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INFORMAČNÍ SERVIS
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

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

07:00-13:00
12:00-15:00
07:00-13:00
10:00-13:00
07:00-13:00

DALŠÍ DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ
ČÍSLA

E-mail: knihovna@obecjindrichov.cz

SBĚRNÝ DVŮR, zpětný odběr

elektrozařízení a prodej propan butanu
06:30-11:00
06:30-11:00
06:30-11:00
06:30-11:00
06:30-11:00
08:00-12:00

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Telefonní čísla: 554 641 150, 776 241 973

Telefonní číslo: 554 641 642

Provozní doba: PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
sudá SO

PO 12:00 - 14:00
ÚT 10:30 - 12:30
ČT 08:00 - 10:00

11:30-17:00
11:30-13:00
11:30-17:00
11:30-13:00
11:30-13:00

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
554 641 742
554 641 746
554 641 745

JARNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení a milí občané,
je to více než rok, kdy byl v souvislosti s šířením nákazy a nemoci Covid-19 vyhlášen
nouzový stav, který s přestávkami trvá dodnes. Tento stav nařízený vládou nás
všechny beze zbytku ovlivnil. Naučil nás žít v roušce, rodiče dětí školou povinných
naučil zvládat učivo základní školy a donutil nás izolovat se od lidí a přátel. Taková
situace byla ještě před léty nemyslitelná. Stres, úzkost a strach jsou umocňovány
zprávami z médií i z reálných životních situací, které nás zblízka i zpovzdálí
provázejí. Přesto všechno neztrácejme víru a naději, že se život již brzy vrátí do
normálních kolejí. Já osobně jsem optimista, a tak prosím, vydržme, zase bude
dobře.
V letošním roce v době pandemie a tvrdého lockdownu se uskuteční sčítání lidu.
Poprvé jsme se sečetli za Rakouska-Uherska v roce 1869, sčítací tiskopis vyplnil
i císař, který napsal do kolonky povolání: úředník. Kladu si dnes otázku, jakým
způsobem tenkrát bylo sčítání lidu organizováno a kdo pomáhal s vyplněním
dotazníku starším spoluobčanům. V dnešní době je zvládnutí elektronického
sčítacího formuláře pro některé naše seniory a spoluobčany velmi složité a mnohdy
nedostupné. Proto jim úředník nebo zaměstnanec obce může pomoci elektronický
sčítací formulář vyplnit.
Už téměř dva roky ve funkci starosty obce poznávám složitost, byrokracii
a náročnost legislativy a procesních úkonů v džungli dotačních programů. I přes
veškeré zmíněné překážky a úskalí pokračujeme v rozvoji obce, zlepšování okolního
prostředí a zvelebování veřejných prostranství. Jsme velice úspěšní v získávání
financí z dotačních programů, což se odráží v celkovém vzhledu naší obce.
V loňském roce jsme vyřídili investice v hodnotě cca 30,5 mil. Kč (např.
rekonstrukce bytových domů obce, dokončení Společenského domu, workoutová
hřiště, osázení hřbitova a veřejných prostranství zelení nebo rekonstrukce střechy
tělocvičny ZŠ). V letošním roce budou investice obnášet projekty v hodnotě cca 26,5
mil. Kč (rekonstrukce dalších bytových domů obce, oprava smuteční síně,
vybudování dětského hřiště a další). Samozřejmě každá dotace s sebou nese
spoluúčast obce řádově v několika desítkách procent objemu rozpočtované částky
dané investice. Proto je vždy nutné zvážit, na které dotační tituly sáhnout, kam
investovat a v neposlední řadě dobře spočítat, jaký finanční dopad to bude mít na
rozpočet obce, zvláště při dnešním nepříznivém stavu financování samospráv.
Vážení spoluobčané, přeji nám všem hlavně zdraví a abychom se během jara dočkali
změny k lepšímu.
Váš starosta Martin Korduliak
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo obce na 23. zasedání dne 15. února 2021 mimo projednání
jiných záležitostí:
- schvaluje zprávu o činnosti finančního výboru za II. pololetí 2020 a plán
práce finančního výboru na rok 2021,
- schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Jindřichova uzavřenou mezi Obcí Jindřichov a TJ Slezan Jindřichov na
činnost tělovýchovné jednoty,
- schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Jindřichova uzavřenou mezi Obcí Jindřichov a Římskokatolickou farností
Jindřichov u Krnov na opravu kostela sv. Mikuláše v Jindřichově,
- schvaluje smlouvy na poskytnutí dotace z projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“,
- neschvaluje vyřazení zastaralého a nefunkčního majetku ZŠ a MŠ
Jindřichov,
- bere na vědomí Inventarizační zprávu hlavní inventarizační komise o stavu
majetku obce k 31. 12. 2020,
- schvaluje ceník stavebních a pozemkových parcel pro rok 2021,
- schvaluje zvýšení měsíčního nájemného v obecních bytech a v obecních
nebytových prostorách od 1. 6. 2021.
Zastupitelstvo obce na 24. zasedání dne 3. března 2021 mimo projednání
jiných záležitostí:
- schvaluje předloženou aktualizaci plánu společných zařízení v rámci
komplexních pozemkových úprav Valštejn.
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PROČ SE ZVÝŠIL POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU V ROCE 2021?
Zastupitelé obce Jindřichov na svém prosincovém zasedání schválili
navýšení poplatku za odpad z 650,- Kč na 700,- Kč. K tomuto navýšení
došlo, protože z rozpočtu obce je na odpadové hospodářství doplácena
poměrně vysoká částka. Také od 1. ledna 2021 vešel v platnost zákon
č. 541/2020 Sb., o odpadech, podle kterého je stanoveno skládkovné
v množství 200 kg komunálního odpadu na občana ročně (do tohoto
množství se nezapočítává vytříděný odpad). V případě překročení bude
obec platit vyšší náklady na skládkování. Občané, kteří jsou zapojeni do
systému pytlového sběru tříděného odpadu, budou mít slevu.
Pytlový sběr tříděného odpadu
Do systému pytlového sběru se občané mohou kdykoliv zaregistrovat na
sběrném dvoře a bude jim bude přidělen kód. Zavázané plastové pytle
s vytříděným odpadem označené identifikační samolepkou odevzdají na
sběrném dvoře. Za každý bonusový bod se poskytuje sleva ve výši 5,- Kč
z místního poplatku za odvoz odpadu. Bonus se stanovuje následovně:
- tříděný papír (balík minimálně 5 kg)

