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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
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
MÍSTNÍ KNIHOVNA
Výpůjční doba: ÚT 14:00 - 17:00
				 ČT 14:00 - 17:00

MUDr. LIBUŠE VÁCLAVCOVÁ, dětský lékař
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
Ordinační hodiny:
					
					
					
					

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Telefonní čísla:		

554 641 150, 776 241 973

Telefonní číslo: 554 641 642
E-mail:			

knihovna@obecjindrichov.cz

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

Telefonní číslo: 954 279 383

SBĚRNÝ DVŮR, zpětný odběr elektrozařízení
a prodej propan butanu

POŠTA JINDŘICHOV
Otevírací doba: 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

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

Provozní doba:		
					
					
					
			 sudý
			 lichý
			 sudá
			 lichá

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
PÁ
SO
SO

08:00 - 17:00
08:00 - 13:00
08:00 - 17:00
08:00 - 13:00
uzavřeno
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
uzavřeno

Telefonní číslo:		

737 036 937

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
24 180 354
554 641 742
554 641 746
554 641 745

Slovo vedoucího služeb
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás seznámil s organizací a činností
samostatné organizační složky obce nazývané
Středisko služeb. Zastupitelstvo obce schválilo
Zřizovací listinu Střediska služeb dne 12.12. 2016
a tato složka začala samostatně fungovat ode dne
1.1.2017. Středisko služeb zaměstnává 15 stálých pracovníků různých
profesí, včetně účetní a vedoucího. Hlavní náplní Střediska služeb je
správa a údržba majetku obce v oblasti veřejné zeleně, místních
a účelových komunikací včetně dopravního značení a mostů, hřbitova
a budov v majetku obce. Dále provoz sběrného dvora a hospodaření
s odpady, provoz a údržba vodovodního řádu a kanalizační sítě včetně
čerpacích stanic a čističek odpadních vod. Pod Středisko služeb spadá
také hospodaření v obecních lesích, což obnáší prořezávku a výsadbu
porostů a těžbu dřevní hmoty. Dále úzce spolupracujeme s bytovým
hospodářstvím obce, k čemuž patří postupná rekonstrukce bytových
jader i samotných bytových jednotek nájemníků. V neposlední řadě
přibývají také služby pro veřejnost. Jedná se hlavně o drobné opravy na
nemovitostech, opravy střech, vodovodních rozvodů, dopravy materiálu
apod. Základem a smyslem zřízení Střediska služeb v obci je snaha
provádět údržbu a provoz obce ve vlastní režii a také zajistit a doplnit
spoluobčanům mezeru na trhu služeb.
Naše pole působnosti je rozsáhlé, a to
i mimo obec Jindřichov, a proto bych
rád zmínil zakázku na rekonstrukci
koupelny v Městě Albrechticích,
výstavbu zděného plotu kolem rodinného
domu v Janově a zatím naši největší
zakázku - úpravnu vody v Janově,
kterou jsme vystavěli celou od základu.
Vážení občané, Středisko služeb nevzniklo, aby konkurovalo
a suplovalo živnostníky a firmy v naší obci a okolí. Jsme tady proto,
abychom se podíleli na zkvalitnění života v obci Jindřichov a vytvářeli
podmínky pro plnohodnotný a spokojený život všech občanů.
Martin Korduliak, vedoucí Střediska služeb
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Informace z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce na 31. zasedání dne 25. června 2018 mimo
projednání jiných záležitostí:
- schválilo účetní závěrku obce sestavenou k 31.12.2017 včetně výsledku
hospodaření obce za rok 2017 a Závěrečný účet obce za rok 2017
a souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2017 bez výhrad,
- schválilo Smlouvu o úvěru na financování nákladů akce „Společenský
dům Jindřichov“ uzavřenou mezi Obcí Jindřichov a Komerční bankou
a pověřilo starostu podpisem této smlouvy.
Zastupitelstvo obce na 32. zasedání dne 6. srpna 2018 mimo
projednání jiných záležitostí:
- schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové
dokumentace na akci „Rekonstrukce zámku v Jindřichově č.p. 24",
- vzalo na vědomí Protokol o otevírání obálek s nabídkami a Protokol
o jednání hodnotící komise na akci „Energetické úspory bytového domu
č.p. 379 v obci Jindřichov“ a rozhodlo o přijetí nabídky firmy Bobistav,
s.r.o., na dodavatele stavebních prací na tuto akci,
- rozhodlo o přijetí nabídky Komerční banky na poskytnutí úvěru na
financování nákladů akce „Energetické úspory bytového domu č.p. 379
v obci Jindřichov“ a schválilo uzavření smlouvy o úvěru,
- rozhodlo o přijetí podpory formou dotace od Státního fondu životního
prostředí ČR ve výši 620 000,- Kč na akci „Podpora alternativních způsobů
dopravy – elektromobily Obec Jindřichov“.
Zastupitelstvo obce na 33. zasedání dne 24. září 2018 mimo
projednání jiných záležitostí:
- schválilo Zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál, ke dni 1. října 2018, která
nahrazuje stávající Zřizovací listinu,
- schválilo Smlouvu na odběr vody z prameniště Damašek uzavřenou
mezi Obcí Jindřichov a firmou Voda – Svazek obcí Třemešná,
- schválilo zprávu starosty k ukončení volebního období 2014 až 2018.
Celý text usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jindřichova
naleznete na webových stránkách www.obecjindřichov.cz.
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Informace z jednání rady

