ZPRAVODAJ OBCE
JINDŘICHOV

úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
dostává se k Vám první číslo Jindřichovského zpravodaje, který vznikl
na podnět některých našich spoluobčanů. Bude občasníkem a bude
vycházet minimálně 2x za rok. Přinese zprávy nejen o kulturních a
společenských akcích, které v uplynulém období proběhly, ale i o
investičních akcích, které byly v obci provedeny, a také informace o
projektech připravovaných do budoucna. Dále se zde také dozvíte o
kulturních a společenských akcích, které nás v tomto roce čekají.
Tento zpravodaj nebude politickým letákem, ale především možným
zdrojem informací pro všechny občany především naší obce, kterým
umožní zapojení se (a věřím, že se také zapojí) co nejvíce do dění
v obci, a to nejen do dění kulturního. Spoluobčané se mohou také
podílet svými příspěvky na vzniku dalších čísel zpravodaje nejen
články, ale také fotografiemi.
Závěrem bych rád všem, kteří se podíleli na pořádání
kulturněspolečenských, sportovních i jiných akcí poděkoval, a
přestože je již konec února, přeji všem spoluobčanům a čtenářům
tohoto zpravodaje v tomto roce hodně zdraví, štěstí a lásky. Dále přeji
Vám i Vašim rodinám hodně úspěchů v osobním i pracovním životě a
doufám, že i nadále se nám bude společně dařit zvelebovat naši obec.

Jaromír Blaha - starosta obce

ZASTUPITELSTVO OBCE JINDŘICHOV
volební období 2010 – 2014

BLAHA Jaromír

Jindřichov 44

starosta obce – uvolněný pro funkci

HAITL Václav

Jindřichov 64

místostarosta obce – neuvolněný pro funkci

členové:

BISKUPOVÁ Marie

Jindřichov 2

CABÁK Petr

Jindřichov 120

HAITLOVÁ Marie

Jindřichov 57

Ing. JORDÁN Zdeněk

Jindřichov 24

KUBÍČKOVÁ Marie

Jindřichov 86

PROKEŠ Alois

Jindřichov 14

ZAPLETAL Luděk

Jindřichov 43

Události roku 2010

V loňském roce jsme obdrželi dotaci ve výši 500 tisíc korun z POV Olomouckého kraje na
opravu střechy na budovách ZŠ a MŠ. Tako akce spočívala ve výměně střešní krytiny a
částečně i střešní konstrukce, dále ve výměně klempířských prvků, v opravě komínů a
výměně komínu k plynovému kotli. Byl položen nový chodník u zadního vchodu do školy,
byly opraveny odvody dešťových vod od okapových svodů kolem celé budovy. Celá akce
stála 1.127.386,-Kč a proběhla téměř celá v době letních prázdnin.
V období 1.-4. června bylo provedeno čištění a regenerace vrtu, který je zdrojem pitné vody
pro obec. Tato akce stála 52.152,-Kč, a spočívala v mechanickém a chemickém čištění.
Chemické čištění bylo provedeno za pomocí roztoku kyseliny citronové a peroxidu vodíku.
Po tomto procesu došlo na přechodnou dobu k neškodnému zabarvení pitné vody v obci.

V podzimních měsících byla provedena
rekonstrukce Čechova kříže u příčnice
směrem do Nejdku. Celá rekonstrukce stála
127.000,-Kč, z čehož 88.000,- tvořila dotace
z MMR.

