ZPRAVODAJ OBCE
JINDŘICHOV

červen 2012

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Připomínáme tímto občanům, že do konce měsíce června je nutné zaplatit obecnímu úřadu
poplatky za odpady, za psa a za spotřebovanou vodu. Poplatek za odpad činí v letošním roce
250,- Kč/osobu, poplatek za psa zůstává 50,-Kč, vodné činí 15,-Kč/m3. Zaplatit můžete
hotově do pokladny obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem na č.ú.8629831/0100,
variabilní symbol pro odpady je nově 1340xxxxxx, pro psa 1341xxxxxx a pro vodné
2310xxxxxx (za xxxxxx bude dosazeno datum narození poplatníka nebo do poznámky uveďte
vaše jméno a příjmení). Připomínáme také čtenářům, že je potřeba zaplatit čtenářský poplatek
v místní knihovně, který činí 40,-Kč (pro děti školou povinné 20,-Kč)
Přestože je produkce tříděných odpadů v obci značná, stále je také velmi vysoký počet
vyvážených popelnic s netříděným odpadem, a to i mimo topnou sezonu. Proto Vás tímto
žádáme o ještě zodpovědnější přístup ke třídění jednotlivých druhů odpadů.
Na základě množících se upozornění občanů na volně pobíhající psy v obci Vás tímto
upozorňujeme na platnou Obecně závaznou vyhlášku, která volný pohyb domácích zvířat na
veřejném prostranství ZAKAZUJE.
Rovněž připomínáme, že od loňského roku je v platnosti Obecně závazná vyhláška o ochraně
nočního klidu a regulaci hlučných činností, která ukládá omezení hlučných činností a projevů
v době nočního klidu (tj. od 22.00 do 06.00 hodin), a dále ZAKAZUJE používání hlučných
strojů a zařízení o nedělích.
Pro informaci přikládáme harmonogram svozu netříděného odpadu (popelnic) v letní sezoně:
11.6., 25.6., 9.7., 23.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10., o zimních termínech
svozů vás budeme informovat později, měly by však pokračovat v pravidelných
čtrnáctidenních intervalech.
Při této příležitosti připomínáme, že cena za vodu spotřebovanou v letošním roce se
schválením zastupitelstvem obce zvedla na 17,-Kč/m3.
INFORMACE O (NE)POSKYTNUTÝCH DOTACÍCH
Obec v letošním roce žádala o dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje na
výměnu oken na budově mateřské školy. Dotace obci přidělena nebyla, tudíž se realizace této
akce prozatím odkládá.
Požádáno bylo také o dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu na rekonstrukce
mostku nad domem č.p.95 v obci a mostku u rybníka, které byly vážně poškozeny povodní.
V rámci této dotace je žádáno také o vybudování soliterního hracího prvku v obci – kterým je
zamýšlena velká průlezka pro děti na zahradě bývalé základní školy, včetně úpravy tohoto
prostranství osazením lavičkami a výsadbou zeleně. Tato dotace obci přidělena byla, byla již
rovněž podepsána smlouva o jejím poskytnutí, takže v současné době probíhají přípravné
práce k vlastní realizaci této akce.
UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A OBECNÍCH POZEMKŮ
Velmi často se v naší obci stává, že občané užívají veřejná prostranství a obecní pozemky,
případně je i zaplocují, a to bez jakékoliv dohody s obcí (např. k ukládání dřeva, zámkové
dlažby, střešní krytiny, stavebního materiálu aj.) Přestože tyto pozemky zdarma užívají,
neprovádějí na nich někteří ani základní údržbu – tj. sečení. V případě potřeby užití obecního
pozemku z jakéhokoliv důvodu je nutné si toto užívání předem dohodnout na obecním úřadě.
Jestliže má občan obecní pozemek již oplocen a má zájem ho trvale užívat, měl by požádat
zastupitelovo obce o jeho odkoupení. Zastupitelstvo obce má pravomoc prodej obecního
pozemku schválit, případně jej zamítnout a navrhnout uživateli jiné řešení.
Užívání veřejného prostranství a obecních pozemků se řídí obecně závaznou vyhláškou o
užívání veřejného prostranství.

