ZPRAVODAJ OBCE
JINDŘICHOV

prosinec 2012

Vážení spoluobčané,

dostává se k Vám poslední letošní vydání našeho obecního zpravodaje. Věřím, že i
v letošním roce splnil svůj informační úkol, a to nejen o povinnostech platit poplatky, což
je také nutné připomínat, ale například informoval o činnosti spolků, školy, kulturní
komise nebo i o investičních akcích obce, a přinesl i mnoho dalších zpráv. Možná, že
mnozí z nás teprve po jeho přečtení zjistí kolik kulturních, ale i jiných akcí se u nás
v Jindřichově událo, a kterých jsme se mohli společně zúčastnit. V této souvislosti bych
rád všechny požádal nejen o aktivní zapojování do pořádání různých akcí, například každý
můžete přispět zapůjčením předmětů na výstavy (nejbližší bude „Jaro a domácnost našich
předků“). Tyto předměty jsou pro některé z Vás mnohdy obyčejné, ale pro ostatní můžou
být zajímavé i vzácné. Uvítal bych také připomínky a podněty k investičním akcím, které
obec realizovala nebo plánuje zrealizovat. Samozřejmě neslibuji, že každý podnět bude
okamžitě kladně vyřízen, ale například i dětské hřiště u staré školy a most přes Luhu byl
v letošním roce zrealizován z podnětu a s podporou některých z Vás.
V čase bilancování bych rád také poděkoval aktivním občanům, například členkám
kulturní komise, členům spolků, ale i jiným zájmovým sdružením, kteří se jakkoli podíleli
na kulturně společenském, sportovním, ale i jiném dění v obci.
Přestože věřím, že se ještě před vánočními svátky potkáme osobně, například 23. prosince
na vánočním koledování před obecním úřadem, rád bych i touto cestou Vám všem
z celého srdce popřál krásné, veselé a pokojné prožití svátků vánočních v kruhu svých
nejbližších. Dětem hodně dárků a splněných přání. A do blížícího se nového roku Vám
přeji hodně štěstí, pevné zdraví, hodně osobních i pracovních úspěchů, a doufám, že i
v novém roce 2013 budeme společně pracovat na zvelebování naší obce Jindřichov.

Jaromír Blaha – starosta

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
POPLATKY
Poplatek za odpad pro rok 2013 je schválen ve výši 270,- Kč/osobu, poplatek za psa
zůstává 50,-Kč, za vodu spotřebovanou v roce 2012 zaplatíte 17,-Kč/m3. Zaplatit můžete
hotově do pokladny obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem na č.ú.8629831/0100,
variabilní symbol pro odpady je 1340xxxxxx, pro psa 1341xxxxxx a pro vodné
2310xxxxxx (za xxxxxx bude dosazeno datum narození poplatníka nebo do poznámky
uveďte vaše jméno a příjmení). Čtenáři v místní knihovně zaplatí čtenářský poplatek ve
výši 40,-Kč (pro děti školou povinné 20,-Kč)
Z důvodu opakujícího se dlouhodobého nedostatku pitné vody v obci, a s tím souvisejícími
rostoucími náklady na zásobování obce pitnou vodou je schváleno navýšení poplatku za
vodu spotřebovanou v roce 2013 na 20,-Kč/m3 .
Na základě oznámení od občanů a na základě vlastních zjištění připomínáme, že v naší
obci 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.
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, jelikož
množství vyvezeného NETŘÍDĚNÉHO odpadu má většinový podíl na výši poplatku za
odpady, který musíte následně platit. Za množství vytříděného odpadu dostává obec
finanční odměnu, kterou pak také zohledňuje ve výši poplatku za odpady.
Svozová firma oznamuje občanům, že případné špatné či žádné vysypání popelnice je při
mrazivém období důsledkem přimrzlého mokrého či vlhkého odpadu, který do nádob
umístíte. Při překlopení nádoby do vozu tak odpad nevypadne a pracovníci svozové firmy
nejsou z hygienických důvodů povinni jej ručně dobývat.
Další upozornění se týká používání pytlů na plastový odpad. Již několikrát jsme se
přesvědčili, že tyto pytle jsou v obci používány i pro jiné účely. Občané se domnívají, že
tímto jednáním ušetří své finance, ovšem obec nákup těchto pytlů platí a jejich
nepřiměřená spotřeba opět zvyšuje náklady, a tedy i výši poplatku, který následně platíte
vy.
Trochu čísel z odpadového hospodářství obce za rok 2012:
Odvoz netříděného odpadu – popelnic
116.148,- kč
Odvoz tříděného odpadu – plasty a sklo
27.941,- kč
Odvoz velkoobjemného a nebezp. odpadu 33.853,- kč
Výdaje na odpady celkem
177.942,- kč tj. 360,-kč / jednoho občana
Příjem od občanů za poplatek
123.500,- kč
Příjem od EKO-KOMu za tříděný
38.386,- kč
Doplatek obce
16.056,- kč

