ZPRAVODAJ OBCE
JINDŘICHOV

ČERVEN 2021

Vážení spoluobčané,
poslední rok a půl prožíváme velice složité období, které, krom různých omezení, příkazů,
problémů v zaměstnání a s tím související finanční zajištění rodiny, ale především ztráty
blízkých a známých v důsledku onemocnění Covid, zasáhlo život každého z nás a ani dnes si
nemůžeme být jisti, co vlastně bude dál, co nás čeká za měsíc, za rok nebo dva. Je to zkouška
odhodlanosti, odolnosti, ale i lidskosti nejen v naší vesnici, republice, ale vlastně na celém
světě a doufejme, že v ní obstojíme, poučíme se a dokážeme v budoucnu takové situace řešit
pružněji a efektivněji.
Poděkování za ten rok a půl patří vám všem, ať už patříte mezi zdravotnický personál, který
byl přímo do boje s nemocí zapojen, mezi učitele nebo jste rodiči dětí a při distanční výuce
jste se na dlouhý čas učiteli stali, ale i každému z vás, kteří v rámci možností co nejvíce
dodržujete opatření vyhlášená vládou.
Pandemie také zavinila, že do dnešního dne nebyla slavnostně otevřena knihovna a hasičská
zbrojnice v budově staré školy, kolem které se to všechno točí. Budova byla postavena roku
1890 a v loňskem roce tudíž uplynulo sto třicet let její existence. Já jsem strašně rád, že se
podařilo najít důstojné využití nejen pro knihovnu a spolkovou místnost, ale částečně i pro
zázemí k hasičské zbrojnici, a že se budova opravila a neskončila demolicí, jak někteří
navrhovali. Ano, oprava byla nákladná, ale ta budova sem patří, je to kus naší historie
a mnozí si ji i pamatujeme ještě jako žáci sedící ve třídách v lavicích. Věřím, že většina z vás
je spokojena s opravou i s novým způsobem využívání a doufám, že vám zvědavost nedá
a 13. srpna se přijdete podívat na její slavnostní oficiální otevření.
Strašně rychle se nám přiblížilo léto a prázdniny, a tak po měsíci „téměř běžného režimu“,
kdy se dětem otevřela po dlouhé době opět škola, budou znovu doma. Tentokrát však nastane
čas společných rodinných dovolených, výletů, ale také starost rodičům a případně
prarodičům s hlídáním dětí. Já vám všem přeji, ať se vám léto vydaří, ať už ho strávíte
u rybníka, u moře, na horách nebo třeba jen na zahradě, ať máte co nejméně starostí
a pořádně si ho užijete. Také nám všem přeji, ať léto ve zdraví zvládneme a až opět skončí,
ať se vracíme už do zcela normálního života, to znamená děti do školy, my do práce,
z dnešního pohledu tedy do života pohodového.