Rada obce na 62. zasedání dne 18. června 2018 mimo projednání
jiných záležitostí:
- schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje - o prodloužení doby realizace projektu
„Projektová dokumentace na rekonstrukci zámku v Jindřichově č.p. 24“.
Rada obce na 63. zasedání dne 28. června 2018 mimo projednání
jiných záležitostí:
- rozhodla o přijetí nabídky Ing. Petra Stuchlíka na zajištění technického
dozoru a koordinátora bezpečnosti práce na stavbu „Společenský dům",
- schválila poskytnutí finančních prostředků ve výši 20 000,- Kč Sportovně
střeleckému klubu Jindřichov na opravu střelnice,
- udělila pro školní rok 2018/2019 výjimku Základní škole a Mateřské
škole Jindřichov, okres Bruntál z nejnižšího počtu žáků v přípravné třídě,
- neschválila z důvodu dalšího využití pozemků u bytového domu
č.p. 232 žádný další pronájem stavební parcely č. 200/3 nebo její části.
Rada obce na 64. zasedání dne 27. července 2018 mimo projednání
jiných záležitostí:
- schválila Nařízení č. 1/2018 – Řád veřejného pohřebiště,
- souhlasila s přijetím finančních darů základní škole v rámci projektu
„Obědy pro děti“ na 1. a 2. pololetí školního roku 2018/2019,
- rozhodla nevyhovět žádosti o opětovný pronájem části stavební parcely
č. 200/3 u bytového domu č.p. 232 a trvá na ukončení pronájmu,
- stanovila úhradu za výpůjčku stanu ve výši 400,- Kč, 600,- Kč
a 800,- Kč dle velikosti stanu.
Rada obce na 65. zasedání dne 19. července 2018 mimo projednání
jiných záležitostí:
- udělila výjimku z placení do 31.12.2018 za pobyt ve školní družině,
- schválila ceník provozovatele veřejného pohřebiště,
- projednala Petici proti radě obce a nadále trvá na ukončení nájemních
smluv na pronájem pozemků u bytového domu č.p. 232.
Celý text usnesení ze zasedání Rady obce Jindřichova naleznete na
webových stránkách www.obecjindřichov.cz.
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Opravujeme a modernizujeme
Energetické úspory bytového domu č.p. 379
V průběhu září byla zahájena revitalizace další obecní nemovitosti –
bytového domu č.p. 379. Tato revitalizace se naplánovala s ohledem
na technický stav a energetické úspory budovy. Akce je spolufinancována
z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační
program. V uvedeném domě bude provedena výměna oken a vstupních
dveří do nové provozovny kadeřnického
salonu a do prodejny potravin. Celý
objekt bude zároveň zateplen včetně
nové fasády a také se zrenovuje přístup
k budově. Tyto stavební úpravy povedou
ke zlepšení technických vlastností
a estetického vzhledu celého objektu.
Zmíněný rozsah prací si vyžádá celkové
finanční náklady ve výši 3 235 tis. Kč.
Rekonstrukce Společenského domu
V roce 2014 obec zakoupila bývalý kulturní dům (Eden) a po dlouhých
letech se opět stala jeho majitelem. Pro konání větších kulturních akcí
byl provizorně opraven velký sál. Avšak s ohledem na špatný technický
stav celého objektu a toužebná přání jindřichovských občanů se
zastupitelstvo rozhodlo pro celkovou rekonstrukci, jelikož v obci takové
zařízení dlouhá léta chybělo. Po zpracování projektové dokumentace,
s přihlédnutím na co nejširší využití budovy a přilehlých pozemků, bylo
vydáno stavební povolení. V srpnu letošního roku zahájila obec zmiňovanou
rekonstrukci. Po dokončení stavebních úprav vznikne v obci zařízení
s provozem restaurace s kuchyní,
společenským sálem, ubytováním
a klubovnami pro zájmovou činnost
občanů. V rámci rekonstrukce
venkovních prostor vznikne areál
s posezením na venkovní terase,
dětským hřištěm a parkovištěm. Celková
investice předpokládá náklady ve výši
cca 22 mil. Kč s dokončením v r. 2019.
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Oprava místních komunikací
Obec v letních měsících zadala firmám Stavby a opravy Krnov a JHF
Heřmanovice opravy místních komunikací v místech, kde technický stav
ohrožoval bezpečný provoz. Hodnota oprav činila celkem 779 000,- Kč.
Místní komunikace byly opraveny před bytovým domem č.p. 486, mezi
rodinnými domy za hasičskou zbrojnicí a za autobusovou zastávkou
„U Setly“. Dle potřeby a možností budou opravy v budoucnu pokračovat.

