ZPRAVODAJ OBCE
JINDŘICHOV

PROSINEC 2015

Vážení spoluobčané,

Neúprosně plynoucí čas nás opět posunul před práh nejkrásnějšího období roku.
Vánoc. Pro každého známý pocit a jasná představa krásných chvil strávených
v kruhu rodiny.
Být obklopen svými blízkými o Vánocích je krásný dar, který si přejeme všichni.
To, že nás čas Vánoc vrací do minulosti a do krásných let mladí, nás naplní
pocitem štěstí, lásky a pokoje.
Vždyť během celého urychleného roku, plného každodenních starostí je pocit
bezpečí, spokojenosti, štěstí a lásky zaslouženým darem. A proto se pokusme
vytvořit podobnou atmosféru v našich domovech a našich rodinách. Zachovejme
si posvátnou úctu k těmto křesťanským svátkům, svátkům pokoje, lásky a
vzájemného porozumění.
Ta neopakovatelná atmosféra, která patří k Vánocům, se nedá zapomenout.
Pozastavme se, a alespoň v duchu - jestli to nejde jinak, si vzájemně
poděkujme za lásku, porozumění, za pomoc, toleranci a práci, která byla
vykonána pro nás všechny. Zanechme shonu a těšme se z maličkostí a z každého
upřímného úsměvu.
Přeji Vám radostné a pokojné prožití vánočních svátků, aby se splnily Vaše
přání, očekávání a předsevzetí, a do Nového roku Vám přeji pevné zdraví, hodně
štěstí a mnoho pracovních i osobních úspěchů.
A těm nejmenším přeji, aby pod vánočním stromkem našli vysněný dárek, aby
upřímnou radostí a úsměvem obdarovali své rodiče.

Jaromír Blaha - starosta

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
POPLATKY PRO ROK 2016
poplatek za odpady
270,- Kč / osobu
poplatek za psa
60,- Kč za každého psa staršího 6 měsíců
služby hřbitova
10,- Kč/m2
vodné
20,- Kč/m3 (za vodu spotřebovanou v roce 2015)
stočné (dle vodoměru) 20,- Kč/m3 (dle stavu vodoměru ve smlouvě)
stočné (směrná čísla)
700,-Kč (letos jen poměrná část od data připojení)
čtenářský poplatek v knihovně
40,- Kč/dospělý čtenář,
20,- Kč/čtenář do 15-ti let
3
předpoklad pro vodné a stočné za rok 2016 je také 20,-Kč/m (schváleno bude v únoru)
V souvislosti s poplatky za vodné a stočné Vás žádáme o nahlášení
stavu
vašeho vodoměru, a to do konce tohoto roku. Stavy můžete hlásit osobně nebo
telefonicky v pondělí 28. 12. na obecním úřadě, dále e-mailem na adrese
podatelna@obec-jindrichov.cz, nebo SMS zprávou na mobilní telefony 774 965 365
nebo 775 690 219 (do zprávy uveďte číslo popisné a čísla odečtená na vodoměru)
Všechny poplatky můžete platit hotově do pokladny obecního úřadu nebo bezhotovostním
převodem na č.ú.8629831/0100, variabilní symbol pro odpady je 1340xxxxxx, pro psa
1341xxxxxx , pro vodné 2310xxxxxx, pro stočné 2321xxxxxx a pro služby hřbitova
3632xxxxxx(za xxxxxx bude dosazeno datum narození poplatníka nebo do poznámky uveďte
vaše jméno, příjmení a adresu). Všechny poplatky JE NUTNÉ zaplatit do 30. června
(výjimku tvoří poplatek za služby hřbitova, tento je splatný do konce října).
Pronájem sálu zůstává 500,-Kč/akci (+ náklady na energie, praní ubrusů a náhrady škod)
Odvoz netříděného komunálního odpadu, tj popelnic, probíhá stále v pondělí v pravidelných
čtrnáctidenních intervalech (konkrétní termíny jsou vyvěšeny na webových stránkách obce).
Svoz pytlů s plastovým odpadem a s kartony bude i nadále probíhat prostřednictvím
pracovníků obce, a to přibližně 1x za 2-3 měsíce podle ročního období, na svoz budete opět
upozorněni hlášením místního rozhlasu. V souvislosti s těmito odpady si Vás OPĚT
dovolujeme požádat, abyste neodkládali pytle k obecnímu úřadu v době svátků a o
víkendech!!!!!!
V základní a mateřské škole se nadále sbírá starý papír – tříděný na papír a na krabicové
kartony. Nadále škola sbírá také víčka od PET lahví.
U prodejny Jednota je umístěn kontejner, do kterého můžete odkládat oblečení, obuv, textilie
nebo hračky – vše použitelné – které ještě poslouží potřebným lidem.
Rovněž je u prodejny Jednota umístěn kontejner na kovové odpady z obalů (tj. plechovky od
potravin, plechová víčka od lahví, aluminiová víčka od jogurtů ………………)
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude proveden 2x, a to v jarním a
podzemním termínu, hasiči provedou sběr starého železa.

