ZPRAVODAJ OBCE
JINDŘICHOV

PROSINEC 2020

Vážení spoluobčané,
po roce opět prožíváme adventní čas, čas příprav na vánoce, čas, na který je
navázáno spousta tradic od výroby adventního věnce přes dekorace, až po výrobu
adventního kalendáře plného překvapení pro děti. Advent, který se blíží ke svému
konci, je období provoněné vůní jehličí a čerstvě upečeného cukroví. Atmosféru
dokreslují hořící svíčky na adventním věnci, a hlavně u dětí je advent dobou
nedočkavého těšení se na Ježíška. Je také časem pořizování posledních dárků,
časem úklidu a výzdoby domácnosti, případně návštěvy vánočních trhů – i když
v letošním roce vlivem epidemie v omezeném a stále se měnícím rozsahu, a časem
dalších radostí i starostí s předvánočním obdobím spojených. Právě
i vlivem
šířícího se viru máme letos možnost využít tento čas ke zpomalení, ztišení,
rozjímání, dobročinnosti a postu, jako to bývalo třeba za dob našich babiček. Tak
rychle, jak se blíží Vánoce, se blíží i konec roku a to je čas bilancování. Rok 2020
byl pro všechny velmi zvláštní a pro mnohé i velmi náročný. Museli jsme se
vyrovnat s věcmi, které jsme až do března letošního roku nemuseli řešit. Pandemie,
která zasáhla celý svět, nás vyřadila z běžného života. Každý z nás se musel naučit
žít s okolnostmi, které se dotýkají každodenních činností. Přesto všechno doufám,
že si zachováte pozitivní mysl a budete se i letos těšit z vánočních svátků, které
strávíte v klidu a pohodě v kruhu svých nejbližších. Doufám, že se nám všem podaří
načerpat sílu, abychom úspěšně zvládli vstup do dalšího roku. Za náročnou práci
v tom zvláštním a složitém letošním roce si mnoho lidí zaslouží poděkování. Těžko
můžu vyjmenovat všechny, ale přece jen bych chtěl zmínit zdravotníky, ale také
rodiče dětí, kteří se částečně stali jejich učiteli. Adventní čas byl každoročně také
časem setkávání. V letošním roce to není možné, proto byl u nás zrušen například
adventní koncert a bohužel, nepotkáme se ani 23. prosince na tradičním
koledováním u vánočního stromu.
Dovolte mi, abych Vám jménem svým a rovněž jménem zastupitelstva obce popřál
krásné a příjemné prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších
a v roce
2021 především mnoho zdraví, štěstí, pracovních i osobních úspěchů.
Nám všem přeji, abychom byli silní, trpěliví a ohleduplní, aby se všechna současná
omezení a zákazy brzy staly jen neblahou vzpomínkou.

Krásné a požehnané Vánoce Vám všem přeje
Jaromír Blaha - starosta

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
PLATBY V ROCE 2021
poplatek za odpady
420,- 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 2020)
stočné (dle vodoměru)
33,- Kč/m3 (za odpadní vodu odvedenou v roce 2020)
stočné (směrná čísla) 1.155,-Kč/osobu (tj.35m3x33,-Kč)
čtenářský poplatek v knihovně
od 1. 1. 2021 SE NEPLATÍ
Za vodu spotřebovanou (vodné) v roce 2021 budete další rok platit 20,-Kč/m3 a za vodu
odvedenou během roku 2021 do kanalizace (stočné) zaplatíte 35,-Kč/m3. Platba stočného za
rok 2021 dle směrných čísel bude činit 1.225,- Kč/osobu (35m3 x 35,-Kč). (tyto částky však
budou aktuální pro placení v roce 2022)
! ! ! ! ! NAHLÁŠENÍ STAVŮ VODOMĚRŮ ! ! ! ! !
Stejně jako v předchozích letech 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: voda-číslo popisné-číslo opsané
z vodoměru) znovu připomínáme: DO KONCE ROKU ! ! ! ! !
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: „poplatky č….“ ). Poplatky jsou dle obecně závazných 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 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: 28.12.; 11.1.; 25.1.; 8.2.; 22.2.; 8.3.; 22.3.; úterý 6.4.; 19.4.
Jelikož se z naší obce odváží stále značné množství netříděného odpadu, připomínáme znovu,
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).

Znovu vám vkládáme také změněnou 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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Během nouzového stavu může být otevírací doba omezena, je dobré, předem si zavolat
na tel. číslo 777 356 735.

