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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

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v tomto vydání jsem využil rubriku Slovo starosty, abych Vás, jako nově
zvolený starosta Obce Jindřichov, srdečně pozdravil a také Vám sdělil
několik svých myšlenek.
Každý občan si přeje, aby ta jeho obec byla tou nejhezčí, nejmodernější,
a aby se zde konaly ty nejvydařenější kulturní, společenské a sportovní
akce. Také aby byly v obci nové cesty, lavičky, dětská hřiště, nové
zastávky, upravená prostranství a kvalitní bydlení. Je to pochopitelné,
vždyť i já, nejen jako starosta, ale i jako řadový občan, mám stejný
zájem. Pokud ale chceme naši obec vylepšovat, je třeba do ní investovat
a o tyto investice se řádně starat. Vzhledem k neustále rostoucím
nákladům na materiál a práci není jednoduché na investiční projekty
získat finanční prostředky a také financovat provoz zrealizovaných
projektů. Každého napadne slovo dotace, které je v této souvislosti
mnohokrát skloňováno. Ovšem skutečnost je taková, že dotace jsou
vždy podmíněny spoluúčastí obce s nemalým financováním z vlastních
zdrojů. Vážení čtenáři, nechtěl jsem Vás těmito větami polekat či snad
pobouřit, pouze připomenout složitost systému financování. Také
nezapomínejme na fakt, že okrajové části naší země nejsou vždy na
prvním místě.
Milí spoluobčané, tímto Vám mohu slíbit, že se budu snažit zajistit
finanční prostředky na projekty, které nám všem zajistí spokojený
a plnohodnotný život v naší obci.
Martin Korduliak
starosta
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Informace z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce na 8. zasedání dne 24. června 2019 mimo
projednání jiných záležitostí:
- schválilo výsledek hospodaření obce za rok 2018,
- schválilo Závěrečný účet obce za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Jindřichov za rok 2018,
- schválilo změnu provozu Mateřské školy Jindřichov od 1. září 2019
od 06:00 do 16:00 hodin,
- schválilo Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí
České republiky na projekt „Protipovodňová opatření obce Jindřichov“
ve výši 1 169 107,80 Kč,
- schválilo Kupní smlouvu s Lesy ČR, s. p. na odkoupení části pozemkové
parcely – koryto Svinného potoku, kde se nachází stavba vodovodu,
která je v majetku obce,
- schválilo cenu vodného pro rok 2019 ve výši 27,60 Kč včetně DPH
a cenu stočného ve výši 64,61 Kč včetně DPH za 1 m3,
- vzalo na vědomí rezignaci pana Vlastimila Adámka na funkci starosty,
- zvolilo pana Martina Korduliaka do funkce starosty,
- schválilo poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje ve výši 50 000,- Kč určenou na zabezpečení akceschopnosti
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Jindřichov,
- schválilo finanční příspěvek ve výši 15 000,- Kč na letní tábor mládeže
oddílu TJ Slezan Jindřichov.
Zastupitelstvo obce na 9. zasedání dne 10. července 2019 mimo
projednání jiných záležitostí:
- schválilo přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Energetické
úspory bytových domů č. p. 482 a 484 v obci Jindřichov“,
- vzalo na vědomí odstoupení člena kontrolního výboru a člena komise
pro veřejné zakázky pana Martina Korduliaka,
- zvolilo členku komise pro veřejné zakázky paní Mgr. Janu Houdkovou.

