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

554 641 129, 724 180 356
724 133 707
554 641 744
737 036 937
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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

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

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

SBĚRNÝ DVŮR, zpětný odběr elektrozařízení

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 číslo: 954 279 383

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

a prodej propan butanu
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
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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
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Velikonoce - svátky jara

Označení Velikonoc se vyskytuje v řadě slovanských jazyků. Nejdůležitější
velikonoční událostí je Ježíšovo zmrtvýchvstání, ke kterému mělo dojít
v neděli, a proto je datum velikonoc odvozeno od výpočtu první neděle
po prvním jarním úplňku. Velikonoce začínají nedělí Vzkříšení, která
následuje po Zeleném čtvrtku, Velkém pátku a Bílé sobotě. Mezi velikonoční
symboly a tradice patří: BERÁNEK, který je v křesťanství jedním ze
symbolů Ježíše Krista, protože on je beránek obětovaný za spásu světa.
VAJÍČKO představuje symbol nového života, neboť samo zárodek života
obsahuje. V souvislostí s lidovou tradicí se zdobí vejce - kraslice.
KOČIČKY symbolizují palmové ratolesti, kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma
přicházejícího Krista. Tradičním křesťanským zvykem je jejich svěcení
na Květnou neděli. Symbolika ZAJÍCE pochází z tradice oslav svátku
pohanské bohyně plodnosti. Podle legendy bohyně proměnila ptáčka,
který umrzl ve vánici, v zajíce a on pak z vděčnosti každé jaro kladl vejce
jako pták. Od čtvrtka do soboty chodili po vsi chlapci s ŘEHTAČKAMI a
nahrazovali tím zvony, které odletěly do Říma. V pátek v podvečer obešli
ves dům od domu, kde si vykoledovali nějaké vajíčko, sušené švestky,
křížaly či drobné mince. Na Velikonoční pondělí ráno muži a chlapci
chodí po domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky ručně
vyrobenou POMLÁZKOU z vrbového proutí, ozdobenou pletenou rukojetí
a barevnými stužkami. Název pomlázka je odvozen od slova pomlazení
- omlazení. Pověst praví, že dívky mají být na Velikonoce vyšlehány, aby
zůstaly celý rok zdravé a uchovaly si plodnost. Proto muži používají
mladé proutí s největším podílem životní síly, kterou jakoby předávají
vyšlehané ženě. Jako symbol díků a prominutí dává žena muži barevné
vajíčko. Podle tradice muži pronášejí VELIKONOČNÍ KOLEDY. Všechny
velikonoční zvyky a tradice se napříč naší zemí mírně mění, ale i v dnešní
době vnímáme Velikonoce jako důležitý svátek jarního období.
Veselé velikonoční svátky plné pohody,
bohatou pomlázku a hodně radosti
z příchodu jara přejí všem našim
občanům zaměstnanci Obce Jindřichov.

Uká
nah

Uká
nah

Uká
nah

Uká
nah

Uká
nah

Uká
nah

Uká
nah

Uká
nah

Tex

Tex

Tex

Tex

Tex

Tex

-3-

Informace z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce na 4. zasedání dne 11. února 2019 mimo
projednání jiných záležitostí:
- schválilo smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí, předmětem smlouvy je zápůjčka ve výši 3 198 875,93,- Kč
na „Společenský dům Jindřichov“ a pověřilo starostu podpisem,
- v rámci kotlíkové dotace schválilo finanční příspěvek pro občany
Jindřichova ve výši 5 000,- Kč na žadatele při splnění podmínek získání
dotace a uzavření smlouvy o spolupráci a pověřilo starostu a místostarostu
podpisem,
- schválilo podání žádosti o dotaci na Švédskou kapli v předpokládané
výši 410 000,- Kč,
- schválilo podání žádosti o dotaci na vybudování dětského hřiště
v předpokládané výši do 1,15 mil. Kč.
Zastupitelstvo obce na 5. zasedání dne 11. března 2019 mimo
projednání jiných záležitostí:
- vzalo na vědomí SWOT analýzu Základní školy a Mateřské školy
Jindřichov a schválilo zápis ústřední inventarizační komise, účetní závěrku
hospodaření za rok 2018 a rozdělení výsledku hospodaření do fondu
odměn a rezervního fondu,
- schválilo Inventarizační zprávu hlavní inventarizační komise o stavu
majetku obce k 31.12.2018,
- schválilo původní ceník k prodeji stavebních a pozemkových parcel ve
vlastnictví obce Jindřichov, v k.ú. Jindřichov ve Slezsku a Arnultovice
u Jindřichova, platný od 1.4.2019,
- schválilo ceník k pronájmu stavebních a pozemkových parcel s účinností
od 1.4.2019,
- projednalo předloženou nabídku na prodej nemovitosti č.p. 515
a přilehlých pozemků a navrhlo odkoupení předmětných nemovitostí
v max. ceně do 900 000 Kč,
- vzalo na vědomí ustanovení kontaktního pracovníka pro podávání
žádostí a vedení agendy pro 3. výzvu kotlíkové dotace.
Celý text usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jindřichova
naleznete na webových stránkách www.obecjindrichov.cz.
-4-
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Odpadové hospodářství

