ZPRAVODAJ OBCE
JINDŘICHOV

PROSINEC 2014

Vážení spoluobčané,

opět jsou tu Vánoce a blížící se nový rok. Mnoho z nás si v mysli vybaví minulé Vánoce či
oslavy nového roku. Možná si v duchu povzdychneme, jak ten rok zase rychle uběhl a i ten
krásný vánoční čas bude trvat tak krátce. Ano je to tak, žijeme v urychleném světě a i to
potřebné pozastavení během Vánoc bývá jakési krátké, jako by to byl jen prodloužený
víkend, během kterého se snažíme zapomenout na každodenní problémy, staré spory anebo
se ve vzpomínkách obracíme na své blízké, kteří už nejsou mezi námi. O Vánocích jsme si
bližší než kdy jindy i proto, že chceme být blízko sebe, zavzpomínat na naše dětské časy u
vánočního stromku, nebo se ve vzpomínkách vrátit ke krásným okamžikům v našich
životech. Chceme si alespoň nyní připomenout, jaké to je, těšit se z radosti našich dětí,
vnoučat, ale i dospělých. V tomto krásném a kouzelném vánočním čase se opět umíme
radovat z maličkostí a je nám dobře i z toho, že většina lidí okolo nás, naše rodina, přátelé,
bližší i vzdálenější známí či sousedé mají k sobě o něco blíž než jindy. V upřímném úsměvu,
ve vlídném slově nebo v lidském dotyku je velké tajemství a bohatství. A v každém z nás to
vyvolá pocit štěstí, pohody a sounáležitosti. Když si nyní slíbíme, že nejen během
přicházejících svátků, ale i v novém roce nebudeme šetřit na upřímných stiscích rukou,
vlídných pohledech a milých gestech nebo pohlazeních, dáme svým blízkým a přátelům ten
nejkrásnější dárek.
Přeji Vám všem, váženým spoluobčanům, krásné prožití vánočních svátků bez shonu a
stresu, a úspěšný nejen vstup do nového roku, všechno dobré, pevné zdraví, Boží požehnání,
hodně osobních i pracovních úspěchů a spoustu milých lidí kolem sebe.

Jaromír Blaha – starosta

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
POPLATKY PRO ROK 2015
poplatek za odpady
270,- Kč / osobu
poplatek za psa
50,- Kč za každého psa staršího 6 měsíců
vodné
20,- Kč / m3
služby hřbitova
10,- Kč / m2
čtenářský poplatek v knihovně
40,- Kč/dospělý čtenář,
20,- Kč/čtenář do 15-ti let
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 a pro služby hřbitova 3632xxxxxx(za xxxxxx bude
dosazeno datum narození poplatníka nebo do poznámky uveďte vaše jméno, příjmení a
adresu). Všechny poplatky JE NUTNÉ zaplatit do 30. června.
Od 1.1. se mění poplatek za pronájem sálu na 500,-Kč/akci (+ náklady na energie a praní ubrusů)
Odvoz netříděného komunálního odpadu, tj popelnic, probíhá stále v pondělí v pravidelných
čtrnáctidenních intervalech (konkrétní termíny jsou vyvěšeny na webových stránkách obce).
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 opět
upozorněni hlášením místního rozhlasu. V souvislosti s těmito odpady si Vás dovolujeme
požádat, abyste neodkládali pytle k obecnímu úřadu v době svátků a o víkendech.
V základní a mateřské škole se nadále sbírá starý papír – nově musí být tříděn na papír a na
krabicové kartony. Dále škola od letošního roku sbírá i víčka od PET lahví.
U prodejny Jednota je umístěn kontejner, do kterého můžete odkládat oblečení, obuv, textilie
nebo hračky – vše použitelné – které ještě poslouží potřebným lidem.
V jarních měsících proběhne také již pravidelný sběr velkoobjemového a nebezpečného
odpadu, hasiči provedou sběr starého železa.
Na základě stížností občanů a na základě vlastních zjištění připomínáme majitelům psů, že
v naší obci je v platnosti Obecně závazná vyhláška, která zakazuje volné pobíhání psů na
veřejném prostranství!!!
Vánoční omezení
- provoz obecního úřadu:
22.12.
6.30 – 12.00
12.30 – 17.00
23.12. – 26.12.
zavřeno
29.12.
6.30 – 12.00
12.30 – 17.00
30.12. – 2.1.
zavřeno
- místní knihovna bude otevřena 22.12. a rovněž 29.12. v době 15.30 – 17.00

