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INFORMAČNÍ SERVIS
OBECNÍ ÚŘAD JINDŘICHOV
Úřední hodiny: PO 07:30-11:30
ST 07:30-11:30
ČT 07:30-11:30
starosta
místostarosta
referenti
vedoucí služeb

13:00-17:00
13:00-16:00
13:00-15:00

554 641 129, 724 180 356
724 133 707
554 641 744
737 036 937

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

MUDr. LIBUŠE VÁCLAVCOVÁ,
dětský lékař

Platby bytovému hospodářství:
č. účtu 9021-4825771 / 0100

Ord. hodiny:

POŠTA JINDŘICHOV
Otevírací doba: PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Telefonní čísla: 724 663 171, 722 437 073

14:00 - 18:00
08:00 - 12:00
14:00 - 18:00
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00

MUDr. RENATA BEDNÁŘOVÁ,
praktický lékař
Ord. hodiny:

Telefonní číslo: 954 279 383

MÍSTNÍ KNIHOVNA
Výpůjční doba: PO 14:00 - 17:00

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

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

Telefonní čísla: 554 641 150, 776 241 973

Telefonní číslo: 554 641 642

DALŠÍ DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ
ČÍSLA

E-mail: knihovna@obecjindrichov.cz

SBĚRNÝ DVŮR, zpětný odběr

elektrozařízení a prodej propan butanu
Provozní doba: PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
sudá SO

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

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

Telefonní číslo: 730 516 389
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Hasičský záchranný sbor
Záchranná služba
Policie ČR
Centrální tísňové číslo

150
155
158
112

Plynárny - poruchy
ČEZ - poruchy

1239
800 850 860

Hasiči Jindřichov
Mateřská škola Jindřichov
Základní škola Jindřichov
Školní jídelna Jindřichov

724 180 354
602 462 822
702 020 296
702 086 972

JARNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v současné době je nálada v celé společnosti velice pochmurná a často se setkávám
s názory občanů naší obce, ale i ostatních, že nás nečeká růžová budoucnost. Po
dlouhé době bojů s pandemií se zdražují potraviny, pohonné hmoty, a hlavně
enormně rostou ceny energií. Když se do této situace přidal ještě vpád ruských vojsk
na Ukrajinu, což je svým způsobem válka v Evropě, je to pro všechny opravdu
frustrující a nedivím se těmto depresivním náladám.
Na druhou stranu musím zdůraznit, že se nám společnými silami, naší trpělivostí
a naším zodpovědným přístupem k opatřením podařilo porazit první, druhou, třetí
a každou další vlnu pandemie covidu. Zatím nevíme, jak dopadne válka, jaké budou
její dopady na Ukrajinu, na Českou republiku i na celou Evropu. Jsem ale optimista,
protože tak, jak se zdál být konec pandemie v nedohlednu, a nakonec skončil, tak
skončí jednou i utrpení lidí zasažených válkou a vším, co přináší ozbrojený konflikt
na Ukrajině.
Proto Vás všechny prosím, abychom se nedali zlomit. I přes všechny krize, pandemie
a válečné konflikty musí chod obce, obecního úřadu a život v obci běžet dál
a nemůže se zastavit. Dále budeme plnit všechny úkoly, budeme pokračovat
v investičních akcích a projektech, které nám všem zkvalitní životní podmínky,
zlepší naše okolí a zvýší životní úroveň v obci. V brzké době začne oprava hřbitovní
zdi a rekonstrukce bytových domů č.p. 233 a 483, na přípravě dalších projektů
pracujeme.
Také společenský život v obci musí běžet dál. Nadále připravujeme plesy, setkání
občanů, vítání občánků, akce pro děti a jiné kulturní a společenské události nebo
sportovní akce.
V tomto všem nás podpoří i příchod jara, kdy můžeme nasát náladu probouzející se
přírody, kdy během slunečných jarních dnů načerpáme sílu a energii pro další práci.
Svěží energie příchozího jara je plná tepla, světla a naděje, proto se do budoucna
můžeme dívat s vírou, že vše dobře dopadne.
Přeji Vám všem krásné Velikonoce.