Množství odpadů v domácnostech narůstá, ale pro mnoho z nás to
znamená pouze vyhodit odpadky do popelnice a zaplatit poplatek za
odvoz odpadů. Málokdo ví, že odpad z naší obce se odváží až do Horního
Benešova, a proto se velká
vzdálenost skládky odráží ve výši
poplatku. V současné době činí
cena za uložení 1 tuny odpadu na
skládce 1 100,- Kč, ale k této ceně
se navíc přičítají i náklady na celou
dopravu. Tato částka bude i nadále narůstat. Příjem za poplatky za
komunální odpad od občanů zdaleka nepokrývá tyto náklady, proto obec
doplácí na odpadové hospodářství ročně přibližně 700 000,- Kč. Tyto
peníze by se mohly použít např. na vybudování dětského hřiště nebo na
opravy obecních cest. I přes snahu obce, která zřídila sběrný dvůr, zajistila
pro všechny občany kontejnery na tříděný odpad a kompostéry na
bioodpad, se náklady na odpadové hospodářství neustále navyšují.
Pokud se situace nezlepší, bude nutno zvýšit poplatek za odvoz odpadu.
Obec Jindřichov si uvědomuje, že zvyšování poplatku bude pro všechny
finančně náročné, proto připravuje projekt „Obec bez odpadu“. Jeho
cílem je snížení směsného odpadu a zvýšení míry třídění. Těm, kteří
budou odpad poctivě třídit, bude snížen poplatek za komunální odpad
podle množství odevzdaného tříděného odpadu. Zlepšení této situace
tedy závisí na odpovědném a ekologickém chování nás všech.
Olga Havlová, místostarosta
Svoz komunálního odpadu:
8. května
5. června
10. dubna
		
24. dubna
22. května
19. června
Mapový portál GEOMORAVA
Na webových stránkách obce www.obecjindrichov.cz je zpřístupněna
nová mapová aplikace, pomocí níž lze prohlížet mapu obce a nahlížet
do systému katastru nemovitostí pouhým kliknutím na parcelu v mapě.
Naleznete zde letecké snímky, historické mapy, čísla popisná a informace
například o inženýrských sítích, územním plánu,
pasportech atd. V aplikaci lze jednoduše měřit
vzdálenosti a tisknout, otevřete ji kliknutím na baner.
-5-
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Dotační projekty

