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Ze starých kronik
ZŠ a MŠ Jindřichov
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Klub seniorů
Mládež TJ Slezan
Připravované akce
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Společenská kronika
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Hudební festival
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Zpravodaj naleznete
i našem webu:
www.obecjindrichov.cz

Informační servis
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OBECNÍ ÚŘAD JINDŘICHOV
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Úřední hodiny: PO 07:30 - 11:30 13:00 - 17:00
				 ST 07:30 - 11:30 13:00 - 16:00
				 ČT 07:30 - 11:30 13:00 - 15:00

Uká
nah

Telefonní čísla:
starosta		
místostarosta
referenti		
vedoucí služeb

554 641 129, 724 180 356
724 133 707
554 641 744
737 036 937
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BANKOVNÍ ÚČTY OBCE
platby vodného, stočného, poplatků za TKO
a psy, faktury za dřevo:
č. účtu 153 013 590/0300
platby za faktury služeb, za vývoz jímky,
za dopravu, za UNC:
č. účtu 153 013 048/0300
platby bytovému hospodářství:
č. účtu 9021-4825771/0100

MUDr. LIBUŠE VÁCLAVCOVÁ, dětský lékař
Ordinační hodiny:
					
					

PO 12:00 - 14:00
ÚT 10:30 - 12:30
ČT 08:00 - 10:00

Telefonní čísla:		

724 663 171, 722 437 073

MUDr. RENATA BEDNÁŘOVÁ, praktický lékař

Telefonní číslo: 554 641 642

Ordinační hodiny:
					
					
					
					

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

E-mail:			

Telefonní čísla:		

554 641 150, 776 241 973

MÍSTNÍ KNIHOVNA
Výpůjční doba: PO 14:00 - 17:00
				 ST 14:00 - 17:00
knihovna@obecjindrichov.cz

POŠTA JINDŘICHOV
Otevírací doba: PO
				 ÚT
				 ST
				 ČT
				 PÁ

08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00

Telefonní číslo: 954 279 383

14:30 - 16:30
13:30 - 15:30
13:30 - 15:30
14:30 - 16:30
13:30 - 15:30

07:00 - 13:00
12:00 - 15:00
07:00 - 13:00
10:00 - 13:00
07:00 - 13:00

SBĚRNÝ DVŮR, zpětný odběr elektrozařízení
a prodej propan butanu
Provozní doba:		
					
					
					
					
			 sudá

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

06:30 - 17:00
06:30 - 13:00
06:30 - 17:00
06:30 - 13:00
06:30 - 13:00
08:00 - 12:00

Telefonní číslo:		

730 516 389
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DALŠÍ DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Hasičský záchranný sbor		
Záchranná služba				
Policie ČR						
Centrální tísňové číslo			
Plynárny - poruchy				
ČEZ - poruchy					
Hasiči Jindřichov				
Mateřská škola Jindřichov		
Základní škola Jindřichov		
Školní jídelna Jindřichov		
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150
155
158
112
1239
800 850 860
724 180 354
554 641 742
554 641 746
554 641 745