Martin Korduliak, starosta
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo obce na 34. zasedání dne 14. února 2022 mimo projednání
jiných záležitostí:
- schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Jindřichova
uzavřenou s Tělovýchovnou jednotou Slezan Jindřichov,
- schválilo veřejnoprávní smlouvu uzavřenou s Moravskoslezským krajem na
financování výměny kotlů na pevná paliva,
- schválilo veřejnoprávní smlouvu uzavřenou s Městem Krnov pro výkon přenesené
působnosti ve věcech projednávání přestupků,
- schválilo pořízení elektronické úřední desky,
- schválilo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení v místní
části obce Arnultovice,
- vzalo na vědomí Inventarizační zprávu o stavu majetku obce k 31.12.2021,
- schválilo vyřazení mrazícího zařízení ZŠ a MŠ Jindřichov dle návrhu a zároveň
schválilo zakoupení nového mrazícího zařízení.
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo obce na 35. zasedání dne 2. března 2022 mimo projednání
jiných záležitostí:
- vzalo na vědomí doporučení výběrové komise o nabídkách na realizaci projektu
„Energetické úspory bytových domů č.p. 233 a 483“ a rozhodlo o přijetí nabídky
společnost PESTAV CZ, s.r.o.,
- schválilo Ceník za zapojení do obecního systému odpadového hospodářství pro rok
2022 určený pro podnikatele a zrušilo Směrnici č. 6/2019 o určení podmínek na
zajištění odstraňování a svozu odpadu podobného komunálnímu včetně Dodatku
č. 1 pro nadbytečnost,
- projednalo Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2021,
- schválilo veřejnoprávní smlouvu s Obcí Vysoká o poskytnutí dotace na pokrytí
provozních nákladů pro MŠ Vysoká na rok 2022,
- projednalo humanitární pomoc občanům Ukrajiny.
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OZNÁMENÍ OBCE
Dotyková elektronická úřední deska
V únoru 2022 schválilo zastupitelstvo
obce pořízení elektronické úřední desky.
Jedná se o zařízení, které zcela nahradí
klasickou úřední desku a bude umístěno
venkovní boční straně verandy budovy
obecního úřadu místo stávající
informační vitríny. Občané budou mít
k informacím zde zveřejněným přístup
24 hodin denně. Dotykové ovládání je
jednoduché a je přizpůsobeno občanům
všech věkových kategorií. Obsahem této desky bude nejen zákonem stanovená
úřední deska, ale i aktuality a informace z obecních webových stránek, z facebooku
a z Jindřichovského zpravodaje. Dokumenty budou snadno dostupné a dobře
viditelné. Elektronická deska bude v provozu i v teplotách od -30°C do + 50°C.
Věříme, že tato inovace přispěje k lepší informovanosti našich občanů.

Projednávání přestupků
Informujeme občany, že od měsíce dubna 2022 se budou veškerá přestupková řízení
občanů Jindřichova projednávat na Městském úřadě v Krnově, odbor správní,
oddělení přestupků.
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
V roce 2020 byl v naší obci zaveden systém pytlového sběru tříděného odpadu. Do
tohoto systému se občané mohou zaregistrovat na sběrném dvoře. Při registraci
mají přidělen kód a dostanou pytle na třídění odpadu. Zavázané pytle s vytříděným
odpadem označené identifikační samolepkou odevzdají na sběrném dvoře. Za každý
bonusový bod se poskytuje úleva z místního poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství v následujícím roce. Od 1. ledna 2022 činí tato úleva 6,- Kč za každý
bonusový bod. Výše bonusu se stanovuje podle množství vytříděného odpadu.
V Jindřichově je evidováno
480 stálých domácností
a rekreačních domů, které
produkují odpad. V roce 2020
tímto způsobem třídilo 153
domácností a jejich celková
sleva z poplatku činila
24 212,- Kč. V roce 2021 to
bylo již 224 domácností,
kterým byla celkově odečtena
sleva z poplatku 51 818,- Kč.
Kdo se nechce zapojit do systému pytlového třídění odpadu, může svůj vytříděný
odpad odkládat do zvláštních sběrných nádob, které jsou umístěny na jednotlivých
stanovištích v obci, nebo přímo na sběrném dvoře. Všem, kteří svůj komunální odpad
třídí a přispívají tím zodpovědně k odpadovému hospodářství naší obce, děkujeme.
Pro zajímavost uvádíme složení odpadu vyprodukovaného v Jindřichově v roce 2021.
Žádáme občany, kteří třídí PET
láhve, aby láhve pouze podélně
sešlapávali. Pokud je láhev celá
zkroucená a zdeformovaná,
nemůže ji obsluha sběrného
dvora dále dolisovat.