Protipovodňová opatření
V současné době jsou zařízení sloužící k informování obyvatelstva
nevyhovující a stávající prvky lokálního informačního systému neposkytují
dostatečné informace pro včasnou výstrahu. Obec Jindřichov proto
zahájila v měsíci únoru 2019 realizaci projektu, který je zaměřen na
preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního,
výstražného varovného systému a na následnou digitalizaci povodňového
plánu. Jeho cílem je napomoci správnému posouzení nebezpečí, ochraně
zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému
povodňové ochrany. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.
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Podpora alternativních způsobů dopravy – elektromobily
Z důvodu snížení provozních nákladů na dopravu se Obec Jindřichov
rozhodla využít možnost dotace na alternativní způsoby dopravy. Proto
v rámci žádosti na Státní fond ŽP ČR
plánuje zakoupit tříkolku s kabinou
a dvoumístnou čtyřkolku s pluhem
a sypačem. Předpokládané náklady
na 1 km provozu těchto automobilů
jsou: u tříkolky 0,20 kč na 1 km,
u čtyřkolky 0,60 Kč na 1 km.
Elektromobily nejen uspoří dopravní
náklady, ale i sníží negativní vliv na
zdraví obyvatel a životní prostředí.
S těmito vozidly bude zajišťován např.
úklid veřejných prostranství, svoz
-6-
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odpadů v obci, řádná údržba vodovodu
a kanalizace, údržba veřejného osvětlení,
přeprava materiálu, nářadí a vybavení
potřebného k údržbě. Uvedená vozidla
budou financována ze SF ŽP ČR částkou
ve výši cca 620 000,- Kč. Celková
předpokládaná kupní cena obou
elektromobilů bude činit 1 168 000,- Kč.
Průběh rekonstrukce Společenského domu
Rekonstrukce Společenského domu probíhá podle
schváleného časového harmonogramu. I přes zjištěné
skryté komplikace jsou v současné době zhotoveny
práce týkající se stavebních částí, konkrétně nástavba
1. patra. Jsou provedeny rekonstrukce střešních
plášťů a z velké části výstavba nových příček uvnitř
objektu, které změnily původní dispoziční řešení.
Nově bylo provedeno zpevnění železobetonovými
věnci a kanalizační síť. V dalších pracech se pokračuje
v souladu se schválenou projektovou dokumentací.
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Ze starých kronik

Obecní kroniky slouží k zaznamenávání zpráv o důležitých a pamětihodných
událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím. Postupně
Vás budeme provázet dochovanými jindřichovskými kronikami, které
jsou v současné době uloženy v Zemském archivu v Opavě. Z poválečných
let se v naší obci žádná kronika nedochovala, proto v roce 1965 zpracoval
kronikář a zdejší učitel pan Jaromír Kudela kroniku na základě pamětí
a vzpomínek jindřichovských usedlíků, které byly porovnávány s materiály
nacházejícími se v archivu. Citujeme několik ukázek z této kroniky:
O životní úrovni v roce 1965 – životní úroveň obyvatel v Jindřichově má
stoupající tendenci. Dokladem tohoto může být například 22 osobních
automobilů a 231 televizorů jenom v obci Jindřichov.
Zdravotnictví – zdravotní středisko je vybaveno vcelku dobře. Jsou
k disposici dva sanitní vozy pro obvodního a dětského lékaře. Obvodním
lékařem v Jindřichově, který bydlí na zdravotním středisku je s. MUDr.
Čermák, dětským lékařem je s. MUDr. Vincenc, který bydlí v Krnově.
Škola – v obci byla k disposici na tehdejší dobu moderně vystavěná
a vybavená školní budova, která byla válkou jen nepatrně poškozena.
Má ústřední topení, splachovací záchody, dobře osvětlené učebny
a spojovací chodbou je spojena s poměrně velkou tělocvičnou.
Stav bytového fondu v roce 1965 – k 1.11.1965 je pro MNV dáno 32
žádostí o byt z řad občanů. Je velkou škodou, že v naší obci není možno
zavést družstevní výstavbu, která by jistě zlepšila bytovou otázku. Od
roku 1945 je v obci zaznamenána výstavba v soukromé režii – jednoho
rodinného domku – s. Stachová.
Místní koupaliště – v roce 1951 se začalo s výstavbou místního koupaliště
– tato svépomocná výstavba byla v roce 1955 přerušena a celá stavba
chátrala až do roku 1963, kdy občané začali znovu koupaliště dokončovat.
Hlavním iniciátorem obnovy výstavby byl s. Mojmír Koval, občan Jindřichova,
zaměstnanec ČSSS, v té době člen rady MNV. Tento svým osobním
příkladem a pracovním elánem dovedl strhnout široké masy občanů.
Rada MNV a všichni občané se nespokojili jen s výstavbou samotného
koupaliště, nýbrž začali budovat velký sportovní areál za koupalištěm
– velké travnaté hřiště pro kopanou, odbíjenou, šatny, společenskou
a restaurační místnost.
-8-
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Obchody – v obci Jindřichov je celkem 7 obchodů a 3 pohostinství.
Z toho jsou 3 potravinářské, 1 kovo, 1 textil, 1 obuv, 1 maso.
Místní kino – obec Jindřichov má v současné době jeden nevyhovující
a zaostalý kinosál, který pojme maximálně 220 návštěvníků. Málokdy
bývá tato kapacita vytížena, a to z několika důvodů:
- velká část občanů vlastní televizní přístroje, takže 231 majitelů televizorů
k 1.1.1965 většinou filmové programy nenavštěvuje,
- dalším důvodem malé návštěvnosti je velká vzdálenost /až 3 km/.
Osvětová beseda – v Jindřichově po opravě slouží občanům Kulturní
dům, v němž je velký sál, ve kterém se pořádají divadelní představení,
společné schůze, taneční zábavy a jiné kulturní programy. Předsedkyní
Osvětové besedy je s. Mohylová Ludmila, která se obětavě stará o kulturu
v obci. Osvětová beseda zorganisovala 16 divadelních her, které nám
smluvně zajistila divadla Olomouce – Oldřicha Ctibora, Opavy.
Místní rozhlas – v roce 1946 byl v Jindřichově vybudován svépomocně
místní rozhlas. Tento byl v roce 1959 likvidován po velkém větru, který
vyvrátil mnoho sloupů a pro pozdější schátralost celého venkovního
zařízení. Pro obnovu tohoto zařízení se nenašly peníze, neboť se jedná
o mnohamilionový náklad.
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Na úplné znění této kroniky je možno nahlédnout na:
http://www.archives.cz/web/digitalni_archiv/.
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Mezinárodní den žen

