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INFORMACE PRO OBČANY:
Usnesení z veřejného zasedání OZ v Jetřichově ze dne 30. 6. 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

ZO schvaluje program veřejného zasedání bez výhrad.
ZO souhlasí s kontrolou usnesení z minulého veřejného zasedání ze dne 25.3.2010 bez výhrad.
ZO schvaluje zprávy finančního a kontrolního výboru bez výhrad /jsou přílohou k usnesení/.
ZO schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2010 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
bez výhrad.
ZO schvaluje finanční zprávu o hospodaření obce k 31.5.2011 bez výhrad.
ZO schvaluje rozpočtová opatření-změny v rozpočtu bez výhrad.
ZO schvaluje výběr firmy na obnovu zahrady MŠ a veřejného prostranství u Heinzelovy vily v
nabídkovém řízení a to firmu Tomovy Parky s.r.o. s nabídkou 419 994,- Kč.
ZO schvaluje prodloužení pracovních smluv do 31.7.2011 p. Prouzovi a p. Retrovi, na které
dostávala příspěvek od Úřadu práce do 30.6..2011 s tím, že za měsíc červenec platy budou plně
hrazeny z obecního rozpočtu.
ZO bere na vědomí přijetí nové Směrnice starosty obce 1/2011: k řízení škol a školských
organizací zřizovaných obcí Jetřichov schvalovanou starostou p. Jaroslavem Doležalem.
ZO bere na vědomí koupi auta zn. Ford Transit k užívání organizaci SDH Jetřichov.
ZO se usnesla, že nepřispěje letos na cyklistický závod 1. ročník půlmaratonu MTB – Okolo
Broumova finančně, ale je ochotná pomoci s pořadatelskou činností.
ZO bere na vědomí návrh opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích na příjezdové cestě k OÚ Jetřichov.
ZO bude jednat s p. Josefem Hornychem o uvolnění obecního pozemku p.č. 661/13, který
neoprávněně zabral.