Harmonogram svozu netříděného odpadu (popelnic) v zimní sezoně:
pátek 21.12., 7.1., 21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3., úterý 2.4., 15.4. O letních termínech svozů
vás budeme informovat později, měly by však i nadále pokračovat v pravidelných
pondělních čtrnáctidenních intervalech.
Také připomínáme, že v základní škole stále přijímají do sběru starý papír.

OBVODNÍ LÉKAŘ
MUDr. Klvaňová má v době vánočních svátků ordinační hodiny ve Střítež pouze ve
čtvrtek 27.12. v době 10.00 – 12.00 hodin.

DĚTSKÁ PORADNA
MUDr. Floderová oznamuje, že dětská poradna v Jindřichově v lednu nebude. První
poradna v příštím roce bude až 6.února.

PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU A MÍSTNÍ KNIHOVNY V DOBĚ VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ
V době vánočních svátků bude obecní úřad otevřen ve čtvrtek 27.12.2012 v době 6.3012.00 a 12.30-15.30, místní knihovna bude uzavřena. Jejich služeb můžete využít opět od
7.1.2013, kdy bude jako obvykle pro čtenáře otevřeno každé pondělí v době 15.00 – 17.00
hodin.Zároveň připomínáme čtenářům, že výpůjční doba knih je maximálně jeden měsíc.
Jelikož knihy máme u nás vždycky po dobu jednoho roku a potom je předáváme do další
knihovny, že je lépe půjčovat si méně knih a častěji.. Tak se Vás při jejich čtení prostřídá
co nejvíce.

INFORMACE O DOTACÍCH NA AKCE
V měsíci listopadu jsme podali na SZIF žádost o proplacení výdajů na akci Obnova obce
Jindřichov, která v sobě zahrnovala rekonstrukci mostku za domem č.95, rekonstrukci
mostku k vodárně u rybníka, a úpravu zahrady u bývalé školy vybudováním dětského
hřiště. V současné době probíhá fyzická i dokladová kontrola této akce, a po doplnění
některých dalších dokladů by mělo dojít k proplacení 87% uznatelných nákladů
souvisejících s tímto projektem, tj. cca 1.73 milionu korun.
I nadále se snažíme získat dotaci na dobudování kanalizace – naše žádost je od srpna na
MŽP, kde po necelém půl roce došlo k její kontrole a zaregistrování. Výsledek rozhodnutí
ministerstva se doufejme dozvíme alespoň během prvního pololetí nadcházejícího roku.
Dne 22.11.2012 byla podána žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí
na vybudování nového zdroje pitné vody pro obec o hloubce 100 metrů. Podání žádosti
předcházel průzkum územní a vypracování hydrogeologického projektu na tuto akci ve
spolupráci s firmou Vodní zdroje Holešov.

I v roce 2013 chceme žádat o dotace, a to např. na výměnu oken a dveří v naší ZŠ a MŠ,
úpravu prostranství před obecním úřadem, opravu fasády na obecním sále a hospodě, nebo
na výměnu svítidel na veřejném osvětlení za úspornější. Na který projekt bude žádost
podána, rozhodnou zastupitelé a vypsané dotační tituly.