V pátek 8. března 2019 uspořádal Klub seniorů společně s Obcí Jindřichov
posezení u příležitosti oslavy Mezinárodního dne žen. Úvodem pan
starosta Vlastimil Adámek a paní místostarostka Olga Havlová všechny
přítomné přivítali a připomněli historii MDŽ. Poté předal pan Adámek
a pan Korduliak všem ženám symbolickou květinu. K tanci a poslechu
hráli námi oblíbení manželé Hudečkovi z Krnova. Bylo připraveno bohaté
občerstvení, mimo jiné chlebíčky, jednohubky, zákusky, koláčky a další
dobroty. Poslední veselí a spokojení hosté odcházeli domů po 22.00
hodině s pocitem dobře vydařené akce.
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Cestopisná přednáška o Finsku

Ve čtvrtek 21. března 2019 jsme
pozvali pana profesora Václava
Bouřu, aby nám v rámci cestopisné
přednášky vyprávěl o Finsku. Během
dvou hodin jsme se dozvěděli o této
zemi mnoho informací z historie,
přírody a života tamních obyvatel.
Celý výklad byl doprovázen
zajímavými fotografiemi. Bylo pro
nás překvapením, že zde byli a stále
jsou uctíváni manželé Emil a Dana Zátopkovi, kteří v roce 1952 získali
na olympiádě v Helsinkách 4 zlaté olympijské medaile. Tato přednáška
se nám velmi líbila a již teď se těšíme na další setkání s panem profesorem.
Anna Vyhlídalová, Klub seniorů Jindřichov
- 10 -
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TJ Slezan Jindřichov

