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Informační servis
OBECNÍ ÚŘAD JINDŘICHOV
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
Telefonní čísla:
starosta		
místostarosta
referenti		
vedoucí služeb

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

MUDr. LIBUŠE VÁCLAVCOVÁ, dětský lékař

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

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

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

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

Telefonní číslo: 954 279 383

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

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

Novoroční slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
každý vstup do nového roku je provázen hodnocením roku uplynulého
a úvahami, jaký bude rok nadcházející. Přichází také doba předsevzetí
a nových výzev. Rokem 2020 začínáme další etapu samostatného
českého státu a také třicetileté období sametové demokracie. Oslavy
a připomenutí těchto významných událostí spojilo národ a občany v jeden
celek s obrovskou mocí, silou a chutí přetvořit naše domovy, obce a kraje
v to nejkrásnější a nejbezpečnější místo na zemi. Ale nebyly to bohužel
jen oslavy, které spojily naše myšlení a semkly naše cítění. Nelze
nevzpomenout tragickou událost ze dne 10. prosince 2019, kdy v našem
krajském městě při nesmyslném a nepochopitelném činu přišlo o život
7 lidí. I v tuto chvíli byla cítit soudržnost a porozumění s těmi, kterých se
to dotklo přímo.
Vážení spoluobčané, těmito vzpomínkami na rok minulý chci připomenout,
že to byl rok milníků událostí, prosperity, růstu ekonomiky a životní úrovně.
To se samozřejmě odráží i na kvalitě života v naší obci. Velké díky patří
všem, kteří svou prací přispívají ve prospěch Jindřichova i Arnultovic.
Velmi si cením toho, že se nám v zastupitelstvu daří nacházet společná
řešení problémů, že nasloucháme názorům druhých a hledáme rozumné
kompromisy. Vím, že to není vždy lehké, že občas musí každý ustoupit.
O to víc si svých kolegů vážím.
Pevně věřím, že rok 2020 bude rokem, ve kterém se bude naše obec
dále úspěšně rozvíjet a všichni budeme žít v klidu a míru.
Vážení občané, dovolte mi, abych Vám všem popřál do přicházejícího
roku především pevné zdraví, hodně osobních i pracovních úspěchů
a více radostí než starostí.
Martin Korduliak
starosta
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Informace z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce na 11. zasedání dne 14. října 2019 mimo
projednání jiných záležitostí:
- rozhodlo o přijetí nabídky společnosti BOBISTAV, s.r.o. Praha 4, na
dodavatele stavebních prací na akci „Energetické úspory bytových domů
č. p. 482 a 484 v obci Jindřichov“ a schválilo uzavření Smlouvy o dílo,
- schválilo návrh programu 3. ročníku Hudebního festivalu „Pod křídly
kohouta“ s předpokládaným termínem konání 22. srpna 2020,
- schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Dobudování zázemí pro
sportovní a školský areál v Jindřichově“.
Zastupitelstvo obce na 12. zasedání dne 18. listopadu 2019 mimo
projednání jiných záležitostí:
- schválilo Program pro poskytování návratných finančních výpomocí
v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“,
- vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. ledna 2020,
- vzalo na vědomí vydání Vnitřní směrnice obce č. 5/2019 o určení
podmínek pytlového sběru tříděného odpadu s účinností od 1. ledna
2020,
- vzalo na vědomí vydání Vnitřní směrnice obce č. 6/2019 o určení
podmínek na zajištění odstraňování a svozu odpadu podobného
komunálnímu s účinností od 1. ledna 2020.
Zastupitelstvo obce na 13. zasedání dne 16. prosince 2019 mimo
projednání jiných záležitostí:
- schválilo podání žádosti o dotace na rekonstrukci střechy tělocvičny
základní školy, na opravu smuteční síně, na workoutové hřiště a na
autobusové zastávky,
- schválilo poskytnutí příspěvků z rozpočtu obce TJ Slezan Jindřichov,
ZUŠ Město Albrechtice, Záchranné stanici Bartošovice, Střeleckému
klubu Jindřichov, Klubu seniorů Jindřichov, Základní škole Jindřichov
a Slezské diakonii,
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- schválilo rozpočet obce na rok 2020 a rozpočtový výhled na léta 2020
až 2024,
- schválilo pro rok 2020 cenu vodného:
od 1. ledna 2020 do 30. dubna 2020 ve výši 24,- Kč/m³ + 15 % DPH,
od 1. května 2020 do 31. prosince 2020 ve výši 24,- Kč/m³ + 10 % DPH,
- schválilo pro rok 2020 cenu stočného:
od 1. ledna 2020 do 30. dubna 2020 ve výši 60,87 Kč/m³ + 15 % DPH,
od 1. května 2020 do 31.prosince 2020 ve výši 60,87 Kč/m³ + 10 % DPH,
- schválilo termíny zasedání zastupitelstva obce na rok 2020 ve dnech
16. března, 15. června, 14. září a 14. prosince.

