ZPRAVODAJ OBCE
JINDŘICHOV

ČERVENEC 2013

Vážení spoluobčané, dostává se k Vám další vydání obecního zpravodaje.
I v tomto čísle se Vám snažíme přinést zprávy o dění v naší obci za poslední
půlrok, a také informace o dění, které nás v naší obci v příštím půlroce čeká.
Než si je přečtete, rád bych Vám sdělil, z mého pohledu, několik
důležitých informací. Na úvod chci všechny, ale především starší
spoluobčany, preventivně upozornit na podomní prodejce, kteří se občas
pohybují v naší obci a nemusí prodávat jen nějaké výrobky, ale nabízí
například slevu elektřiny, plynu, ale i cokoli jiného, například výkup
železného šrotu, baterií, starého nábytku. Většinou zneužijí nepozornosti
starších lidí, které potom okradou, případně s nimi uzavřou nevýhodnou
smlouvu. Tento prodej, takzvaný podomní, je v naší obci zakázaný.
V případě, že Vás tito lidé navštíví, je v žádném případě nepouštějte do
bytu. Upozorněte je, že tento způsob prodeje je v naší obci zakázaný a
případně kontaktujte mne (774965365), Obecní úřad (581625280) nebo
Policii ČR (158).
Po mnohaleté práci pro naši školu skončí o prázdninách ve funkci ředitelky
a učitelky základní školy paní Mgr. Radmila Gabrielová. Za dobu působení
v Jindřichově prošlo jejíma rukama mnoho dětí, a věřím, že valná většina
vzpomíná na naši školu a paní ředitelku, která byla u zrodu malotřídní školy
v Jindřichově, v dobrém. Že naše škola funguje jsem si vyzkoušel i na vlastních
dětech. Pochvala dětí z Jindřichova při třídních schůzkách ve střítežské škole
mne opravdu potěšila. Za všechnu práci paní ředitelce moc děkuji nejen jménem
svým, ale i jménem ostatních rodičů. Samozřejmě škola funguje jen za
spolupráce celého kolektivu, proto poděkování patří i jejím ostatním
zaměstnancům. Věřím, že i v budoucnu, pod vedením nové paní ředitelky, bude
z naší školy odcházet spousta kvalitně připravených žáků.
Závěrem Vám všem přeji krásné a slunečné léto - i když deště nám zase
přinesly dostatek vody v našem obecním zdroji, pěknou dovolenou, dětem
skvělé prázdniny bez úrazů, a rodičům a prarodičům pevné nervy.

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, kterou jste spotřebovali v roce 2012 platíte 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). Čtenářský poplatek v knihovně činí 40,-Kč (pro děti školou povinné 20,-Kč)
!!!!! Připomínáme, že všechny poplatky bylo NUTNÉ zaplatit do 30. června, tudíž kdo
tak neučinil, musí zaplatit v nejbližším možném termínu !!!!!
Z důvodu rostoucích nákladů na zásobování obce pitnou vodou je zastupitelstvem obce
schváleno navýšení poplatku za vodu spotřebovanou v letošním roce na 20,-Kč/m3 (pro
informaci uvádíme, že náklady na 1m3 pitné vody v roce 2012 činily cca 21,-Kč).
Na základě oznámení od občanů a na základě vlastních zjištění opět 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
(sekačky, štípačky, křovinořezy, atd.) o nedělích.
Něco málo, ale důležitého k odpadům
Odvoz netříděného komunálního odpadu, tj popelnic, probíhá i nadále v pondělí
v pravidelných čtrnáctidenních intervalech.
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.
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 (jako balící materiál pro
nejrůznější předměty, pro výsadbu a krytí v zahrádkách, atd.). Občané, kteří takto jednají, se
domnívají, že ušetří své finance, ovšem obec neplatí jen za vývoz pytlů, ale i za jejich nákup,
a tudíž nepřiměřená spotřeba opět zvyšuje náklady, a tedy i výši poplatku, který následně
musí opět zaplatit občan.
Při posledním svozu velkoobjemového odpadu se v kontejnerech vyskytly i odpady
nebezpečné, a také odpady stavební (např.eternitové desky). Nebezpečný odpad je nutné
odevzdávat přímo do vozidla svozové firmě, likvidaci stavebního odpadu si v naší obci
zajišťuje každý občan na své vlastní náklady – obec mu může maximálně zprostředkovat
přistavení kontejneru.