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
Připomínáme, že poplatky je nutné mít uhrazeny do konce měsíce ČERVNA, a že je ještě
pár jedinců, kteří na včasnou úhradu pozapomněli. O platební informace si můžete zavolat na
tel. 581 625 280 nebo napsat na podatelna@obec-jindrichov.cz
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 do poznámky uveďte:
„poplatky č….“ ).
harmonogram svozu popelnic: 28.6.; 12.7.; 26.7.; 9.8.; 23.8.; 6.9.; 20.9.; 4.10.; 18.10.
Nadále jsou pro vás zdarma na obecním úřadě k dispozici žluté pytle na plastový odpad a
nápojové kartony (dávají se společně). Znovu vás musíme požádat, abyste pytle s odpadem
NEODKLÁDALI u obecního úřadu O VÍKENDU, a VŮBEC NE U ČISTIČKY
ODPADNÍCH VOD. V případě, že tento odpad opravdu nemáte do termínu svozu kde doma
uložit, odložte ho k obecnímu úřadu, ale pouze ve dnech pondělí – čtvrtek!!!
Jelikož opakování je matka moudrosti, a jelikož někteří občané stále neví, jak odpad třídit,
připomínáme znovu, že DO POPELNICE NEPATŘÍ bioodpad (téměř všichni máte
kompostér, případně je k dispozici kontejner u hřbitova a chystá se další), plasty a nápojové
kartony (dávají se dohromady a pytle si můžete zdarma podle potřeby vyzvednout na úřadě),
sklo (kontejnery jsou na pěti místech v obci a další se připravuje), papír (odložením u ZŠ a
MŠ pomůžete navíc škole k financím na další vybavení), plechovky (kontejner je prozatím
v jednom hnízdě, ale přibudou další, případně odevzdat při jarním sběru), textil (charitní
kontejner u Jednoty, případně jarní či podzimní sběr), elektroodpad (jarní sběr),
velkoobjemný a nebezpečný odpad (jarní a podzimní mobilní sběr), oleje a tuky (zatím stále
na OÚ, případně při jarním nebo podzimním sběru).
Podzimní MOBILNÍ svoz VO a nebezpečného odpadu v obci je naplánován na sobotu 11. 9.
Znovu vám vkládáme také změněnou provozní dobu sběrného dvora firmy Ekoltes Hranice,
a.s., kam můžete sami odvážet svůj velkoobjemný i nebezpečný odpad, a to bezplatně, po
prokázání se občanským průkazem (pro ověření místa trvalého bydliště k fakturaci obci).
PŘIVEZENÝ ODPAD SI OBČANÉ VYKLÁDAJÍ A TŘÍDÍ SAMI POD DOHLEDEM PRACOVNÍKA
SBĚRNÉHO DVORA (telefony pro případnou komunikaci jsou: 581674422, 777466106).
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Stále více se vás přihlašuje k odebírání hlášení rozhlasu a jiných informací (např. k placení
poplatků) prostřednictvím systému Mobilní rozhlas.cz. To je moc dobře, my jsme za to
velmi rádi, a vyzýváme i další spoluobčany k tomuto kroku. Občané, kteří nemají přístup
k internetu, mohou dostávat pouze vybraná důležitá hlášení, a to ve zkrácené podobě,
formou SMS zprávy. 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 – je však důležité vyplnit
správně své údaje, aby bylo patrné, kdo souhlas s užíváním osobních údajů dává.
Občany, kteří odebírají hlášení z e-mailové adresy podatelna@obec-jindrichov.cz tímto
žádáme, aby se zaregistrovali k odebírání e-mailů nebo zpráv z aplikace
www.mobilnirozhlas.cz

ZPOMAL, DOKUD NENÍ SKUTEČNĚ POZDĚ - rychlost není řešení
Někteří řidiči (i řidičky!!)
v naší obci
často překračují
povolenou
maximální rychlost.
Má-li naše obec 3 km,
„ušetříte“
při rychlosti 60 km/hod
přibližně 36 sekund !!!
Stojí za tohle
zdraví a životy???
„Když se rozhodnete na to šlápnout, počítejte s tím, že se může stát něco, co už nelze
vzít zpět, s čím už se dá jen hodně těžce žít…“ (...řidič, který způsobil smrtelnou nehodu).

