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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
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

MUDr. LIBUŠE VÁCLAVCOVÁ,
dětský lékař

Platby bytovému hospodářství:
č. účtu 9021-4825771 / 0100

Ord. hodiny:

POŠTA JINDŘICHOV
Otevírací doba: PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Telefonní čísla: 724 663 171, 722 437 073

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

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
ST
PÁ
sudá SO

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

06:30 - 17:00
06:30 - 17:00
06:30 - 13:00
08:00 - 12:00

Přestávka vždy od 11:00 - 11:30 hod.
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

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás informoval o novinkách a aktivitách v Jindřichově. I když se může
zdát, že je kolem nás za poslední měsíce spousta negativních zpráv, je třeba žít
pozitivně a těmto zprávám příliš nepodléhat. Dovolte mi proto, abych Vás s radostí
seznámil s posunem investičních záměrů v naší obci. V letošním roce jsme
zpracovali mnoho různých projektů a požádali o dotace na jejich financování.
Musím říci, že jsme byli velmi úspěšní i přes skutečnost, že dalších žadatelů
o dotace bylo velké množství.
Určitě jste si všimli, že již probíhá revitalizace bytových domů č.p. 233 a 483. Na
těchto domech bude provedeno zateplení pláště, fasáda, nová valbová střecha,
dojde rovněž k připojení na zemní plyn a tím i k centrálnímu vytápění bytů.
Další akcí stavebního charakteru bude rekonstrukce části hřbitovní zdi od vstupní
brány po roh zídky sousedící s obecním úřadem. Touto opravou ještě více vylepšíme
okolí kostela a samotného hřbitova.
Z programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva bude
provedena instalace fotovoltaické elektrárny na budově Penzionu a restaurace
Eden a na budově obecního úřadu.
Určitě nesmím opomenout dotaci z Moravskoslezského kraje (MSK) na
projektovou dokumentaci a povolení stavby na nové autobusové zastávky v obci
včetně přístupových chodníků a nástupišť.
Dále jsme získali podporu na vybudování pumptracku (dráha pro kolečkové brusle,
kola a skateboardy). Tato uzavřená dráha doplní během podzimu prostranství
u workoutového hřiště u zámku, což bude další krok v revitalizaci tohoto pozemku.
Do budoucna zde ještě plánujeme odpočinkovou zónu s chodníky a lavičkami.
Na konec výčtu investičních akcí v naší obci jsem si nechal tu nejzajímavější. Před
několika dny byla zastupitelstvem MSK schválena žádost na projekt částečné
rekonstrukce budovy č.p. 191 (budova knihovny). Tento projekt zahrnuje mimo
jiné i vybudování zubní ordinace včetně rentgenů a potřebného zázemí. Vzhledem
k tomu, že na přípravu a administraci tohoto projektu bylo velmi málo času, jsem
o to více rád, že jej zastupitelstvo MSK schválilo. Po dokončení bude zubní
ordinace zajišťovat odbornou stomatologickou péči nejen pro naši obec, ale i pro
celou spádovou oblast Jindřichova.
Milí občané, je opravdu velkým úspěchem, že nám v této náročné době bylo
schváleno tolik dotací. Věřím, že jejich dokončení přispěje ke zlepšení prostředí
kolem nás a k spokojenému a plnohodnotnému životu v Jindřichově.
Závěrem bych chtěl popřát všem občanům příjemný vstup do léta, slunečné letní
dny, mnoho skvělých zážitků na dovolené a dětem krásné prázdniny.
Martin Korduliak, starosta
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo obce na 36. zasedání dne 9. května 2022 mimo projednání
jiných záležitostí:
- schválilo účetní závěrku obce k 31.12.2021 a závěrečný účet obce za rok 2021
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Jindřichov za rok 2021,
- schválilo účetní závěrku ZŠ a MŠ Jindřichov,
- schválilo udělení výjimky z počtu žáků ZŠ Jindřichov pro školní rok 2022/2023,
- schválilo úhradu ve výši 300,- Kč za předškolní vzdělávání v MŠ Jindřichov pro
školní rok 2022/2023,
- schválilo nabídku Komerční banky, a.s. na poskytnutí úvěru na projekt
„Energetické úspory bytových domů č.p. 483 a 233“ ve výši 8,5 mil. Kč,
- schválilo Veřejnoprávní smlouvu na zabezpečení akceschopnosti JSDH Jindřichov
ve výši 50 000,- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MSK),
- schválilo Veřejnoprávní smlouvu určenou na realizaci projektu „Oprava hřbitovní
zdi Jindřichov“ ve výši 238 800,- Kč z rozpočtu MSK.

