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Vážení spoluobčané,
nastávající vánoční svátky jsou časem pokoje, štěstí a v neposlední řadě obdarovávání
se. Zároveň jsou pro každého z nás krátkou zastávkou v uspěchaném světě, jsou obdobím,
kdy se každý snažíme být s blízkými, kdy si víc uvědomujeme sílu přátelství, lásky, úcty a
obětavosti. To všechno jsou hodnoty, které by měly znamenat hodně pro každou rodinu. Pro
každého z nás je pak důležité, aby se tyto dny naplnily spokojeností a lidskou společností,
ale to všechno nepřijde samo, každý z nás musí pro to něco udělat a například zpomalit a
začít více vnímat jeden druhého.
Asi největší radost z přicházejících Vánoc mají ti nejmenší, kteří jistě již napsali
Ježíškovi dlouhý seznam, a s napětím očekávají, co se z jejich seznamu objeví 24. prosince
pod stromečkem. Na těchto pár svátečních dní se těšíme i my dospělí a to mladší i starší bez
rozdílu. Při pohledu na děti a vnoučata u vánočního stromku si všichni alespoň jednou
vzpomeneme na své dětství o vánočních svátcích, ale o Vánocích se také vzpomíná na své
blízké, především na ty, kteří jsou daleko a nemůžou být s námi, nebo již - bohužel, nejsou
mezi námi.
Letos se i příroda snaží trochou sněhu zkrášlit ten předvánoční čas a věřme, že i za
týden o svátcích se ze sněhové přikrývky budeme těšit. Naše domovy osvítí záře vánočních
svíček, jeden ze symbolů blížících se Vánoc, ale věřme, že neosvítí jenom domovy, ale
především naše srdce a nitro.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám popřál krásné vánoční svátky plné
radosti, lásky, štěstí, Božího požehnání a milých dárků pod stromečkem. Ať se Vám všem
splní, a to nejen o Vánocích, ale i v celém roce 2017, alespoň část těch nejtajnějších snů a
přání.
Závěrem bych chtěl poděkovat zastupitelům obce, kulturní komisi, hasičům,
myslivcům a všem občanům, kteří se jakkoli podíleli nejen na kulturním životě v obci.

Vážení spoluobčané, zachovejme si nejen o Vánocích úctu jeden k druhému, vzájemně
se tolerujme a mějme rádi svou obec. K tomuto přeji Vám všem hodně zdraví, štěstí,
lásky, hodně trpělivosti při řešení problémů, a hlavně, vykročte do nového roku tou
správnou nohou.
Šťastné Vánoce a úspěšný nový rok

Jaromír Blaha - starosta

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
POPLATKY PRO ROK 2017
poplatek za odpady
120,- Kč /osobu
poplatek za psa
60,- Kč za každého psa staršího 3 měsíců
služby hřbitova
10,- Kč/m2
vodné
20,- Kč/m3 (za vodu spotřebovanou v roce 2016)
stočné (dle vodoměru) 26,- Kč/m3 (za odpadní vodu odvedenou v roce 2016)
stočné (směrná čísla)
910,-Kč/osobu
čtenářský poplatek v knihovně
40,- Kč/dospělý čtenář,
20,- Kč/čtenář do 15-ti let
Za vodu spotřebovanou v roce 2017 budete následně platit 20,-Kč/m3 a za vodu odvedenou
v roce 2017 zaplatíte 28,-Kč/m3. Platba stočného za rok 2017 dle směrných čísel bude činit
980,- Kč/osobu.
Jistě jste si na výše uvedených sazbách poplatků všimli, že došlo k výraznému snížení
poplatku za odpady. Toto snížení bylo schváleno zastupiteli obce aby byl zmírněn dopad
nutného navyšování ceny stočného – toto navýšení na letošních 26,- a příští rok na 28,- Kč se
řídí spočítanou finanční analýzou, která byla součástí žádosti o dotaci na výstavbu
kanalizace, a která v roce 2012 počítala s cenou stočného 20,-Kč. Finanční analýza
zohledňuje každoroční inflaci, nicméně se snažíme držet náklady související s bydlením
v obci Jindřichov na minimálních hodnotách.
Snížení výše poplatku za odpady by však nemělo znamenat také snížení intenzity třídění
odpadů, ale právě naopak - větší intenzitou třídění dokážeme náklady obce související
s likvidací odpadů snižovat.
V souvislosti s poplatky za vodné a stočné si Vás opět dovolujeme požádat o nahlášení
stavu vašeho vodoměru, a to do konce tohoto roku. Stavy můžete hlásit osobně nebo
telefonicky (581 625 280) ve středu 28. 12. na obecním úřadě (v době 6.30-17.30 hodin),
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 od 2.ledna 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). 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, utěrek a náhrady škod)
Odvoz netříděného komunálního odpadu, tj popelnic, probíhá stále v pondělí v pravidelných
čtrnáctidenních intervalech – první svoz v příštím roce bude 2.ledna (všechny termíny jsou
vyvěšeny na webových stránkách obce a na vývěsce u hospody).