INVESTIČNÍ AKCE
Pokračují přípravné práce na vybudování chodníkové trasy v obci – je dokončena projektová
dokumentace s rozpočtem akce cca 22 milionů korun. Jelikož tato investice bude finančně
velmi náročná, pustí se obec do samotné realizace pouze za pomoci dotace ze vhodného
dotačního programu.
Za pomoci dotace bude letos vybudováno další hnízdo s kontejnery pro tříděný odpad
a další kontejnery budou doplněny do hnízd stávajících.
Během letních prázdnin bude opravena propadající se plocha pro parkování aut vedle školní
jídelny
DALŠÍ DĚNÍ:
KONTROLA UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Někteří z občanů využili této příležitosti a podali ve stanoveném termínu své požadavky
na úpravy Územního plánu obce. Tyto budou nyní předány k dalšímu zpracování.
KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Nadále pokračují práce na pozemkových úpravách, schválen byl Plán společných zařízení.
VĚTRNÝ PARK
Starostové okolních dotčených obcí jednají společně s právníky a zástupci developerské
firmy o dalším postupu a možných podmínkách.
OBECNÍ ÚŘAD A MÍSTNÍ KNIHOVNA – PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
- obecního úřad - prozatím nejsou známy termíny čerpání dovolené pracovníků úřadu,
o omezení budete informováni rozhlasem
- místní knihovna bude dle dřívějších zkušeností během letních prázdnin otevřena
v pondělí 15.00 – 16.00 hodin; o jejím úplném uzavření z důvodu čerpání dovolené
budete informováni rozhlasem.
- v pondělí 12.7. proběhne v knihovně odpoledne stolních her. Od 16.00 hodin
si můžete přijít společně zahrát stolní hry – pozvání platí pro děti i dospělé, ukončení
v cca 18.00 hodin. Další „hravý podvečer“ můžete využít v pátek 13.8.
- naše knihovna se zapojila do soutěže ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ, kterou
vyhlásil Olomoucký kraj. Poukázku na nákup knih a jiné věcné ceny může vyhrát
každý, kdo v knihovně nebo na obecním úřadě odevzdá vysloužilý mobilní telefon a
poskytne své osobní údaje potřebné ke slosování. Navíc tímto činem každý soutěžící
dárce přispěje k ekologické likvidaci odpadu, který se najde jistě v téměř každé
domácnosti.

ČINNOST ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY HASIČŮ OBCE JINDŘICHOV
a) zásahy
- 31.1.
- 2.2.
- 5.5.

záchrana osoby v obci Lipná
dopravní nehoda na silnici Potštát - Hranice
požár kůlny ve Stříteži nad Ludinou

b) ostatní aktivity jednotky
- 5.6.
taktické cvičení na požár lesa ve vojenském prostoru Libavá
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
- mateřská škola bude uzavřena
- školní kuchyně nevaří

1.7. – 31.8.
12.7. – 20.8.
19.7. – 20.8.

Jelikož školní kuchyně nebude, stejně jako každé prázdniny, pět týdnů vařit z důvodu
čerpání dovolené, nabízíme strávníkům tipy na možnosti dovozu obědů:
-

z hranické jídelny Litovel - možnost výběru z jídelníčku, cena oběda je 110,- Kč
včetně dovozu. Přihlásit se můžete a podrobnější informace získáte na tel. 734 483 487

- z jídelny z Potštátu – během prázdnin možnost výběru z jídelníčku není, cena oběda
v červenci 100,- Kč a od srpna cca 110,- Kč včetně dovozu. Přihlásit se můžete a
podrobnější informace získáte na tel. 606 338 653
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
Pro kontakt s ordinací používejte, prosím, pevné telefonní linky
(Střítež n/L. 581 625 260, Bělotín 581 612 156), nepoužívejte mobilní telefonní číslo.
PRÁZDNINOVÉ omezení
V případě nepřítomnosti obvodní lékařky bude v ordinaci ve Stříteži nad Ludinou zástup,
pouze ve dnech 22.7. a 29.7. bude zastupovat MUDr. Vitovská v Hranicích

Z FARNOSTI
Postní dobu, omezenou pandemickými opatřeními, farníci prožili pravidelnými křížovými
cestami, při kterých si
připomínali utrpení
Ježíše Krista.
I na Velikonočních
bohoslužbách a obřadech
se museli střídat
a velkou část pobožností
trávili sledováním
přenosů v televizi
nebo prostřednictvím
internetu.
Jelikož nebylo možné
ani společné klapotání
a velikonoční koleda,
klapotali jsme opět
„společně, ale každý
před svým domem“
a velikonočními vajíčky
jsme společně ozdobili připravené břízky kolem nového schodiště na hřbitov.
Nyní začala naše farnost opět ožívat po „covidové době“ a přinesla sebou určité novinky:
Mimo pravidelné bohoslužby se každou druhou středu začaly konat mše svaté pro děti
(začátek bývá zpravidla
v 17.30), které se rovněž
zapojily
do
Májových
pobožností v měsíci květnu,
a to kytičkami a prosbami k
Panně Marii. Květen byl
zakončen slavnostní mší
svatou, při které k prvnímu
svatému
přijímání
přistoupily tři místní děti.
Farní oslavou byla také mše
svatá s průvodem ke čtyřem
vyzdobeným oltářům
za
doprovodu družiček a místní
kapely, ve svátek Těla a
Krve Páně (Božího těla).
Hurá prázdniny! 30.6. se uskuteční od 16.00 dětská mše svatá za poděkování za uplynulý
školní rok. Po ní si opečeme buřty na místním hřišti. Občerstvení si, prosím, každý přineste.
Za nepříznivého počasí „opékačka“ nebude. Více informací najdete v infolistu farností.
Účast na bohoslužbách nyní omezena není, platí však nadále použití ochrany úst i nosu
a dezinfekce rukou při vstupu do kostela. Farní kavárnička se prozatím stále nekoná.