Vývoz popelnic
ve II. čtvrtletí 2022
Duben: 6. dubna 20. dubna
Květen: 4. května 18. května
Červen: 1. června 15. června
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DOTAČNÍ PROJEKTY V OBCI
Energetické úspory bytových domů č.p. 233 a 483
V další etapě rekonstrukce bytového fondu obce budou opraveny bytové domy č.p.
233 a 483. Na tento projekt poskytne finanční podporu Ministerstvo pro místní
rozvoj ve výši cca 3 000 000,- Kč, celkové náklady budou činit 13 538 647,- Kč bez
DPH. V rámci rekonstrukce se bude řešit zateplení fasády včetně nových omítek,
nová valbová střecha se zateplením stávající střechy, plynofikace obou objektů
s centrálním vytápěním včetně rozvodů plynu a instalace nových otopných těles ve
všech bytech. Práce začínají počátkem dubna a budou ukončeny v listopadu 2022.
Realizace projektu přispěje k energetickým úsporám v obou bytových domech.

Oprava hřbitovní zdi
V roce 2021 byla opravena přední část fasády kostela sv. Mikuláše, čímž tato
historická dominanta získala na kráse. V březnu 2022 byly pokáceny staré nemocné
smrky u památníku obětem I. světové války a celý kostel rázem vynikl. Aby se okolí
kostela dále vylepšilo, rozhodla se obec opravit i část hřbitovní zdi. Na tento projekt
jsme obdrželi dotaci z rozpočtu MSK z dotačního programu Podpora obnovy
a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022 ve výši cca 200 000,- Kč, přičemž
celkové náklady budou asi 380 000,- Kč. Oprava započne nejpozději v červnu 2022
a bude opravena přední levá část stávající hřbitovní zdi (od hřbitovní brány vlevo).
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DOBROČINNÉ SBÍRKY
Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou akcí u nás pod
patronací Charity České republiky. Výtěžek sbírky je
určen na pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a jiným potřebným
skupinám lidí, a to především v regionech, kde sbírka
probíhá. Tato sbírka navazuje na starou lidovou
tradici Tříkrálových koled, kdy děti chodily po
chalupách a za zpěvu koled a pronesení přání pokoje
celému domu dostávaly malou výslužku.
V Jindřichově proběhla letošní Tříkrálová sbírka
v neděli 9. ledna 2022. S jednou kasičkou koledovali
členové Klubu seniorů, kteří navštívili asi čtyřicet
rodin a zazpívali jim
koledu „My tři králové
jdeme k vám“. Každou navštívenou rodinou byli
vlídně a s úsměvem přijati a obdarováni. Kasička se
postupně zaplnila peněžními dary. S druhou
kasičkou koledovali Tři králové pod záštitou
Hospůdky
U Pepana. Obě zapečetěné kasičky byly
předány v pondělí 10. ledna 2022 starostovi obce,
který je odevzdal Charitě Krnov. Celkově se
v Jindřichově vybralo 8 152,- Kč. Tímto děkujeme
koledníkům i všem lidem, kteří na sbírku přispěli.