PŘIPOMÍNKY K UŽÍVÁNÍ HŘBITOVA
Provoz hřbitova se řídí hřbitovním řádem, který je umístěn ve vývěsce přímo na hřbitově, a je
v něm uveden zákaz vjíždění vozidly na hřbitov bez povolení správce hřbitova (tímto
správcem je obec), dále je zakázán vstup na hřbitov se zvířaty, a také je stanoveno
respektování třídění odpadů na hřbitově – to znamená, že do popelnic patří především odpad
ze svíček a umělá výzdoba. Organický odpad – živé květiny a ozdoby – patří do palet nad
hřbitovem. Rovněž není dovoleno – a ani to není morálně vhodné – odkládat jakékoliv
předměty (kbelíky, květináče, hadry…) do hrobky. Pokud tam správce takovéto předměty
nalezne, budou bez jakékoliv výzvy vyhozeny.
PROVOZ MÍSTNÍ KNIHOVNY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN
V období měsíců červenec a srpen bude provoz místní knihovny omezen jako vždy
v prázdniny na pondělí 15.00-16.00 hodin (uzavření z důvodu dovolené bude hlášeno
rozhlasem).
Zároveň připomínáme čtenářům, kteří mají vypůjčené knihy doma více jak jeden měsíc, že je
nutné je vrátit, aby se Vás v jejich čtení prostřídalo co nejvíce. Knihy totiž nezůstávají
v našem fondu, ale putují ještě do knihovny v Partutovicích a ve Stříteži.
ČINNOST ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY HASIČŮ OBCE JINDŘICHOV
a) zásahy
- v pátek 27.1.2012 v 13.07 hodin požár výrobní budovy lakovny technické sušárny v
Bělotíně
- ve čtvrtek 23.2.2012 v 02.20 hodin požár obytné části statku na Kyžlířově
- v sobotu 24.3.2012 v 13.48 hodin požár suché trávy v Nejdku
- ve středu 18.4.2012 v 12.37 hodin požár lesa na katastru obce Partutovice
b) ostatní
- jednotliví členové se dle svých zařazení zúčastnili v zimních a jarních měsících školení
velitelů, strojníků a nositelů dýchací techniky
- ve středu 6.6.2012 se členové jednotky zúčastnili velkého taktického cvičení na požár lesa
v Uhřínově.
Tohoto cvičení se zúčastnily profesionální jednotky z Hranic,
Lipníka n/B. a Přerova, mnoho dobrovolných jednotek z celého okresu, speciální technika
z Hlučína, letecká hasičská služba, policie i záchranná zdravotní služba

ZPRÁVY OD MYSLIVCŮ
Na podzim loňského roku soutěžily děti v místní ZŠ a MŠ ve sběru kaštanů a žaludů pro
zimní krmení zvěře. Povedlo se nasbírat 225kg kaštanů a 141kg žaludů, za což byly děti
odměněny věcnými cenami od mysliveckého sdružení. Poděkování ze strany myslivců patří
vedení školy, které akci organizovalo.
Sdružení poskytlo informace o sčítání zvěře v Jindřichovské honitbě v roce 2011. Stav byl
tento:
4ks jelení zvěře, 74ks srnčí zvěře, 10ks černé zvěře, 49 zajíců, 8 lišek, 6 jezevců,
28 kun, 20 ondater, 38 holubů hřivnáčů, 2 straky, 16 hrdliček zahradních, 32 špačků, 4 holubi
doupňáci, 6 jestřábů, 20 kání, 4 krahujci,12 krkavců, 10 křepelek, 2x moták pochop, 12 sluk
lesních, 30 sojek, 2 výři, 2 volavky popelavé.
Z plánované užitkové zvěře bylo uloveno: 19 srnců, 21 srn, 9 srnčat, 1 jelen evropský, 1 zajíc,
z černé zvěře 11 lončáků a 6 selat.
Ze zvěře škodící myslivosti byly uloveny: 4 lišky obecné, 1 kuna skalní, 1 toulavá kočka.