NOVÁ ZBROJNICE A KNIHOVNA
Konečně nám epidemiologická situace trochu přeje a tak byl stanoven termín slíbeného
dne otevřených dveří v nové zbrojnici a ve zrekonstruovaných prostorách bývalé školy.
Při této příležitosti nám dovolte krátké shrnutí dlouhé historie této budovy:
- budova byla postavena, aby nahradila již nevyhovující třídu v objektu č.69, kam bylo
vyučování přemístěno z původní, již také nepostačující budovy č.66. V nové škole,
která byla v letech 1889-1890 vystavěna za cenu 10.092 zlatých a 32 krejcarů, včetně
daru císaře ve výši 150 zlatých, bylo zahájeno vyučování dne 16.9.1890, zapsáno bylo
tehdy 112 dětí, vyučovali zde řídící učitel Antonín Novák a s ním postupně podučitelé
Štěpán Záruba, Antonín Janásek, Václav Vrba, František Klvaňa, Bohumil Hlobil,
Metoděj Vaculík, Františka Stašová, Bedřich Heger, Adolf Jordán, František Vinklar a
Marie Jordánová. Po vzniku první republiky roku 1918 nastupuje opět Adolf Jordán,
který se vrací z vojenské služby, roku 1921 je jmenován řídícím učitelem místo
Antonína Nováka a v této funkci setrvává až do roku 1938. Společně s ním začíná
znovu učit také jeho manželka Marie jako „zatímně umístěná“, následně je výnosem
zemské školní rady ze dne 4. června 1923 jmenovaná na definitivní místo mladšího
učitele na zdejší škole. Po celý měsíc květen roku 1925 byla na naši škole každodenně
přítomna ve vyučování také přidělená učitelka Vilma Kucinová z Užhorodu, aby
„seznala naše školství, stýkala se s českým lidem a utvrzovala tím příslušnost k čsl.
republice“ (- citace z kroniky obce). V dubnu 1926 odchází pro nemoc dosavadní
učitelka ženských ručních prací Emilie Krasická, po ní se na tomto postu vystřídají
ještě učitelky Ludmila Honová, Marie Cimbálníková, Valerie Nohelová a po přerušení
znovu Marie Cimbalníková. V roce 1938 nastupuje na pozici řídícího učitele Josef
Přerovský a mladším „výpomocným“ učitelem se stává Josef Frélich. Oba však byli
hned v září v rámci mobilizace povoláni k vojenské službě, vyučování se na několik
dní přerušuje, přechodně začíná vyučovat Josef Tuček z Dobešova. Po demobilizaci
vyhlášené na základě podpisu Mnichovské dohody se oba učitelé vrací.
- v červenci 1939 byla ve škole zřízena „prázdninová osada pro nemocné děti z okresu
Hranice“, před koncem prázdnin byl v budově školy ubytován i motorizovaný oddíl
říšské branné moci, který se účastnil polního tažení na Polsko.
- 23. září 1940 byl zatčen a téměř 4 roky v Německu vězněn řídící učitel Josef
Přerovský, obě třídy tedy vyučoval a řídícího učitele zastupoval učitel Josef Frélich,
a to do 1. prosince, kdy jako zástupce správce školy nastupuje učitel Ludvík Šimon.
V roce 1942 byl Josef Frélich nasazen jako dělník do Říše, s Ludvíkem Šimonem
vyučuje Vlastimila Šimonová. V tu dobu bylo vydáno nařízení vyučovat němčinu –
tuto pozici vykonávala Marie Opletalová, po ní Jindřich Klásek.
- ve dnech 7.–15. dubna a 1.–7. května roku 1945 byla škola obsazena německým
vojskem, které kopalo zákopy a kulometná hnízda v různých částech katastru. Po
skončení války se znovu ujímá řízení školy osvobozený válečný vězeň Josef
Přerovský. Za jeho vedení se na pozici pomocného učitele vystřídali po Josefu
Frélichovi a Ludvíku Šimonovi ještě Miroslav Bednář, Miroslav Píše, Vlasta
Balharová a Ivana Zdráhalová (později Prokešová).

