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Slovo starosty
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Výpisy z usnesení
Kanalizace a odpady
Oznámení obce
Kostel sv. Mikuláše
Dění v obci
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TJ Slezan Jindřichov
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Zpravodaj naleznete
i na našem webu:
www.obecjindrichov.cz
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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
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
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

Telefonní čísla: 724 663 171, 722 437 073

Otevírací doba: PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

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
ST 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
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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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

SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
v tomto vydání zpravodaje bych se rád zmínil o uzavření Partnerských smluv s obcí
Hennersdorf v Rakousku a s obcí Moszczanka v Polsku. Po dlouhých přípravách
a jednáních schválila zastupitelstva jednotlivých obcí Partnerské smlouvy, které
byly dne 8. července 2006 starosty obcí slavnostně podepsány a tím byla vyhlášena
partnerská spolupráce. Cílem této spolupráce je dosažení sblížení občanů
jednotlivých obcí v duchu vzájemného přátelství, posílení a upevnění dějinných
svazků, které v minulosti spojovaly naše národy. Velký přínos této spolupráce
spočívá ve společných projektech a programech nebo výměně kulturních
a sportovních zkušeností. Jako konkrétní příklad mohu uvést vybavení některých
učeben naší základní školy školními lavicemi a židlemi z obce Hennersdorf.
Symbolickým projevem dobré vůle a upevnění vztahů mezi oběma obcemi bylo
vysazení stromu přátelství u budovy našeho obecního úřadu. Vzhledem k větší
vzdálenosti a časovým možnostem probíhá osobní kontakt s představiteli
Hennersdorfu ne tak často, jak bychom si přáli. Avšak oficiální návštěvy s polskou
obcí Moszczanka probíhají častěji, protože naše obce odděluje jen státní hranice.
Největším projektem vycházejícím z této přeshraniční spolupráce je spojení obou
oblastí cyklostezkou Jindřichov – Prudnik v roce 2009 a cyklotrasou Jindřichov –
Pokrzywna v roce 2015. Naše poslední návštěva v Moszczance proběhla 18. září
2021 u příležitosti 700. výročí založení této obce.
V posledních letech byla spolupráce a setkání zástupců partnerských obcí díky
pandemii poznamenána, ale věřím, že stále platné Partnerské smlouvy a závazky
z nich plynoucí se budou dále upevňovat tak, abychom vytvořili vztahy sloužící
k lepšímu porozumění našich kultur.
Martin Korduliak, starosta
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo obce na 28. zasedání dne 14. července 2021 mimo
projednání jiných záležitostí:
- vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení z 26. a 27.
zasedání zastupitelstva obce,
- schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu majetku ČR – HZS MSK na převod
speciálního požárního automobilu pro JSDH Jindřichov,
- schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na
výstavbu plynových přípojek k bytovým domům č.p. 233 a 483.

Zastupitelstvo obce na 29. zasedání dne 9. srpna 2021 mimo projednání
jiných záležitostí:
- schválilo zprávu o činnosti kontrolního výboru a finančního výboru za I. pol. 2021,
- projednalo stížnost na pochybení dřívějšího funkcionáře obecního úřadu a žádost
o nápravu,
- schválilo účelově určené dotace finanční výpomoci v rámci Programu obce
Jindřichov na financování výměny kotlů na pevná paliva ve výši 50 000,- Kč
a pověřilo starostu podpisem smlouvy,
- schválilo udělení výjimky pro ZŠ a MŠ Jindřichov z počtu žáků pro školní rok
2021/2022.

Zastupitelstvo obce na 30. zasedání dne 30. srpna 2021 mimo projednání
jiných záležitostí:
- schválilo vyřazení majetku JSDH Jindřichov dle přiloženého seznamu.

Zastupitelstvo obce na 31. zasedání dne 8. září 2021 mimo projednání
jiných záležitostí:
- schválilo Smlouvu o výpůjčce za účelem zřízení veřejného místa zpětného odběru
odpadních pneumatik a pověřilo starostu podpisem této smlouvy,
- schválilo Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
a pověřilo starostu podpisem tohoto dodatku,
- neschválilo Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 5/2019 o určení podmínek pytlového sběru
a pověřilo místostarostu obce připravit do příštího zasedání zastupitelstva rozbor
nákladů a příjmů odpadového hospodářství a rozbor nákladů a příjmů systému
tříděného odpadu včetně bonusů vyplacených společností EKO-KOM a.s.
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KANALIZACE A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Důrazně upozorňujeme občany, aby nesplachovali do kanalizace použité
oleje, vlhčené ubrousky a dámské hygienické potřeby. Tento odpad ucpává
kanalizaci, přečerpávací systémy, ničí čerpadla a tím prodražuje provoz
kanalizace a čistírny odpadních vod.