Oznámení Obce Jindřichov
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 strana
100,- Kč			
1/8 strany		
50,- Kč
KADEŘNICTVÍ OLA
stříhání dámské, pánské, dětské,
barvení, melírování a trvalá,
společenské a svatební účesy
Jindřichov 379
tel.č. 731 047 468

PEDIKÚRA MANIKÚRA NANY
pedikúra, manikúra, gel lak,
depilace voskem, zábaly na nohy,
masky na nohy, masáže chodidel
Jindřichov 191
tel. č. 608 711 717
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Dotační projekty v obci
KAPLIČKA V ARNULTOVICÍCH
Kaplička v Arnultovicích byla po dlouhá desetiletí opomíjena a nyní se
dočkala zasloužené pozornosti. V roce 2017 vyřídila obec dotaci, zahájila
se rekonstrukce a v závěru srpna 2018 se kaplička ukázala v původní
kráse. V rámci rekonstrukce byla vyměněna střecha a dlažba, byla
zavedena elektroinstalace a byla zrenovována okna, dveře a vnitřní
vybavení včetně oltáře. Celkový dojem této sakrální památky umocnily
i venkovní úpravy před kapličkou. Po vysvěcení kapličky bude toto místo
sloužit duchovním potřebám dalších generací věřících a také krášlit okolí.