Na biologicky rozložitelný odpad obec pro vás pořídila za pomoci dotace kompostéry. Jsou
vydávány na obecním úřadě na základě smlouvy o výpůjčce, a to na dobu 5-ti let, potom se
stanou vašim majetkem. Poskytnutí kompostéru je zdarma, uhradíte pouze manipulační
poplatek ve výši 200,- Kč.(počítáno je s jedním kompostérem na číslo popisné, v případě
nezájmu všech občanů budou následně nabídnuty zbývající kompostéry i těm občanům, kteří
již jeden mají).
Jistě jste také zaregistrovali, že nad hřbitovní zdí je nově umístěn zelený velkoobjemný
kontejner. Je určen na biologicky rozložitelný odpad, proto vás žádáme, abyste do něj
nevhazovali kalíšky od svíček, umělé květiny, celofány, a jiný nerozložitelný odpad. Na ten
jsou určeny popelnice u hřbitovních bran.
Nově máte také možnost odevzdávat použité tuky a oleje z domácnosti. Sbíráme je
v uzavřených PET lahvích na obecním úřadě.
Na základě opakujících se stížností občanů a na základě vlastních zjištění důrazně
připomínáme majitelům psů, že v naší obci je v platnosti Obecně závazná vyhláška, která
volné pobíhání psů na veřejném prostranství ZAKAZUJE!!!
Na základě vašich podnětů jsme přistoupili k možnosti zasílání hlášení místního rozhlasu a
jiných důležitých informací e-mailem. V případě zájmu o tuto službu Vás žádáme o
doručení žádosti ve znění: „Žádám tímto obecní úřad Jindřichov o zasílání textů hlášení
místního rozhlasu a jiných důležitých sdělení na e-mailovou adresu, ze které je tato
žádost odeslána“ na adresu podatelna@obec-jindrichov.cz
Na základě tohoto bude vaše e-mailová adresa zařazena do adresáře pro zasílání hlášení.
Víme, že existuje i možnost zasílání těchto informací prostřednictvím SMS zpráv, ovšem
z důvodu často značného obsahu zprávy by toto bylo pro obec finančně náročné a pro vás
obtěžující v podobě několika SMS práv k jednomu hlášení. Můžete si však, pro úplnost a
včasnost informací o hlášení, nastavit službu zasílání SMS zprávy při obdržení e-mailu.
Hlášení místním rozhlasem však bude i nadále zachováno.
UPOZORNĚNÍ LESNÍHO HOSPODÁŘE
vzhledem k tomu, že drtivá většina drobných vlastníků lesa ve správním obvodu ORP
Hranice (a nejen tam) hospodaří bez převzaté osnovy, JE NUTNÉ ohlásit těžbu převyšující
3m3/ha/rok alespoň prostřednictvím formuláře: „Vyrozumění o záměru provést těžbu
převyšující 3m3/ha/rok“. Oznamovací povinnost dle § 33 odst. 3 lesního zákona se vztahuje i
na těžbu nahodilou. Vyplnění formuláře zabere vlastníkovi lesa cca 5 minut a v případě
nějakého problému může prokázat, že splnil oznamovací zákonnou povinnost a ve svém
důsledku se vyhne možné sankci (§ 54 odst. 1 písm. c) lesního zákona). Stejný formulář se
dá použít i pro případ, kdy vlastník hospodaří podle protokolárně převzaté osnovy a těžbou
nahodilou by překročil závazné ustanovení osnovy – maximální decenální výši těžeb.
Tiskopis ze zadní straně obsahuje i prostor pro vyjádření OLH dle § 33 odst. 3 věty první.
Tento formulář včetně podrobnějších informací získáte u pana Oldřicha Michálka.