1 bod

- PET lahve (pytel 120 l)

3 body

- směsné plasty (pytel 120 l)

2 body

- nápojové kartony (pytel 80 l)

2 body

Pravidla třídění odpadu
Žádáme všechny občany, aby v rámci zabezpečení maximální míry
vytřídění a čistoty jednotlivých druhů odpadů dodržovali pravidla třídění
odpadů. Každá domácnost obdržela letos v lednu leták s pravidly třídění
odpadů. Tento leták je také zveřejněn na webových stránkách obce, popř. si
ho také můžete vyzvednout na sběrném dvoře.
Na sběrný dvůr lze uložit i veškerý velkoobjemový odpad (nábytek, koberce,
umyvadla, linolea, toalety, elektrotechniku), drobné elektrické spotřebiče,
baterie a žárovky, nebezpečný odpad (barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje,
domácí chemikálie).
Od roku 2021 se bude množství odpadu v popelnicích a kontejnerech
elektronicky evidovat. Obec označí Vaše sběrné nádoby na odpad QR
kódem, který je nepřenosný a bude na sběrné nádobě umístěn trvale. Každá
domácnost bude evidovaná pod vlastním QR kódem.
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OZNÁMENÍ OBCE
Veškeré úhrady poplatků a dalších plateb můžete hradit
1. v pokladně obce hotově nebo bezhotovostně platební kartou,
2. převodním příkazem na účet obce č. 153 013 590/0300.
V SOUČASNÉ DOBĚ UPŘEDNOSTŇUJEME PLATBY PŘEVODNÍM
PŘÍKAZEM NA ÚČET.
Poplatek za komunální odpad na rok 2021
a) fyzická osoba přihlášená v obci,

700,- Kč

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

700,- Kč

Pokud byl poplatník v roce 2020 zapojený do systému pytlového
sběru třídění odpadu, poskytuje se mu sleva.
Poplatek ze psů na rok 2021
Základní sazba:
a) za prvního psa,

150,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,

200,- Kč

c) za psa, jehož držitelem je poživatel důchodu,

100,- Kč

d) za druhého a každého dalších psa téhož držitele,
který je poživatelem důchodu .

150,- Kč

Zvýšená sazba u psů chovaných v obytných domech obce:
a) za prvního psa,

400,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,

600,- Kč

c) za psa, jehož držitelem je poživatel důchodu,

270,- Kč

d) za druhého a každého dalších psa téhož držitele,
který je poživatelem důchodu.