Tex

Tex

Tex

Hurá na prázdniny !
S příchodem července začíná pro všechny doba odpočinku a slunečných
letních dnů. Děti se celý červen nemohly dočkat začátku léta, kdy jim
nastanou prázdniny a dospělí se zase těšili na zaslouženou dovolenou.
V době prázdnin a dovolených každý relaxuje podle svých zálib a povahy,
proto Vám přinášíme několik tipů na zajímavé výlety. V okolí Jindřichova
se nachází několik cyklostezek, které Vás dovedou k mnoha cílům:
• do nejvýznamnější turistické atrakce v česko-polském pohraničí
Ztraceného města Rosenau - obřího zábavního a vzdělávacího parku,
který se nachází u jezera s možností koupání v Pokrzywne,
• na nádraží v Třemešné, odkud vyjíždí o prázdninách každý víkend
parní vlak „Osoblažská úzkokolejka“, se kterou si vychutnáte krásy
slezského pohraničí. Konečnou stanicí je obec Osoblaha, kde se
můžete vykoupat na místním koupališti nebo navštívit jednu
z nejvzácnějších kulturních památek Moravskoslezského kraje Židovský
hřbitov s unikátními náhrobky polského typu,
• do Zlatokopeckého skanzenu ve Zlatých horách, kde uvidíte repliku
vodou poháněných středověkých hornických mlýnů zhotovených podle
dobových nákresů nebo Hornickou osadu, kde se nachází replika
dřevěného hornického srubu a tavící pece,
• k nedalekým rozhlednám, ze kterých se nabízí krásný pohled nejen
na jesenické vrcholky, ale i do Opolské nížiny. Jsou to např. rozhledna
Biskupská kupa (známá jako Bišovka), rozhledna Liptaň Strážnice
nebo rozhledna Hraniční vrch v Městě Albrechticích s velkým lákadlem
pro rodiny s dětmi - naučnou pohádkovou stezkou ke krtečkově
studánce, kde děti mohou plnit různé úkoly ze světa pohádek.
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Informace z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce na 6. zasedání dne 15. dubna 2019 mimo
projednání jiných záležitostí:
- schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního
prostředí České republiky ve výši 620 000,- Kč na projekt „Podpora
alternativních způsobů dopravy – elektromobily Obec Jindřichov“,
- schválilo Darovací smlouvu na poskytnutí financí z rozpočtu
Moravskoslezského kraje ve výši 159 484,87 Kč na dovybavení Jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce Jindřichov,
- schválilo Účetní závěrku za rok 2018,
- schválilo přípravu výzvy pro výběrové řízení na rekonstrukci bytových
domů č.p. 482, 484, 233 a 483,
- schválilo poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Tělovýchovné
jednotě Slezan Jindřichov na vybudování nových střídaček na hřišti,
- schválilo firmu Bártek Rozhlasy s.r.o. na realizaci projektu „Protipovodňová
opatření“,
- schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje na realizaci hudebního festivalu „Pod křídly kohouta“.
Zastupitelstvo obce na 7. zasedání dne 29. dubna 2019 mimo
projednání jiných záležitostí:
- schválilo nabídku Komerční banky, a.s. na financování investic
z revolvingového a splátkového úvěru,
- schválilo Smlouvu o dílo s firmou Bártek Rozhlasy s.r.o. na realizaci
projektu „Protipovodňová opatření Obce Jindřichov“.
Celý text usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jindřichova
naleznete na webových stránkách www.obecjindrichov.cz.
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Oprava obecní budovy č.p. 379
V dubnu letošního roku obec dokončila rekonstrukci budovy č.p. 379.
Celý objekt byl zateplen včetně nové fasády a byl zrenovován přístup
k budově včetně dlažby. Byla také provedena výměna starých oken
a vstupních dveří do kadeřnictví a prodejny potravin. Projekt byl financován
z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z vlastních zdrojů naší obce.
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Vysvěcení kaple v Arnultovicích

Středa 8. května 2019 byla nejen svátkem u příležitosti konce 2. světové
války, ale pro naše farníky také sváteční den u příležitosti vysvěcení
arnultovické kapličky. V nově opravené kapličce v Arnultovicích se sešli
v hojném počtu věřící při mši svaté, při které byla kaplička zasvěcena
Panně Marii. Mimo dokončené opravy bylo instalováno i osvětlení sochy
Sv. Jana Nepomuckého strážícího vchod kaple. Po slavnostní mši se
všichni přítomní odebrali do společenské místnosti v budově knihovny,
kde bylo připraveno pohoštění. Jindřichovští farníci děkují všem, kteří
se o zvelebení kapličky zasloužili.
za věřící Anna Vyhlídalová
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Oznámení Obce Jindřichov
OTEVŘENÍ ZÁMECKÉHO PARKU PRO VEŘEJNOST
červen - září 2019
SO, NE, svátky
9:00 - 19:00 hod.
Při nepříznivém počasí bude park z důvodu bezpečnosti uzavřen.
Návštěvníci jsou povinni se řídit návštěvním řádem zámeckého parku.
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU VE III. ČTVRTLETÍ 2019
3. července, 17. července, 31. července,
14. srpna, 28. srpna, 11. září, 25. září
CENA INZERCE V JINDŘICHOVSKÉM ZPRAVODAJI
1/2 strany
200,- Kč
Celá strana 400,- Kč		
1/4 strany
100,- Kč		
1/8 strany
50,- Kč
CENA ZA ZAPŮJČENÍ OBECNÍHO STANU
stan o rozměrech 3 x 3 m		
400,- Kč
stan o rozměrech 6 X 3 m		
600,- Kč
800,- Kč		
stan o rozměrech 10 x 5 m		
PRONÁJEM BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
V Domě s pečovatelskou službou (DPS)
nabízíme ihned k pronájmu byt 1 + 1
s příslušenstvím (49,67 m2) a centrálním
vytápěním. V bytě je bojler na ohřev
teplé vody, rekonstruovaná kuchyňská
linka včetně spíže a vestavěné skříně.
V případě zájmu volejte tel.č. 554641744.
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Velikonoce na zámku