USKUTEČNĚNÉ AKCE od vydání minulého čísla zpravodaje

V neděli 18. prosince 2011 se uskutečnil
v sále vánoční koncert, který zazněl opět po
několika letech v podání oblíbené Moravské
veselky. Při této příležitosti byla připravena
rovněž prodejní výstava vánočních ozdob
z různých materiálů, svícnů, perníků i
vhodných vánočních dárků.

V předvečer Štědrého dne jsme se sešli opět v hojném počtu k sousedskému koledování u
vánočního stromu před obecním úřadem. Akci vedli místní muzikanti se scholou. Ochutnat
jsme mohli klobáskové jednohubky i vánoční cukroví a koláče, které přinesly šikovné
hospodyňky. Na zahřátí bylo připraveno také svařené víno a horký čaj.
V pátek 30. prosince 2011 jsme se vydali na silvestrovský výšlap ke mlýnu do Partutovic.
Přestože skupinka výletníků nebyla moc početná, výšlap se vydařil, a zvládli ho i ti, co si na
začátku moc nevěřili a plánovali vrátit se už od rybníka. Už se těšíme na výšlap letošní, a
zároveň k němu zveme i další příznivce tohoto nenáročného pohybu.
V sobotu 7. ledna 2012 prošli celou obcí Tříkráloví koledníci, kteří u každého „stavení“
zanotovali známou koledu, označili naše příbytky posvěcenými křídami, a pro oblastní
Charitu takto vykoledovali krásných 17.689,- Kč. Tímto děkujeme nejen koledníkům, ale také
všem, kteří přispěli na pomoc potřebným.
V pátek 13. ledna 2012 uspořádalo myslivecké sdružení Varta Jindřichov ples. Jako vždy byl
nádherně vyzdobený sál a připravená skvělá myslivecká kuchyně.

Hasiči uspořádali svůj ples v sobotu
28. ledna 2012. I tento se povedl,
připravena byla domácí kuchyně i
bohatá tombola.

V sobotu 4. února patřil místní sál
dětem, které se v nejrozličnějších
maskách mohly vydovádět a také
si zasoutěžit na svém tradičním
maškarním karnevale, který pro
ně každoročně pořádá vedení
místní ZŠ a MŠ společně s rodiči.

O víkendu 11.-12. února se konala v místním sále
výstava se svatební tématikou, kterou připravila
kulturní komise obce. K vidění byla nejen spousta
svatebních fotografií sahajících i pár generací zpět,
ale i svatební oblečení a doplňky, svatební
oznámení i blahopřání, připraveny byly svatební
tabule i novomanželské lože. Návštěvníci si mohli
také posedět u kávičky, ke které byly napečeny
svatební koláčky, a mohli zavzpomínat na svou
vlastní svatbu.

Sobota 18. února náležela hasičům a
vodění medvěda. Tuto „náročnou“ akci
zvládnul nejen medvěd, který si musel
zatancovat s každou hospodyní, ale i
ostatní masky a muzikanti. Tímto bylo
započato čtyřicetidenní období příprav na
velikonoce - tedy období půstu.

Na neděli 4.března bylo domluveno divadelní představení „Nebe na zemi“ v podání
divadelních ochotníků z Drahotuš. Ovšem z důvodu náhlých zdravotních obtíží jednoho
z hlavních představitelů bylo toto představení zrušeno. Snad se ještě povede najít náhradní
termín, ve kterém se nám tito skvělí amatérští umělci představí.
Povedlo se však v neděli 25. března další divadelní představení, a to báchorka „Zrcadlo“
v podání ochotnického souboru Dolňáci ze Spálova. Sál byl zaplněn do posledního místa a
všichni jsme se po celou dobu skvěle bavili.
V měsíci dubnu provedli hasiči pravidelný sběr železného šrotu, obec uspořádala rovněž sběr
velkoobjemného a nebezpečného odpadu. V polovině května byl proveden také sběr
elektroodpadu formou „Putujícího kontejneru“ v rámci DSO Mikroregionu Rozvodí.

Ve středu 2. května bylo jednotce
hasičů předáno darem od Sboru
dobrovolných hasičů z Dolan u
Olomouce vyprošťovací zařízení
(hydraulické nůžky). Této akce se
zúčastnili nejen členové naší
zásahové jednotky a zástupci
předávajícího sboru, ale i
zástupce HZS Olomouckého
kraje.

