového stavu nosili. Moje poděkování
patří všem - myslím si, že víc ale ženám, kdo usednul k šicím strojům a pustil se nezištně do
šití roušek nejen pro svou potřebu, potřebu rodiny či známých, ale i pro lidi úplně cizí.
Doufejme, že doba roušková už úplně skončí a všichni se bez obavy z nakažení budeme moci
bez omezení všude nadechnout.
Také v souvislosti s proběhlou pandemií jsem přistoupil na nabídku zkušebního využívání
aplikace MOBILNÍ ROZHLAS pro rychlejší informování občanů. Podrobnější informace
jsou uvedeny dále v tomto zpravodaji.
Dá se říct, že vše souvisí se vším, takže pandemie významně negativně ovlivní také
rozpočtové příjmy všech obcí, nicméně na investiční akce, které máme v letošním roce
rozpracované a musíme je dokončit, financování zajištěno máme, a to částečně z rozpočtu
obce a významně z dotačních titulů. Jedná se především o stavbu Hasičské zbrojnice,
Rekonstrukci budovy staré školy, která v letošním roce čítá už 130 let, a stihnout bychom
měli a také chceme, zpevnit cestu pod hřbitovem.
Na letošní rok určitě nezapomenou děti a jejich učitelé, kteří museli zásadně změnit přístup
k výuce, ovšem asi nejtěžší úkol čekal po vyhlášení nouzového stavu rodiče, kteří se ze dne na
den sami stali učiteli vlastních dětí, a za to, že to zvládli, si zaslouží poděkování a velikou
jedničku s hvězdičkou. Pro rodiče to letos ale nekončí, protože právě začínají velké
prázdniny, a to znamená opět celodenní starost o děti. Já vám přeji hodně sil do těchto dvou
následujících měsíců, pevné nervy a všichni si ty prázdniny pořádně užijte.

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)
Za vodu spotřebovanou v letošním roce budete platit příští rok 20,-Kč/m3 a za vodu
odvedenou během letošního roku 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 – v případě zájmu si můžete část poplatků předplatit
zálohou.
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 může být úhrada
bez VS, v tomto případě však NEZAPOMEŇTE do textu pro příjemce nebo do poznámky
uvést text „poplatky č.p.….). Poplatky bez jakékoliv identifikace jsou vráceny zpět na účet,
ze kterého byly placeny.
Poplatky jsou dle obecních vyhlášek splatné do konce měsíce června – připomínáme
tento termín z důvodu několika málo nezaplacených.
Odvoz netříděného komunálního odpadu, tj popelnic, probíhá i nadále v pondělí
v pravidelných čtrnáctidenních intervalech – všechny termíny jsou vyvěšeny na webových
stránkách obce, na vývěsce u hospody a také v tomto zpravodaji. Rovněž nadále 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: 13.7.; 27.7.; 10.8.; 24.8.; 7.9.; 21.9.; 5.10.; 19.10.
Připomínáme, že do popelnic nepatří bioodpad (kompostér), plasty (pytle), sklo (kontejner),
papír (škola), plechovky (kontejner, jarní sběr), textil (kontejner – přiznáváme, že s jeho
vývozem byl nyní trochu problém, ale vzhledem k situaci, kdy spousta lidí nechodila do
práce, tak byly tyto kontejnery všude stále přeplněné a firma neměla kapacitu na jejich
vyprazdňování), elektroodpad (jarní sběr), velkoobjemný a nebezpečný odpad (jarní a
podzimní mobilní sběr), oleje a tuky (zatím na OÚ, připravuje se nákup zvláštních popelnic).
A HLAVNĚ – V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ DO POPELNICE NEPATŘÍ HORKÝ
(ANI TEPLÝ) POPEL !!!!!! Při tomto zjištění pracovníci svozové firmy hlásí tuto
skutečnost na obecním úřadě – včetně nahlášení místa a popelnici do vozu nevysypou. Při
jednom ze svozů v letošním roce však teplý popel nezaregistrovali, a následně od něj začal
hořet uvnitř svozového vozidla ostatní odpad. Celý obsah vozidla musel být proto vysypán
na volné prostranství, uhašen a následně znovu naložen. K tomuto však musel do Jindřichova
přijet nakladač s dalším vozem, což se samozřejmě projevilo na fakturované částce, která
byla o 6.964,65 Kč vyšší, než běžný vývoz, a která zvyšuje již tak značné náklady na
likvidaci odpadů.

