ZPRAVODAJ OBCE
JINDŘICHOV

ČERVENEC 2014

Vážení spoluobčané,
v tento prázdninový čas se k Vám dostává další vydání zpravodaje. I v tomto výtisku Vám
přinášíme informace o dění v naší obci za uplynulý půlrok, a také informace o tom, co nás čeká
v druhé polovině roku. Než se k těmto událostem ve zpravodaji dostanete, přečtěte si několik
úvodních slov.
Jak již všichni víte, začala se v naší obci stavět kanalizace a čistírna odpadních vod. S tím
souvisí mnoho problémů a omezení, které nás všechny čekají. Jak už dnes vidíme, jsou to
hlavně problémy v dopravě a je především na každém z nás, jak se s tím vypořádáme - jak
budeme dodržovat dopravní značení, především omezenou rychlost, a to jak kvůli bezpečnosti
pracovníků a lidí pohybujících se po rozkopaných komunikacích, tak i kvůli snížení prašnosti.
Výstavba bude probíhat systematicky z dolního konce směrem na horní, nicméně některé části,
jako například ke školce a škole se musí zrealizovat o prázdninách, ale i další prostorově
problematická místa dostanou teď v létě přednost. Přestože celou akci financuje obec, zajištění
a zřízení přípojky bude záležitostí každého vlastníka nemovitosti. Na hlavním kanalizačním
řadu bude u každého domu odbočka ukončena šachtou, do které se nemovitost napojí. Toto
napojení včetně výkopových prací si již realizuje každý sám. Zastupitelstvo obce však rozhodlo,
že k tomuto napojení dle projektové dokumentace budou poskytnuty zdarma potřebné metry
potrubí a rovněž samotná projektová dokumentace, na kterou již bylo vydáno územní
rozhodnutí (k nahlédnutí je pro Vás již nyní na obecním úřadě). S akcí souvisí také přerušování
dodávky vody při odkrytém vodovodním potrubí, a při realizaci přeložek vedení vodovodu.
Vždy budete rozhlasem upozorněni; tyto výluky nebudou ve většině případů delší než 4 hodiny.
I když se budu opakovat, musím připomenout, že v naší obci je zakázán podomní prodej.
Minulý týden jsem zrovna jednoho prodejce potkal. Žádám Vás, vůbec se s nimi nedávejte do
hovoru, ať již nabízejí výrobky či jakékoliv služby – např. elektrickou energii, plyn, atd., ale je
také možné, že Vás požádají o vodu, případně o použití toalety. Vždy je odkažte na obecní úřad.
Většinou totiž zneužijí nepozornosti starších osob (ale nejen těch), které následně okradou,
případně s nimi uzavřou nevýhodnou smlouvu. Upozornit na ně můžete také tel. na OÚ na čísla
581 625 280, 774 965 365 nebo přímo volat Policii ČR na čísle 158.
Závěrem mého úvodního slova Vás všechny chci pozvat na vzpomínkovou akci v pátek 1. srpna
po mši svaté (která začíná v 19.30 hodin) průvodem k pomníku padlých v první světové válce,
kde si připomeneme 100. výročí začátku první světové války a také informace, jak se tyto
události dotkly naší obce.
Vzhledem k tomu, že se blíží komunální volby, chtěl bych poděkovat všem ostatním členům
zastupitelstva, členům komisí, ale i všem spoluobčanům, kteří se jakkoli podíleli na přípravě
a pořádání kulturních, sportovních a podobných akcí nebo se zúčastnili jakýchkoliv brigád.
Jaromír Blaha - starosta