Na podzim byla provedena také oprava účelové komunikace na horním konci obce vedoucí
k Deutscherům. Oprava byla provedena použitím horké recyklované balené směsi a stála
430.000,-Kč.
Z kulturněspolečenské
činnosti
obce
připomeneme například výstavu ke 120.
výročí zahájení vyučování ve školní
budově v Jindřichově, kdy jste v místním
sále mohli vidět nejen vyučovací
pomůcky,
předměty a dokumenty
současného školství, ale i předměty a
dokumenty z počátků vyučování v této
škole včetně lavic, ve kterých někteří z
Vás mohli sedět třeba už před 50-ti lety.
Uskutečněna byla beseda se seniory naší obce za doprovodu místního dechového kvintetu.
V prosinci proběhla v sále vánoční výstava s prodejem vánočních vazeb a výzdob. Po ní
následoval vánoční koncert v podání DH Děrničanka.
V předvečer štědrého dne proběhlo již tradiční koledování u vánočního stromu před obecním
úřadem pod vedením místní scholy a dechového kvintetu, při kterém jste měli možnost
vzájemně si ochutnat Vaše vánoční cukroví a zahřát se horkým čajem či svařákem.
Dechový kvintet a schola uspořádali v období vánočních svátků. také svůj koncert v místním
kostele.

Základní a mateřská škola

Tato organizace funguje v naší obci jako
spojené zařízení včetně školní jídelny, ve
které je možnost i stravování ostatních občanů
obce. Přestože je naše zařízení malé, nejsou
žáci v žádném případě „po škole“ za žáky
jiných větších škol, a to ve vybavení ani
v jiných aktivitách. V letošním školním roce
navštěvuje základní školu, která pracuje jako
malotřídní s 1.-4.ročníkem, celkem 10 žáků.
Do mateřské školy dochází v letošním roce
celkem 19 dětí. Pod vedením svých učitelek
se děti zapojily i v loňském roce do dění
v obci, a to vystoupením u příležitosti oslav
svátku matek, a při besedě se seniory obce v místním sále. V prostorách školky proběhla
vánoční besídka a dílničky pro maminky. Dále škola připravila pro děti velmi oblíbený
maškarní karneval. U příležitosti velikonočních i vánočních svátků byly děti „koledovat“ na
obecním úřadě, v místní zemědělské a.s.
Luha, i v prodejnách potravin. Děti
absolvovaly jako každoročně dva turnusy
plaveckého výcviku, účastnily se jako
pořádající organizace pěvecké soutěže
„Jindřichovský kokrháč“ a dále soutěže
v přehazované mezi okolními školami . Za
kulturními akcemi jely několikrát do
divadla v Novém Jičíně, či do MŠ ve
Střítež nad Ludinou. Maminky dětí
uspořádaly v říjnu v sále burzu dětského
oblečení a hraček.

Myslivecké sdružení Varta
Sdružení čítající 25 členů hospodaří na 1571ha honební plochy. Členové chovají 6ks
loveckých psů. Hlavní náplní je péče o honitbu a její vybavení (krmelce, kazatelny…) a zvěř
v ní. V současnosti zde žije srnčí a černá zvěř, zajíci, lišky, jezevci, kuny, ondatry, holubi
hřivnáči, straky, hrdličky zahradní, špačci, holubi doupňáci, křepelky, jestřáb, káně, krahujec,
krkavec, moták pochop, poštolka, sluka lesní, sojka a výr. Do honitby přichází rovněž jelení
zvěř. V roce 2010 bylo odloveno 82ks užitkové zvěře a 7ks lišek. Sdružení uspořádalo v roce
2010 jeden hon a dvě čekané na kachny. Myslivci také jako každoročně provedli přeléčení
zvěře proti různým chorobám.Pro zimní přikrmování využívají 22 krmelců, krmivo je
zajišťováno především od Luha, zem a.s.V loňském roce vybudovalo sdružení 3 umělé
betonové nory pro lišky, na které obdrželo příspěvek.
Kromě péče o honitbu a zvěř v ní vykázali myslivci také kulturní činnost v podobě
uspořádání mysliveckého plesu a Myslivecké noci ve skale.
Myslivecké sdružení jako nájemce pozemků Honebního společenstva Jindřichov zajišťovalo
valnou hromadu s občerstvením pro toto sdružení. Honební společenstvo poskytuje již
pravidelně část nájemného místní mateřské škole na vybavení pro děti. Za rok 2010 činil tento
dar 5.000,-.Kč.
Vedení mysliveckého sdružení děkuje všem sponzorům za příspěvky do tomboly na
myslivecký ples.