ŠKOLA , ŠKOLKA, JÍDELNA
Prázdninový provoz
Mateřská škola i základní škola budou uzavřeny od 22. 12. do 2. 1., ve stejném termínu
bude přerušen i provoz školní jídelny. Cena oběda zůstává pro cizí strávníky
(veřejnost) 65,- Kč, pro seniory je v případě zájmu zajištěna zdarma donáška oběda domů.
Jednou za čtrnáct dní (ve čtvrtek) vaří v jídelně houskové knedlíky na objednávku pro
veřejnost (cena je 24,- Kč), v případě potřeby a zájmu vám v jídelně uvaří i jídlo dle dohody
na pohřeb nebo jinou hostinu.
Přestože v základní škole máme kapacitu žáků naplněnou, ve školce v současné době děti
schází. Obec má zájem, aby toto zařízení nadále fungovalo a poskytovalo dětem i rodičům
kvalitní služby, což dle názoru zřizovatele i rodičů činí. Podmínkou úspěšného provozu je
především dostatek dětí, proto v této souvislosti nabízíme v mateřské škole volné kapacity,
a to pro děti od věku 2,5 let za podmínky určité soběstačnosti, tzn., že dítě jí samostatně lžící
a že nepotřebuje plenky. Vždy je však nutná osobní domluva s ředitelkou školy.
INFORMACE O PROBÍHAJÍCÍCH AKCÍCH
Největší akcí, která v současné době probíhá, a kterou jsou více či méně „zasaženi“ všichni
občané naší obce, je výstavba kanalizace a ČOV. V letošním roce byla postavena převážná
část hlavních kanalizačních stok a část veřejných částí kanalizačních přípojek, během
příštího půl roku budou dokončeny ostatní části. Výstavba bude probíhat, pokud to počasí
dovolí i v zimním období, důvodem je termín dokončení, který je 30. června. Během zimy
bude také montována technologie do nově postavené čistírny odpadních vod pod obcí.
Předpokládáme, že během května a června se už budete moci napojit na kanalizaci a
vypouštět do ní splašky, nicméně informace o postupu prací a možném napojení na
kanalizaci Vám budeme postupně sdělovat. Pro Vás občany, jako budoucí vlastníky
kanalizačních přípojek, se na obecním úřadě připravují Darovací smlouvy, které zavazují
Obec k bezplatnému předání projektové dokumentace a potřebného množství kanalizačního
potrubí k napojení se do hlavní kanalizační stoky, ale zároveň zavazují i budoucího vlastníka
k provedení tohoto napojení.
Žádám Vás o shovívavost a toleranci, která je při této stavbě určitě potřeba, nicméně to
neznamená, že stavební firmě budeme tolerovat vše i ona musí dodržovat na staveništi
pořádek. Samozřejmě nejdůležitější je, při takové akci, komunikace a to nejen mezi obcí a
realizační firmou, ale i s Vámi. Problémy, které můžou vzniknout, je potřeba řešit
okamžitě a to buď přímo s firmou a nebo prostřednictvím starosty obce.
Nový zdroj pitné vody pro obec, o kterém jsme Vás informovali již v minulém vydání
Zpravodaje, je v současnosti již napojen na stávající úpravnu vody a slouží tak svému účelu.
Věřím, že tímto bude konec problémům s nedostatkem pitné vody v letních měsících.
ČINNOST ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY HASIČŮ OBCE JINDŘICHOV
a) zásahy
- 13.10. taktické cvičení – požár základní školy ve Stříteži nad Ludinou
- 5.11. únik plynu po porušení STL vedení plynu za pohostinstvím v Jindřichově
- 15.11. výjezd k požáru lesa, po příjezdu zjištěno kontrolované pálení klestu