-4-

Zastupitelstvo obce na 10. zasedání dne 16. září 2019 mimo
projednání jiných záležitostí:
- schválilo Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo, která se týká Společenského
domu Jindřichov, s firmou VAPES CE s.r.o. a pověřilo starostu podpisem
tohoto dodatku,
- odložilo schválení Návrhu programu pro poskytování návratných
finančních výpomocí v rámci programu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ na další zasedání zastupitelstva,
- zvolilo členku kontrolního výboru paní Mgr. Hanu Smolíkovou,
místopředsedu finančního výboru pana Jana Huplíka a místopředsedu
kontrolního výboru pana Pavla Rejdu,
- schválilo návrh na vyřazení zastaralého nefunkčního majetku Základní
školy a Mateřské školy Jindřichov,
- vzalo na vědomí zpracování výzvy a zadávací dokumentace na veřejnou
zakázku „Obnova Švédské kaple“.
Celý text usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jindřichova
naleznete na webových stránkách www.obecjindrichov.cz.
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Oznámení Obce Jindřichov
SLUŽBY OBCE JINDŘICHOV
Obec oznamuje všem občanům, že od 1. září 2019 je novým vedoucím
Služeb Obce Jindřichov pan Sterios Vergos. Pracovní doba zaměstnanců
je v pracovní dny od 06:30 hod. do 15:00 hod. Služby nabízí dopravu
materiálu včetně obsluhy, výpůjčku strojů a zařízení, vývoz jímky,
vodoinstalatérské práce, realizaci vodovodních a kanalizačních přípojek,
práce ve výškách a kácení stromů. Tyto a další případné zakázky si
mohou občané domluvit s vedoucím služeb, mobil: 737 036 937,
e-mail: sluzby.provoz@obecjindrichov.cz.
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
Obec upozorňuje občany, že v případě připojení na kanalizaci svépomocí,
jsou povinni o tomto informovat vedoucího služeb. Pověřený pracovník
obce zkontroluje provedení přípojky, zapíše stav vodoměru při připojení
a předá podklady k vystavení smlouvy o odvádění odpadních vod.
Občan se po tomto dostaví k podepsání smlouvy na obec k paní
Kobínové.
PRONÁJMY OBECNÍCH POZEMKŮ
Naši občané, kteří nemají vlastní zahrádku, si mohou pronajmout
pozemek od obce. Pronájem činí maximálně 2,- Kč/m² podle druhu
pozemku tak, jak je vyznačen v katastrálním území. V případě zájmu
je možno kontaktovat místostarostu obce paní Havlovou, která Vám
nabídne volný pozemek. Pokud Vám nabídnutá lokalita bude vyhovovat,
podáte žádost a obec s Vámi uzavře nájemní smlouvu.
Připomínáme základní podmínky nájemní smlouvy: smlouva je nepřenosná
a nepřechází na nikoho z rodinných příslušníků ani dědice. V průběhu
pronájmu může dojít ke změně nájemních cen, které mohou být důvodem
k odstoupení od smlouvy. Při ukončení nájemní smlouvy má nájemce
povinnost dát pozemek do původního stavu. Pozemek musí být užíván
k účelu, na který byl pronajatý a nelze na něm chovat hospodářská
zvířata a drůbež. Nájemce nemůže slibovat převedení nájmu jiné osobě,
pronajímat pozemek třetí osobě ani zdarma ani za poplatek, nárokovat
si proplacení staveb, které pro svou potřebu na tomto pozemku vybudoval.
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Oznámení Obce Jindřichov
VOLNÉ BYTY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Obec nabízí ihned k pronájmu 2 byty v Domě s pečovatelskou službou
č.p. 172. Oba byty jsou velikosti 1 + 1 s centrálním vytápěním, bojlerem
na ohřev teplé vody, kuchyňskou linkou, spíží, vestavěnými skříněmi
a se samostatným sociálním zařízením. Jeden byt je bezbariérový
v přízemí, druhý byt je v 1. podlaží s výtahem. Podrobnější informace
Vám sdělí bytová referentka paní Barvíková na tel.č. 554 641 744.
POPLATEK ZA PSY
Upozorňujeme občany, že držitel psa staršího 3 měsíců je povinen do
30 dnů svého psa přihlásit, tímto vzniká poplatková povinnost. Základní
sazba poplatku za 1. psa v rodinném domě činí 150,- Kč, v obytném
domě 400,- Kč. Důchodce v rodinném domě platí 100,- Kč, důchodce
v obytném domě 180,- Kč. Obec vydá držiteli evidenční známku na
psa. Vzhledem k plánovanému čipování psů od 1. ledna 2020, je ve
Vašem zájmu, abyste dosud neevidované psy přihlásili na obci.
CENA ZA ZAPŮJČENÍ OBECNÍHO STANU
Stan o rozměrech 3 x 3 m		
400,- Kč
Stan o rozměrech 6 x 3 m		
600,- Kč
Stan o rozměrech 10 x 5 m		
800,- Kč
CENA INZERCE V JINDŘICHOVSKÉM ZPRAVODAJI
Celá strana 400,- Kč		
1/2 strany
200,- Kč
1/4 strany
100,- Kč		
1/8 strany
50,- Kč
SVOZY KOMUNÁLNÍHO ODPADU VE IV. ČTVRTLETÍ 2019
9. října, 23. října, 6. listopadu, 20. listopadu, 4. prosince, 18. prosince,
26. prosince.
SBĚRNÝ DVŮR
Upozorňujeme občany, aby neukládali odpad před bránu sběrného
dvora mimo provozní dobu. Odkládání odpadu mimo sběrný dvůr je
považováno za vytvoření černé skládky a bude řeseno jako přestupek.
Sběrný dvůr a jeho okolí je monitorováno kamerovým systémem!
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Ze starých kronik