Zastupitelstvo obce na 37. zasedání dne 23. května 2022 mimo projednání
jiných záležitostí:
- rozhodlo o přijetí nabídky firmy BENECOV ESCO, s.r.o. na realizaci projektu
„FVE obecního úřadu Jindřichov č.p. 58“, (FVE – fotovoltaická elektrárna),
- rozhodlo o přijetí nabídky firmy BENECOV ESCO, s.r.o. na realizaci projektu
„FVE společenského domu Jindřichov č.p. 277“,
- pověřilo starostu podpisem obou smluv s vybranou firmou.
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KOMUNIKACE OBCE S OBČANY
Obec Jindřichov se neustále snaží vylepšovat komunikaci s občany i mimo úřední
hodiny ve všech oblastech své činnosti tak, aby se tyto informace dostaly nejen ke
každému našemu obyvateli, ale i k rekreantům nebo k návštěvníkům naší obce.

Elektronická úřední deska
V červnu 2022 byla nainstalována elektronická
úřední deska, kterou najdete u vstupu na obecní
úřad. Tato deska se ovládá dotykem a je přístupná
24 hodin denně. V hlavní nabídce si můžete vybrat
dokumenty z úřední desky, aktuální informace
z obce, vydání Jindřichovského zpravodaje
a projekty v obci. Doplňkově je zde uvedeno
datum, čas, počasí a zprávy z regionu. Ovládací
režim mohou přizpůsobit své výšce i lidé na
invalidním vozíku nebo malé děti.

Munipolis – mobilní rozhlas
Ve stejném měsíci jsme spustili službu Munipolis – mobilní rozhlas, díky které vás
nyní budeme efektivně informovat o dění v naší obci. Jedná se o aplikaci v mobilním
telefonu. Informace podle vašich zájmů vám budeme posílat e-mailem, SMS nebo
jako zprávu do aplikace. Mobilní rozhlas je zdarma a informuje např. o krizových
událostech, o novinkách a důležitých upozorněních z úřadu, o kulturních
a sportovních akcích. Při registraci si můžete nastavit, jaké informace vás zajímají.
Jak se do Munipolisu přihlásit?
1. Pomocí webu Munipolis.cz
2. Pomocí QR kódu --->

Webové stránky a Facebook
Dalším komunikačním prostředkem s našimi občany jsou webové stránky propojené
s obecním Facebookem. I zde se snažíme veřejnost operativně informovat
o aktualitách v Jindřichově, např. o havárii vodovodního řádu či obecních akcích.
1. Webové stránky: www.obecjindrichov.cz
2. Facebook: facebook.com/obecjindrichov

Obecní rozhlas a obecní vývěsky
Tradičním způsobem informování občanů zůstává hlášení v obecním rozhlase
a vyvěšování informací v tištěné podobě do obecních vývěsek, které jsou rozmístěny
na několika místech v obci.
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INFORMACE Z OBCE
Přihlášení do systému
Občané, kteří třídí odpad v pytlovém třídění odpadů, si mohou sami kontrolovat své
třídění v systému ECONIT.
Jak se do systému ECONIT můžete přihlásit?
• dostavíte se na obecní úřad do kanceláře matriky,
• podepíšete přihlášku a souhlas se zpracováním osobních údajů,
• následně obdržíte své přihlašovací údaje do systému.
S těmito údaji můžete v systému nahlédnout pouze na své záznamy. Můžete si zde
zkontrolovat počet a váhu pytlů s jednotlivými druhy odpadu, které jste odevzdali
na sběrný dvůr. Také si můžete zkontrolovat, kdy Vám byla vyvezena sběrná nádoba
(popelnice) a kolik v ní bylo odpadu.