Prázdninové omezení
- místní knihovna bude po dobu letních prázdnin otevřena nadále každé pondělí,
ale pouze od 15.00-16.00 hodin
- dětská poradna v období letních prázdnin nebude (plánovaná je až na 4.září)
ŠKOLSTVÍ
Po 17-ti letém pracovním působení v naší základní škole odchází letos v létě paní ředitelka
Mgr. Radmila Gabrielová do důchodu. Proto v uplynulých dnech probíhalo na obecním
úřadě konkursní řízení dle vyhlášky č.54/2005 a zákona 561/2004 na obsazení tohoto místa.
Novou ředitelkou ZŠ a MŠ Jindřichov byla s platností od 1. 8. 2013 jmenována Mgr. Iva
Polášková z Hranic.
Od ledna příštího roku se, z důvodu odchodu do důchodu stávající vedoucí školní jídelny,
uvolní také toto místo. Jedná se o práci na částečný pracovní úvazek, k němu náleží také
roznáška obědů seniorům v obci. Uchazeč o toto místo musí mít ukončené úplné střední
vzdělání ekonomického směru. V případě zájmu se můžete informovat ve škole nebo na
obecním úřadě.
Prázdninový provoz
- mateřská škola bude pro děti otevřena do 4. července a následně od 26. srpna
- ve školní jídelně se bude vařit do 19. července a znovu od 26. srpna
Cena oběda je pro cizí strávníky (veřejnost) 60,- Kč.
INFORMACE O DOTACÍCH NA AKCE
Hned na počátku letošního roku jsme obdrželi (po proběhlých kontrolách fyzických i
dokladových) 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, dotaci ve výši 1.730.021,- Kč na pokrytí cca 87% uznatelných
nákladů souvisejících s tímto projektem.
I nadále se snažíme získat dotaci na dobudování kanalizace – naše žádost je od srpna 2012 na
MŽP, kde po necelém půl roce došlo k její kontrole a zaregistrování. V uplynulých dnech
jsme obdrželi informaci o zařazení naší žádosti do zásobníku žádostí, tudíž budeme očekávat
další rozhodnutí ministerstva v případě uvolnění nových finančních prostředků. Tento rok
jsou to první prostředky po dvou letech, které budou na kanalizace obcí rozdělovány.
V listopadu loňského roku 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 území a vypracování hydrogeologického projektu na tuto akci
ve spolupráci s firmou Vodní zdroje Holešov. V těchto dnech jsme obdrželi předběžnou
informaci o schválení této naší žádosti, tudíž je velká pravděpodobnost, že v letošním roce
bude nový zdroj pitné vody pro obec vybudován.

Žádali jsme také o dotaci z POV Olomouckého kraje na výměnu oken a dveří v naší ZŠ a
MŠ, náš projekt však pro podporu vybrán nebyl. Zastupitelé se usnesli, že z důvodu velmi
nevyhovujícího stavu současných oken na zmíněné budově bude tato akce provedena a celá
uhrazena z rozpočtu obce. V současné době již proběhlo i výběrové řízení na dodavatele,
kterým bude firma Rudolf Malina z Valašského Meziříčí. Akce se uskuteční na přelomu
prázdninových měsíců července a srpna.
ČINNOST ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY HASIČŮ OBCE JINDŘICHOV
a) zásahy
- 22.1. rozřezání a odstranění stromu spadlého přes cestu
- 20.3. pomoc při vyprošťování osoby
- 10.5. požár lesa na horním konci obce
b) ostatní
- jednotliví členové se dle svých zařazení zúčastnili školení strojníků a školení ve
vyprošťování osob