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
POPLATKY
Poplatek za odpad pro rok 2014 byl schválen ve výši 270,- Kč/osobu, poplatek za psa zůstává
50,-Kč, za vodu, kterou jste spotřebovali v roce 2013 platíte 20,-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 !!!!!
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.
Odpady
Odvoz netříděného komunálního odpadu, tj popelnic, probíhá i nadále v pondělí v pravidelných
čtrnáctidenních intervalech.
Svoz pytlů s plastovým odpadem a s kartony bude i nadále probíhat prostřednictvím pracovníků
obce, a to přibližně 1x za 2-3 měsíce podle ročního období, na svoz budete upozorněni hlášením
místního rozhlasu.
Prázdninové omezení
- místní knihovna je po dobu letních prázdnin otevřena každé pondělí,
ale pouze od 15.00-16.00 hodin
- dětská poradna v období letních prázdnin nebude (plánovaná je až na 3. září)
ŠKOLA , ŠKOLKA, JÍDELNA
Prázdninový provoz
Mateřská škola bude uzavřena od 14. července do 22. srpna, ve stejných termínech bude
přerušen i provoz školní jídelny. Školní rok pro žáky ZŠ začíná 1. září. Cena oběda je pro
cizí strávníky (veřejnost) 65,- Kč, pro seniory je v případě zájmu zajištěna zdarma donáška
oběda domů. Od září bude upravena cena stravování dětí MŠ na 30,-Kč a žáků ZŠ na 20,-Kč.
Jednou za čtrnáct dní (většinou ve čtvrtek) vaří v jídelně houskové knedlíky na objednávku pro
veřejnost, v případě potřeby a zájmu vám v jídelně uvaří i jídlo dle dohody na pohřeb nebo
jinou hostinu.

INFORMACE O PROBÍHAJÍCÍCH AKCÍCH
V současné době probíhají – po vydání předběžného souhlasu s poskytnutím dotace - na
Státním fondu životního prostředí poslední administrativní kontroly podkladů pro podepsání
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na kanalizaci (jen pro připomínku - žádost jsme podávali v
srpnu 2012, přičemž projekční začátky sahají do roku 2008). Celý proces byla pořádná papírová
válka, ale věříme, že teď již má fond všechny potřebné podklady shromážděny pro poslední
krok, kterým je právě podpis uvedeného Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podpora je přislíbena
ve výši 48 311 087,- Kč, obec musela prokázat zajištění financování svého podílu ve výši
14 989 390,- Kč.
Přestože rozhodnutí o poskytnutí dotace ještě v ruce nemáme, z časových důvodů již musela být
stavba zahájena. K dnešnímu dni je připraven výkop pro umístění stavby ČOV a zároveň
probíhá hlavních kanalizační stok. Tyto práce se posouvají postupně z dolního konce nahoru.
Jsme si vědomi, že takto velká stavba je zároveň i značným omezením pro běžný život vás,
spoluobčanů. Jako „malou náplast“ na tyto problémy odsouhlasilo zastupitelstvo obce bezplatné
poskytnutí vyhotovené projektové dokumentace (všechny jsou již k nahlédnutí na obecním
úřadě) a potřebné množství připojovacího potrubí na každou kanalizační přípojku. Podmínkou
je, že daná nemovitost bude připojena na kanalizační síť nejpozději do poloviny roku 2015.
Druhou podmínku samozřejmě bude obdržení slíbené dotace za SFŽP. Samotný výkop a
uložení připojovacího vedení si již bude zajišťovat a hradit každý majitel nemovitosti sám (na
obecním úřadě Vám můžeme v případě zájmu poskytnout kontakty na firmy, které by vám tyto
práce provedly)
V loňském roce byl vybudován nad rybníkem v rámci hydrogeologického průzkumu nový zdroj
pitné vody pro obec, na který jsme obdrželi ze Státního zemědělského intervenčního fondu
dotaci ve výši 562.986,-Kč. Celá akce stála zatím 636.044,-Kč, v současné době se pracuje na
napojení zdroje na stávající úpravnu vody a tím posílení dodávky vody do obce.
S počátkem letních prázdnin začaly také práce na odstranění radonu ze tříd základní školy, kde
byl během školního roku opakovaně naměřen. Byly vykopány a vyvezeny podlahy včetně
podloží, v současnosti se pracuje na provedení odvětrávání návozem kameniva, uložením
odvětrávacího potrubí a protiradonové izolace. Věřím, že vše stihneme provést během prázdnin
tak, aby zde byla v řádném termínu zahájena školní výuka.
ČINNOST ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY HASIČŮ OBCE JINDŘICHOV
a) zásahy
- 7.3. požár komína na č.p.121
- 17.3. požár hospodářského objektu ve Stříteži n/L.
- 16.5. odstranění spadlého stromu ze silnice nad vesnicí
- 29.6. požár stodoly u pálenice ve Stříteži n/L.
b) ostatní
- jednotliví členové se dle svých zařazení zúčastnili školení strojníků a školení ve vyprošťování
osob, školení velitelů absolvovali dva nově zařazení členové jednotky