PŘIVEZENÝ ODPAD SI OBČANÉ VYKLÁDAJÍ A TŘÍDÍ SVÉPOMOCÍ POD
DOHLEDEM PRACOVNÍKA SBĚRNÉHO DVORA.
Nadále pro vás platí nabídka služby zasílání hlášení rozhlasu e-mailem. Obec začala pro tento
účel využívat systém Mobilní rozhlas.cz, do kterého jsou už mnozí z vás přihlášeni. Některým
tak v současnosti chodí hlášení rozhlasu 2x, a to právě ze zmíněné nové aplikace a nadále
z obecního e-mailu. Od nového roku budou tyto duplicitní kontakty z e-mailového adresáře
vymazány a hlášení budete dostávat již pouze z Mobilního rozhlasu. Zároveň tímto nabádáme
i další občany, aby jednoduchým způsobem přešli na využívání této nové aplikace. Občané,
kteří nemají přístup k internetu, mohou dostávat vybraná důležitá hlášení, a to ve zkrácené
podobě, formou SMS zpráv. Tito však musí o zařazení do adresáře Mobilního rozhlasu požádat
někoho z blízkých nebo přímo pracovníky obecního úřadu. Evropské nařízení GDPR je již
součástí aplikace a není již nutné proto vyplňovat formulář zvlášť. Apelujeme tímto na občany,
kteří odebírají hlášení pouze klasicky z e-mailové adresy podatelna@obec-jindrichov.cz, aby
se zaregistrovali v aplikaci MOBILNÍ ROZHLAS.CZ (je to opravdu jednoduché
).

INVESTIČNÍ AKCE
Do svého finále dospěla stavba nové hasičské zbrojnice, navazující na budovu bývalé základní
školy, ve které jsou již zaparkovaná výjezdová vozidla; a kde jednotka požární ochrany, která
je organizační složkou obce, najde své potřebné, dosud chybějící zázemí. Tato investice byla
podpořena ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím HZS ČR dotací ve výši
4.076.129,19 Kč. Celá investiční akce dosáhla hodnoty 9.162.554,62 Kč

Souběžně s touto akcí probíhala rekonstrukce zbylé části budovy základní školy (kromě bytu).
Do jedné ze dvou tříd v horním patře bude po dovybavení přestěhována místní knihovna, která
nyní sídlí ve stísněných prostorách na obecním úřadě. Pro druhou třídu se prozatím využití
hledá – budeme rádi i za vaše návrhy možného využívání těchto prostor. Rovněž tato akce
byla podpořena dotací, a to z Ministerstva pro místní rozvoj, ve výši 2.021.329,- Kč, celková
výše této akce se vyšplhala na hodnotu 3.577.408,18 Kč Proinvestované částky jsou určitě
vysoké, ovšem potřebná zbrojnice a věříme, že i nová knihovna budou využívány po spoustu
dalších let. Zachována tímto zůstala jedna z nejstarších obecních budov – bývalá základní
škola (jejíž připomínka zůstane v části knihovny). Obec počítá s uspořádáním dne
otevřených dveří v nových prostorách, ale z důvodu epidemie musí být tato akce
prozatím odložena na neurčito.

V těchto dnech byly dokončeny také práce na třetí dotované investiční akci – Vybudování
nového schodiště a zpevnění plochy pod hřbitovem. Odstraněné schodiště ke hřbitovu
některým z vás scházelo a prostranství před ním je využíváno při shromažďování občanů u
příležitostí oslav různých výročí, či při tradičním koledování u vánočního stromu (ani tato
akce se však letos z důvodu epidemie neuskuteční). Tuto investici podpořil svou dotací ve výši
380.000,- Kč Olomoucký kraj, celkové výdaje činily 857.922,45 Kč.

Již delší dobu probíhají přípravné práce na vybudování chodníkové trasy v obci. Jelikož tato
investice bude finančně velmi náročná, pustí se obec do samotné realizace pouze za pomoci
dotace ze vhodného dotačního programu.
DALŠÍ DĚNÍ – KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Nadále pokračují práce na pozemkových úpravách, schválen byl Plán společných zařízení.
OBECNÍ ÚŘAD A MÍSTNÍ KNIHOVNA - VÁNOČNÍ OMEZENÍ
- Provoz obecního úřadu
pondělí 21.12. 6,30 – 17,00 hodin
úterý 22.12. 6,30 - 15,30 hodin
středa 23.12. ZAVŘENO
pondělí 28.12. 6,30 - 12,00 hodin
29.12. – 1.1.
ZAVŘENO