Kulturní komise Obce Jindřichov uspořádala v sobotu 20. dubna 2019
vydařenou akci Velikonoce na zámku. Ve stáncích si návštěvníci mohli
zakoupit různé velikonoční zboží nebo posedět u jídla a pití. Příjemným
zpestřením bylo vystoupení cimbálové muziky Grunt z Ostravy a pořadatelé
oblečení v krojích. Pro děti byly připraveny velikonoční dílničky, kde si
mohly uplést pomlázku, namalovat vajíčka nebo nazdobit perníčky.
Nejmenší děti si také pohrály s živými králíčky v ohrádce. Během odpoledne
byli vyhlášeni vítězové soutěže o Nej... velikonoční pokrm. Bylo slunečné
počasí a všem se v krásném prostředí zámeckého parku velmi líbilo.
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Vítání občánků
V neděli 9. června
2019 se po dlouhé
době uskutečnilo
vítání občánků. Na
slavnost přišly
Anička, Jasmínka,
Cloe a Lucinka se
svými rodiči. Pan
starosta všechny
děti přivítal a popřál
jim, ať prožijí svůj
život s úsměvem
a ve zdraví obklopeni
těmi, kteří je milují.
-7-
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Zámecká slavnost
Na první sobotu v červnu
připravila Obec Jindřichov pro
všechny děti a jejich rodiče
Zámeckou slavnost. Celá akce
proběhla již tradičně v našem
krásném parku. Od 13:00 hodin
byla hlavně pro děti připravena
spousta her, atrakcí a soutěží.
Při příchodu k zámecké bráně
návštěvníky přivítaly známé
pohádkové postavičky Olaf
a Minnie s Mickey Mousem.
V bohatém programu vystoupila
mimo jiné známá zpěvačka
Michaela Nosková, která do své
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Pohádkové písničkové show
zapojila i přihlížející děti. Jako
každoročně byla pro děti
připravena dětská vstupenková
tombola s hračkami, dobrůtkami
a jinými dárky. Velkým
překvapením pro dospělé bylo
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losování vstupenkové tomboly
s hodnotnými finančními cenami.
I díky krásnému počasí se celá
akce velmi vydařila, o čemž
svědčila vysoká návštěvnost
více než tisíce lidí nejen
z Jindřichova a blízkého okolí,
ale i z větší dálky.
-8-