SOCHA SV. KRYŠTOFA
V srpnu 2018 proběhlo také předání zrestaurované sochy
Sv. Kryštofa v zámeckém parku. Celou sochu včetně podstavce opravoval
restaurátor pan František Pavúček z Lednice. Cenné umělecké dílo bylo
před opravou značně
zdevastováno
a poškozeno, a proto
byly restaurátorské
práce časově velmi
náročné. Obnova této
historické památky byla
financována z rozpočtu
Moravskoslezského
kraje a obce, celkové
náklady na opravu
činily 585 810,- Kč.
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Partnerská spolupráce
V roce 2006 byla podepsána Smlouva
o partnerské spolupráci mezi Obcí Jindřichov
a rakouskou Obcí Hennersdorf. U zrodu této
spolupráce stál pan Dieter Reznicek
z Hennersdorfu, který na základě mnoha nalezených
historických pohlednic z našeho Jindřichova (dříve
Hennersdorfu) z počátku 20. století zjistil, že se
u nás nachází také obec jménem Hennersdorf –
nyní Jindřichov. Proto představitelé Hennersdorfu
kontaktovali vedení JIndřichova nejprve písemně
a po dohodě přijela delegace z Hennersdorfu osobně. Od té doby proběhlo
několik vzájemných návštěv včetně výměnného pobytu dětí. V roce
2016 u příležitosti 10. výročí podpisu smlouvy o vzájemné spolupráci
jsme navštívili obec Hennersdorf. Starostové
obou spřátelených obcí pan Vlastimil Adámek
a pan Ing. Ferdinand Hausenberger podepsali
listinu o dalším partnerství. Jako dárek jsme na
počest této události věnovali lavičku přátelství
s pamětní tabulkou a lípu, která byla oběma
starosty osobně zasazena před obecním úřadem
v Hennersdorfu. Ve slavnostním proslovu se vzpomenulo také na pana
Dietera Rezniceka, který byl u zrodu partnerské spolupráce, ale tohoto
výročí se bohužel nedožil. Letos v červenci přijela do Jindřichova delegace
zástupců Hennersdorfu na opětovnou přátelskou návštěvu. V zasedací
místnosti obecního úřadu je přivítal starosta pan Vlastimil Adámek
společně s některými členy zastupitelstva a zaměstnanci obce. Po uvítání
jsme obdrželi jabloň z Hennersdorfu, která je zasazena před obecním
úřadem. Delegace se v Jindřichově zdržela přes víkend a během svého
pobytu navštívila fotbalový turnaj Laguna Cup, prohlédla obec, místní
školu, školku, zámek a některé okolní
zajímavosti. Během návštěvy si všichni
navzájem vyměňovali a porovnávali zkušenosti
s vedením obce, získáváním dotací a dalším
zkvalitňováním života v obci jak v Hennersdorfu,
tak v Jindřichově. Přáli bychom si, aby tato
přátelská spolupráce pokračovala i nadále.
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Guláš Cup

Na sobotu 4. srpna 2018 připravila naše
kulturní komise II. ročník soutěže
o nejlepší uvařený guláš na přímém ohni
– Guláš Cup. Celkem se přihlásilo 7 týmů.
Soutěžící měli za úkol uvařit guláš
z vlastních ingrediencí během 5 hodin.
V průběhu této doby se mohli návštěvníci
občerstvit dobrotami a osvěžit připravenými
nápoji. Odpoledne porota vyhodnotila
nejchutnější guláš, který uvařil tým Mafia,
na 2. místě se umístil tým Hahouhouha
a na 3. místě tým Myslivci z Černého dola.
Letos měli možnost ohodnotit guláš
i diváci, kteří vybrali guláš týmu Hahouhouha.
Celou akci nám zpříjemnila country kapela
Kompromis.
Jana Hanuščáková
předseda kulturní komise

Rockový festival Pod křídly kohouta

Pod křídly kohouta – to byl název rockového festivalu, který pořádala
Obec Jindřichov 1. září 2018. K vidění i k poslechu zde bylo mnoho
skupin oblíbeného hudebního žánru - rocku. Mimo jiné vystoupil Aleš
Brichta se svou skupinou Projekt a zazpíval své známé hity. V příjemném
prostředí zámeckého parku bylo pro diváky nachystáno spoustu občerstvení,
pití, míchaných nápojů a jiných laskomin, a to nejen ze zámecké kuchyně.
Nejmladší návštěvníci si mohli zaskotačit na dětských atrakcích. Závěrem
celé sobotní akce si všichni příznivci rockové hudby užili krásný ohňostroj.
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Rozloučení dětí s MŠ a ZŠ
Ve čtvrtek 28. června 2018 proběhly
v obřadní místnosti obecního úřadu
dvě slavnostní události. Dopoledne
se mateřská škola rozloučila s dětmi,
které po prázdninách nastoupily do
1. třídy základní školy. Mateřskou
školu ukončili 4 chlapci a 6 děvčat.
Děti přišly na slavnost se svými
rodiči a zároveň je doprovodily paní
učitelky ze školky. Děti předvedly,
co se v mateřské škole naučily,
ukázaly, jak se umí podepsat
a zazpívaly všem veselé písničky.
Odpoledne se uskutečnilo rozloučení
s žáky, kteří ukončili 9. ročník
základní školy. Letos absolvovalo
základní školu 8 chlapců a 7 děvčat.
Na jejich rozloučení se školou se
přišli podívat také rodiče, nejbližší
příbuzní, kamarádi a učitelé. Po
předání vysvědčení si vzali slovo
samotní žáci a poděkovali všem
pedagogům, kteří je učili od
1. třídy. Na závěr promítli video, ve
kterém zavzpomínali na všechny
hezké chvilky, které spolu za
9 let ve školních lavicích prožili. Pan
starosta Vlastimil Adámek závěrem
popřál všem malým i velkým dětem
hezké a slunečné prázdniny,
v dalším vzdělávání mnoho úspěchů
a pěkné známky a rozdal jim malé
dárky jako vzpomínku na tento den.
Sbor pro občanské záležitosti
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XXIV. ročník Laguna Cupu