Materiální sbírka pro Ukrajinu
Další sbírkou pod patronací Charity Krnov byla materiální sbírka pro Ukrajinu, která
proběhla od pondělí 28. února 2022 do pátku 4. března 2022 ve spolupráci obce
a paní Karin Táborské. Potřebný materiál jako např. deky, spacáky, konzervy,
powerbanky, těstoviny, sunary, hračky pro děti, dětskou drogerii, jednorázové pleny,
lahvičky pro kojence a zdravotnické potřeby občané odevzdávali do Penzionu
a restaurace Eden v Jindřichově. V sobotu 5. března 2022 byla tato materiální sbírka
převezena na sběrné místo do Charity Krnov. Děkujeme všem dárcům
a organizátorům za projev solidarity.
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FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
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ZŠ A MŠ JINDŘICHOV
Únorové karnevaly
Během měsíce února 2022 proběhly na naší
škole hned dva karnevaly. První byl v mateřské
škole, kdy děti nepřišly do školky jako obvykle,
ale ráno na dveře zaklepala Červená Karkulka,
vzápětí u dveří zavrčel tygr a tichounce
našlapovala kočička s kocourkem, přiletěly
včelky a beruška, mávnutím kouzelné hůlky se
objevil Harry Potter a další čarodějové. Přiběhl jednorožec, Spiderman, kostlivci
a bojovníci a lehkými krůčky přitancovaly víly. Soutěživé dopoledne provázeli dva
legrační klauni, se kterými děti soutěžily v různých disciplínách. Hravé dopoledne
bylo ukončeno promenádou v maskách, tanečním
rejem, slavnostním přípitkem a oceněním všech dětí.
Druhý karneval uspořádaly paní vychovatelky ve
školní družině v pondělí odpoledne 28. února 2022.
Celý karneval také proběhl ve veselém duchu, děti
plnily úkoly, hrály hry, tancovaly a zpívaly. Všechny
děti si karneval užily a odcházely domů spokojené.
Zdroj a foto str. 11: ZŠ a MŠ Jindřichov
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TJ SLEZAN JINDŘICHOV
Příprava na jarní sezonu
Na podzim 2021 se konečně uskutečnila valná hromada TJ, která z důvodu
proticovidových opatření nemohla proběhnout v řádném jarním termínu. Během
zimy jak muži, tak i naše mládež pravidelně trénovali v tělocvičně a připravovali se
na jarní část sezony, která začala prvním jarním zápasem v neděli 27. března 2022
v Bruntále. Tímto bych rád pozval všechny fanoušky a fanynky fotbalu na naše
domácí utkání, která se v Jindřichově začnou hrát od dubna 2022. Zároveň bych
chtěl oslovit rodiče dětí, které by měly zájem o kopanou, že mě mohou kontaktovat
na telefonním čísle 737 253 197. Nové hráče kdykoliv rádi přivítáme v našem klubu.

Miniples sportovců
Ani v kulturním světě TJ Slezan nezahálel
– v pátek 11. března 2022 uspořádal
miniples ve společenské místnosti, kde
k tanci a k poslechu zahrála skupina Vox
Martina Kachlíka.

Bylo příjemné se po delší pauze způsobené
pandemií setkat s přáteli, zatancovat si
a pobavit se bez roušek a respirátorů.
Bc. Jiří Boháček, předseda TJ Slezan
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JSDH JINDŘICHOV
Výjezdy hasičů
V prvním čtvrtletí roku 2022 měla naše jednotka sboru dobrovolných hasičů opravdu
hodně práce. Nejprve jsme hned ze silvestrovské oslavy vyjeli 3 minuty před půlnocí
do Petrovic k požáru plotu blízko chaty. Až na místě jsme viděli, že se jedná o planý
poplach, protože místní občané oslavovali Nový rok a měli zapálené finské svíce.
K dalšímu planému poplachu jsme vyjeli do Osoblahy, kde se zjistilo, že se v Polsku
pálily větve. U skutečných požárů jsme zasahovali, když hořel travní porost na louce
v Městě Albrechticích, u požáru louky v místní části Bučávka v Liptani a u požáru
chaty v místní části Komora v Holčovicích. V Jindřichově jsme vyjížděli k požáru
udírny a k požáru zahradní chatky. Mimo zásahy u požárů jsme ještě dvakrát
odstraňovali v Petrovicích stromy z komunikace.

Foto: JSDH Jindřichov

Foto: JSDH Jindřichov

Hasičský ples
Také jsme opět pořádali po dvouleté odmlce Hasičský ples, který se konal v sobotu
26. března 2022 na sále Penzionu a restaurace Eden v Jindřichově. K tanci hrála
hudební skupina Showband ze Zlína. Ples se velmi vydařil, vždyť se jednalo o náš
první ples po covidové době a zároveň o první ples v nově zrekonstruovaném
bývalém „kulturním domě“.