Vánoční omezení
- provoz obecního úřadu:
22.12.
6.30 – 12.00
12.30 – 15.30
23.12. – 27.12.
zavřeno
28.12.
6.30 – 12.00
12.30 – 17.00
29.12. – 3.1.
zavřeno
- místní knihovna bude otevřena 28.12. v době 15.30 – 17.00
ŠKOLA , ŠKOLKA, JÍDELNA
Prázdninový provoz
Mateřská škola i základní škola budou uzavřeny od 23. 12. do 3. 1., ve stejném termínu
bude přerušen i provoz školní jídelny. Cena oběda zůstává pro cizí strávníky
(veřejnost) 65,- Kč, pro seniory je v případě zájmu zajištěna zdarma donáška oběda domů.
Provoz celého zařízení včetně školní jídelny bude přerušen také v pátek 29.1.2016, kdy
si děti budou užívat pololetní prázdniny, zaměstnanci budou absolvovat pravidelné
školení a zároveň bude v prostoru kuchyně a jídelny provedena výměna radiátorů.
Jednou za čtrnáct dní (ve čtvrtek) se budou i nadále vařit v jídelně houskové knedlíky na
objednávku pro veřejnost (cena je 24,- Kč). V případě potřeby a zájmu vám v jídelně uvaří i
jídlo dle dohody na pohřební nebo jinou hostinu (v těchto dnech se z důvodu nemoci paní
kuchařky nevařilo, obědy se dovážely ze základní školy Střítež nad Ludinou, ale od 4.1.2016
už by mělo vše opět šlapat v zaběhnutých kolejích.
Přestože v základní škole máme kapacitu žáků naplněnou, ve školce nám v současné době
děti schází. Obec má zájem, aby toto zařízení nadále fungovalo a poskytovalo dětem i
rodičům kvalitní služby, což dle názoru zřizovatele i rodičů činí – např. letos jsme provedli
rekonstrukci sociálního zařízení. Podmínkou úspěšného provozu je však především dostatek
dětí, proto v této souvislosti nabízíme v mateřské škole volné kapacity, a to pro děti od
věku 2,5 let za podmínky určité soběstačnosti, tzn., že dítě jí samostatně lžící a že
nepotřebuje plenky. Vždy je však nutná osobní domluva s ředitelkou školy.
VÁNOČNÍ ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘKY VE STŘÍTEŽI
úterý 29.12.2015

10.00 – 12.00

ČINNOST ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY HASIČŮ OBCE JINDŘICHOV
a) zásahy
- 20.7. požár lesa v Luboměři pod Strážnou
- 20.8. požár pole u Potštátu
- 9.10. pomoc nemohoucímu občanovi
b) ostatní
- členové jednotky absolvovali povinná cyklická školení

INFORMACE O USKUTEČNĚNÝCH A PROBÍHAJÍCÍCH AKCÍCH
V současnosti je již spuštěn zkušební provoz kanalizace a čistírny odpadních vod, na které je
napojeno již cca 90% nemovitostí. V souvislosti s tímto vyzýváme občany, kteří jsou
napojeni, ale nemají dosud podepsanou smlouvu na odvádění odpadních vod, aby tak učinili
v pondělí 28.12. na obecním úřadě, a zároveň upozorňujeme vlastníky nepřipojených
nemovitostí, že i oni budou muset likvidovat své odpadní vody v souladu se zákonem, tedy
se také na vybudovanou kanalizaci napojit. Při této příležitosti děkuji všem občanům, více či
méně omezovaných při této stavbě, za toleranci a trpělivost. Výsledkem této „újmy“ bude
nám všem čistější příroda a o další kousek lepší životní prostředí.
Obec letos obdržela dotaci z Programu
obnovy venkova Olomouckého kraje ve
výši 99.000,- Kč, a to na opravu
sociálního zařízení v mateřské škole. Tato
akce proběhla během letních prázdnin.

Dále jsme obdrželi dotaci ve výši 762.109,65 Kč na pořízení kompostérů a kontejnerů včetně
nosiče, na biologicky rozložitelný odpad. Kompostéry jsou postupně vydávány do výpůjčky
občanům, velkoobjemný kontejner je umístěn nad hřbitovem, další budou používány dle
potřeby.
Poslední dotační akcí letošního roku je revitalizace nasvětlení místních komunikací,
spočívající ve výměně všech stávajících osvětlovacích těles za nová, úspornější ve spotřebě
elektrické energie. Dotace na tuto akci činila 242.200,- Kč.