Z FARNOSTI
V loňském roce byly provedeny značné opravy v kostele, včetně zabudování topení. I přes
obdržení dotace na pokrytí části nákladů musí ještě farnost doplácet svůj podíl. Za tímto účelem
probíhají každou třetí neděli v měsíci sbírky při mši svaté.
Právě v těchto dnech se zřejmě následkem loňského většího pohybu po půdě kostela uvolnila a
upadla omítka ze stropu nad varhanami a částí lodě. Ihned se však začala podnikat opatření
k zajištění opravy.
V úterý 29. 7. proběhne v kostele pravidelný roční velký úklid. Úklidu se účastní ženy, které se
o pořádek v kostele starají po celý rok, ale rády mezi sebou uvítáme i další dobrovolníky.
Dorazit můžete v16.00 hodin a průběžně během celého odpoledne. K večeru po akci se
uskuteční posezení s opékáním, proto si sebou vezměte něco na zub.
V letošním roce dochází opět k výměně kaplana v Hranickém děkanátu, což se týká i naší
farnosti. Otec Stanislav Trčka odešel do farnosti Luhačovice a na jeho místo nastoupil otec
Ladislav Sovadina, který dosud sloužil ve farnosti Zábřeh na Moravě.
V neděli 17. 8. budeme společně slavit svátek Nanebevzetí Panny Marie, které je zasvěcen náš
kostel – tedy budou hody. Mše svatá bude v 9.30 hodin, před jejím začátkem a také po ukončení
budou venku vyhrávat místní muzikanti. Při této příležitosti si opět dovolujeme požádat šikovné
hospodyňky o příspěvek v podobě koláčků, které budou po mši svaté rozdávány přítomným
(přinést je můžete v 9.00 hodin do bočního vchodu kostela)
V sobotu 27.9. se opět vydáme vlakem zhlédnout další krásné místo v naší republice – tentokrát
to s největší pravděpodobností (ještě se trasa dolaďuje) bude Zelená hora u Žďáru nad Sázavou.
Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě nebo v kostele. Podrobnější informace budou
umístěny včas na vývěsky u hospody a na hřbitově.
Na sobotu 18. 10. je naplánována děkanátní pouť za obnovu rodin a duchovních povolání do
katedrály sv. Václava v Olomouci. Podrobnosti budou včas oznámeny v kostele a ve vývěsce na
hřbitově.
SPOLEČNÁ AKCE OBCE S FARNOSTÍ A MÍSTNÍMI SPOLKY
V letošním roce, konkrétně 28. července, si připomínáme 100. výročí začátku I. světové války.
Při této příležitosti se v pátek 1. srpna uskuteční pietní vzpomínková akce, která bude zahájena
v 19.30 hodin mší svatou v kostele. Následovat bude průvod k pomníku padlých v I. světové
válce, kde projevem připomene starosta obce některé události z období války, p. farář pronese
modlitbu, a k pomníku bude slavnostně položen věnec. Při odchodu z kostela obdrží děti
nafouklé balónky (na svítící lampiony ještě nebude dostatečná tma), u pomníku bude zajištěn
hudební doprovod místními muzikanty.
Dovolujeme si tímto vyzvat členy sboru dobrovolných hasičů i mysliveckého sdružení k účasti
na této akci ve vycházkových stejnokrojích. Sraz pro tyto účastníky bude v 19.00 před OÚ.

USKUTEČNĚNÉ AKCE od vydání minulého čísla zpravodaje
17.12.

v obecním sále vánoční besídka místní
základní a mateřské školy, po ní byla
ještě přístupná vánoční prodejní
výstava, která byla otevřena při
vánočním koncertu předcházející
víkend

23.12.

sousedské koledování u vánočního stromu proběhlo opět za hojné účasti nejen
místních občanů, ale i hostů přespolních, hospodyňkám děkujeme za darované
vzorky svého cukroví

30.12.

předsilvestrovský výšlap ke mlýnu v Partutovicích, letos již za hojné účasti

4.1.