Úvodem naší rubriky bychom Vám rádi připomenuli dění v roce 1967
v tehdejším Československu, kdy byl prezidentem Antonín Novotný.
V tomto roce navštívil Prahu budoucí americký prezident Richard Nixon,
proběhla cenová reforma a na železniční trati z Břeclavi do Bratislavy
nahradila elektrická trakce parní pohon na posledním neelektrifikovaném
úseku mezi Prahou a Bratislavou.
Jindřichovští občané se v tomto roce připravovali na oslavy 50. výročí
VŘSR, založili místní organizaci Svazarmu, Český svaz žen společně
se Státním statkem navázal na tradice a uspořádal Anenskou pouť
a tradiční trh. Začaly se stavět montované autobusové čekárny, pan
Stanislav Skalík postavil druhý nový rodinný dům v Jindřichově.
Další dění tohoto roku citujeme z kroniky:
Změna ve vedení kina MNV. Dosavadní vedoucí s. Malý si nehleděl své
funkce a podle toho také vypadal nejen příjem, ale i prostředí kina. Byl
proto přijat nový vedoucí, bývalý promítač s. Chramosta, jehož působením
se nejen vyrovnal rozpočet kina za čtvrtletí, ale do konce roku ještě
daleko překročen. Koupaliště je schopné přijímat návštěvníky. Zatím
však jen pro výcvik žáků ZDŠ, ale občané a návštěvníci Jindřichova se
hrnou a nelze jim koupání zakázat. K práci na dokončení však nikdo
z rekreantů ruce nepřiloží. Přesto se pracuje stále na opravách
i dokončování s malým počtem lidí. Požárníci se rozhodli opravit požární
zbrojnici. Dali si závazky. Ale …. Za ně je plní MNV tím, že opravuje
objekt za peníze MNV cizími lidmi. Udělena soukromá živnost pokrývačská
s. Rachůnkovi a zasklívací s. Farmačkovi. Naděje na zřízení plynovodu
se jasní. Už se pokládá potrubí na
našem katastru. Zatím je přislíbeno
napojení na hospodářské objekty
statku a na nové bytovky, které se
mají stavět v r. 1968. Sbor pro
občanské záležitosti v tomto roce
uspořádal 3 krát vítání občánků do
života, kterého se zúčastnilo z 29
pozvaných celkem 18 dětí s rodiči.
Svatebních obřadů bylo celkem 19.
Sbor pro občanské záležiosti
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Rozloučení se MŠ a ZŠ
Ve čtvrtek 27. června 2019 proběhlo
rozloučení předškoláků s mateřskou
školou. Úvodem promluvil starosta
Martin Korduliak, který dětem popřál
hezké prázdniny. Děti předvedly
písničky, básničky i tanečky, které se
v mateřské škole naučily. Po svém
vystoupení dostaly malé dárky, které
je před nástupem do školy potěšily.

Ve stejný den odpoledne se žáci
9. ročníku slavnostně rozloučili se
školou, s učiteli i spolužáky. Po
slavnostním zahájení se každý
žák podepsal do pamětní knihy,
převzal si vysvědčení a malé dárky
od školy i od obce. Poté žáci
poděkovali svým vyučujícím
a předvedli malou třídní prezentaci.

Zahájení školního roku 2019/2020
V pondělí 2. září 2019 se žáci, učitelé a rodiče sešli před školou při
příležitosti zahájení nového školního roku. Po zaznění naší hymny si
vzala úvodní slovo ředitelka Mgr. Zlata Steuerová a poté starosta Martin
Korduliak, kteří všem popřáli úspěšný školní rok. Žáci vyšších ročníků
představili nové prvňáčky a každý malý prvňáček dostal drobný dárek.