ČINNOST ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY HASIČŮ OBCE JINDŘICHOV
a) zásahy
- 16.7. jednotka vyjela k požáru nákladního automobilu na dálnici D1 mezi Hranicemi a
Bělotínem
- 15.8.asistence jednotky u dopravní nehody v obci (převrácený traktor)
b) ostatní
- jednotliví členové se dle svých zařazení zúčastnili školení velitelů, nositelů dýchací
techniky a školení ve vyprošťování osob

ZPRÁVY OD MYSLIVCŮ
Během podzimu měly děti v místní základní a mateřské škole opět vyhlášenou soutěž ve
sběru kaštanů, žaludů a bukvic. Sesbíraly celkem 188,5 kg kaštanů a 5 kg žaludů, za což
jim patří od Mysliveckého sdružení dík, stejně jako zaměstnancům školy a školky za celou
organizaci soutěže. Všechny plody budou použity ke krmení zvěře v zimním období. Na
předních místech v soutěži se umístili: 1.Pepernik Tobiáš (75,5kg kaštanů), 2.Beláň
Samuel (51kg kaštanů a 1kg žaludů), 3. Lév Jan (20kg kaštanů). Vyhodnocení soutěžících
s předáním věcných odměn bude provedeno ve škole v lednu.

TAKY NĚCO Z FARNOSTI
Půlnoční mše svatá se koná v našem kostele 24.12. ve 22.00 hodin.
Na Boží hod 25.12. bude mše svatá v 8.00 hodin, na Štěpána 26.12. v 9.30 hodin.
Poděkování za uplynulý rok proběhne při mši svaté na Silvestra 31.12. v 16.30 hodin.

USKUTEČNĚNÉ AKCE od vydání minulého čísla zpravodaje
Hasičská soutěž
V sobotu 30.6. proběhla na louce pod vesnicí soutěž v požárním útoku družstev mužů a
žen. Za účasti 34 soutěžních družstev i dostatku diváků proběhlo celé klání za příjemného
počasí. Jelikož vítěz může být vždy jen jeden, byli to tentokrát muži z Olšovce s časem
16,70s a za ženy družstvo z Milotic nad Bečvou s časem 16,67s. Naši muži obsadili pěkné,
ale nepopulární 4.místo s časem 18,20s. Do soutěže se tentokrát přihlásil i jindřichovský
tým „B“, který byl sestaven z dnešních třicátníků. Ti chtěli ukázat, že hasičský sport ještě
nezapomněli, do svého výkonu dali vše, ale i to stačilo na pouhé 19.místo. Již tradičně
předvedlo po ukončení oficiální části soutěže svůj útok i družstvo místních mladých
hasičů.

Myslivecká noc
7.července uspořádalo myslivecké sdružení taneční zábavu na výletišti. Jako vždy byly
připraveny výborné speciality myslivecké kuchyně, akci však překazilo počasí, které
pořadatelům přálo jen zpočátku, a silná průtrž s bouřkou rozehnala velkou část účastníků
už po 22.hodině.

Hody
Hodovou taneční zábavu na výletišti uspořádali za příznivého počasí a hojné účasti
návštěvníků hasiči, vydařené bylo i „pohodové“ posezení, kde se vydováděly hlavně děti
při připravených soutěžích (svou zdatnost a smysl pro hru předvedli i někteří i rodiče).
Sváteční neděli zpříjemnili po mši svaté svým hudebním vystoupením před obecním
úřadem místní muzikanti, odpoledne opět patřilo fotbalovému turnaji okolních obcí,
v němž se tentokrát týmům Jindřichova nedařilo.

Výlet do Prahy
V sobotu 29.9. se vypravila skupinka výletníků do Prahy
s cílem prohlídky Břevnovského kláštera. Stihli jsme se
pokochat i výhledem z Petřína a Strahova, ale zpět jsme se
vraceli především plni dojmů z prohlídky, a poutavého a
velice obsáhlého výkladu našeho průvodce Břevnovským
klášterem. Tyto poznávací výlety poslední zářijovou sobotu
konáme již několik let, a stále mezi sebou čekáme další
zájemce. V roce 2013 máme v plánu cestu na pouť do Staré
Boleslavi, tak už zvažujte, jestli pojede s námi.

Taneční
Z iniciativy našich spoluobčanů jsme
v podzimních měsících zorganizovali
kurz tance pod vedením tanečních
mistrů – manželů Tumpachových.
Navzdory počátečním obavám o účast
se nakonec sešlo v pěti lekcích a jedné
prodloužené 14 tancechtivých párů. I
přes některé „krizové“ situace jsme si
se všemi tanečními kroky a kreacemi
dokázali „svým způsobem“ poradit, ale
především jsme společně prožili šest
příjemných večerů.