Sbor dobrovolných hasičů

K 1.1.2011 má náš sbor 107 členů, z toho 14. mladých hasičů.Jindřichovští hasiči se věnují
nejen pořádání kulturněspolečenských a sportovních akcí, ale i preventivně-výchovné činnosti
s dětmi a mládeží, a rovněž se podílejí na školeních členů zásahové jednotky obce vycházející
z řad členů sboru.
Soutěžní družstvo mladších žáků si v roce 2010 vedlo opět výborně, zúčastnili se 12 závodů a
svou pílí si znovu zajistilo 1.místo ve své kategorii ve Velké ceně mladých hasičů OSH
Přerov pro rok 2010. Již po tři roky za sebou dokázali naši mladší hasiči porazit v celkovém
hodnocení Velké ceny všechny družstva okresu Přerov. Pro družstvo starších žáků začala
sezóna 2010 také docela velkými nadějemi na pěkné umístění ve Velké ceně, a po
absolvování všech závodů skončilo v celkovém hodnocení na pěkném 5.místě.Soutěžní
družstvo mužů zahájilo přípravu na sportovní sezónu tradičně již v měsíci lednu. Tréninky
probíhaly v bývalé bramborárně akciové společnosti LUHA Jindřichov. S příchodem jara se
kluci přestěhovali s překážkami na hřiště a cvičiště pod vesnicí.Do 16.ročníku Velké ceny
OSH Přerov Memoriálu Leopolda Koutného kluci vstupovali s cílem obhájit pozice z
předešlého ročníku a skončit opět nejhůře do 10.místa, což se jim nakonec také podařilo.
Dvou pohárových soutěží se zúčastnili i „starší páni“. Muži nad 50let vybojovali na netradiční
soutěži v Partutovicích 3.místo a muži nad 40let na hodové soutěži v Olšovci obsadili
2.příčku. Naše děvčata ani v uplynulém roce soutěžní družstvo nesestavila, proto některá
závodila pod hlavičkami jiných týmů. 3.července jsme sami uspořádali 11.ročník pohárové
soutěže na sokolské louce pod vesnicí. Soutěže se zúčastnilo 18 družstev mužů a 8 družstev
žen. Počasí bylo krásné, ale účast družstev oproti jiným ročníkům menší.
V rámci preventivně výchovné práce jsme připravili relaci pro místní rozhlas, která radí
občanům jak postupovat při jarním úklidu zahrad a lesů. V této věci jsme využili i vývěsní
skříňky. Do preventivně výchovné činnosti můžeme také zařadit i již tradiční branný den
nebo-li den požární ochrany pro děti místní školy a školky, konaný dne 11.6. Patří sem i
výtvarná a literární soutěž Požární ochrana očima dětí, do které se děti zdejší školy a našeho
Sboru pravidelně zapojují.
Z další činnosti Sboru v roce 2010: ples s hudbou KALEJ, vodění medvěda, oslava svátku
sv.Floriána, stavění a kácení máje na hřišti, prodej občerstvení na 1.roč.Hranické věže, což je
výstup do 4.podlaží cvičné hasičské věže, spolupořadatelská služba na okrskové diskotéce
v Olšovci, hodová zábava s hudbou RELAX, posezení „malé hody“ ve skale, sousedské
posezení s opékáním makrel, s potahovou stříkačkou účast na oslavách 130.výročí SDH
v Bělotíně, na podzim jsme se podíleli v obecním sále na setkání Zasloužilých hasičů okresu
Přerov. Hasiči děkují všem svým příznivcům a přispěvatelům za podporu v jejich činnosti

vodění medvěda – končiny

kácení máje s kulturním programem

koledování u vánočního stromu 23.12.10

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ V ROCE 2011

7. 1. 2011
21.1.2011
29.1.2011
19.2.2011
26.2.2011
5.3.2011
8.3.2011
15.5.2011
5.6.2011
24.6.2011
2.7.2011
13.8.2011
14.8.2011
16.8.2011
27.8.2011
6.11.2011
x.11.2011
18.12.2011
23.12.2011