b) ostatní
- členové jednotky se zúčastnili školení ve vyprošťování osob z havarovaného vozidla, a dále
školení nositelů dýchací techniky – toto školení absolvovali i dva nově zařazení nositelé

Z FARNOSTI
„Půlnoční“ mše svatá začne 24. 12. ve 22.00 hodin, po oba následující sváteční dny bude
mše v 9.30 hodin. Silvestrovské poděkování za uplynulý rok proběhne 31. 12. v 16.30 hodin.
Celý rozpis bohoslužeb je umístěn ve vývěsce na hřbitově.
DALŠÍ OBECNÍ DĚNÍ
V úterý 23. 12. se uskuteční jako každoročně sousedské koledování u vánočního stromu před
obecním úřadem. Hudební program, připravený opět místními muzikanty společně se
scholou, začne v 18.00 hodin. Od 17.00 hodin budou děvčata z kulturní komise
připravovat pohoštění, proto si opět dovolujeme požádat hospodyňky o malý příspěvek
v podobě vánočního cukroví, které na akci nabídneme ostatním přítomným. Zveme Vás i
Vaše rodinné příslušníky nejen ke vzájemnému sdělování si zkušeností a zážitků z
probíhajících vánočních příprav, ale také ke společnému zpívání vánočních písní a koled.
V úterý 30. 12. se opět uskuteční předsilvestrovský výšlap ke mlýnu do Partutovic. Sraz
bude v 11.00 hodin u bývalé bramborárny. Nezapomeňte nejen na vhodné oblečení a obutí,
ale také na posilu těla, tedy dobrou svačinu (nebo spíš oběd) a především na dobrou náladu.
Těšíme se na malé i velké účastníky, i na jejich čtyřnohé kamarády, kteří se těchto akcí také
celkem pravidelně účastní.

SPOLEČNĚ SI PŘIPOMENEME KONEC II. SVĚTOVÉ VÁLKY
V roce 2015 si připomeneme 70. výročí konce II. světové války. Při této příležitosti se
ve čtvrtek 7. 5., což připadá právě na den osvobození naší obce, uskuteční vzpomínková
akce, jejíž program bude včas zveřejněn.
Dovolujeme si tímto opět vyzvat členy sboru dobrovolných hasičů i mysliveckého sdružení
k pomoci s organizací této akce, a to účastí ve stejnokrojích či přípravou jakékoliv vhodné
aktivity. S vlastními nápady, i pro další informace, můžete přicházet na obecní úřad.

USKUTEČNĚNÉ AKCE od vydání minulého čísla zpravodaje
1. 8.

vzpomínková akce ke 100. výročí začátku I. světové války – akce byla konaná
za spolupráce obce, farnosti a místních spolků. Začala mší svatou, po které se
účastníci průvodem za hudebního doprovodu přesunuli k pomníku padlých
v
I. sv. válce. Zde byly pro připomínku bojů zapáleny ohně a myslivecká
stráž vyslala salvy ze svých zbraní. Vzpomínkový projev přednesl starosta obce,
přímluvy a požehnání pan děkan, následně byla k pomníku položena kytice.
Děti byly za účast odměněny nafouklými balónky.

16. 8.

hodová taneční zábava na výletišti (hasiči)

17. 8.

slavnostním hodovým vytrubováním na hřbitově byla zahájena hodová neděle,
jejímž hlavním bodem však byla mše svatá, po jejímž ukončení opět vyhrávali
místní muzikanti před obecním úřadem, kde přítomni mohli ochutnat hodové
koláče darované místními hospodyněmi (za tento sladký příspěvek všem
děkujeme).

