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www. obecjindrichov.cz

INFORMAČNÍ SERVIS
VÝVOZ
POPELNIC
VE III.
ČTVRTLETÍ
2021

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

14. července
28. července
11. srpna
25. srpna
8. září
22. září

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

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

Telefonní čísla: 724 663 171, 722 437 073

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

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

SBÍRKA PRO JIŽNÍ MORAVU
Vážení občané,
všem je Vám jistě známo, že na Hodonínsku a Břeclavsku ve čtvrtek 24. června 2021
udeřilo tornádo – meteorologický jev, který se u nás téměř nevyskytuje. Následkem
této nečekané živelné pohromy byly obrovské materiální škody na majetku tamních
obyvatel. Mezi občany České republiky se zvedla obrovská vlna solidarity a na
pomoc poškozeným se ve velmi krátké době vybralo velké množství finančních
prostředků a materiální pomoci. K dárcům se připojila i Obec Jindřichov, která
vyhlásila od pátku 25. června do pondělí 28. června 2021 veřejnou materiální sbírku.
Do této sbírky se zapojili občané Jindřichova, kteří na určená sběrná místa přinášeli
např. balenou pitnou vodu, trvanlivé potraviny, čistící a desinfekční prostředky,
nářadí k úklidu apod. Po ukončení sbírky bylo ve spolupráci s firmou Smurfit Kappa
Morava Paper, závod Žimrovice, která rovněž dodala 4 palety materiální pomoci, vše
zabaleno, naloženo na kamion a odvezeno jménem dárců do postižené oblasti.
Touto cestou bych rád poděkoval všem, kteří přispěli do této sbírky. Věřím, že i když
je tato sbírka kapkou v moři obrovské lidské solidarity, přesto pomůže potřebným
v oblasti postižené tornádem v jejich nelehké situaci.

Martin Korduliak, starosta
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo obce na 25. zasedání dne 7. dubna 2021 mimo projednání jiných
záležitostí:
- vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu, platnou
od 8. dubna 2021,
- schválilo Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z MSK účelově určenou na
akceschopnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH Jindřichov),
- schválilo Smlouvu o provedení díla „Dobudování zázemí pro sportovní a školský
areál v Jindřichově“.
Zastupitelstvo obce na 26. zasedání dne 10. května 2021 mimo projednání jiných
záležitostí:
- schválilo účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020 včetně
výsledků hospodaření obce za rok 2020,
- schválilo závěrečný účet obce za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Jindřichov za rok 2020,
- schválilo smlouvy na poskytnutí dotace z projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva",
schválilo návrh na vyřazení zastaralého a nefunkčního majetku ZŠ a MŠ
Jindřichov,
- schválilo účetní závěrku ZŠ a MŠ Jindřichov za rok 2020,
- schválilo navýšení rozpočtu a odpisový plán ZŠ a MŠ Jindřichov na rok 2021,
- schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu majetku ČR – Hasičského záchranného
sboru MSK pro JSDH Jindřichov.
Zastupitelstvo obce na 27. zasedání dne 27. května 2021 mimo projednání jiných
záležitostí:
- vnitřní předpis č. 2/2021, Zásady postupu při prodeji nemovitého majetku obce,
s platností od 28. května 2021,
- schválilo prodej hnětacího stroje ze zámku firmě AlterAgra s.r.o.,
- schválilo Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické
mapy MSK pro část dopravní a technické infrastruktury obcí.
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ZELEŇ V OBCI
Arnultovická lípa
Ve středu 9. června 2021 došlo ke zlomení velké části památné
lípy velkolisté (Tilia platyphyllos), která se nachází
v Arnultovicích směrem od Jindřichova
vpravo mezi hlavní cestou a potokem.
Arnultovická lípa je stará asi 500 let,
obvod kmene má 645 cm a vysoká byla
20 m. Tento pozoruhodný a vzácný
strom byl dne 14. ledna 1993 vyhlášen
památným stromem v okrese Bruntál.
K poškození došlo v důsledku hniloby
uvnitř kmene, kdy se zlomila část lípy
směrem k silnici. Podle stanoviska
orgánu ochrany přírody byla lípa v nezbytné míře ořezána
a zůstane zachována.