Zdroj: ZŠ a MŠ Jindřichov
-9-

Guláš Cup

V sobotu 3. srpna 2019 uspořádala naše kulturní komise III. ročník
úspěšného soutěžního klání o nejchutnější guláš. V letošním roce se
přihlásily týmy: Ďábelské trio, Happy Three Friends, Houháci, Jiskry
a špony, Mafia, Mimoni, Myslivci Černý důl a Pupíci. Jednotlivé týmy
měly za úkol uvařit během pěti hodin kotlíkový guláš podle vlastního
receptu. Uvařené guláše ohodnotila porota a vybrala ten nejchutnější
od týmu Houháci. Na 2. místě se umístil tým Myslivci Černý důl a na
3. místě Happy Three Friends. Po celou dobu hrála k poslechu skupina
Kompromis a i přes částečnou nepřízeň počasí si všichni tuto akci užili.

Zdroj: Kulturní komise
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HUDEBNÍ FESTIVAL

KŘÍDLY KOHOU
POD JINDŘICHOV VE SLEZSTKUA

Hudební festival
"Pod křídly kohouta"

HUDEBNÍ FESTIVAL

KŘÍDLY KOHOU
POD JINDŘICHOV VE SLEZSTKUA

V sobotu 24. srpna 2019 proběhl v areálu zámeckého parku druhý ročník
hudebního festivalu "Pod křídly kohouta". Odpoledne zahájila Heidi
Janků, která měla připraveno vystoupení především pro dětské posluchače.
Po jejím programu vystoupily postupně skupiny různých hudebních
žánrů: Kabát Revival, Sebastien, Tanja s kapelou, Verona a Golden Hits.
Během odpoledne byl připraven i doprovodný program pro děti - malování
na tvář, balónková show, lezecká stěna, nafukovací skluzavka a jumping.
Mezi návštěvníky se procházel maskot festivalu - jindřichovský kohout
ve vtipné masce. Počasí této poslední prázdninové akci přálo a návštěvníci
se dobře bavili až do pozdních nočních hodin.
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Laguna Cup

V sobotu 6. července 2019 se konal jubilejní 25. ročník turnaje v malé
kopané Laguna Cup, který má v naší obci dlouholetou tradici. S nápadem
uspořádat tento turnaj přišli v roce 1994 místní fotbaloví nadšenci pan
Ing. Christos Čanaklis, pan Radúz Koval st. a pan Petr Barvík st. Vyzvali
místní firmy, aby sestavily fotbalová mužstva, která by se mezi sebou
utkala. Historického 1. ročníku se zúčastnili např. firma Balicho, firma
Soukromý stavební podnik Ing. J. Kučerika a firma AlterAgra. Stojí za
zmínku, že jediné družstvo, které hrálo ve všech ročnících turnaje, je
mužstvo Balicho. V dalších letech popularita tohoto turnaje stoupala
a přibývala další mužstva, nejen firem z Jindřichova, ale i z jiných obcí
Česka, Rakouska, Slovenska a Polska. Během 25 let se z tohoto turnaje
stala jedna z největších nejen sportovních, ale i kulturních jindřichovských
akcí. Letošního 25. ročníku se mezi sebou utkalo 20 mužstev a putovní
pohár vyhrálo mužstvo Černý balet. Součástí doprovodného programu
byl seskok parašutistů, vystoupení skupin 21 hodin, Animal Rock,
Lázeňští sviháci a hřebem večera byla ostravská skupina Buty. Celou
úspěšnou akci zpestřilo odpálení ohňostroje. Přejeme TJ Slezan
Jindřichov, aby se jim i nadále v pořádání turnaje Laguna Cup dařilo.
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Letní soustředění mladých fotbalistů