Divadlo Štramberk
V neděli 7.10. byl v Jindřichově hostem divadelní spolek Kotouč ze Štramberka, který
nám zpříjemnil nedělní odpoledne komedií „Treperendy“ a groteskní formou nám
předložil životní příhody a situace, ve kterých se sami leckdy ocitneme.

Volby
Ve dnech 12.-13. října proběhly i
v naší obci volby do zastupitelstva
Olomouckého kraje. Tato fotografie je
ukázkou toho, že vysoký věk ani
špatný zdravotní stav nejsou některým
našim
spoluobčanům
překážkou
v zájmu o dění kolem sebe. Přejeme
takovýmto spoluobčanům co nejvíce
životního
optimismu.

Drakiáda
Odpoledne 19.10. patřilo v Jindřichově drakům. Ti
se měli podle plánů vznášet v hojném počtu
v oblacích, ovšem vítr tomuto snažení moc nepřál.
Pár jedinců dostalo své papírové létavce do výšin,
ve kterých se pohupovali přivázáni k dětskému
kočárku či ke stěrači auta, za což sklidili od
soupeřů obdiv. Celé odpoledne
však bylo
provázeno skvělou náladou a veselím a ukončeno
společným opékáním buřtů.

Posezení pro seniory
V sobotu 20.10. měli opět po roce příležitost ke společnému posezení jindřichovští senioři.
Po úvodním slovu starosty obce zpestřily odpoledne svým vystoupením děti z místní
základní školy. Následně senioři mohli besedovat, poslechnout písničky a také si
zatancovat při písničkách v podání místních muzikantů.

Vepřové hody
Sobota 10.11. patřila akci místních hasičů, kteří na výletišti připravili pro občany vepřové
hody. K občerstvení byly připraveny čerstvé zabíjačkové výrobky, na kterých si
návštěvníci mohli pochutnat na místě nebo si je odnést i sebou domů.

Myslivecký hon
Další sobota, tedy 17.11. patřila
naopak
myslivcům,
kteří
uspořádali svůj tradiční hon.
Oproti předchozímu roku se jim
také více dařilo, a výsledkem
bylo ulovených 10 zajíců a 2
lišky.

Vítání občánků
Hned další den, tedy v neděli
18.11. byli pozváni rodiče a nově
narozenými dětmi na slavnostní
uvítání nových občánků do života
a do svazku naší obce. Tato akce
se konala v prostorách místní
mateřské školy, přivítáno bylo
celkem pět dětí, z toho i jedny
dvojčátka, což se na malé obci
nepodaří často. Po ukončení
obřadu
si
mohli
rodiče
prohlédnout prostory mateřské, a
rovněž i základní školy, do které
budou jednou jejich ratolesti
docházet.

Mikulášská besídka s mini-jarmarkem
V den svátku Mikuláše uspořádala místní

základní a mateřská škola ve spolupráci
s kulturní komisí obce Mikulášskou
besídku, při které se nám se svými
pohybovými, ale i pěveckými a
řečnickými schopnostmi představily děti
ze školky i žáci školy.

I když se ne úplně vše podařilo
přesně podle scénáře, o to větší
bylo úsilí vystupujících překonat
ostych a vydat ze sebe to
nejlepší.

Po tomto představení byl pro
návštěvníky připraven vánoční
mini-jarmark, na kterém si mohl
každý vybrat z velmi pestré
nabídky výrobků textilních či
dřevěných, z perníku i včelího
vosku, z korálků, drátků či papíru,
a rovněž svícnů z jehličí i
sušených rostlin. Tímto zároveň
děkujeme všem, kteří do jarmarku
svými výrobky přispěli.

CO NÁS ČEKÁ
23.12.

sousedské koledování u vánočního stromu (od 18.00 hodin, opět přivítáme
malé množství cukroví od šikovných hospodyněk na společnou hostinu)

29.12.

předsilvestrovský pochod k větrnému mlýnu v Partutovicích (odchod v 11.00
hodin od bramborárny pod zem.a.s.Luha)

30.12.

koncert v místním kostele – Missa Brevis Jiřího Pavlicy, vánoční koledy a
pastorely J.S.Bacha a T.N.Koutníka v podání seskupení Chorus Collegium
Odry (začátek 15.00 hodin)

5. 1.