Jak třídit jedlé tuky a oleje
Vychladlý olej nalijte do jakékoliv PET lahve nebo nádoby (nikdy ne skleněné!). Až
bude lahev nebo nádoba plná, doneste ji do sběrného dvora. Na nalévání oleje do
lahví dostanete na sběrném dvoře nálevku. Malé množství oleje v pánvi nebo hrnci
vytřete papírovou utěrkou a vyhoďte do směsného odpadu. Použité potravinové
tuky je vhodné doma třídit, protože jsou cenným materiálem. Lze je recyklovat
a využívat například při výrobě biologických paliv. Tříděním olejů se rovněž
zamezuje tomu, aby se dostávaly do kanalizace, kterou ucpávají, poškozují čističky
a mohou snížit kvalitu vyčištěné vody.

Co se nesmí vypouštět do kanalizace
Základem je nevylévat do výlevky nebo kanalizace oleje. Kanalizační řád přesně
specifikuje, které látky se do kanalizace nesmějí vypouštět:
• látky, které mohou způsobit ucpání kanalizační stoky (vlhčené ubrousky, pleny,
dámské hygienické potřeby apod.),
• látky infekční, látky omamné, jedy a žíraviny,
• organická rozpouštědla, kyselé nebo alkalické roztoky,
• silážní šťávy, zvířecí trus, moč a hnůj, průmyslová hnojiva, pesticidy,
• látky působící změnu barvy vody,
• pevné odpady včetně kuchyňských odpadů, ať ve formě pevné nebo rozmělněné
(např. odpady z drtičů kuchyňského odpadu, stelivo pro kočky apod.), které se dají
likvidovat tzv. "suchou cestou",
• odpadní rostlinné a živočišné jedlé oleje a tuky (např. použité fritovací oleje).

Vývoz popelnic
Upozorňujeme občany, aby si večer před každým svozem komunálního odpadu
nachystali své sběrové nádoby za plot ke komunikaci, pokud chtějí, aby byly
vyvezeny.

Termíny svozů
6. října, 20. října, 3. listopadu, 17. listopadu, 1. prosince, 15. prosince,
23. prosince, 29. prosince.
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OZNÁMENÍ OBCE
Žádost a prosba občanům
Vzhledem k připravované prezentaci a propagaci naší obce žádáme občany, kteří
vlastní jakékoliv historické fotografie, pohlednice nebo obrázky Jindřichova, o jejich
zapůjčení. Pokud takové materiály máte, prosíme, obracejte se na zaměstnance Obce
Jindřichov paní Zdeňku Kobínovou, kancelář matriky, tel. č. 739 307 164, e-mail:
matrika@obecjindrichov.cz. Vše zapůjčené bude zkopírováno a vráceno zpět.

Ilustrační foto

Nabídka pracovního místa – kuchař/ka
Obec Jindřichov přijme do hlavního pracovního poměru zaměstnance na pozici
kuchaře nebo kuchařky v Penzionu a restauraci Eden. Předpokladem pro přijetí je
vyučení v oboru. Praxe v oboru výhodou. Požadujeme bezúhonnost, flexibilitu,
samostatnost a předpoklad pro práci v kolektivu. Místem výkonu práce bude
Penzion a restaurace Eden v Jindřichově. Bližší informace podá provozní na tel.
č. 733 606 116. Přihlášky s životopisem můžete zaslat nebo osobně doručit na
adresu: Obec Jindřichov, Jindřichov 58, PSČ 793 83.

-6
! -

PLACENÁ INZERCE
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KOSTEL SV. MIKULÁŠE
Kostel svatého Mikuláše byl vystavěn
majitelem jindřichovského panství
Ludvíkem Maxmiliánem z Hodic a jeho
manželkou Izoldou Pavlínou v letech
1671–1673, a to přímo na místě
původního středověkého kostela, který
byl také zasvěcen sv. Mikuláši.

V roce 1844 při požáru byla úplně
zničena šindelová střecha včetně krovů,
věžní cibulové báně a žárem bylo
roztaveno pět zvonů ve věži. Při
opravách byla poškozená věž snížena
a zastřešena novou střechou.