180,- Kč
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OZNÁMENÍ OBCE
Vodné a stočné od 1.1.2021
Cena 1 m3 vodného

27,50 Kč včetně DPH

Cena 1 m3 stočného

72,60 Kč včetně DPH

Cena propan butanových lahví
2 kg lahev

100,- Kč

10 kg lahev

320,- Kč

33 kg lahev

1 080,- Kč

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

¼ strany 100,- Kč

½ strany

200,- Kč

1/8 strany 50,- Kč

Vývoz popelnic ve II. čtvrtletí 2021
Duben:

7. dubna

21. dubna

Květen:

5. května

19. května

Červen:

2. června

16. června 30. června
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DOTAČNÍ PROJEKTY V OBCI
Společenský dům
V pátek 19. března 2021 proběhla kolaudace Společenského domu (bývalého
Penzionu Eden). Společenský dům bude uveden do provozu, jakmile to
epidemiologická situace dovolí. V přízemí se nachází restaurace se salonkem
včetně kuchyně a společenský sál. V prvním nadzemním podlaží je penzion
s ubytovací kapacitou pro 16 osob. Jedná se o 2 čtyřlůžkové a 4 dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím. Součástí areálu je i venkovní terasa a parkoviště.
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DOTAČNÍ PROJEKTY V OBCI
Workoutová hřiště
Projekt „Workoutová hřiště v obci Jindřichov“ byl realizován za přispění
prostředků z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Celkové náklady
projektu činily 884 621,- Kč, přičemž dotace dosáhla výše 619 234,- Kč
a vlastní podíl obce byl v částce 265 387,- Kč. Jedná se o dvě hřiště, z nichž
jedno je umístěno za autobusovou zastávkou „U zámku“ a druhé u základní
školy. Hřiště budou celoročně využitelná a volně přístupná veřejnosti.

Dětské hřiště
Dotaci na projekt dětského hřiště pod názvem "K našim hrám a cvičení
v Jindřichově hřiště není" poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj v roce
2020 ve výši cca 751 000,- Kč a vlastní podíl obce činí cca 388 042,- Kč.
V měsíci březnu 2021 byl projekt zahájen, nyní probíhá výroba herních
prvků a nejpozději do 30. června 2021 bude hřiště dokončeno. Část hřiště se
bude skládat z herních prvků pro menší děti od 3 do 10 let a část bude
určena pro workoutová cvičení. Dětské hřiště bude umístěno v blízkosti
nově zrekonstruovaného bývalého Penzionu Eden a volně přístupné pro
veřejnost.
Další plánované projekty
Obec má připraveny projekty na rekonstrukci budovy č.p. 191, na opravu
bytových domů 233 a 483, na opravu smuteční síně a na dobudování zázemí
pro sportovní a školský areál. Také připravuje projektovou dokumentaci na
autobusové zastávky a nástupní ostrůvky i s přestupním terminálem
u vlakového nádraží. Ve spolupráci se Správou železnic, s.o. konzultujeme
opravu budovy vlakového nádraží. Rovněž usilujeme o získání financí na
obnovu fasády kostela sv. Mikuláše.
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OBEC POMÁHÁ NAŠIM SENIORŮM
Současná epidemiologická situace je náročná pro
všechny generace, ale jednou z nejvíce zranitelných
a ohrožených skupin jsou senioři. Dopadá na ně nejen
strach z možnosti nákazy zákeřnou nemocí, ale také
sociální izolace, kdy se nemohou setkávat se svou
rodinou, se svými přáteli či sousedy. Proto starosta
pan Martin Korduliak ve spolupráci se Sdruženým
zdravotnickým zařízením Krnov zajistil očkování v obci. Sociální pracovnice
telefonicky kontaktovala všechny místní seniory starší 80 let, zjistila, zda
mají o očkování v Jindřichově zájem a zaevidovala je. V pondělí 8. února
2021 bylo ve Společenském domě naočkováno 40 našich seniorů proti
nemoci Covid-19 první dávkou vakcíny Moderna. Vše proběhlo za přísných
hygienických podmínek. V pátek 12. března 2021 proběhlo stejným
způsobem očkování druhou dávkou této vakcíny. Děkujeme vedení
Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov za vstřícný přístup a pomoc
v této nelehké době. Tímto jsme mohli pomoci nejvíce ohroženým občanům
naší obce v době, kdy epidemiologická situace v Jindřichově byla nejvíce
kritická. Odměnou byla slova díků seniorů a jejich blízkých.
Ve spolupráci s Nemocniční lékárnou Krnov
obec již dlouhodobě zajišťuje také dovoz léků
pro občany, kteří nemají možnost si do lékárny
zajet sami. Další službou je dovoz obědů, nákup
potravin či zajištění pečovatelské služby
na základě smlouvy. Vzhledem k vývoji
epidemiologické situace a snížení rizika nákazy
si tyto služby mohou objednat nejen senioři, ale
i občané, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých.
V souvislosti s prevencí a ochranou našich
občanů před nákazou nemocí Covid-19 poskytla
obec a sponzor v březnu 2021 celkem 200 ks
certifikovaných respirátorů typu FFP2 zdarma
potřebným občanům a seniorům. Obec zajistila
výdej těchto respirátorů na základě osobní
žádosti.
Fotografie na této straně jsou pouze ilustrační.
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JINDŘICHOVŠTÍ HASIČI
Naše jednotka sboru
dobrovolných hasičů v I.
čtvrtletí letošního roku
zasahovala u 5 požárů.
K jednomu z nich vyjeli
na konci března společně
s hasiči z Krnova,
Osoblahy a Města
Albrechtic do Hlinky, kde