Abyste měli alespoň hrubou představu o nákladech na odpadové hospodářství v naší obci,
tak za letošních 6 měsíců již obec zaplatila 118.104,60 Kč za odvoz popelnic; 27.051,60 Kč
za odvoz tříděného odpadu a 40.552,61 Kč za odvoz velkoobjemného a nebezpečného
odpadu.
Třídit odpady je však správné a ohleduplné k životnímu prostředí, což dokazuje Certifikát
společnosti EKO-KOM pro Obec Jindřichov o úspoře emisí CO2 v roce 2019
ve výši 14,882 tuny.
Znovu vám vkládáme také novou 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):
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Neděle

ZAVŘENO

Nadále pro vás (především pro ty z vás, kteří nemají chytrý telefon pro stažení níže popsané
aplikace Mobilní rozhlas) platí i nabídka služby zasílání hlášení rozhlasu e-mailem,
rozšířena je o možnost zasílání platebních informací k poplatkům a jiné vzájemné
korespondence. V případě zájmu Vás žádáme o doručení žádosti elektronicky, z adresy, na
kterou mají být informace doručovány, 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 vám k dispozici také na
webových stránkách obce http://www.obec-jindrichov.cz/urad-obce/povinne-informace/
v bodu č.12 Formuláře, kde si ho můžete vyplnit a zaslat hned společně se žádostí.

MOBILNÍ ROZHLAS = CHYTŘE KOMUNIKUJÍCÍ OBEC
Naše obec začne zkušebně využívat aplikaci Mobilní Rozhlas a postupně tedy bude schopna
chytré a efektivní komunikace s občany. Zapojte se tedy do komunikace o dění v obci i vy,
zaregistrovat se můžete zcela zdarma.
K čemu slouží Mobilní Rozhlas
Mobilní Rozhlas není pouze moderní obdobou klasického obecního rozhlasu. Nabízí
občanům mnohem víc. Kombinuje možnost rozesílek SMS zpráv, hlasových zpráv a emailů, čímž umožňuje přímou komunikaci mezi obecním úřadem a občany. Důležitá zpráva
vás tedy zastihne, ať už jste kdekoli. Obrovskou výhodou Mobilního Rozhlasu navíc je, že
neslouží pouze k jednostrannému informování o dění v obci, ale umožňuje vám také na
jednotlivá sdělení reagovat.
Starosta tedy vidí nejen komu bylo sdělení doručeno, ale také reakce příjemců.
Co nabízí Mobilní Rozhlas?
• Neunikne vám žádná důležitá informace, i když jste třeba v práci nebo na dovolené
• Sami si volíte, jaké informace chcete dostávat
• Máte možnost se zapojit do dění v obci a jednoduše sdělit vedení svůj názor
• Máte šanci nahlašovat problémy v obci, jako je nepořádek nebo vandalismus,
jednoduše přes aplikaci v mobilním telefonu. Aplikace je bezplatnou součástí
platformy Mobilní Rozhlas
• Můžete jednoduše pomáhat sousedům - třeba při hledání ztracených věcí nebo
zatoulaných zvířat
• Více peněz na důležité věci – Mobilní Rozhlas je levné a efektivní řešení obecní
komunikace
• Lepší znalost svých obyvatel, protože od nich má pravidelnou zpětnou vazbu
Proč se zapojit?
Do chytré komunikace se svou obcí se snadno můžete zapojit i vy. Stačí se do systému
zaregistrovat a nastavit si preference toho, jaké informace chcete od své obce získávat.
Budete tak dostávat skutečně jen ty zprávy, které vás budou zajímat. Registrovat se můžete
online na webu obec.mobilnirozhlas.cz, přes aplikaci v telefonu, nebo vyplněním tištěného
formuláře na obecním úřadě.
Kromě zpráv o zajímavých kulturních akcích či praktických upozorněních na odstávku,
poruchu apod. je Mobilní Rozhlas skvěle využitelný i v případě krizových situací. Obec
může občany varovat před nebezpečím a zároveň od nich získávat zpětné reakce. Skrze
automatizované telefonní hovory pak lze i třeba koordinovat dobrovolné hasiče.
Podstatou Mobilního Rozhlasu je, aby se potřebné informace vždy dostaly k příjemci. Je
totiž velký rozdíl mezi pouhým zveřejněním informace a jejím reálným doručením a
přečtením ze strany občana. Zapojte se tedy a ujistěte se, že Vám již z dění v obci nic
neunikne.