Tříkrálová sbírka v obci pořádána Olomouckou arcidiecézí, při které vás
se svou známou koledou navštíví tři králové (skupinka dětí je vždy
v doprovodu dospělé osoby)

19.1.

maškarní karneval pro děti

2.2.

hasičský ples

9.2.

končiny - vodění medvěda

16.2.

výroční valná hromada MS Varta a Honebního společenstva Jindřichov

22.2.

myslivecký ples

16.-17.3.

výstava na téma „Jaro“ a „Domácnosti našich předků“ (žádáme o pomoc při
přípravě této výstavy zapůjčením jakýchkoliv předmětů z domácností předků.
Více informací k tomuto získáte na obecním úřadě)

květen

stavění máje

1.6.

kácení máje

Pro vydávání dalších čísel našeho zpravodaje bychom i nadále 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

DOTAZNÍK REGIONU HRANICKO
Jak se daří, co se líbí, kde to skřípe, co tu chybí:
vyjádřete se k budoucnosti naší obce i regionu
Rozvojové organizace Hranicka v těchto dnech spouštějí dotazníkové šetření mezi
obyvateli regionu, které bude důležitým podkladem pro nastavení rozvojových oblastí a
priorit jak jednotlivých obcí, tak celého Hranicka pro období let 2014 až 2020. Pro správné
nastavení směrů rozvoje je velmi důležité znát Vaše aktuální názory a přání, potřebujeme
vědět, jak jste (ne)spokojeni s kvalitou života v naší obci, s dopravou, bezpečností,
životním prostředím, možnostmi trávení volného času či nabídkou služeb. Chceme vědět,
v čem vidíte příležitosti a v čem pro změnu ohrožení Vašeho spokojeného a šťastného žití
na venkově.
Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění zabere 10 až 15 minut Vašeho času. Uzávěrka
pro sběr dotazníků je 31. ledna 2013.
Dotazník je možno vyplnit buď elektronicky na internetovém odkazu
www.regionhranicko.cz/dotaznik, nebo je k dispozici v papírové podobě na našem
obecním úřadě, kde také naleznete sběrný box pro vhození vyplněných dotazníků.
Budeme rádi, když o dotazníku řeknete také svým rodinným příslušníkům, známým a
kolegům. S dotazy se obracejte na manažera MAS Hranicko Mgr. Františka Kopeckého,
tel.: 773583020, e-mail: f.kopecky@regionhranicko.cz

-----------------------------------------------Ministerstvo zdravotnictví reaguje na aktuální vývoj
v kauze metanol v předvánočním čase
Ministerstvo zdravotnictví opětovně varuje občany před konzumací alkoholu neznámého původu a
neoznačených lihovin. V souvislosti s trvajícím výskytem otrav metylalkoholem a nedohledáním všech
kontaminovaných potravin v distribuční síti vyzývá občany, aby v případě jakýchkoli pochybností o
původu alkoholu, obsah lahví zlikvidovali nebo se obrátili na jakékoli územní pracoviště krajské
hygienické stanice. To zajistí prošetření jejich podnětů včetně bezplatného vyšetření lihovin, které na
krajské hygienické stanice v této souvislosti přinesou. Uvedené bezplatné vyšetření se však netýká
lihovin nabízených k prodeji. Pan ministr Leoš Heger nové pokyny okomentoval slovy: „Považujeme za
důležité kdykoli vyslat znovu jasný signál občanům, ať se vyvarují požívání nekolkovaného
alkoholu či alkoholu s nejasným původem a nehazardují se svým zdravím. Zároveň jsem rád, že
se nám podařilo uspořit peníze na to, abychom vyslali více kontrolorů na předvánoční akce a
umožnili občanům zdarma otestovat podezřelé lahve na přítomnost metanolu.“ Zároveň
ministerstvo zdravotnictví zintenzivní kontroly státního zdravotního dozoru nad dodržováním
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. MZDR 33888/2012 ze dne 27. 9. 2012 v
souvislosti s obdobím Vánoc a končícího roku, ve kterém dochází ke zvýšené konzumaci lihovin nejen v
domácnostech, ale i při různých kulturních a společenských akcích konaných v tomto období.
Tyto mimořádné kontrolní akce, včetně šetření podnětů ze strany občanů zahrnující provedení analýz
přinesených lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových procent, budou započaty dnešním
dnem, tj. 6. 12. 2012 a budou trvat až do odvolání.