Z FARNOSTI
Na začátku jara započaly opravy spočívající v kompletní výměně malé věže, na které se nyní
leskne měděná střecha a pozlacená cibule, do které byly uloženy v pouzdrech, jako odkaz
příštím generacím, původní dokumenty, jež byly do věže uloženy v roce 1972, a dále
dokumenty a fotografie ze života obce v dnešní době. Dále byla provedena oprava podlahy
na půdě kostela, při které se vyměnily a doplnily trámy, a celá podlaha byla vyměněna za
novou. Část potřebného dřeva na tyto práce poskytla jako dar farnosti Obec Jindřichov.
V současné době se pracuje na opravě skleněných vitráží, na odvodnění a odvětrání sakristie
a na instalaci topení do kostelních lavic. Celá akce je rozpočtována na cca 1,2 mil. korun, a
je na ni vydán příslib dotace ze SZIFu ve výši 90%. Zbývající částku si musí uhradit ze
svých zdrojů farnost – každou třetí neděli v měsíci se v kostele koná sbírka na potřeby
farnosti, ze které bude scházející částka hrazena. V případě zájmu můžete přispět i
kdykoliv mimo tyto termíny.
POVODŇOVÁ SBÍRKA
V týdnu 10. - 15. 6. se uskutečnila na obecním úřadě humanitární sbírka, kterou vyhlásila
Diakonie Broumov, a do které se naše obec také ráda zapojila. Darované věci tentokrát
poputují těm nejpotřebnějším v dnešních dnech – a to lidem do oblastí zasažených
povodněmi. Přestože jsme humanitární sbírku letos již pořádali, darovaného materiálu se
nám sešlo opravdu hodně. Všem, kteří jste jakkoli přispěli, ještě jednou děkujeme.
Někteří z vás také vyslovili přání zaslat i pomoc finanční. Účtů pro tyto účely je zřízených
mnoho, my vám předkládáme alespoň účet Charity ČR, kam své příspěvky můžete
posílat – 11998822/0800, var.symbol 906; a také číslo 87777 pro dárcovskou SMS ve tvaru
DMS CHARITAPOMOC. Peníze v hotovosti je také možné odevzdat přímo do pokladničky
v sídle Charity ČR v Hranicích.

USKUTEČNĚNÉ AKCE od vydání minulého čísla zpravodaje
SOUSEDSKÉ KOLEDOVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
V předvečer Štědrého dne jsme se již tradičně sešli ke společnému vánočnímu koledování.
O program se opět postarala místní schola s muzikanty, k nimž jsme se mohli dle svých
pěveckých možností připojit. Na zahřátí byl připraven horký čaj i svařák, k ochutnání byly
cukrářské výrobky místních hospodyněk, za což jim patří velký dík. Jsme rádi, že i přes
deštivé počasí, které večeru vévodilo, jsme se sešli v hojném počtu.
PŘEDSILVESTROVSKÝ
VÝŠLAP KE MLÝNU
DO PARTUTOVIC
V sobotu 29. prosince se uskutečnil
další
výšlap
malé
skupinky
pohybuchtivých k větrnému mlýnu
do Partutovic. Mráz sice štípal, ale
teplé oblečení a rovněž teplé
občerstvení podpořily pohodu při
této akci. A my se stále těšíme, že
nás příště bude víc a zveme Vás
mezi sebe.
VÁNOČNÍ KONCERT
V neděli 30. prosince zazněly v místním kostele v podání seskupení Chorus Collegium Odry
vánoční koledy a pastorely J.S.Bacha a T.N.Koutníka, a Missa Brevis Jiřího Pavlicy. Kostel
byl zaplněn do posledního místa a účinkující sklidili obrovský potlesk a díky od diváků.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
O víkendu 5.-6. ledna proběhla
v obci tříkrálová sbírka, při níž
každé stavení navštívili koledníci
s pokladničkami, do kterých jste
tentokrát dokázali darovat celkem
17.839,- Kč. Celý obnos bude
Charitou České republiky rozdělen
potřebným.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Sobota 19. ledna patřila především dětem, které se mohly vydovádět na maškarním bále,
který pro ně připravili rodiče společně s vedením místní základní a mateřské školy, a který
má v naší obci vždy velkou návštěvnost a oblibu.