- Místní knihovna bude otevřena v pondělí 21.12. od 15,00 – 17,00 hodin (vstup bude
opět povolen jednotlivě, s výjimkou členů domácností)
- běžný provoz obecního úřadu (v rámci vývoje epidemiologické situace) bude zahájen
opět 4. 1. 2021

ČINNOST ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY HASIČŮ OBCE JINDŘICHOV
a) zásahy
- 17.7.
- 9.8. a 15.8.
- 5.9.
- 28.9.
- 5.10.
- 13.10.
- 14.10.
- 29.11.
- 11.12.

dopravní nehoda Potštát
požár kompostu – skládka na Jelením kopci
požár Bělotín (planý poplach)
požár štěpky Kozlov
požár kotelny Střítež nad Ludinou
odklizení spadlých stromů; 4x Lipná
odklizení spadlých stromů; 1x Jindřichov, 1x Partutovice
požár rodinného domu Olšovec
požár traktoru ve vojenském prostoru Libavá

b) ostatní aktivity jednotky
- povinná cyklická školení strojníků byla z důvodů epidemiologických opatření absolvována
formou e-learningových kurzů
ŠKOLA , ŠKOLKA, JÍDELNA
Nabídka školní jídelny: vaření obědů pro veřejnost – v současné době je cena oběda 90,- 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
- základní škola bude uzavřena od 21.12.
- mateřská škola a školní jídelna budou uzavřeny od 23. 12.
- provoz celého zařízení bude zahájen 4.1.2021 (pokud nebude omezen novým vládním
nařízením)
ORDINAČNÍ DOBA OBVODNÍHO LÉKAŘE
" MUDr. Kutějová informuje své pacienty, že po celou dobu její mateřské dovolené ji bude
zastupovat MUDr. Anna Smyčková. Sestřička Anděla Klvaňová je pro Vás v ordinaci nadále,
jak jste zvyklí. Pro kontakt s ordinací používejte, prosím, pevné telefonní linky (Střítež n/L.
581 625 260, Bělotín 581 612 156), nepoužívejte mobilní telefonní číslo. Všem pacientům
MUDr. Kutějová velmi děkuje za spolupráci a přeje pevné zdraví a pohodové vánoční svátky"

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 omezena takto:
23.12. ZAVŘENO zastupuje MUDr. Jadrníček v Hranicích, tel. 581 661 487
28.12. 12.00 – 16.00 ordinuje v BĚLOTÍNĚ
29.12. 7.00 – 12.00 ordinuje ve STŘÍTEŽI n/L.
30.12. ZAVŘENO zastupuje MUDr. Jadrníček v Hranicích
31.12. ZAVŘENO akutní stavy řešit prostřednictvím pohotovostní služby
Z FARNOSTI
Bohoslužby během vánočních svátků
24.12.
21,30
hodin
25.12.
9,30
hodin
26.12.
11,00
hodin
27.12.
11,00
hodin
30.12.
16,30
hodin
1.1.
11,00
hodin
Podle platných vládních nařízení může být nyní na bohoslužbě přítomný počet osob
odpovídající 20% kapacity míst k sezení. Z tohoto důvodu vás kněz žádá o nahlášení se na
některý z uvedených termínů, aby se každý z nás mohl zúčastnit alespoň jedné sváteční
bohoslužby. Hlásit se můžete u p. Aloise Prokeše (tel.725 131 216)
Setkávání se ve farní kavárničce se obnoví až na základě vývoje epidemiologické situace a
v souladu s vládními nařízeními.
OSTATNÍ INFORMACE
Finanční úřad pro Olomoucký kraj upozorňuje na blížící se termín pro podání
daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021
TERMÍN - 1. únor 2021
KDO MÁ POVINNOST PODAT - Poplatníci, kteří v roce 2020 nově nabyli do svého
vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo zdanitelnou jednotku; dále poplatníci, kteří na
v minulosti přiznané zdanitelné stavbě provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně
zlikvidovali a na základě těchto změn došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku; a dále
Poplatníci-vlastnící parcely u nichž došlo ke změně výměry na základě revize katastru
nemovitostí
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NEBYLA ZRUŠENA - zrušena byla daň z nabytí
nemovitých věcí, nikoliv daň z nemovitých věcí.
INFORMACE K PODÁNÍ PŘIZNÁNÍ - veškeré informace naleznete na stránkách
www.financnisprava.cz . V případě dotazů kontaktujte příslušné územní pracoviště.