Vývoz popelnic ve III. čtvrtletí 2022
Červenec: 13. července 27. července
Srpen:

10. srpna

24. srpna

Září:

7. září

21. září

Připomínáme občanům, že sběrné nádoby
musí být připraveny u komunikace den
před vývozem. Pokud je připravíte až
v den vývozu, nebudou vyvezeny.

Návštěvní doba v Malém jindřichovském muzeu v roce 2022
V období od 1. května do 30. září 2022 se můžete na prohlídce muzea domluvit
telefonicky se správcem muzea panem Václavem Vyhlídalem, a to v době od pondělí
do soboty na tel. čísle 605 527 481. Muzeum se nachází v 1. patře budovy č.p. 57
(bývalý obecní úřad vedle kostela). Jsou zde vystaveny fotografie a předměty, které
se vztahují k předválečné i poválečné historii Jindřichova, místnímu zámku,
pivovaru, ale i k běžnému životu místních obyvatel.
Historie Jindřichova zajímá i děti
z mateřské školy, proto navštívily
naše muzeum v úterý 14. června
2022 společně se svými učitelkami.
P a n Vy h l í d a l d ě t e m b a r v i t ě
popisoval a předváděl vystavené
exponáty, např. cep na obilí, ošatku
na chléb, zvon na praní prádla,
kolovrátek a mnoho jiných. Děti se
tak dozvěděly zajímavé informace
nejen o historii naší obce.
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SPOLEČENSKÉ AKCE
Divadelní přednáška "Senior bez nehod"
V Penzionu a restauraci Eden se v pátek 22. dubna 2022 uskutečnila přednáška
"Senior bez nehod". Moderátor a herci seznámili diváky formou odborného výkladu
kombinovaného se zábavnými scénkami a instruktážními videi s problematikou
bezpečnosti seniorů v rolích chodců, řidičů, jejich pasažérů, cyklistů a cestujících
MHD. V promítaných scénkách vystoupili známí čeští herci Jaroslava Obermaierová
a Jiří Štědroň. Tato přednáška se setkala s velice kladným ohlasem, zúčastnilo se jí
asi 70 občanů, k čemuž přispěla i propagace této akce v rámci našeho Klubu seniorů.