Foto: Hasiči Město Albrechtice

Foto: Hasiči Město Albrechtice

hořel byt v bytovém domě. Mimo
zásahů u požárů hasiči zajišťovali
technickou pomoc při odstraňování
větví v Petrovicích. I v této době se
hasiči pečlivě starají o své technické
zázemí a pravidelně kontrolují
technický stav vozidel.

Proto, že se naše jednotka pečlivě stará o svou techniku a věnuje tomu čas,
bude jim v měsíci květnu předán nový hasičský vůz TATRA od hasičské
jednotky z Krnova.
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ZŠ a MŠ JINDŘICHOV
Nadační fond Eduzměna
Od letošního školního roku je naše škola zapojena do projektu pořádaného
nadačním fondem Eduzměna. Cílem tohoto fondu je zmodernizovat české
školství, a přitom se zaměřit na všechny, kteří do vzdělávacího systému
vstupují a ovlivňují jej – na zřizovatele, ředitele, učitele, rodiče a děti.
V současné době probíhá dotazníkové šetření mezi zaměstnanci školy. Po
zahájení prezenční výuky se zapojí i žáci 5. a 6. ročníku základní školy
prostřednictvím dotazníků, v nichž vyjádří svá přání a očekávání, která mají
ve spojitosti se školou a vzděláváním. Zapojením do projektu bychom chtěli
zaujmout a motivovat naše žáky ke kvalitnějším výkonům, být přístupní
rodičům a aktivně se zapojovat do dění v obci i v blízkém okolí.
Světový den Downova syndromu aneb Ponožkový den
V týdnu od 15. do 21. března 2021 jsme se zapojili
do akce Ponožkový den, která podporuje lidi
s Downovým syndromem. Proč zrovna Ponožkový
den? Protože nožky patami k sobě znázorňují
chromozom X, který mají lidé s tímto syndromem
navíc a liché ponožky podtrhnou jejich
výjimečnost. Během tohoto týdne děti ze školky,
žáci základní školy, pedagogové, rodiče i prarodiče,
kamarádi i příbuzní vyjádřili svou podporu tím, že
zasílali své fotografie s odlišnými ponožkami.
Poděkování Slezské diakonii za spolupráci
Nízkoprahový klub působí v Jindřichově a také ve Vysoké již několik let.
Pracovníci docházejí mezi naše žáky a i v době pandemie zdarma pomáhají
těm, kteří postrádají odpovídající technické zázemí či mají jiné problémy
znemožňující plnění distanční výuky. Také nám pedagogům velmi pomohli
s žáky, kteří se přistěhovali z ciziny. Práce sociálních pracovníků
z nízkoprahového zařízení je pro nás i pro samotné děti velice přínosná.
Rádi bychom touto cestou poděkovali za jejich práci vedení Slezské
diakonie, která je jejich zřizovatelem.
Zdroj článků a foto na stranách č. 12 a č. 13: ZŠ a MŠ Jindřichov
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ZŠ a MŠ JINDŘICHOV
Ukliďme Česko
Máme titul Ekoškola, což je pro nás obrovská čest. Proto jsme se zapojili do
celorepublikové akce s názvem „Ukliďme Česko“. Je to dobrovolnická
úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky a jejím cílem je
uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Počet členů našeho
organizačního týmu by se dal spočítat na prstech jedné ruky. Největší podíl
na celé akci však mají všichni zapojení dobrovolníci. Uklízeli školáci,
pedagogové, úředníci, děti, vysokoškoláci, důchodci, lékaři, prodavači …
Prostě všichni, na koho si vzpomenete. Jen díky nim je totiž možné úklid
svého okolí úspěšně uskutečnit v takovém rozsahu. V sobotu 27. března
2021 jsme si uklidili Jindřichov a posbírali jsme asi 200 kg nepořádku.
Poděkování starosty pana Martina Korduliaka
Dovolte mi poděkovat všem organizátorům a účastníkům akce „Ukliďme
