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Manželé Květa (79) a Jan (80) Pejchalovi z osady Bělidlo se v sobotu dopoledne stali opět po
letech nevěstou a ženichem. Oslavili diamantovou svatbu.
Po dlouhých šedesáti letech hlasitě vyřčené „ANO” si tentokrát zopakovali v prostorách
jetřichovského obecního úřadu. Stejně tak jako před deseti lety, kdy zde oslavili zlatou svatbu.
Svou úplně první svatbu měli 22. prosince 1951 v nedalekém Meziměstí.
Sobotnímu slavnostnímu okamžiku na úřadě předcházel velkolepý průvod pořádaný
jetřichovskými dobrovolnými hasiči, v němž nechyběly stará hasičská technika či koňské spřežení.
Před domem Pejchalových se tyčila bohatá slavobrána, kterou diamantovým manželům vyrobili
jejich sousedé.
Svůj velký den si Květa a Jan Pejchalovi užili se svými nejbližšími v kruhu rodinném. Spolu s
dcerami, sourozenci, vnoučaty i pravnoučaty jeli po obřadu do Křinic, kde se v tamní restauraci
konala svatební hostina.
Květa a Jan Pejchalovi mají dvě dcery, čtyři vnoučata a čtyři pravnoučata. Receptem na
šťastné manželství je podle nich umění odpouštět, dále je zapotřebí také velká oboustranná
tolerance.
„Nikdy jsme neměli dluhy. Na co jsme neměli peníze, to jsme si nekoupili,” prozradili Květa a
Jan Pejchalovi další z velkých tajemství, jež činí jejich život šťastným.
(Náchodský deník 21.12.2011)
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INFORMACE PRO OBČANY:
Usnesení z veřejného zasedání ZO v Jetřichově ze dne 27.10.2011
1. ZO schvaluje program veřejného zasedání bez výhrad
2. ZO souhlasí s kontrolou usnesení z minulého veřejného zasedání ze dne 30.6.2011 4.8.2011 bez
výhrad.
3. ZO schvaluje zprávy finančního a kontrolního výboru bez výhrad/jsou přílohou usnesení/.
4. ZO schvaluje finanční zprávu o hospodaření obce k 30.9.2011 bez výhrad.
5. ZO schvaluje rozpočtová opatření-změny v rozpočtu bez výhrad /jsou přílohou usnesení/.
6. ZO schvaluje prodej pozemku p.č.90/2 po zaměření geodezií Náchod podle usnesení z loňského
roku a to p.Pokorný nové p.č.90/3, p. Vlach par.č. 90/2 a zbytek zůstane obci nové p.č.90/4.
/zaměření pozemků je přílohou usnesení/
7. ZO bere na vědomí projednání užívání obecního pozemku p.Hornychem a ostatními obyvateli domu
č.p.139 a č.p.140 takto: Pan Hornych podepíše vyjádření, že vždy umožní přístup přes obecní
pozemek v sousedství jeho domu pro dovoz objemných nákladů, pokud bude o dopravě tohoto
nákladu včas informován obyvateli domu č.p.139 a č.p.140.
8. ZO souhlasí s bezúplatným převedením zemědělských pozemků od pozemkového fondu na obec
Jetřichov. Jedná se o pozemky p.č.885/3 a 887/9, které jsou určeny územním plánem k zástavbě
bytovými domy /kopie žádosti doložená u zápisu/.
9. ZO bere na vědomí přidělení uvolněného bytu v č.p.103 p.Zdeňku Etlíkovi na základě pořadníku
obce.
10. ZO bere na vědomí novou smlouvu s Tomovými parky na údržbu dětského hřiště v příštích letech.
11. ZO schvaluje opravu odměn starosty a místostarostů dle usnesení č.891, kterým se změnilo
nařízení vlády č.37/2003 Sb., /je přílohou usnesení/.
12. ZO bere na vědomí nabídku p.Abelyho na bezpečnostní systém v Heinzlově vile a souhlasí s jeho
realizací.
13. ZO schvaluje realizaci projektu chodníků v obci a schválilo firmu HAUCK Česká Skalice jako
projektanta .
14. ZO schvaluje, že poplatky ze služeb dané předpisem budou navýšeny o DPH z důvodu toho, že
obec se stala plátcem DPH /je přílohou usnesení/.
15. ZO schvaluje, že část poplatku obci za trvalé odnětí pozemků z lesní půdy bude použito na
profinancování projektu odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pokud to bude možné.
16. ZO stanovuje v souladu s § 102 ods.2, písm.a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších
předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření účelově
přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Usnesení z veřejného zasedání ZO v Jetřichově ze dne 22.12.2011
ZO schvaluje program veřejného zasedání bez výhrad.
ZO souhlasí s kontrolou usnesení z minulého veřejného zasedání ze dne 27.10.2011 bez výhrad.
ZO schvaluje zprávy finančního a kontrolního výboru bez výhrad /jsou přílohou usnesení/.
ZO schvaluje rozpočtová opatření-změny v rozpočtu ke dni 31.12.2011, bere na vědomí rozpočtové
změny k 30.11.02011 a souhlasí, že poslední změny v rozpočtu provede starosta obce, pokud dojde
ještě k platbám nebo příjmům mimo plán do konce roku 2011. /přílohou usnesení/
ZO souhlasí bez výhrad s finanční zprávou o hospodaření obce k 30.11.2011
ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2012 do schválení rozpočtu pro rok 2012 /je přílohou
usnesení/
ZO schvaluje příkaz k inventarizaci majetku k 31.12.2011 a schvaluje inventurní komise pro
jednotlivé úseky ve složení Abely, Gorgan, Janoušek a Seidlová, Chráska, Školník. Je přílohou
usnesení.
ZO schvaluje prodej pozemku č.90/4 v katastru obce Jetřichov, výměra 15 m2 p.Hamplovi a to za
cenu sjednanou obsahující cenu pozemku v místě obvyklou a náklady spojené s prodejem.
ZO schvaluje pro rok 2012 podání žádosti o dotaci z „Programu obnovy venkova“ na projekt hlásiče
rychlosti za cenu 86 040,- Kč na p.p.č.1462/1, realizace projektu květen-červen 2012
ZO souhlasí s nabídkou rozměření par. č.1000/1 na dvě parcely
ZO schválilo jednání s firmou, která by měla zastupovat obec v jednání o dotaci na kanalizaci s tím,
že poté svolá ZO, aby rozhodlo, zda využije služby této firmy.
ZO schvaluje pro rok 2012 na vyhrnování sněhu p. Seidla Zdeňka.
ZO schválilo pana Zdeňka Seidla jako správce dětského hřiště s tím, že mu bude stanovena
odměna dohodou o vykonání práce.
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Usnesení z veřejného zasedání OZ v Jetřichově ze dne 9.1.2012
1. ZO schvaluje program veřejného zasedání bez výhrad.
2. ZO souhlasí s podpisem mandátní smlouvy s firmou ERV /Ekologický rozvoj a výstavba/ s.r.o. na
zpracování žádosti o dotaci a přípravu a zajištění dotace na kanalizaci v obci Jetřichov.