Svoz pytlů s plastovým odpadem a pytlů s nápojovými 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 počínaje pátečním odpolednem, kdy už na úřadě nejsou pracovníci, kteří
by je schovali. Pro vysvětlení sběru pytlů s kartony – jedná se o krabice od nápojů, jako jsou
mléko a mléčné výrobky, džusy, vína. Kartony – rozložené obalové krabice, které byly
několikrát připraveny k odvozu, patří do papíru, a ten se i nadále sbírá v naší základní a
mateřské škole.
Nadále škola sbírá také víčka od PET lahví.
Do bílého kontejneru vedle prodejny Jednota můžete odkládat oblečení, obuv, textilie nebo
hračky – vše čisté a použitelné – které ještě poslouží potřebným lidem.
Rovněž je u prodejny Jednota umístěn kontejner na kovové odpady z obalů (tj. plechovky od
potravin a nápojů, plechová víčka od lahví, nádobky od sprejů ……). NEPATŘÍ sem
platíčka od léků, sáčky od koření ani od vakuované kávy. Kovový odpad nesmí být do
kontejneru vkládán v dalších papírových či plastových obalech.
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude proveden 2x, a to v jarním a
podzimním termínu, hasiči provedou sběr starého železa a elektroodpadu.
Na biologicky rozložitelný odpad již bylo vydáno občanům více než 120 kompostérů.
Jelikož ne všichni mají o kompostér zájem, nabízíme možnost odebrání dalšího kompostéru
těm občanům, kteří ho vzhledem k velikosti svých zahrad upotřebí.
Nad hřbitovní zdí je umístěn zelený velkoobjemný kontejner, do kterého můžete rovněž
vyvážet svůj biologicky rozložitelný odpad. Žádáme Vás však, abyste do něj nevhazovali
kalíšky od svíček, umělé květiny, celofány, květiny i s květináči a jiný nerozložitelný odpad.
U obou hřbitovních bran jsou nově umístěny koše na třídění plastů a živých květin.
Pomalu, ale jistě se také vžívá odevzdávání použitých tuků a olejů z domácnosti. Sbíráme je
v uzavřených PET lahvích na obecním úřadě.
Stále zodpovědnější přístup Vás občanů ke třídění odpadů, a na základě tohoto i vyšší příjem
za vytříděné komodity od firmy EKO-KOM (v letošním roce to bude přibližně 40 tisíc
korun) do obecního rozpočtu, byl také jedním z důvodů snížení poplatku za odpady. Odvoz
popelnic stojí obec ročně 115 tisíc korun, což vychází přibližně na 231korun na občana. K
tomu je nutné připočítat náklady obce ve výši cca 50 tisíc korun na odvoz plastů, skla,
tetrapaku, kovových odpadů, velkoobjemného a nebezpečného odpadu.
Nejen z hlediska ochrany životního prostředí, ale i z výše uvedených důvodů vás
žádáme i nadále o zodpovědný přístup ke třídění odpadů.