MIMOŠKOLNÍ ČINNOSTI V OBCI JETŘICHOV
Letos se pokusila obec zrealizovat aktivity k trávení volného času pro naše školáky a předškoláky.
Tuto činnost inicioval školský výbor, jelikož se shodnul, že by mohli mít občané a děti z naší obce zájem
o něco podobného.
První akce se konaly v dubnu před Velikonocemi a protože se nám zájem jevil dostatečným, tak
jsme v akcích pokračovali v květnu i červnu. Akce měly různá zaměření. Ať už ruční práce všemožných
výrobků a dárečků, cvičení nebo cvičení spojené s tancem, výlety po okolí se soutěžením, sportování
nebo vaření. Všechny měly jedno společné – zábavu dětí a možnost se něco nového naučit, pobavit se
s vrstevníky a navazovat hlubší sociální vazby. Nebránili jsme se účasti maminek a babiček, protože si
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myslíme, že rodiče by se měli zúčastňovat takových akcí a pokud to lze, tak aktivně, aby i s dětmi
pracovali a pomáhali jim.
Na aktivity průměrně docházelo mezi 6-16 dětmi a kromě pořadatelek docházelo pravidelně v
průměru kolem tří dospělých. Myslím si, že časem bude zájem o mimoškolní činnost růst a účast na
akcích se stabilizuje a nebudou takové výkyvy.
Kdo se na těchto akcích podílí? Poměrně široká skupina občanek z naší obce. Celý program
táhnou členky školského výboru, Dáša Plhalová a Monča Volfová. Ty se snaží spolu s paní Hopjanovou
korigovat pestrost činností a účast všech pořadatelek na akcích, vybírat příspěvky na další akce a
zlepšovat plynulost průběhu většiny akcí. Nejvíce práce od dubna do června odvedly naše dobrovolnice,
které připravují zábavné a tvořivé aktivity pro Vaše ratolesti a které jsme oslovili, protože víme o jejich
kvalitách a dobrému přístupu k dětem. Největší tahouni jsou Jana Gorganová s Ivou Reichlovou. Ty se
podíleli na většině nejpovedenějších akcí a moc jim za školský výbor děkuji, že s námi do tohoto na
organizování složitého programu šly. Pak nám moc pomohla příjemná Míša Mervartová, která zařídila
pěknou akci na vaření a v rámci možností se účastnila aktivně na většině akcí. Pěkný program s
vařením se povedl i paní Aleně Frydrychové, která s ochotou s všemi dětmi ukuchtila z vlastních zdrojů
výborné pomazánky a upekla výtečnou bublaninu. Taky nám s akcí pomohla Šárka Ševcová, vynikající
šikula na různé netradiční druhy ručních prací.
23.6. se konal ve školním roce 2010/2011 poslední den mimoškolních činností a to u Jiřiny Zelené
a Petra Kuneše. Dětem se výborně věnovali, udělali výbornou atmosféru s ohníčkem, týpí a prohlídkou
celého hospodářství. Jiřina napekla dětem koláče a hostila všechny jako krále. Velice bych jim chtěl
poděkovat a mrzí mě, že jsem sám nemohl přijít. Na tuto akci jsem se moc těšil.
Tyto akce podporuje obec Jetřichov a ZŠ a MŠ Jetřichov. Moc děkujeme za příspěvky na činnost a
za vypůjčení školních prostor a KD na některé akce.
Předběžně jsme se dohodli, že další mimoškolní činnosti začnou po letních prázdninách během
září. Pokud si myslíte, že můžete dětem něco zajímavého ukázat a chtěli byste nám pomoci, tak Vás do
programu rádi zapojíme. Rovněž zveme další děti a rodiče na mimoškolní činnosti, protože by byla
škoda o něco takového přijít.
Filip Chráska, Školský výbor obce Jetřichov
MALÉ LETNÍ DOVÁDĚNÍ
Dobrý den, milý spoluobčané.
Dovolte mi touto cestou vám něco málo říci o této události kterou organizuje Dobrovolný svazek
měst a obcí Broumovska a na které jsme se loni v nultém ročníku který proběhl v Hejtmánkovicích téže
zůčastnily ,(né s moc valným výsledkem), ale zato s plným nasazením. Team který bude zastupovat
naší obec letos v Božanově 30.7.2011, musí bezpodmínečně podat minymálně stejný výkon, jako team
loni,neboď se řídíme heslem ,,není důležité vyhrát ale zůčastnit se''.
Za pozornost děkuje Předseda kulturního výboru Jan Školník nejml.

Když rozbolí zuby
Stomatologická lékařská pohotovost oblast Broumov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 09.00 - 11.00 hod.
23., 24. 07.
30., 31. 07.
06., 07. 08.
13., 14. 08.
20., 21. 08.
27., 28. 08.
03., 04. 09.

MUDr. Rožnovský
MUDr. Jaroslava Neoralová
MUDr. Jaromír Kopecký
MUDr. Dana Kapitánová
MUDr. Josef Práza
MUDr. Ladislav Růžička ml.
MUDr. Miloš Pastelák

ZS Police nad Metují
Horní 109, Teplice nad Metují
17. listopadu 387, Police nad Metují
ZS, Meziměstí
ZS Machov
Poliklinika Broumov
Sadová 44, Broumov

10., 11. 09.

MUDr. Rožnovský

ZS Police nad Metují

17., 18. 09.

MUDr. Lukáš Neoral ml.

ZS Police nad Metují

24., 25. 09.

MUDr. Daniel Blažek

ZS, Police nad Metují
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491 541 654, 608 035 261
491 581 394, 602 333 460
602 304 594
491 582 381
491 547 139
603 479 132
491 524 334
491 541 654
608 035 261
491 541 654
602 333 427
491 543 844

Svozy komunálního odpadu
Jetřichov
Bělidlo a směr Hynčice
(svozy v pondělí)
(svozy ve středu)