INVESTIČNÍ AKCE
Od loňského podzimu probíhá výstavba nové hasičské zbrojnice navazující na budovu
bývalé základní školy. V současné době je hotova hrubá stavba - věž na hadice včetně
střechy, vnitřních omítek i fasády - jak je patrno již z dálky; garáže jsou zatím bez fasády.
Souběžně s touto akcí již začala i vloni zmiňovaná rekonstrukce zbylé části budovy bývalé
školy, jelikož obec, jako vybraný náhradník, obdržela Rozhodnutí o poskytnutí požadované
dotace z MMR ve výši 2.021.329,- Kč. Na budově se dokončuje nová zateplená fasáda, jsou
vyměněna okna, nové budou vstupní dveře, v patře jsou ve třídách nové stropy a budou
položeny nové podlahové krytiny – včetně výměny celé podlahy v jižní třídě, na chodbě se
opravuje sociální zařízení. Můžeme se tedy těšit na knihovnu v nových větších prostorách
v jedné z historických budov obce. Pro druhou třídu prozatím konkrétní využití není určeno,
proto můžete i vy poslat obci své náměty.

Obec také obdržela oznámení Olomouckého kraje o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova na stavební úpravy prostranství pod hřbitovem, které by tedy měly, dle dotačních
pravidel, proběhnout ještě v letošním roce.

Požadovanou dotaci na vyhotovení projektové dokumentace pro vybudování chodníkové
trasy obec neobdržela, nicméně vzhledem k potřebě budování chodníků bude obec
zpracování dokumentace financovat z vlastních zdrojů.
DALŠÍ DĚNÍ – KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY
V letošním roce pokračují práce na pozemkových úpravách. V měsíci lednu využili někteří
z vás možnost osobní konzultace v této věci, mimo jiné i 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 – prázdninová omezení
- obecní úřad bude uzavřen od 28.7. do 3.8.
- knihovna bude prázdninové pondělky otevřena od 15.00 – 16.00 hodin, dne 3.8. bude
uzavřena
ČINNOST ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY HASIČŮ OBCE JINDŘICHOV
a) zásahy
- 8.2. – dopravní nehoda Potštát
- 1.3. – požár střechy a komína Potštát
- 16.3. – technická pomoc (odstranění stromu z komunikace)
- 6.4. – požár komunálního odpadu ve svozovém vozidle v naši obci
- 5.5. – požár odpadu Potštát
- 28.6. – dopravní nehoda Potštát
b) ostatní aktivity jednotky
- někteří členové absolvovali školení na obsluhu motorové pily, nový člen 40-ti hodinový
kurz strojníka; povinná cyklická školení velitelů, strojníků a nositelů dýchací techniky
letos prozatím z důvodů epidemiologických opatření absolvována nebyla
ŠKOLA , ŠKOLKA, JÍDELNA
Jelikož mateřská škola přijímá i děti dvouleté, které vyžadují odlišnou péči než jejich starší
kamarádi, zajišťuje školka nadále k těmto dětem i službu školního asistenta. Ten při
činnostech s nimi vypomáhá učitelkám, aby byla zajištěna řádná výchova pro obě věkové
kategorie. Zmiňovaná činnost školního asistenta je financována z dotace Evropské unie –
projektu Šablony II, takže nezatěžuje obecní rozpočet.
Pro příští školní rok je kapacita školky zcela zaplněna – přednostně byly přijímány děti
místní, následně do doplnění maximálního počtu i děti přespolní.
Nabídka školní jídelny: vaření obědů pro veřejnost – vzhledem ke skokovému nárůstu cen
potravin i ostatních položek na vstupu bude cena za oběd od 1.9.2020 zvýšena na 90,-Kč.
Zvýšená bude i cena oběda pro žáky ZŠ na 23,- Kč a pro děti MŠ na 35,- Kč. I přes toto
navýšení zůstává vaření obědů, z důvodu jejich nízkého počtu, ztrátové a dotované obcí.