Martin Hanzelka, JSDH Jindřichov
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OBEC JINDŘICHOV PŘIPRAVUJE
22. dubna 2022 – SENIOR BEZ NEHOD
Divadelní přednáška, na které se diváci formou
odborného výkladu, instruktážních videí a zábavných
scének seznámí s problematikou a bezpečností seniorů
v rolích chodců, řidičů, jejich pasažérů, cyklistů
a cestujících MHD. Vystoupí známí čeští herci
Jaroslava Obermaierová a Jiří Štědroň.

23. dubna 2022 – 1. OBECNÍ BÁL
1. Obecní bál se uskuteční na sále Penzionu
a restaurace Eden a přáli bychom si, aby se stal
tradicí. I když už není plesová sezona, i přesto bude
vyžadován „dress code“ – přiměřený společenský
oděv. K tanci a poslechu zahraje Martin Láska &
band – živá mladá kapela, která hraje klasickou
hudbu i moderní hity. Úvod večera zpestří cimbálový
soubor Valášek ze Zlatých Hor. Během bálu nebude
chybět tombola ani bohaté občerstvení.

4. června 2022 – ZÁMECKÁ SLAVNOST
Slavnostní odpoledne věnované dětem bude tradičně pořádané v našem zámeckém
parku. Můžete se těšit na postavičku Mária a jeho diskotéku, vystoupení klaunů,
sokolnickou show, nafukovací skákací hrad a skluzavku, malování na tvář,
balónkovou show a pro dospělé vystoupí skupina ABBA REVIVAL. Pro děti bude
opět připravena tombola a samozřejmostí bude bohaté občerstvení. Doufáme, že se
letos konečně setkáme a dětem vynahradíme neuskutečněné dětské slavnosti.

Před každou připravovanou akcí budou zveřejněny plakáty
s podrobnějšími informacemi.
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VELIKONOČNÍ VAJÍČKA
Velikonoční vajíčko je symbolem Velikonoc stejně jako třeba pomlázka, koleda nebo
beránek. Nejstarší zdobené vajíčko má podle vědců stáří 2300 let a první historicky
doložené barvení vajíček je z roku 1290. Velikonoční vajíčka se podle některých
historických úvah objevovala už 5 000 let před Kristem, ale prokázat to samozřejmě
nelze. Vajíčka jsou nejen odměnou pro koledníky, ale i velikonoční dekorací, zároveň
však mají svůj symbolický význam ve smyslu nového života nebo znovuzrození.
Malování a zdobení velikonočních vajíček nijak nesouvisí s křesťanskými tradicemi,
protože vejce se barvila už dávno před vznikem církevních velikonočních svátků.
Důvod barvení vajíček a jejich použití o Velikonocích byl především praktický. Ve
čtyřicetidenním postním období, které končí Bílou sobotou, se nesmělo jíst maso,
mléčné produkty a také vejce. V tomto ročním období ale slepice hojně snáší, proto
lidé řešili problém, co s takovým množstvím vajec. Uvařená vejce sice měla delší
trvanlivost, ale bylo potřeba rozlišit je od čerstvých, proto se vařená vejce barvila na
červeno. Postupem času se začaly používat i další přírodní barvy a vajíčka se různě
zdobila. Barevná a zdobená vajíčka pak dostávali o Velikonočním pondělí koledníci.
V současné době se používají různé výtvarné techniky zdobení jako např. kresba
voskem, lepení slámou, batikování, leptání, vyškrabování nebo drátkování.

S přicházejícím jarem Vám přejeme hojnost zdraví, lásky a pohody,
požehnané a radostné velikonoční svátky.
Obec Jindřichov
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme oslavencům
Ať růže na cestu sypou se Vám, ať každé
přání splní se Vám, ať Vaše oči štěstím
září, ať kvete úsměv na Vaší tváři. Obec
Jindřichov přeje všem občanům
Jindřichova a Arnultovic, kteří se narodili
v měsících dubnu, květnu a červnu,
mnoho lásky, zdraví, štěstí, splněné
každé přání a v životě jen to nejlepší.

Rozloučili jsme se
To jediné důležité v životě jsou stopy
lásky, které za sebou necháváme, když
odcházíme. S úctou vzpomínáme na
pana JUDr. Petra Lindenthala, na pana
Zdeňka Korduliaka, na paní Alenu
Kršňákovou, na paní Zdeňku
Krayzelovou, na paní Adélu Belešovou
a na paní Martu Mrukviovou.
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