Během následujících let probíhaly další
opravy, které však zachovaly původní ráz
raně barokního slohu. V roce 1871 bylo
opět provedeno nové zastřešení věže
v podobě štíhlého jehlanu s vikýři po
obvodu, které je zachováno dodnes.

Při rekonstrukci střechy věže v roce 2004
byly do vikýřů instalovány a uvedeny do
chodu věžní hodiny, které byly z části
pořízeny z veřejné sbírky občanů
Jindřichova. Zároveň tam byly vloženy
dokumenty ze současnosti obce jako
„Odkaz budoucím generacím“.
-8
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Kompletní oprava
fasády vysoké věže
proběhla až v roce
2015. V dalších
letech následovala
oprava krovů, říms
a střech na bočních
lodích kostela.

KOSTEL SV. MIKULÁŠE
Během července a srpna 2021 nechala Římskokatolická farnost Jindřichov provést
opravu přední části fasády kostela sv. Mikuláše v Jindřichově. Tyto práce byly
spolufinancovány z prostředků Moravskoslezského kraje, darů farníků, podnikatelů
a Obce Jindřichov. Další práce budou probíhat podle finančních možností farnosti
a arcibiskupství.

Venkovní omítky kostela sv. Mikuláše byly již dlouhou dobu ve velmi špatném
stavu. Proto je dobře, že nyní je opravena alespoň přední pohledová část kostela,
který je výraznou dominantou naší obce.
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GULÁŠ CUP 2021
V sobotu 7. srpna 2021 proběhl na hřišti
TJ Slezan v Jindřichově pátý ročník
tradiční soutěže o nejlepší guláš. Tento
rok se přihlásilo rekordních 9 týmů:
Gugu tým, Slezan tým, Pupíci, MS Černý
důl, Pupani, Tros Kretinos, Mafia, Janov
tým, Duo Beregi Dudík.

Nakonec se na 1. místě se umístil tým
Tros Kretinos, na 2. místě Gugu tým
a na 3. místě MS Černý důl. Letošní
novinkou bylo divácké hlasování, při
kterém měli diváci možnost zakoupit
si divácký hlas. Po ochutnání všech
vzorků gulášů, dali tento hlas guláši,
který jim chutnal nejvíc. V tomto
diváckém hlasování zvítězil tým Mafia.

Jednotlivé týmy měly za úkol uvařit guláš
v kotlíku vytápěném ohněm v časovém
limitu 5 hodin. Kvalitu gulášů hodnotila
nezávislá porota, které každý tým
připravil porci guláše. Určit nejchutnější
guláš byl nelehký úkol, protože všechny
byly velmi dobré.

Na akci i díky krásnému počasí přišel velký
počet diváků, kteří měli možnost posedět
a občerstvit se v nově vybudované pergole,
setkat se se svými známými a přáteli.
Všichni se dobře bavili, a proto doufáme,
že se v roce 2022 sejdeme na dalším
ročníku Guláš Cupu.
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DĚNÍ V OBCI
Sportovní den mládeže s Tenisovou akademií
Ve středu 11. srpna 2021 proběhl na multifunkčním hřišti v Jindřichově sportovní
den pro děti z obce pod vedením pana Mgr. Jana Váni. Jednalo se o sportovněedukační projekt pro děti a mládež. Cílem bylo nabádaní k pravidelnému aktivnímu
pohybu dětí v jejich volném čase po velmi dlouhé koronavirové sportovní odmlce.
Zúčastnilo se 25 dětí, které soutěžily v míčových a dovednostních hrách. Vítěz
turnaje Jan Houslík postoupil do celorepublikového finále, které se uskuteční
v prosinci 2021 v Poděbradech. Tato akce byla finančně podpořena Obcí Jindřichov.