Znovu však musíme - na základě stále se vyskytujících stížností občanů a na základě
vlastních zjištění - připomenout majitelům psů, platnost Obecně závazné vyhlášky, která
přikazuje držitelům psů
- zabezpečit, aby psi na veřejných prostranstvích nezpůsobili komukoliv újmu na
zdraví či majetku,
- zabraňovat volnému pobíhání psů na veřejném prostranství bez přítomnosti
držitele psa, vnikání psů na cizí pozemky, do prostor dětských a sportovních
hřišť, ohrožování a obtěžování lidí a jiných zvířat těmito psy
- při pohybu psa na veřejném prostranství vést tohoto psa na vodítku, při pohybu
bez vodítka opatřit tohoto psa náhubkem a mít ho neustále pod dohledem
Uvedená Obecně závazná vyhláška zároveň řeší povinnost držitelů drobného
hospodářského zvířectva, a to zabezpečením výběhu zvířectva tak, aby toto nemohlo
vnikat na cizí pozemky a na veřejná prostranství
Rovněž opakovaně upozorňujeme občany na platnost Obecně závazné vyhlášky, která
zakazuje používání hlučných strojů a zařízení o nedělích.
Když jsme se naučili být ohleduplní k životnímu prostředí tříděním odpadů, pojďme se
naučit být ohleduplní také k sobě navzájem neobtěžováním a neohrožováním svými psy a
drobným hospodářským zvířectvem, a také zbytečně nerušit nedělní klid, který jistě mnozí z
nás po náročném pracovním týdnu uvítáme. K tomuto stačí velmi málo – jenom chtít.
Dle Vaší odezvy se osvědčil také nově zavedený způsob zasílání hlášení místního rozhlasu a
jiných důležitých informací e-mailem. Počet zájemců o tento způsob předávání informací se
stále zvyšuje a my jsme tomu velmi rádi, protože spousta z Vás tráví většinu denního času
mimo obec a hlášení nemáte možnost slyšet; další výhodu má elektronický způsob
informování především v zimním období, kdy jsou dobře těsnící okna po většinu času
zavřená, a tudíž hlášení neslyšíte ani v době, kdy doma jste. V případě zájmu o tuto službu
Vás žádáme o odeslání žádosti s uvedením adresy, na kterou se mají informace zasílat, na
e-mail: podatelna@obec-jindrichov.cz Na základě tohoto bude Vámi uvedená e-mailová
adresa zařazena do adresáře pro zasílání hlášení.
Revize kotlů na tuhá paliva
Jistě jste z médií zaregistrovali informaci o povinnosti mít provedenou revizi kotle nebo
jiného topného zdroje na tuhá paliva (pokud tento vlastníte a má výkon více jak 10kW). Tato
povinnost vychází ze zákona č. 201/2012Sb. Kontrolu nad dodržováním má ve své
kompetenci obec s rozšířenou působnosti a v případě neschopnosti doložit provedení revize
může být uložen finanční postih.
Ptačí chřipka
Na základě žádostí státní veterinární správy vás upozorňujeme na výskyt ptačí chřipky
v Evropě. Podrobnější informace naleznete na úředních deskách obecního úřadu.

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
13.00 – 17.30
29.12. – 1.1.
zavřeno
- místní knihovna bude otevřena 28.12. v čase provozu obecního úřadu
ČINNOST ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY HASIČŮ OBCE JINDŘICHOV
a) zásahy
- 26.3. dopravní nehoda v naší obci
- 16.6. požár trafostanice v Bělotíně
- 18.6. dopravní nehoda v Potštátě
- 7.10. společné prověřovací cvičení s JSDHO Střítež nad Ludinou
b) ostatní
- členové jednotky absolvovali povinná cyklická školení
Zásahová jednotka obdržela od HZS Olomouckého kraje dva kusy vozidlových digitálních
radiostanic HT 6991DC Pegas a zároveň obdržela dotaci ve výši 10.000,- Kč od
Olomouckého kraje na montáž tohoto zařízení do zásahových vozidel, a na pořízení
vozidlových antén k analogovým vysílačkám a
zdrojů a nabíječů ručních radiostanic.
CO JSME LETOS DOKÁZALI …..
Olomoucký kraj podpořil letos naši obec také
dotací z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016 ve výši 120.000,- Kč, a to na
opravu zázemí obecního sálu. Akce spočívala ve výměně vodovodních a kanalizačních
rozvodů, sanitární techniky, obkladů a dlažeb v sociálním zařízení a kuchyňce sálu. Celkové
výdaje dosáhly výše 309.141,- Kč. Zároveň byl také celý sál včetně příslušenství vymalován
a jsou objednány nové závěsy a opona.
V současnosti je již plně funkční a zkušebním provozem ověřena kanalizace a čistírna
odpadních vod, na které je napojeno již 93% nemovitostí a 97% občanů (některé
z nenapojených nemovitostí jsou neobydlené). V souvislosti s tímto vyzýváme občany (je
jich jen malá hrstka), kteří jsou napojeni, ale nemají dosud podepsanou smlouvu na odvádění
odpadních vod či smlouvu darovací na kanalizační materiál, aby tak co nejdříve učinili smlouvy jsou na obecním úřadě připraveny.
Vlastníky nepřipojených nemovitostí důrazně upozorňujeme na povinnost likvidovat své
odpadní vody v souladu se zákonem, což znamená na vybudovanou kanalizaci se napojit
nebo schopnost prokázat likvidaci odpadních vod ze své domácnosti jinou legální cestou.