Ve čtvrtek 25. července 2019 jsme se vydali s partou mladých fotbalistů
a některými jejich rodiči na letní soustředění pod stany. Cestovali jsme
vlakem a naším cílem byla vesnice Týnec na Jižní Moravě. Z této dlouhé
cesty vlakem jsme měli všichni obavy, které ale byly zbytečné. Děti se
chovaly, až na malé výjimky, velmi ukázněně, protože tam, kde byla
možnost se připojit na wi-fi, jsme o nich ani nevěděli :). Po příjezdu do
Moravské Nové Vsi jsme se vydali pěšky do zmíněné obce Týnec.
Veškerá zavazadla a stany včetně vybavení nám dovezlo doprovodné
auto. Během soustředění jsme se s dětmi věnovali nejvíce fotbalovým
tréninkům, ale našli jsme čas i na společenské a zábavné hry
s rodiči a výlety po okolí. V rámci stravování jsme děti zapojili i do služby
v kuchyni. Největším zážitkem však byla návštěva koupaliště v Břeclavi,
kde se za horkého letního dne všichni vydováděli. V neděli jsme
s Týncem rozloučili a domů se vraceli vlakem plní zážitků a dobré nálady.
V závěru bychom chtěli poděkovat nejen Obci Jindřichov a drobným
sponzorům za finanční podporu našeho soustředění, ale také rodičům,
kteří měli nadšení a chuť sdílet se svými dětmi nevšední zážitky.
Zdroj: trenéři TJ Slezan Martin Korduliak a Jiří Galuszka
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Klub seniorů
V sobotu 22. června 2019 jsme se setkali se zástupci Klubu seniorů
z Nového Jičína. Po projížďce parním vláčkem do Osoblahy jsme se
přesunuli k nám do Jindřichova. V zámecké zahradě nás očekával pan
Vlastimil Adámek a seznámil celou naši skupinu s historií obce a zámku.
Zároveň nás provedl interiérem zámku
a nastínil jeho budoucí využití. Také
jsme se prošli zámeckým parkem,
prohlédli si sochy i vzácné stromy.
Při občerstvení jsme si vyměnili
zkušenosti a dobře se bavili. S našimi
novými přáteli z Nového Jičína se
setkáme opět v říjnu na zámku v Kuníně
u příležitosti celostátní výstavy růží.
Zdroj: Klub seniorů

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Během jara a léta 2019 jsme vyjížděli k 10 požárům a poskytovali jsme
37 technických pomocí. V Jindřichově jsme hasili 1 požár a vyjížděli
k 19 technickým zásahům. Také někteří naši členové navštívili spřátelenou
jednotku ze Špindlerova Mlýna, kde si předávali zkušenosti, jak zdolat
požár lesního porostu. Další dobrou zkušenost nám přinesl kurz pro
strojníky v Centru bezpečné jízdy Libros v Ostravě na polygonu, kde
jsme měli možnost vyzkoušet si jízdu naší hasičskou tatrou na mokré
a kluzké vozovce, během které se vozidlo opakovaně dostalo
z nedotáčivého do přetáčivého smyku. Tento projekt byl financován
z rozpočtu MSK. Je vidět, že jsme během posledního půl roku nezaháleli.

Zdroj: JSDH Jindřichov
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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

Připravované akce
26. října		
1. prosince 		
7. prosince		
14. prosince		
17. prosince		
30. prosince		

Strašidla na zámku
Rozsvícení vánočního stromu u ZŠ
Mikulášská nadílka na zámku
Tradiční jindřichovské vánoční trhy
Adventní koncert ZŠ v kostele
Rozloučení s rokem 2019 na zámku

Společenská kronika

Blahopřejeme novomanželům

Život je krásný, ve dvou je však ještě
krásnější. Přejeme hodně štěstí, lásky
a vzájemného porozumění novomanželům
Petře a Lubomírovi a novomanželům
Kateřině a Jiřímu.

Blahopřejem oslavencům

Všem občanům Jindřichova a Arnultovic, kteří
slaví své narozeniny v měsíci říjnu, listopadu
a prosinci přeje Obec Jindřichov hodně štěstí,
zdraví, lásky, pohody, dobré nálady, radosti
a spokojenosti.

Rozloučili jsme se

S tichou úctou vzpomínáme na naše
občany, kteří nás v nedávné době opustili
- na pana Marcela Kršňáka, na paní Milenu
Niessnerovou, na paní Janulu Barvíkovou,
na paní Věru Zátopkovou a na pana
Františka Zátopka.
Čtvrtletník obce Jindřichov č. 4/2019.
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