1. Obecní bál
V sobotu 23. dubna 2022 uspořádala Obec Jindřichov ve velkém sále Penzionu
a restaurace Eden 1. Obecní bál. Ples zahájil v 19:00 hodin pan starosta Martin
Korduliak, který uvedl vystoupení dětského cimbálového souboru Valášek ze
Zlatých Hor. Během plesu hrála k tanci a poslechu skupina Martin Láska & band,
živá mladá kapela, která má v repertoáru klasickou hudbu i moderní hity.
Zpestřením bylo vystoupení hudebníků nejen na pódiu, ale i na parketu mezi hosty.
I když bylo po plesové sezoně, přesto byl na bále vyžadován přiměřený společenský
oděv, což navodilo hezkou, příjemnou a slavnostní atmosféru celé akce.
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SPOLEČENSKÉ AKCE
Stavění máje a pálení čarodějnic
V pátek 29. dubna 2022 postavili zaměstnanci služeb obce a Penzionu a restaurace
Eden májku, kterou předtím děti s rodiči hezky nazdobili. Protože na stavění máje
přišli i čarodějové a čarodějnice, slavnostně nastoupili pod májku a předvedli se
veřejnosti. Ti nejlepší byli za přípravu svého kostýmu odměněni malým dárkem
a potleskem. Za májkou byla nachystána dřevěná hranice, kde se upálila vycpaná
figurína čarodějnice. Na ohništi pod májkou si mohli rodiče s dětmi opéct párky,
které dostaly děti za odměnu. Celé slunečné odpoledne bylo podbarveno veselou
dětskou hudbou z pohádek, což příjemnou atmosféru jen umocnilo. Každý se
pobavil podle svého, dospělí se sešli se svými přáteli a děti se užily přilehlého
dětského hřiště. Akci připravila Obec Jindřichov s Penzionem a restaurací Eden.
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SPOLEČENSKÉ AKCE
Zahradní slavnost
V sobotu 28. května 2022 proběhla v zámeckém parku Zahradní slavnost. Toto
zábavné odpoledne bylo připraveno především pro děti, které se svými rodiči začaly
přicházet po 14:00 hodině. Hned u vstupu dostaly všechny děti do 15 let lístek do
tomboly a poukázku na zmrzlinu. V parku pro ně byly připraveny zábavné dětské
atrakce - skákací hrad, nafukovací skluzavka a jízda v dětských autíčkách. Také se
děti mohly pobavit u balónkové show, klaunské show, dětské diskotéky, malování na
tvář, mohly se podívat na hasičskou techniku, sokolnickou show nebo si zastřílet ze
vzduchovky. V dětské tombole vyhrálo devadesát dětí sladký balíček nebo hračku.
Kdo nevyhrál, tomu rodiče mohli koupit hračku nebo sladkost u mnoha prodejních
stánků. Pro všechny bylo připraveno i bohaté občerstvení. Celkem přišlo 257
místních i přespolních dětí. Jsme rádi, že i přes všechny nepříznivé klimatické
předpovědi nám počasí přálo a děti si tak mohly užít krásné hravé odpoledne.
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KLUB SENIORŮ
Svatodušní vaječina
Protože konečně skončila covidová doba,
může náš Klub seniorů pokračovat ve své
činnosti. Proto jsme se v neděli 5. června
2022 sešli na zahradě u Vyhlídalů
u příležitosti smažení svatodušní vaječiny.
Celkem se nás sešlo 31 seniorů a farníků
a 9 dětí. Počasí nám přálo, všichni jsme se
dobře bavili a při té příležitosti jsme
domlouvali další akce našeho klubu.

Posezení U Studánky a opékání špekáčků
Ve středu 21. června 2022 jsme uspořádali Posezení U Studánky a opékání špekáčků.
I když jsme museli tuto akci přeložit kvůli deštivému počasí o jeden den, nakonec se
vše vydařilo. Sešlo se nás celkem 37, někteří přišli pěšky, přijeli na kole nebo autem.
Seniory z Domu s pečovatelskou službou dovezl autem pan starosta. Rozdělali jsme
oheň a opékali špekáčky. U ohně se skvěle povídalo a zpívalo s hudebním
doprovodem pana harmonikáře. V příjemném prostředí U Studánky bylo dobře a my
jsme měli radost, že mezi nás přišli i ti, kteří se běžně do přírody nedostanou.

Anna Vyhlídalová, Klub seniorů
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HASIČI JINDŘICHOV
Během jarních měsíců jsme zasahovali u 15 událostí. Jednalo se o menší zásahy
např. uhašení hromady dřeva v Jindřichově, likvidaci rojů včel a vos v Arnultovicích
a v Petrovicích nebo odstraňování stromů spadlých přes komunikace.

Největším zásahem v tomto období byl 8. června 2022 požár v místní části Karlov
v Bohušově, kde jsme hasili hořící zděný kravín. Společně s námi zasahovaly dvě
jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze stanic Krnov
a Bruntál, dále jednotky dobrovolných hasičů z Krnova, Města Albrechtic, Vrbna pod
Pradědem, Slezských Rudoltic a Osoblahy. Z polského Prudniku nám přijela na
pomoc jednotka profesionálních hasičů. Kravín, kde bylo uloženo seno a sláma, stál
osamoceně v poli, takže nehrozilo přeskočení ohně na jinou budovu. Po týdnu jsme
jeli tento objekt zkontrolovat a znovu jsme jej dohašovali.