Stromy pro Jindřichov ve Slezsku
V roce 2020 obec podala žádosti o dotace z programu Ministerstva životního
prostředí na výsadbu stromů. Byly vysázeny různé druhy stromů v zámeckém areálu,
v lipové aleji, na hřbitově a na veřejném prostranství u Penzionu a restaurace Eden.
Vzhledem k tomu, že chceme v naší obci více veřejné zeleně, budeme i letos ve
výsadbě pokračovat. Další stromy budou vysazeny u workoutového hřiště u zámku
a bytového domu č.p. 486.
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DOTAČNÍ PROJEKTY
K našim hrám a cvičení v Jindřichově hřiště není
Tento projekt byl dokončen a zpřístupněn veřejnosti v sobotu 12. června 2021 při
příležitosti slavnostního otevření Penzionu a restaurace Eden. Hřiště se skládá
z herních prvků pro děti od 3 do 10 let a z prvků workoutového hřiště. Jednotlivá
hrací místa jsou velmi povedená, různě barevně kombinovaná a děti je ihned
s nadšením vyzkoušely. Mladší děti si oblíbily houpačku ve tvaru jindřichovského
kohouta a malý kolotoč, u starších dětí zvítězila lanová dráha. Věříme, že se děti
i dospělí budou na hřišti chovat zodpovědně tak, aby celý hrací areál vydržel co
nejdéle. Odstrašujícím příkladem je opakované stržení a zničení tabule Návštěvního
řádu u nového workoutového hřiště u školní jídelny.

Oprava smuteční síně v obci Jindřichov
Obec obdržela dotaci na projekt "Oprava smuteční síně v obci Jindřichov".
Poskytovatelem dotace je Ministerstvo zemědělství. Celkové náklady projektu
budou ve výši 920 950,- Kč, přičemž dotace bude činit 200 000,- Kč a vlastní podíl
obce bude v částce 720 950,- Kč. Ode dne 14. června 2021 začala rekonstrukce
smuteční síně se sociálním zázemím v rozsahu: opravy vnějších a vnitřních omítek,
výměna dveří, oken a skleněného průčelí, výměna dřevěného obložení, výměna
oplechování atiky střechy, pokládka nové podlahy v celém rozsahu smuteční síně,
výměna stávající elektroinstalace včetně všech svítidel. Ukončení celé rekonstrukce
je plánováno k 31. srpnu 2021.
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DOTAČNÍ PROJEKTY
Dobudování zázemí pro školský a sportovní areál v Jindřichově
Se svou žádostí o dotaci na projekt "Dobudování zázemí pro školský a sportovní
areál v Jindřichově" uspěla obec u Moravskoslezského kraje v rámci programu
„Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje“. Celkové náklady
projektu jsou ve výši 3 100 000,- Kč, přičemž dotace činí 2 251 600,- Kč a vlastní
podíl obce je v částce 848 400,- Kč. Celý projekt se skládá ze dvou částí. První částí je
instalace závlahového systému fotbalového hřiště. Již v loňském roce byl instalován
podzemní závlahový systém, který se skládá ze systému dodávky vody, závlahové
potrubní sítě, z výsuvných rotačních postřikovačů a ventilů. Druhou částí je
výstavba nové pergoly včetně zpevněných ploch a parkovacích míst. Tato část se
začala realizovat v dubnu letošního roku.