Oznámení Obce Jindřichov

Veškeré úhrady poplatků a dalších plateb můžete uhradit:
1. v pokladně obce hotově nebo bezhotovostně platební kartou,
2. převodním příkazem na účet obce č. 153 013 590/0300.
Variabilní symboly:
poplatek za komunální odpad 		
			
1340
poplatek za psa 			
			
1341
vodné a stočné		
			
číslo faktury
Poplatek za komunální odpad na rok 2020
a) fyzická osoba, přihlášená v obci			
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba			
Vodné a stočné od 1. ledna do 30. dubna 2020
Cena 1 m3 vodného
27,60 Kč včetně DPH
Cena 1 m3 stočného
70,00 Kč včetně DPH
Vodné a stočné od 1. května do 31. prosince 2020
Cena 1 m3 vodného
26,40 Kč včetně DPH
Cena 1 m3 stočného
66,96 Kč včetně DPH
-5-

650,- Kč

650,- Kč

Poplatek ze psů na rok 2020
Základní sazby:
a)
za prvního psa					
150,- Kč
b)
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200,- Kč
c)
za psa, jehož držitelem je poživatel důchodu
100,- Kč
d)
za druhého a každého dalších psa téhož držitele,
který je poživatelem důchodu			
150,- Kč
Zvýšená sazba u psů chovaných v obytných domech obce:
a)
za prvního psa					
400,- Kč
b)
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 600,- Kč
c)
za psa, jehož držitelem je poživatel důchodu
270,- Kč
e)
za druhého a každého dalších psa téhož držitele,
který je poživatelem důchodu		
180,- Kč

Třídění odpadů
Podle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (dále jen „poplatek za odpady“) platné od 1. ledna
2020 je sazba poplatku 650,- Kč. Poplatek platí fyzická osoba, přihlášená
v obci a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, kde není hlášená k pobytu žádná fyzická
osoba. Tato částka skládá z částky pevné 250,- Kč a z částky pohyblivé
400,- Kč za kalendářní rok.
Poplatek byl zvýšen z důvodu minimálního třídění odpadu v naší obci.
Rozdíl mezi příjmy a náklady odpadového hospodářství hradí obec
z vlastních prostředků.
Z těchto důvodů obec připravila systém pytlového sběru, do kterého se
občané mohou zapojit dobrovolnou registrací. Při registraci jim bude
přidělen registrační kód. Za tříděný odpad získají bonusové body, za
které jim bude poskytnuta úleva z poplatku pro rok 2021.
Registrací vzniká povinnost:
1) Odkládat tříděný odpad vždy do sběrného pytle určeného pro tu kterou
skupinu tříděného odpadu.
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2) Odpad odevzdávat řádně vytříděný, čistý, bez zbytků potravin či
kontaminovaný nebezpečnými odpady či látkami, jako např. motorové
oleje, chemikálie, barvy atd.
3) Čiré fólie a směsný plast odkládat zmačkané do minimálního objemu
do samostatného žlutého pytle o objemu 120 l.
4) Ostatní papír a kartonový papír odděleně zabalit do balíku o minimální
hmotnosti 5 kg.
5) Nápojové kartony (mléko, džus) odložit zmačkané do minimálního
objemu do oranžového pytle o objemu 80 l.
6) Všechny pytle před odevzdáním řádně zavázat a viditelně označit
identifikační samolepkou s kódem osoby zapojené do systému pytlového
sběru tříděného odpadu. Samolepky a pytle obdrží osoby zapojené do
systému zdarma na Sběrném dvoře v Jindřichově.
7) Odkládat pytle s tříděným odpadem a balíky papíru ve Sběrném dvoře
v Jindřichově č.p. 195.
Fyzickým osobám zapojeným do systému pytlového sběru tříděného
odpadu náleží bonus snižující poplatek za těchto podmínek:
1) Včasné uhrazení ročního poplatku za odpady.
2) Dodržení minimálních objemových či váhových hodnot naplněných
odevzdaných sběrných pytlů k odkládání vytříděného odpadu.
3) Odkládání tříděného odpadu dle daných podmínek.
4) Označení sběrného pytle či balíku identifikační samolepkou.
5) Dodržení zásady čistoty při třídění.
Výše bonusu se stanovuje při dovozu na sběrný dvůr následovně:
a) tříděný papír (balík minimálně 5 kg)		
1 bod
b) PET lahve (pytel 120 l)				
3 body
c) směsné plasty (pytel 120 l)			
2 body
d) nápojové kartony (pytel 80 l)			
2 body
SVOZY KOMUNÁLNÍHO ODPADU - I. ČTVRTLETÍ 2020
1. ledna, 9. ledna, 15. ledna, 23. ledna, 29. ledna, 6. února, 12. února,
26. února, 11. března, 25. března.
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Strašidla na zámku
V sobotu 26. října 2019 navštívila jindřichovský zámek strašidla. Na
strašidelné stezce v chodbách zámku mohli přítomní potkat Alenku v říši
divů, smrtku na hřbitově nebo kostlivce. Ti nejkurážnější návštěvníci,
kteří dorazili až do cíle, se podepsali na listinu odvahy. Za odměnu byli
pozváni na velkolepou hostinu Harryho Pottera, kde byly lahodné dorty,
zákusky a různé strašidelné dobroty. Děkujeme všem za hojnou účast
a za příjemný strašidelný večer.