Hodový program pokračoval na místním hřišti fotbalovým turnajem okolních
obcí, ve kterém zvítězilo mužstvo ze Stříteže nad Ludinou, naši fotbalisté
obsadili druhé a třetí místo na pomyslné bedně. Doprovodnou akcí byl letos
skákací hrad pro děti, který byl hojně po celou neděli využíván. Letošní hody
proběhly za podpory MAS Hranicko, která zajistila na tyto akce pro obec dotaci
ve výši 25 tisíc korun.
19. 8.

pohodové sousedské posezení na výletišti (hasiči)

6. 9.

přátelské posezení na výletišti s mysliveckou kuchyní (myslivci)

18. 10.

pouť Hranického děkanátu do katedrály sv. Václava v Olomouci – akce se
zúčastnilo několik našich farníků, včetně ministrantů, kteří své ministrantské
povinnosti zvládli i v Olomoucké katedrále

26.10.

trochu „strašidelné“ divadelní představení „Čarodějův učeň“ v podání
divadelního souboru Tyl z Brodku u Přerova

8. 11.

již tradiční akce pro naše babičky a dedoušky, kterou jako každoročně

zpříjemnili svým vystoupením žáci místní ZŠ a skvěle zahráli pohádku o
Otesánkovi. O další odpolední pohodu při posezení se postarali naši místní
muzikanti pod vedením pana Čeňka Krále, a svým hudebním vystoupením
přiměli naše seniory i k tanci.

22.11.

myslivecký hon proběhl letos úlovkem 7 zajíců a 1 lišky

11. 12.

předvánoční besídka ZŠ a MŠ a vánoční minijarmark – besídky naší místní
školy a školky podléhají stále větší oblibě, tak i tentokrát byl zcela zaplněný
obecní sál nadšen z vystoupení dětí, které opět nezklamaly a do vystoupení
vložily všechen svůj um. Po besídce si přítomni prohlédli a v hojném množství
zakoupili ozdoby a dárky na připraveném malém vánočním jarmarku.

13. 12.

vánoční koncert se letos konal v podání DH Hraničáci, která je složena
z opravdu mladých nadšených muzikantů. Koncert nám mluveným slovem i
písněmi a koledami zobrazil celou dobou od počátku adventu až do samotných
vánoc, a sklidil opravdu velký úspěch. Před jeho zahájením a hlavně po
skončení byl přítomným znovu otevřen malý vánoční jarmark.

Další fotografie z některých akcí si můžete prohlédnout ve fotogalerii na webových
stránkách obce (www.obec-jindrichov.cz), ale dovolujeme si Vás požádat o spolupráci –
pokud se jakýchkoliv místních akcí účastníte a máte zajímavé fotografie, zašlete nám je na
e-mailovou adresu podatelna@obec-jindrichov.cz abychom mohli atmosféru konaných akcí
lépe přiblížit i ostatním spoluobčanům a také návštěvníkům naši webových stránek.

CO NÁS ČEKÁ
23.12.

sousedské koledování u vánočního stromu před obecním úřadem

30.12.

předsilvestrovský výšlap ke mlýnu do Partutovic

3.1.

Tříkrálová sbírka (Charita ČR)

16.1.

myslivecký ples

24.1.

dětský karneval (ZŠ a MŠ)

7.2.

hasičský ples

14.2.

končiny – vodění medvěda

28.2.

divadlo Ventyl Drahotuše

„Liga proti nevěře“

21.-22.3. výstava v obecním sále „Svět dětí v proměnách času“
7.5.

oslava 70.výročí konce II.světové války

17.5.

besídka ZŠ a MŠ ke Dni matek

29.5.

branný den hasičů s dětmi ZŠ a MŠ

30.5.

kácení máje

4.6.

oslava svátku Těla a Krve Páně (Boží Tělo)

14.6.

vítání občánků

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 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