- v roce 1956 střídá Josefa Přerovského nový ředitel Jaroslav Rýpar a setrvává do roku
1985. Společně s ním vyučuje po celou dobu (s kratičkou pauzou mateřské dovolené)
nadále Ivana Prokešová - ta je ve výčtu učitelů nejdéle působící v této škole, a to
rovných 37 let. Ve školním roce 1976/77, po dobu dlouhodobé nepřítomnosti
Jaroslava Rýpara, sama ředitele zastupuje. Dalšími vyučujícími v tomto období byli
postupně krátkodobě Alena Šmídová, Marie Šuláková, a učitelé v důchodu Vlasta
Rýparová a Jan Hausner. Nově se ve škole zřizuje také pozice „školnice“.
- počínaje školním rokem 1985/86 je samostatná základní škola v Jindřichově zrušena
a budova č.86 se stává elokovaným pracovištěm základní školy Střítež nad Ludinou.
Po tuto dobu zde vyučovaly: Iva Polášková opakovaně s přerušením pro mateřskou
dovolenou (tato v současnosti zastává již druhé období funkci ředitelky, ovšem na
č.122), Hana Purgertová, Hana Malá, Věra Fojtíková, Anežka Brzobohatá a na
výpomoc, již jako důchodkyně, také opět Ivana Prokešová. Školním rokem 1996/97,
ve kterém nastupuje, okresním úřadem „pověřena řízením“, Radmila Gabrielová,
výuka na elokovaném pracovišti končí, škola v Jindřichově začíná opět pracovat
samostatně, a to jako spojené zařízení malotřídní základní školy pro 1.-3. ročník
a mateřské školy. Pro malý počet žáků je školní výuka přemístěna do části budovy
č. 122, kde sídlí dodnes. Tímto bylo 30. června roku 1997 vyučování v budově č.86
definitivně ukončeno.
- náboženství vyučovali v budově č.86 faráři: Jan Dokoupil, Rudolf Snášel, Josef
Burian, Josef Fiala, Vojtěch Treutler, Alois Vinkler, František Srovnalík, Josef Macek,
Josef Hymmer, František Vinklárek, Josef Spala, Jan Valenta, Oldřich Prachař
- dne 1. července roku 1939 byla v obci zřízena mateřská škola. Osobní a věcné náklady
hradila Ústřední matice školská v Praze, obec jí pouze měla vyčlenit místnost - pro
tento účel byla z budovy č.86 přestěhována knihovna, a to do hasičského skladiště.
Jako učitelka nastupuje ve školce Irena Hanzlíková, postupně zde působí také Otýlie
Ondrejčuková, Dagmar Boháčová, Marta Kašíková, Emílie Maderová, Jiřina Miková a
Vlasta Rýparová. Školka byla v budově umístěna dlouhých 37 let, postupně přestávala
vyhovovat jak z kapacitních, tak z hygienických důvodů (na 27m2 jediné učebny se
tísnilo i 25 dětí a v ložnici, zřízené z bývalého kabinetu, se mezi dvěma řadami
postýlek téměř nedalo projít) a v roce 1976 se slavnostně otevřela v nově postavené
budově č.122.
- obci vyvstala otázka, co s prostory a s celou budovou č.86 bude dál. Byly provedeny
větší úpravy ve školním bytě, který je po celou dobu pronajímán, ostatní prostory
chátraly. Nápad s úpravou do současné podoby přišel postupně při dlouholetém řešení
potřeby nové hasičské zbrojnice pro umístění techniky a potřebného zázemí zásahové
jednotky obce, jelikož dosud byla výjezdová vozidla parkována v pronajatých,
nevyhovujících prostorách starých garáží v areálu LUHA zem. a.s., a v objektu
hasičského skladiště z roku 1909 je umístěna technika historická. Původní projekt,
který řešil stavbu jako samostatnou vedle budovy č.86, byl připraven již v roce 2006,
z tohoto záměru však následně sešlo vybudováním dětského hřiště. Nová zbrojnice je
tedy řešena přístavbou z jihovýchodní strany budovy a zároveň využíváním její
přízemní části (kromě bytu). K využití jedné z bývalých tříd v horním patře přispěla