Ze starých kronik
V dalším díle naší rubriky "Ze starých kronik" bychom Vám rádi připomenuli
dění v roce 1966 v tehdejším Československu. Pro zajímavost uvádíme
několik známých událostí této doby - udělení sošky Oscara Jánu Kadárovi
a Elmarovi Klosovi za film Obchod na korze, zahájení výstavby podpovrchové
tramvaje v Praze, která byla později změněna na stavbu metra nebo
vyhlášení Rešovských vodopádů a Velkého Roudného národními
přírodními památkami. U nás se v tomto roce chystali na oslavu výročí
založení Jindřichova. Citujeme z kroniky: Připravuje se výročí vzniku
obce, které však nemá ucelené století, ale ještě deset let navíc. Jsou
pochyby, zda 710 let nebo 725 let. Avšak kronikář, který skončil záznamy
v r. 1965 tvrdí, že načerpal tyto vědomosti ze zápisů v Okresním archivu
a tak to asi bude správné. Později jsme zjistili, že se mýlil. Ale okresní
noviny VPŘED již tisknou, výstava v kulturním domě vystavuje, letáčky
jsou mezi lidmi a slavnostní zasedání je připraveno i s čestnými uznáními.
Byly odměněny uznáním komise MNV, VŽ, SPOZ a tajemník MNV, který
se zasloužil o výstavbu koupaliště, které je před dokončením. Oslava
výročí vzniku naší obce dopadla nakonec velmi pěkně. Co se kultury
týče: Velkých společenských akcí bylo v obci uspořádáno celkem 39,
kterých se zúčastnilo 16 826 občanů.
Z důležitých uvádíme 2 výstavy, pouť,
6 divadel, 14 tanečních zábav
a oslavy 1. máje, 9. května, 28. října,
7. listopadu a tradiční vánoční
karneval ZDŠ. Naši občané žijí
společenským životem a to je dobře.
K pěknému prostředí přispěla také
generální oprava velkého sálu, kde
bylo nově instalováno osvětlení
včetně jeviště a div. šatny. Investice:
Staví se dálkový plynovod, který má
jít přes jindřichovský katastr. Bilance
roku je celkem uspokojivá po stránce
finanční. MNV má ušetřené peníze
na přístí rok.
Zdroj: Obecní kronika 1966
-9-
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Zápis dětí do 1. třídy
Ve středu 17. dubna 2019 se
uskutečnil zápis dětí do
1. ročníku Základní školy
v Jindřichově, který proběhl
v přípravné třídě na malé
budově základní školy.
K zápisu se dostavily děti
narozené od 1. září 2012 do
31. srpna 2013 a děti, které
měly odklad povinné školní
docházky a navštěvovaly
přípravný ročník. Celkem
k zápisu přišlo 21 dětí
z Jindřichova i okolních obcí
a rozhodnutí o přijetí obdrželo 19 dětí. V pondělí 2. září 2019 společně
přivítáme 19 nových žáčků do 1. třídy, na které se všichni moc těšíme.

Dětský den ve škole
Ve čtvrtek 30. května 2019 oslavily děti
v předstihu svůj dětský den ve škole.
V bohatém programu pro ně bylo
připraveno mimo jiné mnoho soutěží,
které byly zaměřeny na logické uvažování,
koordinaci pohybů, hbitost, šikovnost
a vzájemnou spolupráci. Tento volný
dětský den si všichni moc užili.
za ZŠ a MŠ Mgr. Jiří Ranostaj
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Zájezd seniorů na Floru Olomouc
Náš Klub seniorů za podpory
Obce Jindřichov uspořádal ve
čtvrtek 25. dubna 2019 zájezd
na jarní výstavu Flora Olomouc.
Výstava byla jako vždy krásná
a zajímavá. K vidění bylo
nepřeberné množství květin,
keřů, stromků, sazenic, cibulek,
prostě vše, co si zahrádkáři
mohou přát. Mimo jiné nás
zaujal obrovský skleněný strom,
na kterém byly rozvěšeny
skleněné vázy s živými květinami
a skleněné světélkující kapky.
Celý strom byl nádherně
prosvětlen a zároveň pod ním
probíhala mezinárodní soutěž
ve vazbě kytic z krásných květin.
Výstava uspokojila naše oči,
srdce i duši a mnohým z nás
značně ztenčila peněženku.
Večer jsme se vrátili domů
vyčerpáni, ale velmi spokojeni.
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Beseda s Policií ČR

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 se uskutečnila beseda s Policií ČR na téma
„Vlastní bezpečí seniorů“, kde jsme byli seznámeni s nástrahami, které
nás mohou potkat. Množí se případy zneužití pomocí telefonů, podomního
prodeje nebo předstírání nevolnosti. Poslechli jsme si rady, jak se bránit,
např. při nákupech mít vždy kabelku na očích, nikdy s sebou nenosit
zbytečně velký obnos peněz, být ostražití i při ukládání nákupu do auta
a ani v tomto případě nenechávat kabelku bez dohledu. Beseda byla
velmi poučná a zajímavá. Děkujeme Policii ČR a doufáme, že toto setkání
nebylo poslední.
Anna Vyhlídalová, Klub seniorů Jindřichov
- 11 -