Připomínáme, že je možné využít službu DONÁŠKY OBĚDŮ SENIORŮM ZDARMA,
vaření houskových knedlíků na objednávku jednou za čtrnáct dní a případně také vaření jídla
na pohřební hostinu (objednávky na tel. 581 625 390).
Prázdninová omezení
- základní škola uzavřena ve dnech 1. 7. 2020 – 31. 8. 2020
- mateřská škola uzavřena ve dnech 13. 7. 2020 – 23. 8. 2020
- školní jídelna uzavřena ve dnech 20. 7. 2020 – 23. 8. 2020
ORDINAČNÍ DOBA OBVODNÍHO LÉKAŘE
Pro ordinaci ve Stříteži nad Ludinou platí:
ÚTERÝ 07.00 - 12.00 hodin a ČTVRTEK 12.00 – 17.00 hodin
Z FARNOSTI
Také z pohledu duchovního života jsme prožili netradiční období – po část roku jsme měli
zákaz účasti na společné bohoslužbě, následně po částečném uvolnění opatření mají být
bohoslužby slouženy za dodržení určitých pravidel. V současné době z vydaných opatření
platí povinnost dezinfekce rukou při vstupu do kostela, vynechání kropení vodou a
pozdravení pokoje. Během trvání „rozvolněných“ opatření se letos poprvé povedlo uspořádat
i májové pobožnosti pro děti a s dětmi – za účast, a tím za zapojení se do dění ve farní obci,
jim patří velké poděkování. V červnu se uskutečnila rovněž Slavnost Božího Těla
s průvodem k oltářům, i když za menší účasti než v předchozích letech.
Z informací podaných kněžími proběhne letos jejich výměna. S panem děkanem jsme se
rozloučili minulou neděli – ten od 1.7. působí zpět v Polsku. Děkanský post bude místo něj
zastávat otec František Dostál, sloužící dosud v Hustopečích nad Bečvou a přilehlých
farnostech. O novém kaplanovi v Hranicích zatím informace nemáme. Novinkou je však
zpráva o odloučení naší a Střítežské farnosti od duchovní správy z Hranic a přiřazení pod
duchovní správu kněžím z Drahotuš. Toto sebou nejspíš přinese i nějaké organizační změny,
proto sledujte vývěsku a ohlášky v kostele. V neděli 19.7. proběhne v naší farnosti první
svaté přijímání, při kterém se rozloučíme také s otcem Jaroslavem Endlicherem. Mše svatá
bude výjimečně v 9.30 a po ní bude následovat (z epidemiologických důvodů také dlouho
vynechaná) farní kavárnička v sále. Své příspěvky do společného pohoštění můžete opět
přinést v 9.00 přímo do sálu. Za tuto aktivitu, za pomoc při chystání a následném úklidu sálu,
ale i za samotnou účast ve společenství patří všem Pán Bůh zaplať.
Velký úklid s následným posezením – tentokrát, pro podporu po „koronavirovém zavření“ –
v zahrádce místní hospody, je naplánován na ČTVRTEK 16.7. od 16.00 hodin. Takže letos
místo buřtů a jiných pochutin sebou jen penízky
Z ohlášek poslední neděle jsme se dozvěděli informaci, že proběhne oprava podlahy
v prostoru kněžiště. Podrobnější informace a harmonogram samotných prací zatím nemáme,
ale jistě budou při této činnosti zapotřebí nejedny ochotné a šikovné ruce. Sledujte proto
informace ve vývěsce a v ohláškách, případně v místním rozhlase.