Stará pergola TJ
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PENZIONU A RESTAURACE EDEN
V sobotu 12. června 2021 proběhlo slavnostní otevření Penzionu a restaurace Eden,
které bylo spojené s oficiálním otevřením nového dětského hřiště u penzionu. Pan
starosta Martin Korduliak zahájil oficiální provoz dětského hřiště a pronesl několik
slov mířených k dětem a jejich rodičům. Pro děti byla připravena klaunská
a bublinková show, zábavná diskotéka a malování na tvář. Děti obdržely při vstupu
do areálu zdarma poukázku na zmrzlinu a los na bohatou dětskou tombolu, která
byla velmi rozmanitá a udělala radost téměř všem dětem. Slavnostní odpoledne
pokračovalo dalším proslovem pana starosty s přivítáním všech hostů. Společně
s MUDr. Ladislavem Václavcem, který je nejen senátorem za obvod Bruntál, ale
i ředitelem Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, zahájil oficiální provoz
Penzionu a restaurace Eden přestřižením pásky. Následně si mohli přítomní
prohlédnout nově zrekonstruovanou restauraci, sál a pokoje penzionu. Na sále bylo
pro všechny přítomné připraveno bohaté občerstvení formou rautu. V restauraci
proběhla prezentace malíře Ing. Zdeňka Kurečky, který je autorem velkého
abstraktního obrazu v restauraci. Během odpoledne přišlo velké množství občanů
z Jindřichova i z okolních obcí. Kolektiv zaměstnanců restaurace a kuchyně prošel
první úspěšnou zatěžkávací zkouškou. Celé akci přálo hezké počasí a všichni hosté
se dobře bavili. Věříme, že restaurace i penzion bude prosperovat a hosté budou
odcházet spokojeni.
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PENZION A RESTAURACE EDEN
Vítejte v nově zrekonstruovaném Penzionu a restauraci Eden v Jindřichově, který je
významnou součástí historie naší obce. Celá budova prošla v nedávné době
kompletní rekonstrukcí a podařilo se vhodně skloubit její historický ráz s prvky
moderní architektury. Součástí je penzion, restaurace, velký společenský sál, malý
salonek a letní terasa. V současné době je zde v provozu restaurace, která nabízí
zajímavou nabídku z mnoha druhů jídel. Můžete posedět v příjemném interiéru
nebo na terase. V restauraci je možnost posezení pro 50 hostů, letní terasa má
kapacitu 24 míst a velký společenský sál nabízí až 130 míst. Restauraci je možno
využít pro společenská setkání, rodinné oslavy či firemní akce. Útratu je možno
hradit hotově nebo platební kartou. Nejen děti ocení přilehlé dětské hřiště
s různorodými hracími prvky. Řidiči jistě uvítají možnost parkování zdarma přímo
u objektu. Spuštění ubytovacích služeb v penzionu se připravuje a první hosté budou
moci využít pokoje od srpna 2021. Provozovatelem tohoto zařízení je Obec
Jindřichov (bližší informace naleznete na našich webových stránkách
www.obecjindrichov.cz nebo na facebooku Penzion Eden).
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ZŠ A MŠ JINDŘICHOV
Od nás ze srdce do Chrudimi
Základní škole se naskytla možnost spolupráce s Dětským domovem se školou
v Chrudimi. Naše škola zorganizovala sbírku, která probíhala od dubna do první
poloviny června 2021. Během trvání celé sbírky se nashromáždilo takové množství
různých hraček, školních a výtvarných potřeb a zábavných her, že se škola rozhodla
část nasbíraných věcí předat do Dětského domova v Černé vodě. Naše děti dokázaly,
že život dětí v dětském domově jim není lhostejný a za to patří nejen jim, ale i všem
ostatním organizátorům sbírky, velký dík.

Výlety a exkurze našich žáků
Závěrem školního roku jednotlivé třídy absolvovaly různé exkurze, výlety
a projektové dny. Děti navštívily např. Krtečkovu stezku, rybník a rozhlednu u Města
Albrechtic, prameny toku Osoblahy v Petrovicích, otrokovickou střední školu,
Archeoskanzen Modrá, Velehrad, Malý svět techniky v Ostravě, Městský úřad
a radniční věž v Krnově nebo Liptaň a okolí.

Zdroj článků a foto na této straně: ZŠ a MŠ Jindřichov
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ROZLOUČENÍ DĚTÍ S MATEŘSKOU A ZÁKLADNÍ ŠKOLOU
Mateřská škola
V úterý 29. června 2021 proběhlo ve společenské místnosti slavnostní rozloučení
předškoláků s mateřskou školou. Děti se předvedly se svými písničkami
a básničkami, které se ve školce naučily. Po svém vystoupení dostaly od obce
i mateřské školy malé dárky, které je určitě před nástupem do školy potěšily. Celou
akci provázela prezentace fotografií dětí z jejich aktivit ve školce.

Základní škola
V ten stejný den odpoledne se žáci 9. ročníku rozloučili se školou, se svými učiteli
i se svými 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 se všemi se rozloučili malou prezentací.
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MALÉ JINDŘICHOVSKÉ MUZEUM
Ne všem našim občanům je známo, že i Jindřichov má své muzeum, a to od
1. července 2014, kdy bylo poprvé otevřeno. Celou expozici zajistila a uspořádala
tehdejší kronikářka paní Marta Pospíšilová ve spolupráci s obcí Jindřichov. Předměty
do sbírky muzea věnovali nebo zapůjčili někteří jindřichovští občané, za což jim
patří velký dík. Muzeum se nachází v 1. patře budovy č.p. 57 - bývalého obecního
úřadu. Jsou zde vystaveny exponáty a fotografie, které se vztahují k předválečné
i poválečné historii Jindřichova, místnímu zámku, pivovaru, ale i k běžnému životu
místních obyvatel. V současné době je správcem muzea pan Václav Vyhlídal, který
rozšířil muzeum o další místnost a sbírku o další předměty.