Od ledna se všechna naše mužstva poctivě připravují na jarní část
sezóny. Muži trénují střídavě v tělocvičně a venku, mládež nabírá síly
jen v tělocvičně. Muži prozatím odehráli tři přípravná utkání, která dopadla
následovně: Česká Ves - Jindřichov 6:4, Zlaté Hory - Jindřichov 5:1,
Chomýž - Jindřichov 5:1. Neustále pracujeme na zlepšení naší kondice
tak, aby další výsledky dopadly lépe. Také žáci a přípravka se zúčastnili
dvou halových turnajů v Městě Albrechticích. V silné konkurenci mužstev
se naši žáci umístili na krásné třetí pozici a navíc si náš brankář odnesl
trofej nejlepšího brankáře turnaje. V obdobně dobře obsazeném turnaji,
co se týče kvality mužstev, se naše přípravka představila v dobrém světle.
Jako poděkování za dobrou reprezentaci jsme pro ně připravili třídenní
soustředění v Karlově pod Pradědem. Na jaře si nás diváci moc neužijí,
jelikož na domácím hřišti hrajeme jen 4 zápasy. I proto jsme navázali
spolupráci s FK Město Albrechtice a domluvili jsme, že se na konci června
odehraje na našem hřišti základní skupina fotbalového turnaje „Štít
Albrechtic“. V pátek 1. února 2019 jsme uspořádali tradiční ples, který
se konal ve společenské místnosti obce Jindřichov. Přes počáteční obavy
se tato akce nad očekávání povedla a všichni účastníci se dobře pobavili.
K tanci a poslechu hrála skupina VOX Martina Kachlíka. V sobotu 23.
února 2019 se uskutečnila Valná hromada TJ Slezan, kde byl zhodnocen
uplynulý rok a členové odsouhlasili návrhy na letošní rok. Musíme také
zmínit, že nás letos čeká jubilejní XXV. ročník našeho tradičního turnaje
v malé kopané Laguna cup, kde během večera vystoupí mimo jiné známá
kapela Buty. Celá akce je podporována Moravskoslezským krajem
a dalšími sponzory.
za TJ Slezan Jindřichov:
. Pohled do minulosti
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Bc. Jiří Boháček a Martin Korduliak
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Základní škola Jindřichov

Fotografická vernisáž žáků

Ve čtvrtek 21. února 2019 se konala
první fotografická vernisáž žáků
navštěvujících fotokroužek. Vybrat
snímky, které budou po několik dalších
měsíců zdobit schodiště naší školy,
nebylo vůbec snadným úkolem. Žáci
během půl roku odvedli opravdu kus
práce a podařila se jim řada velmi
pěkných záběrů. Úvodní slovo na
vernisáži pronesla paní ředitelka společně
s panem starostou, své postřehy
o fotografování sdělili i členové kroužku
z devátého ročníku. Nechyběl ani hudební
doprovod, o zpěv a hru na flétnu se
postaraly sestry Čadecké s maminkou.
Pro všechny návštěvníky vernisáže bylo
připraveno malé pohoštění, za které bychom chtěli poděkovat všem,
kteří ho připravovali.S focením nezahálíme, už teď se můžete těšit na
nová fota z jara a léta, která budeme průběžně umisťovat na webové
stránky školy (www.zsjindrichov.cz).
Informace pro rodiče k zápisu do 1. třídy
Zápis dětí na naší škole do 1. ročníku proběhne ve středu 17. dubna
2019 v době od 12.00 do 17.00 hodin na malé budově ZŠ. K zápisu se
dostaví děti narozené v rozmezí od 1.9.2012 do 31.8.2013 a ty děti,
které měly v loňském roce odklad školní docházky. K zápisu se dítě
dostaví se zákonným zástupcem, který si s sebou přinese rodný list
dítěte a svůj doklad totožnosti. V případě, že zákonný zástupce žádá
pro dítě odklad školní docházky, přinese s sebou zároveň rozhodnutí
školského poradenského pracoviště o odkladu školní docházky. Dítě při
zápisu prokazuje, že je zralé pro školní docházku. Po zápisu pak zákonný
zástupce obdrží rozhodnutí o přijetí žáka ke školní docházce.
Mgr. Jiří Ranostaj
zástupce ředitelky
- 12 -
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Sbor dobrovolných hasičů