Foto: Mgr. Jan Váňa

Oprava víceúčelového hřiště
Víceúčelové hřiště v blízkosti základní
školy slouží sportovní veřejnosti již více
než 10 let. Během této doby bylo už hřiště
opotřebované a stávalo se nevyhovujícím.
Proto Obec Jindřichov v září zajistila
pomocí odborné firmy jeho celkový servis
a opravu. Povrch hřiště byl vyčištěn
a vypískován a byly opraveny poškozené
prvky celého mantinelu kolem hřiště.
Zároveň proběhla instalace nové záchytné
sítě v celém rozsahu hřiště a výměna sítí
u obou basketbalových košů. Služby obce
ještě provedou opravu a nátěry mantinelů.
Doufáme, že se všichni budou k tomuto
zařízení chovat tak, aby sloužilo svému
účelu co nejdéle.
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DĚNÍ V OBCI
Návštěva obce Moszczanka
V sobotu 18. září 2021 navštívili představitelé Jindřichova
sousední polskou obec Moszczanka u příležitosti 700. výročí
jejího založení. Slavnostní program byl zahájen v místním
kostele, následovalo odhalení pamětní desky starostou obce
Moszczanka společně s jejich nejstarší žijící obyvatelkou.
Naše obec věnovala k tomuto výročí
strom přátelství, který oba starostové
společně zasadili a tím symbolicky
stvrdili partnerskou spolupráci mezi
oběma obcemi. Program pokračoval
na místním hřišti, kde bylo připraveno bohaté pohoštění pro
všechny zúčastněné. Této slavnostní události bylo přítomno
mnoho významných hostů, mimo jiné např. poslankyně
Parlamentu Polské republiky a starosta města Prudnik.
Věříme, že spolupráce mezi oběma obcemi bude i nadále
probíhat v přátelském duchu.

Hory nás spojují
V rámci realizace projektu „Hory nás spojují“ se zástupci českých a polských
místních samospráv Euroregionu Praděd a zástupci Jeseníky – Sdružení cestovního
ruchu zúčastnili třídenní cyklistické projížďky na elektrokolech kolem hranice. Tato
akce byla uspořádána na podporu rozvoje vzájemné česko-polské spolupráce
v oblasti cestovního ruchu, prezentace turistických atrakcí, společné propagace
kulturního a přírodního dědictví na obou stranách hranice Euroregionu Praděd. Na
trase dlouhé 90 km navštívili několik zajímavých míst (Africké muzeum Safari
v Holčovicích, zámecký park v Jindřichově, Muzeum země Prudnické v Prudniku,
Zlatokopecký skanzen ve Zlatých Horách). Všichni zúčastnění se již mnoho let snaží
o rozvoj česko-polského příhraničí. Protože oblast Euroregionu Praděd zahrnuje na
české straně Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj a na polské straně Opolské
vojvodství, partnerské organizace spojily síly a propagují celé území společně.

Text a foto: Ing. Alena Šmigurová, Euroregion Praděd
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ZŠ A MŠ JINDŘICHOV
Zahájení školního roku 2021/2022
Začátek nového školního roku vyšel na středu 1. září 2021, kdy se žáci, jejich rodinní
příslušníci a pedagogický sbor sešli před budovou školy k slavnostnímu zahájení.
Úvodem pan starosta Martin Korduliak s paní ředitelkou Zlatou Steuerovou přivítali
všechny přítomné a popřáli dětem úspěšný školní rok. Tento den se stal důležitým
především pro prvňáčky, kteří byli současnými deváťáky představeni a od své třídní
paní učitelky Alžběty Balvanové obdrželi malou pozornost.

Pasování deváťáků
Druhý školní den byli žáci devátého ročníku
pasováni do „cechu deváťáků“. Žáci během
akce seznámili spolužáky z nižších tříd
s „desaterem deváťáka“. Pasování mečem se
zhostila naše paní ředitelka a poté všichni žáci
deváté třídy obdrželi pasovací listinu.

Ekologie ve škole
Protože se jindřichovská škola pyšní titulem EKOŠKOLA,
snaží se prostřednictvím svých žáků udržovat pořádek
poctivým tříděním. Na chodbách školy a ve třídách jsou
umístěny nádoby nebo tašky na tříděný odpad. Třídění
budou hodnotit určení členové ekotýmu. Na konci každého
měsíce dojde k vyhodnocení. Nejšikovnější třída se bude
celý měsíc starat o putovní pohár. Třída, která se umístí na
posledním místě, se stane na měsíc útočištěm pro putovní
prasátko a každý pátek po dobu jednoho měsíce bude
vynášet tašky na tříděný odpad z celé školy. Věříme, že i díky
tomuto přístupu nám nadále zůstane titul EKOŠKOLA.
Zdroj a foto str. 13: ZŠ a MŠ Jindřichov
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JINDŘICHOVŠTÍ FOTBALISTÉ
Laguna Cup
Jako každoročně pořádal TJ Slezan Jindřichov turnaj v malé kopané Laguna Cup,
který se letos uskutečnil v sobotu 3. července 2021. Byl to již 27. ročník a zúčastnilo
se ho 16 mužstev. Po zahájení turnaje mohli diváci shlédnout spoustu zajímavých
utkání. Tradiční putovní pohár vyhrálo mužstvo Balicho. Mimo fotbalové zážitky si
návštěvníci užili a vychutnali širokou škálu tradičních dobrot a nápojů. Po vyhlášení
výsledků turnaje následovalo posezení s hudbou, které v průběhu večera doplnil
velkolepý ohňostroj. Vzhledem k současné covidové době je dobře, že se tento
turnaj mohl uskutečnit a všichni si mohli po dlouhé době užít sportovní zážitek.