Také se nám v červnu podařilo rozšířit náš vozový park. V úterý 14. června 2022
převzal pan starosta Martin Korduliak od Hasičského záchranného sboru, územní
odbor Opava, osobní automobil Škoda
Roomster v dobrém technickém stavu,
který bude nyní používat naše jednotka.
Zdroj a foto str. 14:
Martin Hanzelka, JSDH Jindřichov
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ZŠ A MŠ JINDŘICHOV
Pěšky nebo na kole, dopravím se ke škole
Rozhodli jsme se, že ulehčíme životnímu prostředí a snížíme uhlíkovou stopu. Proto
se snažíme žáky motivovat k tomu, aby do školy jezdili na kole, na koloběžce nebo
chodili pěšky. V úterý 7. června 2022 jsme naplánovali akci „Pěšky nebo na kole,
dopravím se ke škole“. Myslíme si, že se nám tato akce podařila, protože se nám to
před školou jen hemžilo samými cyklisty a chodci. Žáků, kteří do školy přijeli autem
nebo autobusem, bylo opravdu minimum.

Země a národnosti ve školce
Ve školce jsme seznámili děti formou hry s různými zeměmi a národnostmi.
S kamarádem Bobem a Bobkem jsme se podívali do Afriky a do Japonska, s Bolkem
a Lolkem jsme se podívali do Kanady a do Antarktidy. Zahráli jsme si na indiány, na
kovboje a na šerifa, skládali japonské origami, ukázali si iglú pro Eskymáky nebo
zvířata, která s nimi žijí. Povídali jsme si o tom, že každá země je jiná a děti
z této země jinak vypadají, bydlí v jiném domě, nosí jiné oblečení, jedí jiné jídlo
a mají jiné zvyky a tradice, ale přesto se ze všech dětí mohou stát kamarádi.

Zdroj a foto str. 12: ZŠ a MŠ Jindřichov
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KULTURA V OBCI
Jarní předehrávky ZUŠ v Jindřichově
Se svým hudebním programem se v rámci cyklu předehrávek naší školy představili
žáci z pobočky v Jindřichově společně s paní učitelkou Denisou Štěchovou.
Zajímavou tradicí se v Jindřichově stává, že součástí programu je také vystoupení
některých rodičů společně se svými dětmi, za což jim patří velké poděkování.
Klavírní doprovod zajistila paní učitelka Jana Polková. Budeme se společně s Vámi
těšit na další vystoupení těchto šikovných dětí.

Zdroj a foto: ZUŠ Město Albrechtice

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Guláš cup – na sobotu 6. srpna 2022
připravujeme 6. ročník tradičního
soutěžního klání o nejlepší kotlíkový
guláš, který se uskuteční na hřišti TJ
Slezan od 9:00 hodin. Bližší informace
k této soutěži budou zveřejněny
v dostatečném předstihu. Do soutěže se
ale můžete hlásit již nyní u starosty pana
Korduliaka na tel. čísle 724 180 356.