Mikuláš na zámku

Do jindřichovského zámku přišel Mikuláš v sobotu 7. prosince 2019.
Nejdříve jsme všichni společně rozsvítili vánoční stromeček a připomněli
si, že se blíží Vánoce. K Mikulášovi však neodmyslitelně patří také čerti,
kteří nechyběli ani na zámku. Čerti byli neposlušní, proháněli se mezi
dětmi i dospělými a všechny strašili. Mikuláš však čerty svým vlídným
hlasem utišil, aby mohl společně s anděly rozdávat malým návštěvníkům
balíčky se sladkostmi. Po nadílce následovala diskotéka, kde si mohli
všichni zatancovat jak s čerty, tak s anděly. Pro všechny bylo nachystáno
malé občerstvení. Děkujeme všem, kteří přišli tuto akci podpořit.
Zdroj: Kulturní komise
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Česko zpívá koledy
Ve středu 11. prosince 2019 jsme
se sešli pod balkonem jindřichovského
zámku, abychom se podruhé zapojili
do akce „Česko zpívá koledy“. Celá
akce probíhala za kouzelné vůně
svařeného vína a vánočního čaje.
Krásné vánoční osvětlení zámku
přilákalo spoluobčany různých
věkových kategorií. Jsme rádi, že si
vánoční písně přišli zazpívat také
děti, paní učitelky z mateřské
i základní školy a senioři. Děkujeme,
že jsme mohli společně prožít
příjemný adventní čas a už teď se
těšíme na další ročník.

Zdroj: Kulturní komise

Vánoční trhy
V sobotu 14. prosince 2019 proběhly v areálu našeho zámku tradiční
jindřichovské vánoční trhy. Hosté si mohli zakoupit různé vánoční zboží,
včetně stromků a kaprů. Během dopoledne se představily
v zámecké jídelně se svým vánočním vystoupením děti z mateřské školy
a pěvecký sbor základní školy. Letos opět nechyběly ohrady s živými
zvířaty – lamou, kravičkami a ovečkami, ze kterých byly nadšeny hlavně
děti. Ve velké chodbě
v přízemí mohli zájemci
shlédnout výstavu malíře
pana Zdeňka Kurečky.
Během trhů si návštěvníci
mohli popovídat u svařeného
vína nebo u vánočního
punče. Určitě každý během
tohoto dne nasál slavnostní
vánoční náladu a těšil se na
přicházející svátky.
-9-

Vánoční trhy
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Rozsvícení vánočního stromu
O první adventní neděli 1. prosince 2019 se sešli děti, učitelé i občané
před základní školou, aby společně rozsvítili vánoční strom. Během celé
akce se všichni vánočně naladili díky básničkám a koledám dětí z mateřské
školy. Sbor větších dětí zazpíval vánoční písně a žáci 9. třídy předvedli
příběh o vánoční hvězdě, také nechyběl ani tradiční příběh čtyř svící
symbolizujících čtyři adventní neděle. Návštěvníci se mohli zahřát teplým
čajem a ochutnat vánoční cukroví a během programu si mohli koupit
adventní věnce, svícny, keramické předměty, vánoční visačky, perníčky,
marmelády a mnoho dalšího. Velké díky patří všem, kteří se podíleli na
přípravě a hladkém průběhu této tradiční jindřichovské adventní akce.