V letošním roce obec provedla opravy některých místních komunikací – konkrétně na „malé
straně“ od hřiště směrem na horní konec. Na tento projekt byla schválena dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 306.381,- Kč, celkové výdaje dosáhly částky
616.763,19 Kč. Na rok 2017 jsou v rozpočtu obce připraveny opět prostředky na opravy
obecních místních komunikací.
Na základě již hotové studie proveditelnosti na výstavbu chodníků a jejího kladného
projednání bude zpracována projektová dokumentace pro územní a stavební povolení, a
následně při vyhlášení vhodného dotačního titulu bychom rádi zrealizovali alespoň jednu
z etap této výstavby již v letech 2017-2018. Výsledkem tohoto projektu by měla být možnost
pěšího absolvování co nejdelší části obce mimo hlavní silnici, což značně zvýší bezpečnost
stále se zvyšujícího silničního provozu.

ŠKOLA , ŠKOLKA, JÍDELNA
Stejně jako před rokem, musíme nadále konstatovat, že nám ve školce stále schází děti do
naplnění kapacity. Obec má zájem, aby toto zařízení nadále fungovalo a poskytovalo dětem i
rodičům kvalitní služby, což dle názoru zřizovatele i rodičů činí – po loňské rekonstrukci
sociálního zařízení jsme v letošním roce provedli rekonstrukci v kuchyni a jídelně nátěrem
dveří, výměnou radiátorů, výměnou stolů a židlí pro strávníky. Do budoucna je plánováno
pořízení nových pečících trub do kuchyně, nového nábytku do herny mateřské školy a do
šatny základní školy, a také pořízení pračky, čímž by například odpadla rodičům dětí
povinnost prát povlečení z postýlek doma a nutnost odvážení ostatního prádla do prádelny.
Podmínkou úspěšného provozu je však především dostatek dětí, proto v této souvislosti stále
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. I nadále
chceme zachovat službu doprovodu dětí v autobuse v případě zájmu přespolních
rodičů. Vždy je však nutná osobní domluva s ředitelkou školy.
Prázdninový provoz a omezení
- mateřská škola i základní škola budou uzavřeny od 23. 12. do 2. 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.
Jednou za čtrnáct dní (ve čtvrtek) se i nadále vaří v jídelně houskové knedlíky na objednávku
pro veřejnost (cena je 24,- Kč). Na vánoční svátky si můžete knedlíky objednat ještě na
čtvrtek 22.12. V případě potřeby a zájmu vám v jídelně uvaří i jídlo na pohřební, a dle
dohody případně i na jinou hostinu.

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘKY VE STŘÍTEŽI BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
úterý 27.12.2016

11.00 – 14.00

čtvrtek 29.12.2016

10.00 – 12.00

(do 8.00 - 10.00 bude jen sestra)

Z FARNOSTI
Stejně jako vloni, konají se i letos do vánoc rorátní mše svaté, a to v neděli od 6.30 hodin.
„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 a Novoroční mše svatá v 8.00 hodin. Celý rozpis bohoslužeb je umístěn ve
vývěsce na hřbitově.
V sobotu 7. 1. 2017 se již tradičně uskuteční v obci Tříkrálová sbírka, při níž Vás navštíví
koledníci v podobě králů Kašpara, Melichara a Baltazara s pokladničkami označenými
znakem Charity a s doprovodem zodpovědné osoby (ta se Vám v případě zájmu musí
prokázat průkazem Charity podepsaným otcem arcibiskupem).
Děti, které by měly o koledování zájem, se mohou do konce prosince přihlásit u Jany
Biskupové (tel. 775690219)