Fotbalová mládež TJ Slezan Jindřichov
Koncem března 2019 se
uskutečnilo v Karlově pod
Pradědem fotbalové soustředění
mládeže našeho oddílu, kterého
se zúčastnilo celkem 21 dětí
a 10 dospělých. Naše početná
skupina byla ubytována
v hotelovém komplexu Kamzík,
kde jsme mohli využít tělocvičnu,
bazén i venkovní hřiště s umělou
plochou. Tento výlet byl pojat i jako příprava na nadcházející soutěže,
proto tomu byl podřízen celý program. Pro děti jsme měli od budíčku po
večerku připravené tréninky a spoustu her v bazénu, v přírodě i ve
společenské místnosti. Vzhledem k tomu, že se celý víkend vydařil
a všem se líbil, plánujeme v dohledné době další soustředění.
Druhou povedenou akcí pod hlavičkou oddílu bylo víkendové „Ukončení
sezóny“, které proběhlo v sobotu 15. června 2019 na hřišti TJ. V tomto
slunečném horkém dni proběhla dvě utkání, kde proti sobě nastoupilo
mužstvo naší přípravky proti svým maminkám a mužstvo žáků se utkalo
se svými tatínky a trenéry. Výsledky těchto klání nejsou nijak důležité,
ale rozhodující a pozitivní je, že si všichni tento den opravdu užili. Po
utkáních děti dostaly nové batůžky a sladké odměny za reprezentaci
oddílu i Jindřichova.
Závěrem děkujeme
všem, kteří podporují
naši fotbalovou
mládež v oddíle TJ.
Sponzoři, fanoušci
a hlavně rodiče se
podílejí na výborné
atmosféře, která
u naší nadějné
nastupující fotbalové
Martin Korduliak, Jiří Galuszka
generace panuje.
trenéři mládeže
- 12 -
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PLACENÁ REKLAMA
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Připravované akce
6. července		

Laguna Cup - jubilejní 25. ročník

3. srpna		

Guláš Cup

24. srpna		

Hudební festival "Pod křídly kohouta"

2. září			

Zahájení školního roku 2019/2020

Společenská kronika
Blahopřejeme novomanželům
Přejeme hodně štěstí, lásky a vzájemného
porozumění na společné cestě životem
novomanželům Lence a Martinovi,
novomanželům Karin a Petrovi
a novomanželům Radce a Petrovi, kteří
uzavřeli v květnu a v červnu sňatek.

Blahopřejeme oslavencům
Všem našim občanům, kteří slaví své
narozeniny v měsíci červenci, srpnu
a září, přejeme všechno nejlepší, radost,
pohodu, dobré zdraví, spokojenost
a hlavně štěstí.

Rozloučili jsme se
S úctou vzpomínáme na naše občany
- na paní Helenu Houdkovou a na pana
Milana Bočkaye, kteří nás v nedávné
době opustili.
- 14 -
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stovky grafických návrhů zdarma - tvorba grafiky online - kalkulace tisku online

pos

Vyžádejte si i vy svých 1000,- na www.funprint.eu

kalendáře

visačky

pozvánky

plakáty
krabičky brožurykrabice
na víno
skládačky

knihy

letáky samolepky

poznámkové bloky

vizitky

pohlednice

obaly
odnosky

tiskové služby pro firmy, školy, státní správu a každého z nás

OBEC JINDŘICHOV VÁS ZVE NA HUDEBNÍ FESTIVAL
DO AREÁLU ZÁMECKÉHO PARKU
14:00 - 14:40 hod. - HEIDI JANKŮ
15:15 - 16:20 hod. - KABÁT REVIVAL
17:00 - 18:00 hod. - SEBASTIEN
18:30 - 19:30 hod. - TANJA S KAPELOU
20:30 - 21:30 hod. - VERONA
22:00 - 03:00 hod. - GOLDEN HITS
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HEIDI JANKŮ

TANJA S KAPELOU
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KABÁT REVIVAL

VERONA

VSTU
P

200,ÉN

SEBASTIEN
GOLDEN HITS

15:00 - 17:00 hod. - MALOVÁNÍ NA TVÁŘ, BALÓNKOVÁ SHOW
15:00 - 19:00 hod. - LEZECKÁ STĚNA, NAFUKOVACÍ SKLUZAVKA, JUMPING
Akce je podpořena
Moravskoslezským krajem a obcí Jindřichov

BOHATÉ
VENÍ
OBČERST
moderuje Jiří Kubza

více informací na www.obecjindrichov.cz
Celý program
pro obec Jindřichov
připravila agentura

Čtvrtletník obce Jindřichov č. 3/2019.
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Vydala Obec Jindřichov, Jindřichov 58,793 83, IČ 00296074, DIČ CZ00296074 v nákladu 300 ks.
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