A květen byl pro naši jednotku hasičů opravdu
štědrý, neboť starosta obce společně s velitelem
zásahové jednotky se zúčastnili slavnostního
převzetí
dalšího
daru
-tentokrát
od
Olomouckého kraje- v podobě čtyř sad nové
dýchací techniky. Nezbývá, než oběma dárcům
ještě jednou poděkovat a členům zásahové
jednotky popřát, aby jim tato technika při
zásazích dobře sloužila.

V neděli 20. května se místní sál zaplnil
do posledního místa především ženami –
našimi maminkami a babičkami, ale
samozřejmě i ostatními rodinnými
příslušníky, kteří se zde sešli ke zhlédnutí
kulturního vystoupení
dětí z místní
základní a mateřské školy u příležitosti
dodatečných oslav Dne matek. Nejmladší
účinkující byli roztomilí při přednášení o
různých pracovních profesích, ti starší se
předvedli opět jako skvělí herci, tentokrát
při ukázce „Sněhurky po 20.letech“.
Všichni sklidili za svou snahu obrovský
potlesk.

O týden později –
v neděli 27. května
jsme
se
sešli
v hojném počtu na
místním hřišti při
sousedském posezení
spojeném s kácením
máje. Akci pořádali
hasiči,
pochutnali
jsme si na opékaných
makrelách,
uzené
klobáse, či točeném
pivu.
Děti
se
vydováděly
při
soutěžích
a
při
minifotbálku, všichni
si mohli vyzkoušet
své
pěvecké
schopnosti při zábavném zpívání karaoke. Nejdůležitějším bodem akce bylo však kácení
máje, letos v podání barevných pohádkových postaviček „teletabis“. Hoši byli skvělí,
v převlečcích se vrátili do svých dětských let, a některým divákům to dalo chvíli
přemýšlení o tom, kdo se v těch barevných vycpaných koulích skrývá.

1. červen u nás patří již po několik let společně hasičům a
dětem z místní základní a mateřské školy. Žáčci si s hasiči
užili branný den, který začal jako vždy vyhlášením
požárního poplachu v objektu ZŠ a MŠ. Jelikož však už
v časných ranních hodinách přišel dlouho očekávaný déšť,
a tudíž se program branného dne nemohl uskutečnit venku,
přišla na řadu „mokrá varianta“, a po zdárné evakuaci
z „hořící“ budovy se všichni přemístili hasičskými vozidly
do areálu a.s. Luha k prohlídce objektu, ve kterém jsou
parkována zásahová vozidla. Následně se hasiči s dětmi
vydali k další exkurzi, a to na hasičskou stanici do Hranic.
Tam měli možnost shlédnout práci hasičů profesionálů.
Po návratu do Jindřichova obdrželi všichni, co akci
úspěšně zvládli, zlaté čokoládové medaile.

PLÁNOVANÉ AKCE

30.6.

hasičská soutěž v požárním úroku na louce pod vesnicí

6.7.

myslivecká taneční zábava na výletišti

18.8.

hodová taneční zábava na výletišti – pořádají hasiči

19.8.

hodové vytrubování u kostela (po mši svaté – tj. v cca 10.30 hodin)

19.8.

hodový fotbalový turnaj

21.8.

„pohodové“ posezení na výletišti

30.9.

vítání občánků

20.10.

posezení se seniory

17.11.

myslivecký hon

listopad

vepřové hody

6.12.

mikulášská besídka v místním sále

15./16. 12.

vánoční koncert

23.12.

sousedské koledování u vánočního stromu

30./31.12.

silvestrovský výšlap k větrnému mlýnu v Partutovicích

Pro vydávání dalších čísel našeho zpravodaje bychom velice rádi uvítali Vaše podněty a
připomínky, o kterých by se měli dozvědět i ostatní spoluobčané. Můžete nám je přinést
osobně, vhodit napsané do poštovní schránky na budově obecního úřadu nebo zaslat e-mailem
na adresu podatelna@obec-jindrichov.cz