AKCE uskutečněné od vydání minulého čísla zpravodaje
NEDĚLE 16.8. – hodová mše svatá a po ní vyhrávání místní dechové hudby u kostela a
pohoštění darovanými hodovými koláčky a zákusky
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

Z DŮVODU ŠÍŘÍCÍ SE EPIDEMIE KORONAVIRU
SE ŽÁDNÁ DALŠÍ Z PLÁNOVANÝCH AKCÍ NEUSKUTEČNILA,
takže jen stručně pro připomínku, o co jsme přišli:
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
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“
Namísto tradičního společného posezení se seniory roznesly členky kulturní komise seniorům
domů malou pozornost v podobě kalendáře a nákupní tašky.
Minulý týden jste měli možnost (a hojně ji využili) na obecním úřadě zakoupit vánoční hvězdy
s výtěžkem putujícím na dětskou onkologii v Olomouci, a dále také oblíbené vánoční svícny,
především na hroby.
Pracovníci základní a mateřské školy společně s žáky roznesli do každého domu vyrobené
vánoční přáníčko, které je také jen malou náplastí za velmi oblíbenou a vždy hojně
navštívenou, ovšem v letošním roce rovněž neuskutečněnou, vánoční besídku.

AKCE plánované - vzhledem ke zhoršujícímu se vývoji epidemiologické situace
se však většina z nich opět neuskuteční (takže alespoň pro váš přehled):
STŘEDA 23.12.
Betlémské světlo bude pro vás k dispozici 23.12. od 12.00 hodin a bude umístěno ve hrobce
na hřbitově a také u domů č.p.14 - Prokešovi, 66 – Biskupovi, 44 – Blahovi starosta), odkud
si ho můžete ve svých lucerničkách odnést do svých domovů.

Tradiční sousedské koledování u vánočního stromu před obecním úřadem se letos z důvodu
epidemie a s ní souvisejících vládních opatřeních neuskuteční. Náhradou (i když víme, že
také velice slabou) bude přání starosty obce a koledy vyslané k vám prostřednictvím obecního
rozhlasu, a to v době 18.30 – 19.00. Můžeme si tak stejně jako při velikonočním klapotání
„všichni společně, i když každý zvlášť“ zazpívat u svého domu a popřát si do těch
nadcházejících svátků alespoň se sousedy, které máme „na dohled (samozřejmě s dodržením
bezpečné vzdálenosti) či na doslech“. Takže – teplé oblečení a obutí, svítící lucerničku, aby
vás sousedi viděli, klidně i v hrnku svařáček a vyjděme před svá obydlí poslechnout a také si
zazpívat známé koledy.
Krásným bonusem navíc by mohlo být, když se, se závěrečným zvoněním zvonů v 19.00,
rozzáří u každého domu všem známé prskavky. Pokud nemáte doma, máme je pro vás
připravené k vyzvednutí zdarma ve dnech 21. - 22.12. na obecním úřadě; přijďte si pro ně nebo
vyšlete děti, které se jistě rády proběhnou. Vytvořme si tak společně, v rámci letošních omezení
a možností, příjemnou atmosféru končícího adventu a nastupujících Vánoc.
STŘEDA 30.12. – vycházka ke mlýnu do Partutovic se letos NEORGANIZUJE
PÁTEK 8.1. - maškarní ples

NEBUDE

SOBOTA 9.1. – proběhne (nebo lépe řečeno „měla by proběhnout“) již tradiční Tříkrálová
sbírka vyhlášená Charitou České republiky. Koledníčci se zapečetěnými pokladničkami
v doprovodu vedoucích by měli vyjít do obce v 9.30 hodin z knihovny. Počet koledujících
králů zatím není naplněn, nahlásit své dítě můžete u Jany Biskupové – tel. 775 690 219. Pokud
z důvodu epidemie nebude možné vyslat koledníky do domácností, bude pokladnička Charity
umístěna na obecním úřadě a své příspěvky můžete přinést individuálně tam; také budete
informováni o čísle účtu pro případný převod příspěvku bezhotovostně – toto vše se dozvíte
prostřednictvím rozhlasu.
PÁTEK 15.1. – myslivecký ples

NEBUDE

SOBOTA 23.1. – maškarní karneval pro děti

NEBUDE

SOBOTA 30.1. – hasičský ples

NEBUDE

SOBOTA 13.2. - končiny
NEDĚLE 7.3. – vítání nových občánků do svazku obce
NEDĚLE 21.3. – divadelní představení Dovolená s rizikem (divad. soubor Velká Bystřice)
PÁTEK 30.4. – pálení čarodějnic
ČTVRTEK 6.5. – besídka ZŠ a MŠ ke Dni matek
KVĚTEN – stavění a kácení máje (termíny budou upřesněny později)