myslivecký ples
výroční valná hromada SDH
maškarní karneval ZŠ a MŠ Jindřichov
výroční valná hromada honebního společenstva a MS
Varta
ples SDH
vodění medvěda (hasiči)
zájezd do divadla v Ostravě
kulturní vystoupení v sále ke Dni matek
vítání občánků
taneční zábava na výletišti (myslivecké sdružení)
hasičská soutěž
hodová zábava na výletišti (hasiči)
hodové vytrubování u kostela
„malé hody“ na výletišti (hasiči)
myslivecká výstava a sportovní den pro děti (myslivci)
beseda se seniory
vepřové hody (hasiči)
vánoční koncert v podání DH Moravská veselka a
prodejní výstava vánočních vazeb a ozdob
sousedské koledování u vánočního stromu před obecním
úřadem

Termíny některých akcí jsou orientační, upřesněno bude vždy
plakáty nebo hlášením před každou akcí konkrétně.

Občanské sdružení Diakonie Broumov
ve spolupráci s obecním úřadem Jindřichov
VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ

SBÍRKU

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, nedávejte nám, prosím, odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Veškerou nepoškozenou obuv
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektromiku – z ekologických
důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

Věci dodávejte zabalené do zavázaných igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

sbírka se v obci Jindřichov uskuteční
ve dnech:

1. – 4. března 2011

čas:

v pracovní době obecního úřadu
(podle potřeby je možná domluva i jiné doby)

místo:

obecní úřad Jindřichov (knihovna)
Děkujeme za Vaši pomoc.

kontaktní osoba: Jana Biskupová (tel. 581 625 280, 775 690 219)

MÍSTNÍ

POPLATKY V ROCE 2011

ODPADY
Výše poplatku za odpady se pro rok 2011 nemění, zůstává ve výši
loňského roku, tj. 230,- Kč/osobu hlášenou v obci k trvalému
pobytu. Poplatek za objekt s číslem popisným nebo evidenčním,
v němž není nikdo přihlášen k trvalému pobytu na rok 2011 tedy
rovněž činí 230,- Kč.
Ve třídění odpadů je stále znát velký pokrok, nicméně se v obci
neustále nachází občané, kterým třídění nic neříká, a přestože poplatek
zaplatí, likvidují například plasty pálením v kotlích. Tím však škodí
nejen našemu ovzduší, ale především svému rodinnému rozpočtu.
Nadále Vás proto žádáme o pokračování v zavedeném systému
třídění. Na základě řádného třídění odpadů se do obecního rozpočtu
vrací nemalá finanční částka od firmy EKO-KOM, což také přispívá
k udržení výše poplatku zatím stále v dolní polovině sazby dané
zákonem (ten stanoví rozpětí až do výše 500,- Kč/osobu). Systém
značení popelnic určených k odvozu zůstává i nadále stejný – tj.
zavěšení červené visačky. Tyto „známky“ a rovněž pytle na plasty a
na nápojové kartony si nadále můžete dle Vaší potřeby vyzvedávat na
obecním úřadě.
Nové popelnice je možné si zakoupit na obecním úřadě (cena cca
1.100,-Kč), případně je nyní možné si popelnici pronajmout přímo
u svozové firmy Ekoltes Hranice za poplatek 110,-Kč/rok
s automatickou výměnou při běžném opotřebení a při poškození
vzniklém v souvislosti s vývozem samotnou firmou.

POPLATEK ZA PSA
činí 50,- Kč za prvního i každého dalšího psa, jehož majitel je v obci
Jindřichov přihlášen k trvalému pobytu.