♯♯♯♪♫♪♫♪♫♪♫♫♫♫♫♫♪♪♪♪♫♫♫

AKCE uskutečněné od vydání minulého čísla zpravodaje
Jelikož v letošním roce vychází zpravodaj jeden, musíme zhodnotit činnost celoroční.
Tradičně byly uspořádány: sousedské koledování u vánočního stromu před obecním úřadem,
předsilvestrovský výšlap k větrnému mlýnu v Partutovicích, Tříkrálová sbírka pro Charitu,
myslivecký a hasičský ples, maškarní karneval pro děti, vodění medvěda, Oslavy Svátku
matek, kácení máje - letos rozšířené o program v rámci oslav 110. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů, branný den pro děti z místní školy a školky, hasičská soutěž,
Myslivecká noc na výletišti ve skale, hodová taneční zábava, vítání občánků, posezení pro
seniory, několikeré vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ, a to u příležitosti již zmíněných akcí Svátku matek, hasičských oslavách, vítání občánků do svazku obce, posezení seniorů a
na vánoční besídce. U příležitosti 40. výročí otevření budovy mateřské školy měli místní
občané, ale díky propagaci i přespolní, možnost navštívit ve Dnech otevřených dveří celý
objekt ZŠ a MŠ, prohlédnout si opravené prostory, současné vybavení a učební pomůcky a
třeba i zavzpomínat na roky v této budově strávené.
Na jaře proběhlo v sále zdarma školení řidičů, na podzim jsme se pobavili při divadelním
představení aprílové komedie Babička v trenkách v podání souboru Tyl z Drahotuš.
V obecním sále uspořádaly své schůze a výroční valné hromady místní spolky – myslivci
s honebním společenstvem, hasiči a rovněž Svaz tělesně postižených ze Stříteže nad
Ludinou sdružující i naše občany.
Myslivecký spolek uspořádal rovněž tradiční hon, při kterém měli letos střelci větší štěstí na
úlovek oproti letům předchozím.
V červenci byla možnost účasti cyklovýletu ke Staré vodě, na podzim zase možnost cesty
vlakem za krásami historické Kroměříže.
Za zmínku určitě stojí, že díky dobrovolníkům je opět obnovena činnost mladých hasičů,
kteří se po téměř celý rok scházejí k pravidelným schůzkám, a značnou část jara a podzimu
tráví víkendy na závodech. Této možnosti využívá kolem dvaceti dětí, což je na naši malou
obec značné množství.
Z tohoto – možná ještě ne úplného výčtu je vidět, že, i když se nám někdy zdá, že se v obci
nic neděje, příležitostí k účasti na akci, či k jejímu samotnému pořádání máme, a je jen na
nás, zda tyto příležitosti využijeme.

AKCE připravované a plánované…
V pátek 23. 12. proběhne jako každoročně sousedské koledování u vánočního stromu před
obecním úřadem. Hudební vystoupení, připravené 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 také ke společnému zpívání vánočních písní a koled.
Z této akce si můžete opět odnést do svých domovů Betlémské světlo, které zde bude
pro vás připraveno (lucerničky a svíčky si přineste)

O týden později – v pátek 30. 12. se uskuteční pro nás již tradiční 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 občerstvení u mlýna máme opět domluvenou
prohlídku betléma v partutovickém kostele. Těšíme se opět na hojnou účast malých i velkých
účastníků.
Sobota 7.1. – Tříkrálová sbírka, při které vás doma navštíví a zpívanou koledou pozdraví
koledníci v podobě králů. Příspěvky vybrané do pokladniček budou opět rozděleny
Charitou těm nejpotřebnějším
sobota 14.1. – výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů
sobota 20.1. – myslivecký ples
sobota 28.1. – dětský karneval pořádaný ZŠ a MŠ Jindřichov
sobota 11.2. – hasičský ples
pátek 17.2. – divadelní představení „DVA NAHATÝ CHLAPI“ v podání souboru Ventyl
neděle 19.2. – výroční valná hromada mysliveckého spolku Varta Jindřichov
čtvrtek 23.2. – adorační den farnosti Jindřichov ( zahájení 11,15; mše sv. 16,30)
sobota 25.2. – končiny (při této příležitosti vyzýváme dobrovolníky k nahlášení své účasti Janě Biskupové)
středa 1.3. – Popeleční středa – mše svatá v kostele
víkend 8.-9.4. – jarní výstava

(žádáme ochotné spoluobčany o pomoc zapůjčením jakýchkoliv předmětů a
výrobků souvisejících s jarem a velikonocemi)

neděle 9.4. – Květná neděle – začátek velikonočního týdne (termíny velikonočních bohoslužeb a
obřadů budou upřesněny po zasedání pastorační rady)
neděle 21.5. – besídka ke Dni matek
sobota 27.5. – kácení máje
pátek 9.6. – Noc kostelů
čtvrtek 15.6. – svátek Těla a Krve Páně – „Boží tělo“ s průvodem
červen - první svaté přijímání jindřichovských dětí
1.7. – hasičská taneční zábava ve skale

POHLEDY DO HISTORIE OBCE

Větřák – foto z roku 1943

Čechův mlýn

Budova školy z roku 1890 s původní secesní fasádou

Obecní úřad a hostinec
Fotografie z některých proběhlých akcí (pokud jste se s námi o ně podělili) si můžete
prohlédnout ve fotogalerii na webových stránkách obce (www.obec-jindrichov.cz)
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