27.7.2011
8.8.2011
22.8.2011

5.9.2011
19.9.2011
3.10.2011

27.7.2011
10.8.2011
24.8.2011

7.9.2011
21.9.2011
5.10.2011

PŘÍSPĚVKY ORGANIZ ACÍ
TJ SOKOL Jetřichov
DĚTSKÝ DEN 2011
Sobotní slunce pálí a o půl druhé se jetřichovské antukové hřiště plní dětmi nejrůznějšího věku
v doprovodu rodičů. Prvně si musí vzít kartičku na plnění disciplín a pytlík na sladkosti s lístky na pití a
baštu a může se vyrazit do víru her a zábavy. Na výběr je spousta osvědčených stanovišť jako je hod na
klauna a shazování věže, floorballový slalom, stříhání sladkostí, střílení ze vzduchovky, stříkání ze
džberovky nebo slalom na dvoulyži. Letos si děti taktéž vyzkouší zručnost v lovení rybek prutem z lavoru
a vyzkouší svoje znalosti z pravidel silničního provozu na stanovišti BESIP. A už přichází koně a děti si
jdou užít svezení na nedalekou louku. Děti i rodiče (hlavně tatínky) zaujme letos nová atrakce, kterou je
střílení z luku. Šípy lítají z několika úrovní vzdáleností a zabodávají se do terče na obrovském balíku
sena. Všichni jásají a povzbuzují se, hecují a pomáhají si zdokonalovat techniku střelby. Tatínkové si
zavzpomínají na klukovské hry na indiány a malí kluci si na indiány rádi znova zahrají. To ale není vše.
Děvčata, kluci a maminky se postupně střídají v šatně nohejbalistů. Co se tam skrývá zajímavého. Dvě
šikovné dámy s barvami na pleť kouzlí různé ornamenty, masky, stíny, painty a podobné obrazy na jejich
tváře. Děti se samy nad sebou výborně baví a s krásně pokreslenými obličeji skotačí po hřišti a maminky
a děvčata se dělají krásnější a svůdnější pro tatínky a ostatní muže.
Kdo má žízeň, může jí zahnat točenou desítkou nebo limonádou a na hlad tu mají klobásy a
uzenou krkovici, všeho dosti. Kdo má radši sladké, zúčastnil se soutěže v pojídání koláčů za účasti
starosty p. Doležala. Děti si jako vždy mohly vykousat, pokud byly dost rychlé, dvacetikorunu a užít si
srandu při zápolení se svými kamarády a kamarádkami. Pak se objevila v kopci hasičská Tatra a
všechny děti věděly, co bude následovat. Čekaly a čekání si krátily třeba skákáním v pytlích nebo jízdě
na koních, ale dočkaly se. Jako v pohádce Sůl nad zlato, byl nejdříve pytlík pěny, pak věrtel pěny a
nakonec opravdu boží kopec pěny, který zahalil trávník u hřiště. Děti si v ní zařádily až byly celé bílé.
Aby se děti opláchly, tak hasiči spustili na Tatře vodní dělo a smyli tu bílou břečku s dětí, které byly už
určitě za celý den dost přehřáté a rády se smočily. Zábava pokračovala až do podvečera a za sebe si
dovolím říct, že to byl jeden z nejpovedenějších dětských dnů, kterého jsem se zde zúčastnil, ať jako
dítě, tak jako spolupořadatel.
To, že dětský den proběhl výborně, záleželo hlavně na množství a kvalitě lidí, které z celou akcí
pomáhali. A že jich letos bylo a parádně nám pomohli. Dovolte mi tímto, abych všem poděkoval ještě
jednou prostřednictvím “cancálku“. Děkuji všem, kteří pomáhali organizačně a nejsou v TJ Sokol,
jmenovitě: Jarče Veverkové a jejím synům, Lukášovi a Honzovi, děvčatům Martině a Věře Novákovým a
jejich kamarádům Dominiku Peckovi a Lídě Machové, Dáše Plhalové, Ivě Rajchlové, Honzovi Volfovi,
klukům Doležalovým, Martinovi a Matoušovi za velikou pomoc u občerstvení, Markétě Domáňové a
slečnám s Hejtmánkovic, které jako vždy i letos výborně obstaraly projížďky na koních. Všem hasičům,
kteří pomáhali, jmenovitě třem Mirkům: Prouzovi, Sobolovi a Krupičkovi a Kubovi Janouškovi. Také
chlapům, kteří natočili pěnu, Mírovi Retrovi, Josefu Pejchalovi a Pepovi Andršovi. Na tváře malovala
Markéta Šrůtková s dcerami. Těm všem bych chtěl poděkovat a všem malým i velkým, kteří přišli a bavili
se.
Sponzoři akce byli: Jaroslav Novák, Elektrosprint Jetřichov, SDH Jetřichov, TJ Sokol Jetřichov,
NejlevnějšíPneu.cz a Obec Jetřichov a Jan Školník ml. (balík na střelbu z luku). Těm všem bych chtěl
poděkovat za finanční, materiální a technickou podporu celé akce.
Za TJ Sokol Jetřichov, Filip Chráska
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CYKLISTICKÝ MEMORIÁL JIŘÍHO NĚMEČKA
V soboru 18. června 2011 se uskutečnil již sedmý ročník Cyklistického Memoriálu Jiřího Němečka.
Na čtyřicet cyklistů si přijelo projet trať, kterou někteří účastníci absolvovali již v roce 2006 a mohli se tak
po pěti letech přesvědčit, jakých změn doznávají cyklistické stezky na Broumovsku.
Trasa vedla přes polský Mieroszów do Zdoňova, po nové cestě do Adršpachu, po nové
cyklostezce do Teplic n/Met. a odtud zase po nové cestě zpět do Jetřichova. Ačkoliv se po dojezdu
začalo kazit počasí, mohlo se i přesto tradičně posedět u kytary s občerstvením. Díky všem za účast a
již se těšíme na další ročník.
Za organizátory M. Doležal

NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC
Tělovýchovná jednota SOKOL Jetřichov uspořádala na svých nohejbalových kurtech dne 9.7.2011
další ročník obnovujícího se nohejbalového turnaje trojic. Meteorologické předpoklady bouřkového
počasí se nenaplnily a nádherné počasí dávalo naději na hodnotné sportovní zápolení.
Do turnaje se přihlásilo sedm družstev, z toho pouze jedno místní, což bylo hluboko pod očekáváním.
Herní systém každý s každým dal možnost každému družstvu pořádně si zahrát, i když odpolední až
vražedné vedro a slunce, vyžadovalo od všech vysoké fyzické i psychické vypjetí. Nakonec všichni
zápasy ve zdraví dokončili a o pořadí nakonec rozhodovaly finalové zápasy podle umístění v tabulce.
Celkové výsledky turnaje: 1. místo – ÚPICE (Maťátko, Falta, Kupský), 2. místo – Na co název (Ptáček,
Mervart, Pumr), 3. Rychnovek (Tomášek, Kábrt, Bitnar), 4. místo – Hejtmánci (Malich, Krátký, Groh),
5. místo – Kiosek Broumov (Červený, Husa, Veverka), 6. místo – SPS Velká Ves (Frydrych, Dostál,
Adamiv), 7. místo – Válečci Ruprechtice (Smrček, Moravec, Hladík)
Každé družstvo obdrželo cenu, kdy první tři kromě poháru (věnovala Obec Jetřichov) a věcné ceny
(věnovali sponzoři) obdrželi i finanční prémii (věnoval Dřevoterm s.r.o.).
Velký dík za sponzorování turnaje patří: Obci Jetřichov, firmám – Dřevoterm s.r.o. Březová,
Www.NejlevnejsiPNEU.cz - TOMKET s.r.o., Restaurace Sv. Magdalena Jetřichov. Dále patří poděkovaní
všem, kteří se na zdárném průběhu a organizaci turnaje podíleli a také všem, kteří si přišli zahrát. Na
závěr dne, po turnaji, pak byl připraven pro všechny přítomné bonbónek ve formě koncertu živé kapely.
Zklamání na závěr lze vyjádřit pouze nad tím, že se turnaje nezúčastnilo více místních družstev a i
místní divácká kulisa byla velmi nepočetná.
Za pořadatele M. Doležal