Česko“. Potěšující je skutečnost, kolik dospělých občanů, ale i dětí se do
akce zapojilo. Všem zúčastněným tímto opravdu děkuji za odvedenou
práci a úklid obce.
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Z HISTORIE JINDŘICHOVA
První písemná zmínka o naší obci pochází z roku 1256 pod názvem
Henrikestorp. Obec byla založena olomouckým biskupem Brunem ze
Schauenburku při kolonizaci Osoblažska. V roce 1288 jindřichovské léno
připadlo bratrům Jindřichovi, Dětřichovi a Erkenbertovi, pánům ze Stange,
kteří časem rozšířili lenní majetek o okolní statky. Později však bylo léno
rozděleno. Jeden díl připadl Janovi, rytíři z Dívčího Hradu, dva díly přišly
v roce 1318 zpět do rukou biskupských. Ve vlastnictví léna Jindřichov se
v následujících letech vystřídaly šlechtické rody Pavlovských z Pavlovic, rod
hrabat z Hodic, páni z Bartensteina a rod Kleinů z Wiesenbergu. Za zmínku
stojí rytíř Václav Pavlovský z Pavlovic, který byl hejtmanem v osoblažském
okrese a prokurátorem Svatého Hrobu, Ludvík Maxmilián z Hodic, který byl
obávaným soudcem čarodějnic a s manželkou Isoldou Pavlínou vybudovali
v roce 1673 nový jindřichovský kostel. V roce 1739 koupil panství říšský
kancléř Jan Kryštof, svobodný pán z Bartenštejna. V této době se jméno
panství psalo česky Henrichow a postupně se rozšířilo o okolní obce Janov,
Petrovice, Arnultovice, Životice, Matějovice, Pavlovice a Třemešnou. Na
panství žilo 8 601 osob a nacházelo se zde 6 triviálních škol. Pravidelnou
podporu pobíralo 68 chudých, zdravotnické služby poskytovali 2 ranhojiči
a 4 porodní báby. Po vzniku Československa zde byl zřízen okresní soud,
berní, celní a důchodový úřad, četnická stanice a notářství. V tomto období
bylo započato s elektrifikací obce, byla zprovozněna pokračovací škola a pro
českou menšinu byla otevřena samostatná škola včetně mateřské.
Následkem Mnichovské dohody se stal Jindřichov v roce 1938 součástí
nacistického Německa. Po skončení II. světové války došlo k odsunu
německého obyvatelstva a následnému dosídlení Čechy, Slováky a Řeky.
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Z HISTORIE JINDŘICHOVA
Vznik jindřichovského znaku
Jedna z verzí vzniku obecního znaku je
pravděpodobně podle charakteru zaměstnání
a obživy obyvatel, kteří se živili převážně
zemědělstvím. Zvláště se dařilo chovu slepic
a drůbeže. Důkazem toho je také pečeť se znakem
slepice, která pochází pravděpodobně ze 14. století.
Na základě této historické
pečetě byl v roce 1995 navržen
současný znak obce, tedy černý kohout se zlatou
zbrojí a červeným hřebínkem držící v pařátu červené
srdce umístěný ve stříbrném štítě. Červené srdce
symbolizuje připojení místní části Arnultovice
k Jindřichovu. Jindřichov užívá tento znak dodnes.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme oslavencům
Všem občanům Jindřichova a Arnultovic, kteří
slaví své narozeniny v měsíci dubnu, květnu
a červnu, přeje Obec Jindřichov všechno
nejlepší a do dalších let hodně zdraví, lásky
a pohody.

Rozloučili jsme se
S tichou úctou vzpomínáme na naše občany,
kteří nás v nedávné době opustili: na paní
Niki Pustkovou, na paní Zdeňku Lykovou, na
pana Metoděje Kovaříka, na pana Zdeňka
Chasáka, na paní Martu Chovančákovou, na
pana Milana Pavlíčka a na pana Alojze
Česlára.
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