Bezprostředně poté, kdy se 24. června 2021 Jižní Moravou prohnalo tornádo, se
místní fotbalisté a jejich fanoušci rozhodli mezi sebou uspořádat sbírku na pomoc
postiženým lidem v této oblasti. Během turnaje byla tato sbírka uzavřena. Kromě
členů a fanoušků TJ do ní přispěli také diváci Laguna Cupu a hostující fotbalisté.
Celkem se vybralo 40 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že členové TJ pořádají každoročně
víkend po Laguna Cupu zájezd do Týnce, který se nachází v bezprostřední blízkosti
postižené oblasti, využili této příležitosti k tomu, aby předali celou částku
konkrétním osobám v Moravské Nové Vsi. Děkujeme všem dárcům za finanční
příspěvek do sbírky.

Foto str. 14: TJ Slezan Jindřichov
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JINDŘICHOVŠTÍ HASIČI
Během jara a léta 2021 členové naší
hasičské jednotky vyjížděli k mnoha
zásahům, z nichž nejvážnější bylo hašení
tří požárů – dvou v Jindřichově a jednoho
v Třemešné. Dále hasiči poskytovali
technickou pomoc, např. při vyčištění
komunikace a ucpaného propustku
v Petrovicích, při čerpání vody v Hlince
a Slezských Pavlovicích, při úklidu
rozsypaného písku na cestě nebo při
odklízení spadlých stromů a větví.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva
Moravskoslezského kraje bylo dne 2. září
2021, za přítomnosti ředitele územního
odboru HZS MSK v Bruntále plk. Ing. Jiřího
Patrovského, starosty pana Martina
Korduliaka a některých členů JSDH
Jindřichov, naší jednotce předáno
speciální požární vozidlo Tatra 815. Toto
vozidlo dříve sloužilo u profesionální
jednotky hasičů v Krnově, ale i přesto je ve
velmi dobrém technickém stavu. Předání
vozu vnímáme jako projev důvěry v naši
jednotku dobrovolných hasičů, protože její zásahy a vybavení jsou srovnatelné
s profesionály. Stávající požární vozidlo Mercedes Benz bude předáno jednotce
hasičů do Mokrých Lazců.
Naši hasiči se v neděli 19. září 2021
přidali k pietní akci k uctění památky
dvou dobrovolných hasičů, kteří
zahynuli při výbuchu rodinného
domu v Koryčanech na Kroměřížsku.
Všichni hasiči po celé České
republice uctili jejich památku
minutou ticha, při které vyjeli
s hasičskou technikou se zapnutým
výstražným světelným zařízením
a nastoupili v zásahovém oděvu před
hasičské stanice.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme rodičům
Milá maminko, milý tatínku, gratulujeme Vám k miminku.
Srdečně blahopřejeme rodičům Sandře a Petrovi k narození
Petříka, rodičům Sylvii a Šimonovi k narození Tobiáška,
rodičům Nikoletě a Tomášovi k narození Theodorka
a rodičům Nikole a Lukášovi k narození Nathanielka.

Blahopřejeme novomanželům
Život je krásný, ve dvou je však ještě krásnější. Přejeme
hodně štěstí a lásky novomanželům Miroslavě a Janovi
a novomanželům Daniele a Radomírovi.

Blahopřejeme oslavencům
Hodně zdraví, neboť je vzácné, hodně štěstí, neboť je krásné,
hodně lásky, neboť je jí málo, hodně všeho, co by za to stálo.
Blahopřejeme k narozeninám všem našim občanům, kteří se
narodili v měsíci říjnu, listopadu a prosinci.

Rozloučili jsme se
Dny plynou jak tiché řeky proud, jen bolest v srdci trvá
a nedá zapomenout. S úctou vzpomínáme na naše občany,
kteří nás v nedávné době opustili – na paní Drahomíru
Bočkayovou a na paní Hanu Malou.
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