skutečnost umístění místní knihovny ve stísněných prostorách budovy obecního úřadu.
K realizaci těchto náročných projektů dopomohly poskytnuté dotace jak na zbrojnici,
tak na stavební úpravy zbylé části budovy a také na část vybavení těchto nových
prostor, o čemž jsme psali již v minulém čísle zpravodaje.
- ve výše uvedených souvislostech bychom měli alespoň krátce vzpomenout také vznik
a „putování“ knihovny: v roce 1920 bylo vydáno státní úřední nařízení, že v každé
obci musí být zřízena obecní knihovna. V Jindřichově nesla název „Veřejná obecní
knihovna a čítárna“ a byla umístěna do zatím prázdné světnice určené pro mladšího
učitele ve škole (nutno však připomenout, že již před tímto datem byla ve skladišti
umístěna „knihovní skříň“ a knihy, které byly převážně z darů občanů, každou neděli
půjčoval Josef Holčák). Knihovna zdárně plnila své poslání – roku 1923 čítala 374
svazků, roku 1925 již 476 svazků. V čítárně byly k dispozici časopisy obrázkové,
hospodářské i politické. Práci knihovníka zastával řídící učitel Adolf Jordán a
vypomáhal mu Cyril Hercik z č.p.20. V roce 1926 byla čítárna obohacena o rádio a
byla hojně využívána hlavně mládeží. Funkce knihovníků v dalších letech zastávali:
Josef Frélich, Milada Herciková, Antonín Lév, Jaroslav Rýpar, Erna Ondrová, Ivana
Prokešová a Jana Biskupová. Umístění knihovny bylo od jejího zřízení několikrát
změněno, a to v budovách č.86, 93, 56, 69, 39, 19 a letos se vrátila zpět do č.86. Byť
oficiální název již není „knihovna s čítárnou“, tak pohodlný čtenářský koutek je její
součástí.
V budově č.86 a v jejím bezprostředním okolí byly postupně prováděny tyto práce:
- 1919 pořízena nová venkovní okna ze severní strany; traverzou podepřena a
podezděna padající klenba nad záchodovými dveřmi v poschodí; ve třídách i na
chodbě otlučena stará a nahozena nová omítka a provedena výmalba
- 1921 seškrábána a nově nahozena venkovní omítka na budově a na chlévě, ve třídách
stolařem opravena a natřena okna, provedeny opravy v bytě správce, vykopány kanály
ze chléva a ze dvora přes cestu na náves, začala se stavět zeď na dolní školní zahradě
od potoka a kolem dvora (tehdy letní tělocvičny) a upravovat samotná zahrada
- 1922 vymalovány obě třídy, nově natřeny tabule a opraveny lavice
- 1923 dokončena úprava zahrady, postavena regulační zeď u horní zahrady,
vydlážděna ulička ke vchodu školy a postaven betonový mostek
- 1926 kanál přes cestu na náves osazen cementovými rourami a do něj svedena
i dešťová voda; do I. třídy zakoupena nová kamna a ve II. třídě dána nová podlaha;
dále provedeny menší zednické a stolařské opravy
- 1931 provedena regulace potoka před školou a postavena zeď se schůdky k potoku
- 11.7.1932 se v budově poprvé rozsvítila elektrická světla (elektrifikace obce)
- 1936 okresním úřadem bylo nařízeno vybudovat ve školách sprchové lázně jako
ochranu proti bojovým plynům - pro naši školu bylo nařízeno provést stavbu sprch do
konce června 1938
- 1949 národním výborem schválena oprava budovy
- 1950 vyměněna okna a provedena nová fasáda na budově
- 1956 natřena okna a vymalovány vnitřní prostory
- 1960 položena nová plechová střecha a nové bleskosvody
- 1961 zřízena koupelna v bytě ředitele
- 1962 nátěr všech oken
- 1963 vymalovány třídy a chodba