Z FARNOSTI
25.10. prožila farnost velký den v podobě oslavy přijetí svátosti biřmování u třinácti farníků,
kteří se na tuto slavnost připravovali pod vedením pana děkana po celý rok, a kterou jim
v tento den udílel olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Po slavnostní mši svaté ještě tito
farníci společně se svými rodinami, přítomnými kněžími a ostatními účastníky prožili
příjemné odpoledne v obecním sále.
„Půlnoční“ mše svatá začne 24. 12. ve 22.00 hodin, v následujících svátečních dnech budou
mše slouženy v 9.30 hodin. Silvestrovské poděkování za uplynulý rok proběhne 31. 12.
v 16.30 hodin. Celý rozpis bohoslužeb je umístěn ve vývěsce na hřbitově.
…A MÁME TAKÉ ÚSPĚŠNÉ STUDENTY
Ivona Roubalová (žákyně 4.ročníku oboru Aplikovaná chemie)
studující na SPŠ Hranice se zúčastnila odborné praxe v Portugalsku. Jednalo se o projekt
Erasmus+ mobilita osob v odborném vzdělávání a přípravě, který je financován prostředky
z EU pod záštitou národní agentury Dům zahraniční spolupráce. Hlavní myšlenkou tohoto
projektu je šance pro každého žáka z naší školy takto absolvovat povinnou odbornou praxi.
Všechny náklady (doprava, ubytování,
stravování) byly financovány z grantu a žáci
dostali navíc ještě finanční příspěvek na
doplnění stravy a místní dopravu. Číslo
projektu:
2014-1-CZ01-KA102-000287
s názvem Z Hranic do Evropy. Již 7x měli
žáci SPŠ Hranice možnost vykonat svou
praxi v zahraničí a tento grant škola získala i
na další školní rok.
Portugalsko, Torres Vedras – Ivona se
třemi dalšími spolužačkami ve školní laboratoři v místní střední škole analyzovala potraviny,
a to ve dnech 3.5.-16.5. 2015. Děvčata společně s portugalskými žáky prováděla jednotlivé
chemické analýzy potravin a to: senzorická
posouzení, stanovení dusičnanů, obsah tuků,
vitamínů, barvy, cukru, refraktometrická stanovení.
Partnerská škola se jmenuje Agrupamento de
Escolas Henriques Nogueira. O víkendu studentky navštívily pláž, Lisabon, palác v Mafře a
Sintře. Naše škola již 2x hostila portugalské chemiky z této školy, jelikož také získali granty
na tyto mobility. Žáci si zdokonalili své odborné dovednosti, zlepšili se v angličtině, poznali
kulturu jiné země a její pamětihodnosti.
Autorka článku: Pavlína Vavříková, organizátorka projektu
Tento projekt byl realizován za finanční podpory EU. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá
výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská
komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Z důvodu žádosti stávajícího nájemce pohostinství o ukončení pronájmu, vyhlašuje obec

VÝZVU VÍCE ZÁJEMCŮM
na vypracování a předložení nabídky na pronájem nemovitosti,
a to obecního hostince, za účelem provozování hostinské činnosti