PLATBA ZA VODU spotřebovanou v roce 2011 bude činit 15 ,Kč/m3
(za rok 2010 se rovněž platí 15,-Kč)

VŠECHNY POPLATKY JE NUTNÉ
dle platných Obecně
závazných vyhlášek zaplatit do konce měsíce června,
a to hotově do pokladny obecního úřadu nebo převodem na účet č.
8629831/0100 (desetimístné variabilní symboly jsou: odpady
1337xxxxxx , pes 1341xxxxxx , vodné 2310xxxxxx, kde první čtyři
místa označují druh poplatku a dalších šest míst identifikuje
poplatníka - za písmena „x“ doplníte datum narození osoby, za kterou
je poplatek placen ve formátu DDMMRR)
Např.: odpady- narození 5.1.1930 = VS 1337050130, u odpadů za rekreační objekt VS=
1337xxx, kde za xxx se doplní číslo budovy, za kterou se platí.

Svoz netříděného domovního odpadu (popelnice) bude v roce
2011 i nadále probíhat každé druhé PONDĚLÍ, a to v termínech
10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 30.5., 13.6.,
27.6., 11.7., 25.7., 8.8., 22.8., 5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11.,
28.11., 12.12., 27.12. Výjimky z jakéhokoliv důvodu budou předem
vyhlášeny místním rozhlasem. POZOR - ráno před svozem již
nedávejte do popelnice horký popel – tato nádoba nebude
vyvezena!!!!!
Svoz plastového odpadu bude proveden minimálně 4x ročně,
termín bude vždy předem vyhlášen místním rozhlasem. V případě
potřeby můžete sami plné a zavázané pytle s odpadem odevzdat na
OÚ (možno nechat před vraty do dvora OÚ – NE VŠAK BĚHEM
PÁTEČNÍHO
ODPOLEDNE,
VÍKENDU
NEBO
VE
SVÁTKY!!!).
Sklo můžete nadále odkládat do kontejnerů na těchto
stanovištích: zastávka autobusu na dolním konci; zastávka autobusu u
skalky; prodejna Jednota; autobusová točna; před domem č.90 na
horním konci
bude proveden opět formou
Svoz elektroodpadu
„putujícího“ kontejneru ve dnech 6. – 8. 4. 2011
Svoz
nebezpečného odpadu, starého textilu a
velkoobjemového odpadu proběhne v letošním roce dvakrát
v
předem stanoveném termínu
Starý papír se opět sbírá ve škole. Svázaný jej můžete zanechat
pod stříškou u skladů.
Jarní sběr železa provede sbor dobrovolných hasičů, termín
bude rovněž oznámen předem.
DŮLEŽITÉ

UPOZORNĚNÍ

Na základě výzvy Policie ČR Vás opět důrazně upozorňujeme, že stále
dochází k případům domovních krádeží. Tyto jsou páchány po vpuštění
cizích osob majitelem do objektu pod různými záminkami, např.
- prodej různého zboží (podomní prodej)
- odečty elektroměrů, plynoměrů
- vybírání nedoplatků za energie
- žádost o pomoc při poruše vozidla
- žádost o léky, jídlo, pití ……
- oznámení výher finančních i materiálních, a v souvislosti s tím
požadavek o složení určité finanční částky
- různé jiné záminky

DOPORUČENÍ:
v žádném případě nepouštět žádné neznámé cizí osoby do bytu ani do
domu. V případě vniknutí do objektu okamžitě volejte polici ČR (telefon
158), starostu obce (telefon 774 965 365) nebo obecní úřad (telefon
581 625 280). V případě požadavku hotovostní platby jakýchkoliv
nedoplatků – NIC NEPLATIT !!!! – všechny tyto platby probíhají
bezhotovostním způsobem (poštovní poukázka – složenka).
Od
podomních prodejců nekupovat žádné zboží – tímto jim ukážete uložení
vašich úspor, kterých se oni dokáží v nestřeženém okamžiku zmocnit.
Jelikož je v Jindřichově podomní prodej zakázán Nařízením obce
č.1/2003, okamžitě volejte výše uvedená telefonní čísla.

KONTAKTY:
Obecní úřad Jindřichov, Jindřichov 19, 753 01 Hranice
www.obec-jindrichov.cz
e-mail: obec.jindrichov@quick.cz
telefon/fax úřad: 581 625 280
mobil starosta: 774 965 365
mobil účetní:
775 690 219