1966 vyměněny podlahy v obou třídách a instalovány parkety v bytě ředitele
1967 položena nová dlažba na chodbě
1968 vymalovány vnitřní prostory
1971 položeno linoleum v obou třídách a proveden nátěr oken z venkovní strany
1973 nátěr lavic a tabulí v obou třídách
1975 v učebnách i na chodbě provedena nová elektroinstalace, vše vymalováno,
natřená plechová střecha budovy
- 1976 oprava opadané římsy kolem celé budovy, výměna okapových žlabů, vybourání
okna a nahrazení skleněnými cihlami v jižní stěně budovy, nátěr venkovní omítky;
odvodnění sklepa budovy po stále větším pronikání vody z podzimních dešťů
- 2019/2021 zbourány chlévy, přistavěna hasičská zbrojnice, na původní části nová
zateplená fasáda, uvnitř provedena nová elektroinstalace, rozvody vody a odpadů,
nové podlahy ve třídách i na chodbě, nová okna a vstupní dveře, rekonstrukce
sociálního zařízení, vybavení knihovny a spolkové místnosti
-

O tom, jakými změnami budova prošla právě v poslední fázi, se přijďte přesvědčit:
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jižní strana
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DALŠÍ FOTOGRAFIE Z HISTORIE BUDOVY I Z PRŮBĚHU JEJÍ REKONSTRUKCE A
Z PRŮBĚHU STAVBY ZBROJNICE BUDOU KE ZHLÉDNUTÍ NA MÍSTĚ PŘI DNI
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Znovu vás tímto prosíme: kdo máte doma zajímavou fotografii týkající se právě této
budovy (vzhled budovy či zahrady, fotky tříd na konci školního roku) zapůjčte nám ji
pro použití při výstavě – spousta z vás rádo zavzpomíná na uplynulá léta.

AKCE „ne/uskutečněné“ od vydání minulého čísla zpravodaje
STŘEDA 23.12. – během celého odpoledne jste měli možnost přinést si domů Betlémské
světlo, které pro vás bylo připraveno v lucernách ve hrobce na hřbitově a také před domy
číslo 14, 44 a 66.
Sousedské koledování u vánočního stromu před obecním úřadem se nekonalo, možnost
zazpívat si koledy a vyslechnout přání starosty obce měli ale všichni, kteří vyšli ven a slyšeli
místní rozhlas. Při tomto jsme na sebe vzájemně mohli zamávat svítícími prskavkami a na
dálku si připít každý svým svařáčkem. Akce měla jistě svoji atmosféru, ale všichni doufáme,
že příští koledování proběhne v obvyklém stylu.
STŘEDA 30.12. – společně organizovaná vycházka ke mlýnu do Partutovic se nekonala,
někteří však tradici dodrželi a vyšli si v rodinném kruhu
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
se uskutečnila, ovšem také v jiné
podobě, než jsme zvyklí: žáci
z místní školy nám vyrobili postavy
Kašpara, Melichara i Baltazara,
kteří byli s pokladničkou umístěny
v kanceláři obecního úřadu. Do této
pokladničky
jsme
společně
dokázali nasbírat krásných 20.975,Kč. Kromě hotovostních příspěvků
zaslala spousta z vás částku přímo
na účet Charity bezhotovostním
způsobem.
Ještě jednou tedy
děkujeme dětem za krále a všem
přispívajícím za dary. Snad tyto
vyrobené ctihodné pány nahradí
příští rok opět živé skupinky
koledníků.