Tříkrálová sbírka v obci - opět
obcí procházely dvě skupinky
koledníků s pokladničkami
Charity, do kterých jste přispěli
celkem částkou 18.956,- Kč, a za
což Vám patří velké poděkování

25.1.

maškarní karneval pořádaný místní ZŠ a MŠ si pořádně užily děti i jejich rodiče

8.2.

hasičský ples

21.2.

myslivecký ples

1.3.

vodění medvěda –
ukončení masopustu zajistili
opět hasiči za pomoci mladých
dobrovolníků, a provedli
medvěda celou obcí, aby si
naposledy před začátkem postní
doby mohla každá hospodyně
zatancovat

22.3.

výstava s tématikou „hudba
a vše kolem ní“ - kromě spousty
vystavených hudebních nástrojů,
not, fotografií a jiných předmětů
souvisejících s hudbou byla výstava
provázena hudebními vstupy
různých žánrů a v podání mnoha
muzikantů a hudebníků. Každý
návstěvník se mohl také občerstvit
kávou či čajem s domácími
koláčky, zákusky a cukrovím

5.4.

divadelní představení „Veselé paničky windsorské“ v podání divadelního
souboru Tyl Drahotuše

4.5.

oslavy svátku sv. Floriána - společně hasiči z Jindřichova, Stříteže nad Ludinou,
Partutovic a Olšovce. Zahájení bylo pochodem hasičů od zbrojnice do kostela,
po mši svaté průvod z kostela k pomníku padlých v I.světové válce, kde proběhlo
kladení kytice a projev starosty obce. Následoval společný oběd hasičů v obecním
sále a odpolední volná zábava za hudebního doprovodu

10.5.

besídka místní ZŠ a MŠ u příležitosti svátku matek – děti předvedly své umění
pěvecké, taneční, hudební i herecké – a vše sklidilo obrovský potlesk zcela
zaplněného obecního sálu

30.5.

branný den hasičů s dětmi

31.5.

kácení máje – odpolední posezení
spojené s opékáním makrel a
jinými dobrotami, při kterém
proběhlo kácení máje, děti
předvedly své dovednosti při
soutěžích a místní mládež zase
umělecký „šmoulí tanec“

8.6.

první svaté přijímání školních dětí

14.6.

zájezd na sv. Hostýn (kdo jel, měl mimo jiné i zážitek v prohlídce veteránů
automobilů a motorek přímo na Hostýně)

19.6.

oslava Těla a Krve Páně – mše svatá spojená s průvodem „Božího Těla“
k vyzdobeným oltářům v okolí kostela

20.6.

vítání občánků v obecním sále – přivítáno bylo celkem 7 dětí

5.7.

hasičská soutěž v požárním útoku na louce pod vesnicí

11.7.

myslivecká červencová noc na výletišti

CO NÁS ČEKÁ
1. 8.

vzpomínková akce ke 100. výročí začátku I. světové války

16. 8.

hodová taneční zábava na výletišti (hasiči)

17. 8.

slavnostní hodové vytrubování, hodová mše svatá, vytrubování před obecním
úřadem s malým hodovým pohoštěním
fotbalový turnaj okolních obcí, doprovodná akce – skákací hrad pro děti a
prezentace MAS Hranicko – vše na místním hřišti

19. 8.

pohodové sousedské posezení na výletišti (hasiči) – od 17.00 hodin

6. 9.

přátelské posezení na výletišti s mysliveckou kuchyní (myslivci)

27. 9.

výlet vlakem na poutní místo v ČR (Zelená Hora u Žďáru nad Sázavou)

10.-11. 10.

volby do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR

18. 10.

pouť Hranického děkanátu do katedrály sv. Václava v Olomouci

říjen

divadelní představení „Čarodějův učeň“

8. 11.

posezení se seniory

listopad myslivecký hon
11. 12.

předvánoční besídka ZŠ a MŠ a vánoční minijarmark

13. nebo14. 12.

vánoční koncert + vánoční minijarmark

23. 12.

sousedské koledování u vánočního stromu před obecním úřadem

30. 12.

předsilvestrovské putování k větrnému mlýnu v Partutovicích

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 opět 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. Na adrese www.obec-jindrichov.cz si
můžete také prohlédnout více fotografií z uskutečněných akcí a přečíst aktuální informace.