I.
identifikace zadavatele
Obec Jindřichov, Jindřichov 19, 753 01 Hranice, zastoupena starostou Jaromírem Blahou
IČO 00301345, účet: 8629831/0100 – KB Hranice, tel. 581 625 280, 774 965 365
II.
soutěžní podmínky
Druh soutěže: jedná se o veřejnou nabídku na pronájem nemovitosti k podnikání
III. předmět pronájmu
Předmětem pronájmu jsou prostory hostince včetně příslušenství (sklad, sklep, šatna, sociální
zařízení – včetně přístupových chodeb, prostor venkovního posezení-předzahrádky) a inventáře
majetku obce Jindřichov. Šatna a sociální zařízení včetně přístupu k nim budou umožněny užívat
také nájemcům obecního sálu.
IV. doba pronájmu
Pronájem se bude sjednávat na dobu určitou, a to nejdříve od 1. 4. 2016 s dobou trvání 5 let
(případně na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou)
V.
nájemní podmínky
Nemovitost bude pronajata za účelem provozování hostinské, kulturní a jiné společenské
činnosti na základě – mimo splnění i jiných podmínek – doložení živnostenského oprávnění a
koncese na prodej alkoholu a to nejpozději před podpisem smlouvy. Minimální měsíční nájem
je 800,- Kč. Vybraný nájemce je povinen složit před podpisem nájemní smlouvy kauci na
půlroční nájemné na účet pronajímatele jako záruku. Tato záruka bude nájemci vrácena včetně
úroku po ukončení nájmu. Záruka se bude úročit běžnou úrokovou sazbou.
Nájemné se platí čtvrtletně, a to vždy k poslednímu dni daného čtvrtletí, tzn. do 31.12:, 31. 3.,
30.6., 30.9. běžného roku (první nájemné bude placeno dle data uzavření smlouvy). V případě
prodlení splátky delším jak 1 měsíc, je pronajímatel oprávněn od smlouvy odstoupit s měsíční
výpovědní lhůtou. Na úhradu tohoto dlužného nájemného bude použita záruka. Nájemce zajistí
na své náklady změnu u dodavatele energií, je povinen včas platit využívané energie, vodné a
likvidaci odpadů. Pojištění inventáře a zásob je věcí nájemce. Nájemce je povinen zajišťovat na
své náklady veškeré revize potřebné k provozu zařízení. Přenechání pronajatých prostor do
dalšího podnájmu je vyloučeno.
VI. požadavky zadavatele na přijímání nabídek
Do soutěže budou přijímány písemné nabídky doručené poštou nebo osobně na OÚ Jindřichov,
Jindřichov 19, 753 01 Hranice, a to v zalepené obálce s výrazným označením PRONÁJEM
HOSTINCE V JINDŘICHOVĚ. Všechny náklady a výdaje s vypracováním nabídky hradí
uchazeč. Ten se může před odevzdáním nabídky informovat o stavu nemovitosti a dalších
podrobnostech souvisejících se soutěží, a to na OÚ v Jindřichově.

Uchazeč je povinen doložit čestné prohlášení, že:
- nemá žádné dluhy vůči obci Jindřichov a jí zřízených a založených organizací
- není v likvidaci
- nebyla na jeho majetek vyhlášena exekuce
- nebyl proti němu v posledních třech letech vyhlášen konkurz nebo konkurz nebyl zrušen pro
nedostatek majetku
- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a
penále na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti s výjimkou případu,
kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu.
VII. náležitosti nabídek
- podnikatelský záměr
- předchozí zkušenosti a reference (práce v oboru)
- nabídku výše měsíčního nájemného
- živnostenské oprávnění včetně koncese (bez doložení nejpozději do podpisu smlouvy
nebude tato uzavřena))
Hodnocení nabídek bude provedeno výběrovou komisí podle kritérií:
- výše nájmu 40%
- podnikatelský záměr – poskytované služby 30%
- předchozí zkušenosti, praxe, reference 30%
VIII. termíny
- vyhlášení, zveřejnění záměru obce 22.12.2015
- uzávěrka podání nabídek 10.2.2016 do 16.00 hodin
- otevírání nabídek 10.2.2016 v 16.30 hodin
- výběr uchazeče 17.2.2016
- uzavření smlouvy do 29.2.2016
IX. účastnický poplatek
- účastnický poplatek činí 500,- Kč, je splatný do pokladny OÚ nebo bezhotovostně na účet
8629831/0100, a to nejpozději v termínu uzavření podání nabídek. Účastnický poplatek je
nevratný.

v Jindřichově dne 22.12.2015

Jaromír Blaha – starosta obce

AKCE uskutečněné od vydání minulého čísla zpravodaje
4.7.

hasičská soutěž na louce pod vesnicí

18.7.

červencová noc na výletišti ve skale – hudba DOMEZA

25.7.

cyklopouť do Staré Vody u příležitosti svátku sv. Anny – již tradiční akce, které
se každoročně účastní více sportuchtivých zájemců nejen z naší obce. Počasí
bylo jako na objednávku – pršet začalo, až když jsme se po návratu usadili
k občerstvení v hospodě u paní Vykové. Nebýt dvou úrazů, které si tentokrát
vybraly mezi účastníky svou daň (dnes už jsou oba zranění opět fit), byla by
celá akce bez chybičky.

8.8.

fotbalový turnaj okolních obcí

15.8.

hodová taneční zábava na výletišti ve skale – hudba KALEJ

16.8.

hodové odpoledne na výletišti ve skale s dechovou hudbou POLÁNČANKA –
po několika letech opět jiné pojetí hodové neděle se setkalo s velmi kladným
ohlasem u návštěvníků

5.9.

sousedské posezení na výletišti k ukončení prázdnin – hasiči připravili pro
návštěvníky oblíbené opékané makrely a jiné dobroty, pro děti byly připraveny
soutěže především z oblasti požární ochrany

26.9.

výlet vlakem po krásách a památkách Čech a Moravy – tentokrát to byly
památky v centru Brna

15.11.

posezení se seniory

28.11.