NEDĚLE 13.6. jelikož se epidemiologická situace zlepšuje a vládní nařízení se výrazně
rozvolňují, uspořádali jsme vítání čtyř občánků (akce byla původně plánována na březen)
Plesy, karneval, vodění medvěda, divadlo, pálení čarodějnic, besídka ke Dni matek ani
kácení máje se z důvodu epidemie a platných vládních nařízení nekonaly.

AKCE plánované (akce se plánují, ale jejich konání bude vždy záviset na
aktuální situaci a budete informováni rozhlasem)
SOBOTA 26.6.

sousedské posezení na výletišti ve skale s opékáním makrel a turnajem ve
ve střelbě ze vzduchovky

PONDĚLÍ 12.7. odpoledne stolních her v knihovně pro všechny hravé lidi od 16.00 hodin
PÁTEK 13.8.

den otevřených dveří v nové zbrojnici a ve zrekonstruované části budovy
bývalé školy od 17.00 hodin

PÁTEK 13.8.

hravý podvečer v knihovně (stolní hry, křížovky, rébusy)
v rámci dne otevřených dveří

SOBOTA 14.8.

hodová taneční zábava (pořádají myslivci)

NEDĚLE 15.8.

hodová mše svatá a po ní sváteční chvilka pohody s místní kapelou
(stejně jako v předchozích letech prosíme hospodyňky o malý příspěvek
hodových koláčků – vybírat se budou na obecním úřadě, čas bude
upřesněn podle začátku mše svaté; dovolím si moc prosit – nenoste
zákusky s krémem a čokoládou, protože se v teple a na sluníčku rychle
rozpouští)

PONDĚLÍ 6.9.

první společné čtení obecní kroniky v knihovně (plánováno je každé první
pondělí v měsíci od 17.00 – 18.00 hodin)

NEDĚLE 10.10. posezení se seniory
SOBOTA 20.11. myslivecký hon
ČTVRTEK 16.12. předvánoční besídka ZŠ a MŠ + malý vánoční jarmark
SOBOTA 18.12. vánoční koncert + malý vánoční jarmark
ČTVRTEK 23.12. koledování u vánočního stromu před obecním úřadem
ČTVRTEK 30.12. předsilvestrovský výšlap k partutovickému mlýnu
Může se stát, že budou uspořádány a mezi výše uvedené vloženy ještě akce další, ale vše
záleží na dalším vývoji (nebo raději nevývoji) epidemie (o tom vás budeme určitě
informovat prostřednictvím hlášení)
Je skvělé, že se do tvorby zpravodaje začínáte zapojovat i vy se svými příspěvky. Velmi
děkujeme také všem, kteří nám pomohli dát dohromady některá jména a data související
s budovou č.86 a také za zapůjčení dobových fotografií – ty ještě stále můžete na obecní
úřad nosit - my budeme moc rádi, že se o jejich zhlédnutí na výstavě podělíte s ostatními
spoluobčany.

www.cezdistribuce.cz/sluzba
NECHTE SE INFORMOVAT O ODSTÁVKÁCH ELEKTŘINY E-MAILEM NEBO SMS
Je to snadné.
Krok 1
Zaregistrujte se na webové stránce: www.cezdistribuce.cz/sluzba
Krok 2
Vyplňte:
EAN kód (18místný číselný kód najdete na vyúčtování za elektřinu)
Datum narození zákazníka / IČO
E-mail pro potvrzení nastavení služby
Krok 3
Registrovat můžete až 3 e-maily a 1 telefonní číslo pro SMS. Informace o odstávkách tak
mohou chodit nejen Vám, ale i ostatním členům rodiny nebo například nájemníkům.
A máte HOTOVO!
O plánovaných odstávkách elektřiny budete informováni zdarma, minimálně 15 dnů
předem e-mailem a SMS.