Pod křídly kohouta – na konec léta chystáme 3. ročník tradičního hudebního
festivalu „Pod křídly kohouta“, který se uskuteční v sobotu 3. září 2022 v areálu
zámeckého parku v Jindřichově.
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PUTOVÁNÍ PO HRADECH A ZÁMCÍCH
Žádné letní prázdniny se neobejdou bez pořádného výletu na zámek, hrad nebo
zříceninu. Vezměte si batůžek, zabalte svačinu, svolejte rodinu a kamarády a vydejte
se objevovat, co máme v okolí hezkého.
Své putování můžete začít v nedalekém Dívčím Hradě,
kde se nachází znovu otevřený renesanční zámek Dívčí
Hrad se čtyřmi okrouhlými nárožními věžemi. Každý
víkend se zde konají komentované prohlídky v době od
10:00 do 16:00 hod. Mimo tuto dobu lze domluvit
prohlídku zámku na tel. čísle 778 072 006. Expozici
doplňuje také Muzeum plyšáků z filmů a pohádek.
Další zajímavou zastávkou je obec Slezské Rudoltice se
svým barokním zámkem, přezdívaným Slezské
Versailles, který byl v 18. století jedním z kulturních
center Slezska. K zámku patří park francouzského
a anglického typu. Na zámku momentálně probíhá
rekonstrukce. Informace o otevírací době najdete na
www.zamekslezskerudoltice.cz.
Na své výletní trase by byla škoda minout rozsáhlou
zříceninu gotického hradu Fulštejn postaveného
v polovině 13. století na místě původních valů
pravěkého hradiska. Nachází se v katastru obce
Bohušov. Z hradu se dochovaly zbytky okrouhlé věže,
brány, mostu, mohutných valů a příkopů. Celý areál je
chráněný jako kulturní památka a je volně přístupný.
Pro mnohé může být novinkou prohlídka renesančního
zámku Hošťálkovy ve stejnojmenné obci. Zámek se
pyšní svým autentickým stavem a jeho raritou je
zachovalá kaple Nejsvětější Trojice s původním
vybavením z 18. století s historickými cennými detaily.
Prohlídka je možná kdykoliv po telefonické domluvě na
tel. čísle 774 826 877.
Přibližně 30 km od Jindřichova na území Polska se
nachází kouzelný zámek Moszna známý svými
99 věžemi a 365 pokoji. Zámek vyniká úžasnou
pohádkovou architekturou stejně jako okolní rozsáhlý
park se staletými duby. Zámek i park je přístupný od
dubna do října a rozhodně stojí za to jej navštívit.
Foto: webové stránky hradů a zámků
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JINDŘICHOVSKÝ ZÁMEK
I naše obec se pyšní svým zámkem. Jedná
se o neoklasicistní zámek, který byl
postaven ve 2. polovině 17. století pány
Hodickými z Hodic a v roce 1844 eklekticky
přestavěn Antonínem Archem pro Josefa
z Barstensteinu. Skládá se ze čtyř
jednopatrových křídel, v jejichž přízemí je
patrná původní barokní dispozice.
Zámecká kaple Panny Marie byla vysvěcena
11. prosince 1590 olomouckým biskupem
Stanislavem II. Pavlovským. Nacházel se
zde epitaf českého původu z roku 1450.
Tato kaple však byla bohužel v minulosti
stavebními úpravami zrušena.
Současná podoba zámku nesoucí prvky
empírového slohu vznikla přestavbou po
požáru původního barokního zámku v roce
1844. Dvě křídla do nádvoří jsou opatřena
dvouetážovou arkádou na pilířích. V patře
jsou dva sály. Sály i některé další místnosti
mají dřevěné stropy, a také se zachovaly
autentické lustry, obložení stěn a dveří.
Zámek podléhá státní památkové ochraně. Celý zámecký areál je v současné době
v majetku Obce Jindřichov, která v areálu zámku pořádá různé kulturní
a společenské akce pro veřejnost. Samotný zámek je veřejnosti nepřístupný, pouze
zámecký park je v období od května do září otevřen o víkendech.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme novomanželům
Dvě srdce spojená láskou jsou tím nejkrásnějším, co
se dá v životě najít. Obec Jindřichov gratuluje
novomanželům Beátě a Karlovi a přeje jim spoustu
nádherných zážitků a neopakovatelných okamžiků
na společné cestě manželstvím.

Blahopřejeme oslavencům
Hodně štěstí, neboť v něm je víra, hodně zdraví,
neboť v něm je síla, hodně lásky a žádné vrásky.
Obec Jindřichov přeje všem občanům Jindřichova
a Arnultovic, kteří se narodili v měsících červenci,
srpnu a září, k narozeninám jen to nejlepší.

Rozloučili jsme se
Je jen málo slov, která by vyjádřila náš
zármutek. S úctou vzpomínáme na naše občany,
na pana Rémyho Krayzela, na pana Petra Beleše,
na pana Miroslava Nováka, na paní Annu
Muroňovou a na paní Kateřinu Blaťákovou, kteří
nás v nedávné době opustili.
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