Myslivecký hon - při krásném počasí a velké účasti střelců i honců bylo uloveno
šest zajíců a jedna liška

10.12.

vánoční besídka ZŠ a MŠ s vánočním minijarmarkem – jako každoročně velice
zdařilá akce, při které své herecké, pěvecké i taneční umění předvedly nejprve
děti z mateřské školy a následně připomenutím Betlémského příběhu i žáci
základní školy. Po besídce byl také, jako pokaždé, velký zájem o ruční výrobky
z rozličných materiálů, nabízené na minijarmarku

13.12.

Vánoční koncert – zcela jinak, než jsme byli dosud zvyklí, a to v podání
žesťového souboru mysliveckých trubačů Markazíni. Tito mladí muzikanti si
dovedli velmi rychle získat známými zvučnými melodiemi přízeň zaplněného
jindřichovského sálu. Oživením koncertu byl vstup dechového kvarteta
jindřichovského muzikantského dorostu, které si pod vedením pana Čeňka Krále
připravilo několik známých vánočních koled. Při této akci byl ještě znovu
přístupný minijarmark vánočního zboží.

CO SE CHYSTÁ…
Ve středu 23. 12. proběhne jako každoročně sousedské koledování u vánočního stromu před
obecním úřadem. Hudební program, připravený opět místními muzikanty společně se
scholou, začne v 18.00 hodin. Od 17.00 hodin budou děvčata z kulturní komise
připravovat pohoštění, proto si opět dovolujeme požádat hospodyňky o malý příspěvek
v podobě vánočního cukroví, které na akci nabídneme ostatním přítomným. Zveme Vás i
Vaše rodinné příslušníky nejen ke vzájemnému sdělování si zkušeností a zážitků z
probíhajících vánočních příprav, ale především ke společnému zpívání vánočních písní a
koled. Z této akce si můžete odnést do svých domovů Betlémské světlo, které zde bude
pro vás připraveno (lucerničky a svíčky si přineste)
Další středu 30. 12. se opět uskuteční předsilvestrovský výšlap ke mlýnu do Partutovic. Sraz
bude opět v 11.00 hodin u bývalé bramborárny. Nezapomeňte nejen na vhodné oblečení a
obutí, ale také na posilu těla, tedy dobrou svačinu (nebo spíš oběd) a především na dobrou
náladu. Po posílení těla u mlýna máme opět domluvenou prohlídku betléma v partutovickém
kostele. Těšíme se opět na hojnou účast malých i velkých účastníků.

.. A DÁLE
2.1.

Tříkrálová sbírka pro Charitu ČR (jako každoročně vás doma navštíví koledníci
v podobě tří králů)

8.1.

myslivecký ples

16.1.

maškarní karneval v sále - pořádá ZŠ a MŠ Jindřichov

30.1.

hasičský ples

5.2.

divadelní představení „Hrobka s vyhlídkou“ v podání souboru Ventyl

6.2.

končiny – vodění medvěda

15.5.

Den matek v obecním sále – pořádá ZŠ a MŠ Jindřichov

21.-22.5. oslavy 110 let Sboru dobrovolných hasičů Jindřichov
2.7.

hasičská soutěž na louce pod vesnicí

Některé termíny akcí budou ještě upřesněny nebo mohou být před konáním pozměněny.
Toto Vám bude včas dáno na vědomí.
Fotografie z některých proběhlých akcí si můžete prohlédnout ve fotogalerii na webových
stránkách obce (www.obec-jindrichov.cz), ale dovolujeme si Vás požádat o spolupráci –
pokud se jakýchkoliv místních akcí účastníte a máte zajímavé fotografie, zašlete nám je na
e-mailovou adresu podatelna@obec-jindrichov.cz abychom mohli atmosféru konaných akcí
lépe přiblížit i ostatním spoluobčanům a také návštěvníkům naši webových stránek.
Pro vydávání dalších čísel našeho zpravodaje bychom velice rádi uvítali Vaše podněty a
připomínky, o kterých by se měli dozvědět i ostatní spoluobčané. Můžete nám je přinést
osobně, vhodit napsané do poštovní schránky na budově obecního úřadu nebo zaslat
e-mailem na adresu podatelna@obec-jindrichov.cz