V sobotu 7. srpna 2018 pořádala naše Tělovýchovná jednota Slezan
Jindřichov tradiční turnaj v malé kopané s názvem Laguna Cup a to již
XXIV. ročník. Celý týden před zahájením turnaje byl ve znamení náročných
příprav, na kterých se společně s námi podílela také Obec Jindřichov.
Laguna Cupu se zúčastnilo celkem 20 týmů nejen z České republiky,
ale i ze sousedního Polska. Celý sportovní den měli příznivci kopané
možnost shlédnout zajímavá utkání, u kterých si mohli vybírat a ochutnávat
dobroty, nápoje i míchané drinky z bohaté nabídky. Po vyhlášení výsledků
a ocenění nejlepších týmů turnaje následovala diskotéka, kterou v průběhu
večera doplnil velkolepý ohňostroj. Tímto bych chtěl poděkovat všem,
kteří se na přípravě turnaje a jeho hladkém průběhu podíleli, Obci
Jindřichov za podporu a spolupráci, sponzorům za dárkové koše, ohňostroj
a občerstvení. V neposlední řadě patří velké díky fotbalovým fanouškům,
kteří svou návštěvou podpořili tradiční jindřichovský turnaj Laguna Cup.
Výsledky turnaje v malé kopané:
Velké finále
1. místo: Hospůdka u Pepana
2. místo: FC Hlaváček
3. místo: Černý balet, Dřeváci

Malé finále
1. místo: Chachars
2. místo: Glory Pyjusci
3. místo: Do kvality, Rio Mare