HASIČSKÝ PLES
V sobotu 2. února uspořádali hasiči svůj tradiční ples. Bohatá tombola opět nezklamala,
a přestože bylo několik dalších plesů i v našem blízkém okolí, účast byla značná.
KONČINY
Hned následující sobotu procházel,
za doprovodu maškar a muzikantů,
naší obcí medvěd, který si v každé
chalupě
musel
zatancovat
s hospodyní, za což byl on i jeho
družina odměněn vždy něčím
dobrým k jídlu či pití. Tento zvyk
tradičně
oznamuje
konec
masopustního veselí a nástup postní
doby.

MYSLIVECKÝ PLES
Myslivci uspořádali svůj ples v pátek 22. února. I tento ples, přestože se konal již v postní
době, přilákal – jako vždy především na mysliveckou kuchyni – dosti návštěvníků.
VÝSTAVA „DOMÁCNOSTI NAŠICH PŘEDKŮ“
Kulturní komise připravila na víkend
16. – 17. března v místním sále výstavu
předmětů, které byly používány
v domácnostech našich rodičů, ale i
praprarodičů.
Především
díky
ochotným občanům se sešla pěkná
řádka exponátů a návštěvníci mohli
zavzpomínat na stloukání másla, praní
na valše v neckách, žehlení žehličkou
nahřátou na peci, atd. Obdivovat
všichni mohli staré nádobí, ale třeba i
vyřezávaného houpacího koně starého
cca 80 let. Doprovodnou výstavkou
byly
také
velikonoční
výrobky
především dětí a žáků místní ZŠ a MŠ.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
V neděli 7.dubna k nám zavítali divadelní ochotníci z Drahotuš s nastudovanou komedií
„Poprask na laguně“, a zpříjemnili nám tak nedělní odpoledne.

DEN MATEK
Odpoledne v sobotu 18. května mělo slavnostní nádech – a to v podobě velmi zdařilého
kulturního vystoupení dětí z místní základní a mateřské školy pro všechny maminky k jejich
svátku.
NOC KOSTELŮ
V letošním roce se naše farnost
zapojila do celostátní akce Noc
kostelů, a na pátek 24. května
připravila program, v rámci kterého
mohli
návštěvníci
zhlédnout
divadelní představení biblického
příběhu v nastudování starších žáků
náboženství, mohli vyslechnout
hudbu světových autorů v podání
dechového
kvintetu,
varhanní
skladby, písně místní scholy i dětí
místní základní školy. Přístupny
byly všechny prostory kostela,
včetně věže, kde byl podán výklad
k historii
kostelních
zvonů,
v sakristii bylo vystaveno liturgické oblečení, v kostelní lodi liturgické předměty, a také
fotografie a dokumenty vztahující se k našemu kostelu i k církvi vůbec. K ochutnávce bylo
připraveno mešní víno a také koláče upečené a věnované místními hospodyňkami. Celá akce
byla ukončena slavnostním požehnáním naší obci.
„BOŽÍ TĚLO“
Na čtvrtek 30. května připadla letos slavnost
Těla a Krve Páně, tzv. Božího Těla. I přes
předchozí několikadenní, a ještě i dopolední
deštivé počasí, se na tuto akci mraky protrhly
a slavnostní průvod k vyzdobeným oltářům
se vydařil (první kapky začaly opět padat až
v samém závěru).
KÁCENÍ MÁJE
Sobota 1. června patřila hasičům. Na hřišti bylo
připraveno posezení, opékaly se makrely, udily
klobásy, točilo se pivo. Děti si zasoutěžily,
zahrály fotbálek mezi sebou a posléze i proti
svým otcům, vyvrcholením celého odpoledne
však bylo kácení máje, o jehož cennou relikvii
– praporek, za který byla přislíbena láhev
slivovice – se letos dělili rovným dílem tři
udatní hoši. Jen sluníčko tentokrát ani
nevykouklo, a tak nejtepleji bylo u ohniště,
a nebo u výčepu.