Činnost naší JSDH je velmi rozsáhlá. Nespočívá
pouze v akcích u zásahů, ale také v údržbě techniky,
zázemí, vybavení a v udržování akceschopnosti
jednotky, čemuž je věnována spousta času. V roce
2018 bylo zakoupeno větší množství vybavení osobní ochranné prostředky (např. zásahové obleky)
nebo nové kalové čerpadlo potřebné k zásahům při živelných pohromách.
Naši členové se neustále zdokonalují ve svých odbornostech a znalostech
absolvováním odborných kurzů, jako jsou např. nositel dýchací techniky
nebo hasič – strojník. V závěru roku 2018 se naše jednotka zúčastnila
mezinárodního cvičení v Polské republice, konkrétně v části obce
Dembovec. Během cvičení byl simulován požár lesa v pohraničí za
použití těžké techniky včetně vrtulníku. Tato akce byla velkým přínosem
z hlediska praktického využití našich znalostí a zkušeností. V současné
době se členové jednotky chystají na lezecký kurz, který je připraví na
předurčenost práce ve výškách. Jednotka se také podílí na kulturním
životě v obci, každoročně pořádá stavění máje u hasičské zbrojnice
a ples hasičů. Těchto akcí se účastní mnoho místních občanů, za což
jim tímto děkujeme.
SDH Jindřichov

Sportovně střelecký klub Jindřichov

V neděli 6. ledna 2019 proběhl na střelnici v Jindřichově tradiční Novoroční
výstřel, kterým jsme přivítali a zároveň zahájili nový rok 2019.
Stanislav Dembkovský, SSK Jindřichov
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Zámecký park

Zámecký park má rozlohu 4,73 ha,
patří k nejcennějším a nejzachovalejším
parkům v okrese Bruntál a je upraven
v přírodním krajinářském slohu.
Současné uspořádání parku vzniklo
po úpravách provedených v letech
1870 a 1892 zahradníky Wikolou a
Křížkem. Od roku 1958 je zámecký
park evidován v Ústředním seznamu
nemovitých kulturních památek.
Mezi nejzajímavější listnaté dřeviny
patří platan javorolistý s obvodem
kmene 489 cm, liliovník tulipánokvětý,
který každoročně bohatě kvete
a plodí, hrušeň vrbolistá původem
z Asie, z jehličnanů např. vzácná
modravě sivá forma smrku pichlavého,
jedlovec kanadský severoamerického
původu, borovice vejmutovka
s obvodem svého kmene 392 cm.
V zámeckém areálu se nachází několik
uměleckých artefaktů, které jsou
nezbytnou součástí romantického
parku. Jsou to kašny, kamenný reliéf
a sochy. Převažují mytologické,
alegorické a náboženské motivy. Mimo
jiné zde najdeme sochu F. Schillera,
kterou odlil z bronzu v roce 1872
vídeňský sochař J. Röhlich na zakázku
barona Kleina. Albert von Klein, majitel
panství Jindřichov, věnoval sochu
Opavě a pro jindřichovský zámek nechal
pořídit autorskou repliku. Ta se
dochovala, stejně jako třetí socha, která
se nachází v rakouském Innsbrucku.
Sochy postupně prochází restaurováním.
- 14 -
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stovky grafických návrhů zdarma - tvorba grafiky online - kalkulace tisku online
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Vyžádejte si i vy svých 1000,- na www.funprint.eu
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visačky
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plakáty
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skládačky

knihy
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vizitky

pohlednice

obaly
odnosky

tiskové služby pro firmy, školy, státní správu a každého z nás

Připravované akce
17. dubna
20. dubna
27. dubna
16. května
1. června
27. června
6. července

Zápis do 1. ročníku základní školy
Velikonoce na zámku
Stavění máje u hasičské zbrojnice
Zápis dětí do mateřské školy
Dětský den v zámeckém parku
Rozloučení dětí s MŠ a ZŠ
Laguna Cup - jubilejní 25. ročník

Společenská kronika
Blahopřejeme rodičům

Srdečně blahopřejeme rodičům Nikole a Romanovi
k narození dcery Jasmínky, rodičům Terezii
a Ladislavovi k narození dcery Lucinky a přejeme
děťátkům i rodičům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Blahopřejeme oslavencům

Všem občanům Jindřichova a Arnultovic,
kteří slaví své narozeniny v měsíci dubnu,
květnu a červnu, přeje Obec Jindřichov
do dalších let hodně zdraví, spokojenosti,
štěstí a radost z každého prožitého dne.

Rozloučili jsme se

S tichou úctou vzpomínáme na naše občany:
na paní Zdenku Schmuckovou, na pana Zdeňka
Halašku, na paní Irini Plastariasovou a na pana
Josefa Závodného, kteří nás v nedávné době opustili.
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