Zdroj:
ZŠ a MŠ
Jindřichov
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TJ Slezan Jindřichov
Máme za sebou podzimní část sezóny, která byla úspěšná. Náš A tým
mužů obstál jako nováček v konkurenci krajské soutěže I. B třída, sk. A,
se ctí a po podzimu se nachází na 7. místě se ziskem 18 bodů. Ani muži
našeho B týmu nezaháleli a dosáhli v okresní soutěži III. třída, sk. A na
lichotivé 4. místo. Musím také zmínit naše mládežníky, které jsme po
delší době přihlásili do okresního přeboru starších žáků. Se střídavými
výkony nakonec ukončili podzim na 7. místě, avšak do jarní části mohou
vstoupit s šancí na posun v tabulce.
Tímto bych rád poděkoval všem našim příznivcům za jejich podporu
jindřichovského fotbalu v roce 2019.

Také bych jménem TJ Slezan Jindřichov rád srdečně pozval všechny na
tradiční Ples sportovců, který se bude konat v pátek 7. února 2020 ve
společenské místnosti obce Jindřichov (budova knihovny).
Bc. Jiří Boháček
předseda TJ Slezan Jindřichov
- 12 -

Klub seniorů

V úterý 1. října 2019 jsme se vydali na
zámek Kunín. Po prohlídce zámku jsme
poobědvali v zámecké restauraci. Zde nás
přišli pozdravit zástupci šenovského Klubu
seniorů, kteří nás pozvali na malé pohoštění,
při kterém jsme se dohodli na další
spolupráci. Odpoledne jsme navštívili
muzeum klobouků Tonak v Novém Jičíně.

V pátek 22. listopadu 2019 jsme uspořádali
večírek k ukončení roku 2019. Našimi
hosty byli pan starosta Martin Korduliak
a paní místostarostka Olga Havlová, kteří
pochválili činnost Klubu seniorů. K tanci
a poslechu nám hráli manželé Hudečkovi.
Celý večer jsme se dobře bavili, zpívali
a tancovali do pozdních nočních hodin.
V úterý 3. prosince 2019 jsme navštívili
Městské divadlo v Krnově, kde pražská
divadelní společnost Háta uvedla komedii
Zamilovaný sukničkář. V hlavní roli se
představili Lukáš Vaculík a Mahulena
Bočanová. Všichni jsme se dobře bavili,
jen je škoda, že představení bylo vyprodané
a nepodařilo se nám zajistit více vstupenek.
S jindřichovskými farníky jsme
v neděli 8. prosince 2019 uspořádali
v kostele Mikulášskou nadílku. Po
mši svaté přišel Mikuláš s anděly,
kteří dětem rozdávali balíčky. Každé
dítě zazpívalo písničku nebo
předneslo básničku, bylo to velmi
milé a dojemné.
Zdroj: Anna Vyhlídalová, Klub seniorů
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Připravované akce
7. února 2020			
20. března 2020			

Ples TJ Slezan Jindřichov
Ples JSDH Jindřichov

Společenská kronika
Blahopřejeme rodičům
Srdečně blahopřejeme rodičům Janě a Lubomírovi
k narození syna Richarda, rodičům Barboře
a Miroslavovi k narození syna Miroslava, rodičům
Kateřině a Patrikovi k narození syna Matease
a rodičům Marcele a Jakubovi k narození syna
Jiřího.

Blahopřejeme oslavencům
Všem občanům Jindřichova a Arnultovic, kteří
slaví své narozeniny v měsíci lednu, únoru
a březnu, přeje Obec Jindřichov do dalších let
hodně zdraví, spokojenosti, štěstí a radost
z každého prožitého dne.

Blahopřejeme novomanželům
Přejeme hodně štěstí, lásky a vzájemného
porozumění na společné cestě životem
novomanželům Martě a Michalovi, novomanželům
Radce a Vlastimilovi a novomanželům Marii
a Petrovi.

Rozloučili jsme se
S tichou úctou vzpomínáme na naše občany: na
paní Danu Marčanovou, na paní Antonii
Gombíkovou, na pana Rudolfa Pořízku a na pana
Rostislava Setlu, kteří nás v nedávné době opustili.
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lendáře

visačky

pozvánky

pos

vizitky

plakáty
krabičky brožurykrabice
na víno
skládačky

letáky

knihy

samolepky

poznámkové bloky

a mnoho dalších produktů můžeme vyrobit i pro vás

pohlednice

obaly
odnosky

Tiskové služby pro ﬁrmy, školy, státní správu a každého z nás.
Od ostatních tiskáren se lišíme zejména možnostmi editace graﬁky online.
Naši zákazníci nepotřebují graﬁcká studia, čímž šetří čas i peníze.
www.funprint.eu

Vážení občané,
novoroční předsevzetí ať se Vám vyplní,
srdce ať se radostí zaplní,
do nového roku ať vstoupíte s radostí,
se zdravím, štěstím a bez starostí
přejí
zaměstnanci Obce Jindřichov.
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