NOHEJBAL – OKRESNÍ PŘEBOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Výsledky okresní přeboru v nohejbalu:
9. kolo: Zájezd - Jetřichov
kolo: Jizbice - Jetřichov
3:2
10. kolo: Jetřichov - D.Radechová
kolo: Jetřichov - Zájezd
3:2
11. kolo: VOŠ Náchod – Jetřichov
kolo: D.Radechová - Jetřichov
3:2
kolo: Jetřichov - VOŠ Náchod
1:4
12. kolo: 26.8.2011 Jetřichov - V.Dřevíč
13. kolo: 2.9.2011 Zbečník B - Jetřichov
kolo: V.Dřevíč - Jetřichov
1:4
kolo: Jetřichov - Zbečník B
4:1
14. kolo: 9.9.2011 Jetřichov - Libchyně
Play off: 16.9.2011 a 23.9.2011
kolo: Libchyně – Jetřichov
0:5
kolo: Jetřichov – Jizbice
3:2
http://nohejbal.org/index.php?option=com_content&task=view&id=272&Itemid=121

5:0
1:4
2:3

Hasiči Jetřichov
ZPRÁVA O ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ
Od 1.7 do 10.7 se uskutečnil tábor mladých hasičů v Dolním Adršpachu na fotbalovém hřišti.
Pořadatelem bylo SDH Teplice nad Metují. Z Jetřichova se zúčastnilo 9 dětí a moje maličkost.
První dny jsme prožili ve velkém vojenském stanu, kde jsme plnili odbornosti a hráli spoustu her,
jelikož pršelo. Další dny jsme šli na výlet, shlédli ukázky policie, záchranné služby, hasičů, psovodů,
svezli se na koních, lezli po skalách, sportovali, absolvovali stezku odvahy, přepadnutí tábora. Hodně
jsme si užili skalniho města, kam jsme měli vstup zdarma.
Tábor byl zakončen slavnostním vyhlášením vítězů a poražených. Poté maškarní diskotéka a druhý
den po bouřkové noci, byl odjezd domů. Co na závěr, snad jen velké poděkování pár obětavým lidem,
kteří to uskutečnili!
Sobol. M
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MALÉ ŠKOLNÍ OHLÉDNUTÍ
A je tady léto – tak dlouho očekávané a oblíbené roční období našich dětí. Všichni si už naplno
užívají skvělé prázdninové dny se vším, co k létu patří – slunce, výlety, tábory, kamarádi, sport, hry a
třeba i jen obyčejné letní lenošení.
Na uplynulý školní rok nám už zbydou jen vzpomínky. Poslední týdny ve škole byly, jako obvykle,
dost hektické. Kromě učení jsme si ale užili i pár vydařených akcí, jak to na konci školního roku bývá.

20. května navštívila naši školu
Policie ČR se svým vzdělávacím
programem. Nejprve si s dětmi povídali v
herně MŠ a pak jsme se přesunuli před
školu, kde nám předvedli policejní vůz, jeho
vybavení a veškerou policejní výstroj. Bylo
to zajímavé a poučné. Přes počáteční
ostych (u některých malých školkáčků i
strach) se děti rychle přenesly a celou akci
si náramně užívaly. Oceňuji zejména
přístup obou policistů k dětem, který byl
velmi citlivý, vtipný a profesionální.
24. května nás pozvala paní Olina
Doležalová na besedu do místní knihovny.
Někteří žáci byli ve veřejné knihovně vůbec poprvé
a byl to pro ně zážitek. Paní Doležalová jim
vysvětlila, jak to v takové knihovně chodí a připravila
pro ně malé čtení z vybraných dětských knížek. Na
závěr všem vystavila čtenářské průkazy. Někteří si
domů odnesli svou první vypůjčenou knihu. V
dnešní době, kdy děti velmi málo čtou a jejich slovní
zásoba je čím dál chudší, považuji takovou akci za
velmi přínosnou. Z naší strany to byl však jen první
krůček, ty další už musí děti udělat samy s
nenahraditelnou podporou svých rodičů. Paní
Doležalové děkujeme za zájem a ochotu toto malé
setkání uspořádat.
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1. června – mezinárodní den dětí – jsme
oslavili ryze po venkovsku. Návštěvou farmy
pana Petra Kuneše.