Závěrem bych chtěl jménem TJ Slezan Jindřichov pozvat všechny
příznivce malé kopané na XXV. ročník, který se bude konat
v roce 2019. Věřím, že tohoto jubilejního ročníku se zúčastní všichni
fotbaloví nadšenci v hojném počtu.
Bc. Jiří Boháček
předseda TJ Slezan Jindřichov
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Sbor dobrovolných hasičů
V období od 1.7.2018 do 13.9.2018 vyjížděli jindřichovští hasiči celkem
k 24 oznámením. Z toho bych rád popsal 3 větší požáry, které rozhodně
stojí za zmínku. První z těchto požárů byl přímo v naší obci, kdy jsme
dostali hlášení o požáru zemědělské stavby (stodoly). I přes včasný
příjezd našich jednotek byla již celá stodola v plamenech. Protože hrozilo
vznícení domů sousedících s hořícím objektem, spolu s dalšími zasahujícími
hasičskými jednotkami jsme bojovali s požárem do brzkých ranních
hodin. Přes velké poškození budovy se nám oheň podařilo včas uhasit
a k dalším ztrátám na majetku již nedošlo. Druhý větší výjezd byl do
obce Holčovice, do místní části nazývané Komora. Tam jsme zasahovali
u požáru, který byl způsoben hořícím harvestorem, traktorem
a vyvážečkou dřeva. Od těchto hořících strojů se vznítil také les
u Holčovic. Museli jsme aktivně bránit rozšíření požáru hlouběji do lesa,
jelikož vlivem vysokých teplot docházelo k explozím pneumatik na hořících
strojích. Při tomto zásahu se zranil náš kolega z jiného hasičského sboru,
ale i přesto se nám požár podařilo dostat pod kontrolu. Třetí a zatím
největší požár v letošním roce, ke kterému jsme vyjížděli spolu s dalšími
15-ti jednotkami z okolních obcí a měst, byl v lese mezi Janovem a místní
částí Valštejn v Městě Albrechticích. S pomocí vrtulníku s bambi vakem
jsme hasili požár a poté neustále hlídali ohniska možného výskytu znovu
vznícení. Tento požár byl pro nás velmi náročný, protože jsme na místě
strávili nepřetržitě 31 hodin a zároveň byl ničivý pro přírodu, jelikož
shořela plocha o výměře 6,5
hektaru. Rád bych také zmínil naše
další aktivity - koncem srpna se
většna členů naší hasičské jednotky
zúčastnila prověřovacích fyzických
testů a navštívila IBC Ostrava. Jak
jsme na tom s fyzickou zdatností
jsme si otestovali při výšlapu na
Lysou horu. Musím podotknout, že
jsme všichni dobře fyzicky zdatní,
jelikož vrchol hory jsme zdolali bez
Foto: HZS Město Albrechtice
jakýchkoliv větších problémů.
velitel SDH Jindřichov
Martin Hanzelka
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Klub seniorů - společné setkání U Studánky
V úterý 28. srpna se sešli naši členové společně se svými blízkými, aby
vyrazili na 3. setkání U Studánky spojené s opékáním špekáčků. Někteří
z nás jeli na kole nebo automobilem, většina si však udělala příjemnou
procházku. Sluníčko hřálo, ptáčci zpívali a k tomu obloha jako malovaná.
Pro dobrou náladu a pohodu nám přijel zahrát a zazpívat harmonikář ze
Slezských Rudoltic. Po pár tónech jsme se s naším zpěvem přidali i my,
takže se nejen opékalo, ale také zpívalo a tančilo. K podávané kávě
jsme si vychutnali výborné koláčky, které nám, pomalu již tradičně,
napekla paní Maruška. Bylo to velmi příjemně prožité odpoledne, kdy
jsme si mohli společně popovídat, zavzpomínat, ale i zaskotačit. Jménem
Klubu seniorů bych tímto chtěla poděkovat panu Němcovi za to, že
vybudoval se svou rodinou nádherné místo pro odpočinek a relaxaci,
kde můžeme uskutečňovat naše setkání v přírodě, dostupné nám všem.
Anna
Vyhlídalová
Klub seniorů

Zveme Vás na tyto akce v závěru roku 2018

27.10. Strašidelná zahrada			
02.12. Rozsvícení vánočního stromu
08.12. Mikulášská nadílka			
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15.12. Vánoční trhy
18.12. Adventní koncert ZŠ
28.12. Rozloučení s r. 2018
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Společenská kronika
Blahopřejeme novomanželům

Dvě srdce spojená vzájemnou láskou jsou tím nejkrásnějším, co se dá
v životě najít. Blahopřejeme novomanželům Daniele a Lubomírovi, Lence
a Jiřímu, Lucii a Jiřímu a Zdeňce a Robertovi k uzavření manželství.

Blahopřejeme oslavencům

Všem občanům Jindřichova a Arnultovic,
kteří slaví své narozeniny v měsíci říjnu,
listopadu a prosinci, přeje Obec Jindřichov
mnoho štěstí, zdraví, pohody, lásky,
spokojenosti, radosti, splněných přání,
spoustu elánu a krásných dní v životě.

Rozloučili jsme se

S úctou vzpomínáme na naše občany - na pana
Václava Moravce, paní Annu Rozehnalovou, paní
Jadwigu Tichou, pana Ladislava Profanta a pana
Josefa Špalka, kteří nás v nedávné době opustili.

Čtvrtletník obce Jindřichov č. 3/2018.
Periodický tisk územního samosprávního celku, registrován u MK ČR E 23133.
Vydala Obec Jindřichov, Jindřichov 58,793 83, IČ 00296074, DIČ CZ00296074 v nákladu 300 ks.
Redakce si vyhrazuje právo úpravy textů. Redakční uzávěrka příštího čísla: 20.12.2018.
Redakce: J. Barvíková, Z. Kobínová. Autorství nepodepsaných článků a fotografií: redakce.
Realizace: www.funprint.eu