BRANNÝ DEN HASIČŮ S DĚTMI
Při příležitosti dne dětí se konal jako každoročně,
tak i letos, branný den, který pro děti v místní
základní a mateřské škole připravilo vedení obce
společně s jednotkou hasičů. Den začal vyhlášením
poplachu v ZŠ a MŠ, následovala evakuace
z budovy
po žebříku, společný přesun do
zbrojnice, kde hasiči dětem předvedli v akci
„koňskou stříkačku“. Po svačině byly děti
převezeny zásahovými vozidly na hřiště, kde pro
ně byly připraveny aktivity jako střelba ze
vzduchovky, pohyb v zásahovém oblečení
s dýchacím přístrojem, soutěž napodobující
TFA disciplínu, ve které soutěží profesionální i
dobrovolní hasiči, skákání v pytlích, stříkání ruční
džberovou stříkačkou, a další hry. Děti vše
prováděly s nadšením, za odměnu dostaly od
hasičů zlaté čokoládové medaile, a téměř nikomu
se nechtělo tuto vydařenou akci ukončit.
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Neděle 9. června byla slavnostním dnem pro šest dětí, které při mši svaté poprvé přistoupily
ke svatému přijímání. Slavnostní atmosféru akce doplnily zpěvy místní scholy, krásná
květinová výzdoba a především hojná účast věřících.
KRAJSKÉ KOLO V POŽÁRNÍM SPORTU
Víkend 22.-23. června patřil opět hasičům –
soutěžní družstvo mužů se utkalo v Přerově
v krajském kole požárního sportu s vítězi
okresních kol dobrovolných i profesionálních
hasičů z ostatních okresů Olomouckého a
Moravskoslezského kraje. Kluci vybojovali
druhé místo ve 100m překážek, 1.a 2. místo ve
štafetě 4x100m, a třetí místo v požárním útoku,
které rozhodlo také o celkovém třetím umístění.
Kluci byli, po nepovedeném druhém útoku,
z bronzu trochu smutní, ale vítěz může být jen
jeden. Ženy z Milotic zastupující okres Přerov
vystoupaly na druhou příčku bedny, a členové
HZS ze stanice Přerov dokonce na místo
nejvyšší.

Další fotografie z většiny uvedených akcí si můžete prohlédnout ve fotogalerii na webových
stránkách obce (www.obec-jindrichov.cz nebo na stránkách hasičů www.sdhjindrichov.cz )

CO NÁS ČEKÁ
6.7.

hasičská soutěž na louce pod vesnicí

20.7.

červencová noc - taneční zábava ve skale (pořádají myslivci)

27.7.

cyklo-pouť ke sv. Anně do Staré Vody u Libavé

17.8.

hodová taneční zábava ve skale (pořádají hasiči)

18.8.

9.30 hodin - slavnostní hodová mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie
- sváteční hodové vytrubování (po mši svaté před obecním úřadem)
(při této příležitosti nabízíme vždy u kostela po mši svaté hodové koláče, proto
si dovolujeme požádat Vás, hospodyňky, o malý koláčový dar do naší hostiny.
Tyto „koláčové“ příspěvky budeme sbírat v 9.00 hodin v bočním vchodu do
kostela – všem ochotným pekařkám předem moc děkujeme )

20. 8.

„pohodové“ posezení ve skale

28.9.

výlet – pouť (vlakem) do Staré Boleslavi

13.10.

Operetní skříňka s líčidly (divadelníci z Opavy) v místním sále

19.10.

posezení pro seniory

listopad

vepřové hody (hasiči)

16.11.

myslivecký hon

30.11.

divadelní představení pro děti

11.12.

mikulášská besídka (pořádá ZŠ a MŠ)

15.12.

vánoční koncert a prodejní výstava

23.12.

sousedské koledování u vánočního stromu

30.12.

předsilvestrovský výšlap

Některé termíny akcí mohou být ještě před konáním pozměněny a upřesněny - toto Vám
bude včas dáno na vědomí.
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