Stala se z toho taková naše tradice. Pan Kuneš
je velmi laskavý člověk, který nám vždy rád ukáže
své nové zvířecí přírůstky a nechá nás nahlédnout „pod pokličku“ dnešního farmáře. Děti už dávno vědí,
že chov zvířat není jen mazlení s kůzlátky a projížďky na koních. U pana Kuneše je na každém kroku
vidět spousta práce, kterou své farmě věnuje. A tak tu každý rok můžeme vidět něco nového. Děkujeme
panu Kunešovi za vlídnost a laskavost, se kterou nám vždy dovolí „vpadnout a zašmejdit si“ v jeho
malém zvířecím královstvíčku.
24. června jsme vyrazili na tradiční
školní výlet.

Letos jsme se rozjeli do zábavního
areálu pro děti „Šťastná země“ v
Radvánovicích u Jičína. Děti ze školky si
dosyta
užívaly
velkého
množství
zahradních atrakcí, prolézaček, trampolín
a hřišťátek všeho druhu. Školní děti
nejprve absolvovali naučnou interaktivní
stezku o vzniku a charakteru lokality
Český ráj. Některé její úseky byly pro děti
doslova stezkou zručnosti a odvahy, ale
všichni, i ti nejmenší žáci, ji zvládli
neohroženě a bravurně. Potom měli ještě
spoustu času zařádit si na hřištích, což se
jim jistě líbilo nejvíce. Doporučujeme všem
rodinám s dětmi toto místo jako cíl
prázdninového výletu. Určitě byste si to
užili tak, jako my.
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28. června jsme si udělali výlet do našeho
nejbližšího města – do Broumova.
Ačkoliv tam všichni jezdí často, většina žáků ještě
nenavštívila největší pamětihodnost města –
broumovský klášter. My jsme tu na jednom místě
odhalili mnohé zajímavosti našeho kraje a seznámili
jsme se s historií Broumovska. Prošli jsme s
průvodcem celý areál kláštera, kostel Sv. Vojtěcha i
klášterní sklepení s vambereckými mumiemi. V muzeu
jsme si prohlédli všechny exponáty i výstavu nerostů a
zkamenělin. Musím pochválit všechny žáky za to, že
se při prohlídce, kterou s námi absolvovali i cizí turisté,
chovali velmi pěkně a pozorně, byť byli někteří na
takových místech poprvé v životě. Je to pro ně určitě
zajímavá zkušenost. Ve škole následujícího dne
odpovídali v „Broumovském testíku“ na otázky spojené
s tímto výletem. Všichni uspěli na výbornou!

29. června k nám do školy přijela
skupina historického šermu Mundus
pauperí.
Na zahradě mateřské školy se nám
předvedli v historických kostýmech a
zahráli několik scének z období drsného
středověku. V přestávkách nechali dětem
vyzkoušet rytířskou zbroj a odhalili některé
triky bojových scén. Ukázali dětem, že takové představení není propagací násilí, jak by se mohlo na
první pohled zdát, ale je to dobře nacvičené divadlo, při kterém si nikdo neublíží. Nakonec, jako v každé
pohádce, zlo bylo potrestáno a dobro zvítězilo.
A pak už zbylo jen 30. června rozdat vysvědčení – plody naší celoroční práce – rozloučit se s
odcházejícími čtvrťáky Hanou Šálovou, Danielem Vackem a Danielem Kopáčkem a popřát jim hodně
zdaru v nové škole. Všem školákům jsme nachystali malé občerstvení, maminky dětem napekli různé
dobrůtky a naposled v tomto školním roce jsme si pohráli a taky zatančili. Loučení se školním rokem bylo
veselé, i když se mnohým kamarádům bude stýskat. Ale prázdniny utečou jako voda a brzy se tu zase
sejdeme.
Mgr. Marie Hanzlíková (ředitelka školy)
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