V letošním roce můžete naše Malé jindřichovské muzeum navštívit v období od
14. července do 2. října 2021 každou středu a sobotu od 13:00 do 17:00 hodin.
Prohlídku mimo návštěvní dobu si můžete domluvit se správcem muzea panem
Václavem Vyhlídalem na telefonním čísle 605 527 481.
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U STUDÁNKY
Posezení U Studánky je oblíbeným cílem procházek místních občanů i návštěvníků
obce v každém ročním období. Několik jindřichovských občanů věnovalo tomuto
místu poblíž cyklostezky u Svinného potoka mnoho hodin trpělivé práce ve svém
volném čase a výsledkem je kouzelný kout odpočinku a relaxace. Za to je jim
odměnou “pouze” spokojenost a pochvala kolemjdoucích – ať už místních občanů
nebo turistů, kteří se rádi zastaví a zaposlouchají do zurčení potoka, na kterém je
několik kaskád i s vodními mlýnky. Na obou březích potoka jsou lavičky, kde si
každý může odpočinout a zahledět se do okolní půvabné krajiny. Pro ty, kteří si
chtějí něco opéct, je zde připraveno ohniště a zázemí v podobě pergoly. Každý
z návštěvníků by si však měl uvědomit, že po sobě musí zanechat pořádek a čisté
prostředí. I v dnešní době jsou lidé, kteří dokáží nezištně a sami od sebe něco udělat
i pro ostatní a za to jim patří velké poděkování celé obce Jindřichov.
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MALOVANÉ PUTOVNÍ KAMÍNKY

Foto: ZŠ a MŠ Jindřichov
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Malované putovní kamínky jsou
v poslední době velmi rozšířené
a začaly se nacházet i u nás
v Jindřichově. Na začátku byl
nápad zabavit děti malováním
kamínků a udělat radost dalším
dětem, když kamínek naleznou.
Tato myšlenka přerostla i v zábavu
mnoha dospělých. Jedni nadšenci
kamínky malují a roznáší, další je
hledají a některým lidem nález
kamínku jen vykouzlí úsměv na
tváři. Malované kamínky můžete
najít při cestě do školy, na nákup,
do práce nebo na výletě. Do
malování kamínků se zapojili lidé
napříč celou Evropou. Už jste
nějaký kamínek sami namalovali
nebo jste nějaký našli? Malování
na kamínky není složité, nejdřív se
kamínek dobře očistí a potom na
něj každý namaluje obrázek podle
své fantazie. Nejvhodnější jsou
akrylové barvy nebo akrylové fixy,
které jsou trvanlivé, ale pro ještě
větší odolnost je přelakujte
bezbarvým lakem. Na zadní stranu
kamínku vždy napište PSČ, znak
Facebooku a heslo „kamínky“. To je
název facebookové skupiny, kam
můžete vkládat fotografie
kamínků, které jste nalezli. Podle
PSČ si každý tvůrce svůj kamínek
ve skupině snadno vyhledá. Při
nálezu si kamínek můžete nechat,
ale můžete jej nechat putovat zase
dál. Do malování kamínků se
pustili i někteří místní občané
a také děti z naší základní školy.

JINDŘICHOVSKÉ CYKLOSTEZKY
K turistické atraktivitě
Jindřichova přispívá i síť
cyklostezek, které směřují na
Zlatohorsko, na Albrechticko
a také do Polska. Všechny
vedou klidnou venkovskou
krajinou mezi poli a lesy a lze
se tudy dostat k různým
zajímavým místům. Na české
straně jsou to např. zbytky
staré německé osady Kraví
Hora, posezení U Studánky
nebo poutní místo Panny
Marie Pomocné Mariahilf.
Směrem na Polsko je možno
navštívit Sanktuárium sv.
Josefa a františkánský klášter
v Prudniku, Ztracené Město
Rosenau v Pokrzy wne
a vynikající rybí restaurace
s vlastním rybolovem. Podél
všech cyklostezek je mnoho
odpočívadel, kde se lze
zastavit, rozhlédnout se po
okolní přírodě a nabrat síly
k další cestě.

Cyklotrasa Jindřichov-Janov-Petrovice-Jindřichov
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme novomanželům
Dvě srdce spojená vzájemnou láskou jsou tím
nejkrásnějším, co se dá v životě najít.
Blahopřejeme novomanželům Sylvii a Šimonovi
a novomanželům Haně a Danovi k uzavření
manželství.

Blahopřejeme oslavencům
Všem občanům Jindřichova a Arnultovic,
kteří slaví své narozeniny v měsíci
červenci, srpnu a září, přejeme mnoho
štěstí, zdraví, pohody, lásky, spokojenosti,
radosti, splněných přání, spoustu elánu
a krásných dní.

Rozloučili jsme se
S úctou vzpomínáme na naše občany – na pana
Juraje Dira, paní Renatu Krulickou a pana
Mariana Petroše, kteří nás v nedávné době
opustili.
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