AKCE uskutečněné od vydání minulého čísla zpravodaje
PONDĚLÍ 23.12. – tradiční sousedské koledování u vánočního stromu před obecním
úřadem – čaj i svařáček byly tentokrát čepovány převážně do vámi přinesených vlastních
hrnečků, čímž jsme alespoň trochu přispěli ke snížení množství vyprodukovaných odpadů.
Určitě bychom tento způsob chtěli udržet i pro příští akce.
PONDĚLÍ 30.12.

PÁTEK 3.1. - maškarní
ples v obecním sále – akce,
která se v naší obci konala
naposledy před ????? lety.
Počáteční obavy z účasti
masek se u pořadatelů rychle
rozplynuly a přítomní měli
možnost prožití skvělého
večera s dobrým jídlem,
pitím
i
tombolou,
a
nechybělo ani vyhlášení
nejlepších masek, při kterém
pořadatelé neměli snadné
rozhodování.
Následné
ohlasy byly jen a jen
pozitivní, takže – Dášo, díky
a těšíme se na příště !!!

vycházka ke mlýnu do Partutovic.

SOBOTA 4.1. –tradiční Tříkrálová sbírka vyhlášená Charitou České republiky. Malí králové
tentokrát vykoledovali pro dobré účely celkem 31.713,- Kč, proto VELKÉ díky patří jim i
všem dárcům.
PÁTEK 10.1. – v obecním sále divadelní představení komedie Nový začátek v podání
divadelního spolku Ventyl z Hranic.
PÁTEK 17.1. – myslivecký ples
SOBOTA 25.1. – maškarní karneval pro děti
SOBOTA 8.2. - hasičský ples
SOBOTA 22.2. - končiny pořádané ZŠ a MŠ
NÁSLEDUJÍCÍ AKCE BYLY NA ZÁKLADĚ VYDANÝCH OPATŘENÍ VLÁDOU
ČESKÉ REPUBLIKY Z DŮVODU ŠÍŘENÍ KORONAVIRU ZRUŠENY:
NEDĚLE 8.3. – vítání nových občánků do svazku obce
NEDĚLE 15.3. – divadelní představení frašky Dovolená s rizikem v podání divadelního
souboru z Velké Bystřice (podrobnosti jsou ještě v jednání)
ČTVRTEK 30.4. – pálení čarodějnic
ČTVRTEK 7.5. – besídka ZŠ a MŠ ke Dni matek
KVĚTEN – stavění a kácení máje (pro dodržení tradice proběhlo v úzkém kruhu)
PÁTEK 26.6. – myslivecká noc na výletišti ve skale

AKCE připravované a plánované .… pokud je situace s daném období dovolí
SOBOTA 25. 7. – „Anenská“ cyklopouť do Staré Vody u Libavé
SOBOTA 15.8. – hodová taneční zábava na výletišti ve skale za hudebního doprovodu
skupiny BLAMAJKO
NEDĚLE 16.8. – hodová mše svatá a po ní vyhrávání místní dechové hudby u kostela
(dobrovolné koláčové příspěvky se budou opět sbírat od 8.45 – 9.00 na obecním úřadě)
ÚTERÝ 18.8. – pohodové odpolední posezení ve skale s turnajem ve střelbě ze vzduchovky
v kategoriích muži, ženy, starší a mladší mládež.
NEDĚLE 20.9. – vítání občánků
SOBOTA 3.10. – „vlakovýlet“ za krásami země.

SOBOTA 24.10. – „putovní sklípek“ - 2. ročník ochutnávky vína v obecním sále za
doprovodu cimbálové muziky
SOBOTA 14. 11. – posezení se seniory
SOBOTA 21.11. – myslivecký hon
PÁTEK 27.11. – komedie „DĚDEČEK“ v podání divadelního souboru TYL Drahotuše
ČTVRTEK 10.12. – předvánoční besídka ZŠ a MŠ s tradičním „minijarmarkem“
SOBOTA 12.12. – vánoční koncert (hudba je ještě v řešení) a vánoční „minijarmark“
Může se stát, že z různých organizačních důvodů se mohou některé termíny změnit, a na
základě vašich nápadů a podnětů můžou být zařazeny i akce další. O tom však budete
informováni místním rozhlasem.

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