Svozy komunálního odpadu r. 2012
Jetřichov
(svozy v pondělí)

9.1.2012
23.1.2012
6.2.2012
20.2.2012
5.3.2012
19.3.2012
2.4.2012
16.4.2012
30.4.2012
14.5.2012
28.5.2012
11.6.2012
25.6.2012

21. – 22. 01
28. – 29. 01.
04. – 05. 02.
11. – 12. 02.
18. – 19. 02.
25. – 26. 02.
03. – 04. 03
10. – 11. 03.
17. – 18. 03.
24. – 25. 03.

Bělidlo a směr Hynčice
(svozy ve středu)

9.7.2012
23.7.2012
6.8.2012
20.8.2012
3.9.2012
17.9.2012
1.10.2012
15.10.2012
29.10.2012
12.11.2012
26.11.2012
10.12.2012
24.12.2012

11.1.2012
25.1.2012
8.2.2012
22.2.2012
7.3.2012
21.3.2012
4.4.2012
18.4.2012
2.5.2012
16.5.2012
30.5.2012
13.6.2012
27.6.2012

11.7.2012
25.7.2012
8.8.2012
22.8.2012
5.9.2012
19.9.2012
3.10.2012
17.10.2012
31.10.2012
14.11.2012
28.11.2012
12.12.2012
26.12.2012

Když rozbolí zuby
Stomatologická lékařská pohotovost oblast Broumov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 09.00 - 11.00 hod.
(leden – březen 2012)
ZS VEBA – Olivětín 66,
491 502 525
MUDr. Vjačeslav
Ogriščenko
Broumov
MUDr. Lukáš Neoral ml.
ZS Police nad Metují
491 541 654 602 333
427
MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov
603 479 084
MUDr. Daniel Blažek
ZS, Police nad Metují
491 543 844
MUDr. Jaroslava
Horní 109, Teplice nad
491 581 394 602 333
Neoralová
Metují
460
MUDr. Jan Kubec
ZS Police nad Metují
491 543 398
MUDr. Josef Práza
ZS Machov
491 547 139
MUDr. Dana Kapitánová
ZS, Meziměstí
491 582 381
MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov
603 479 132
ml.
MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov
491 524 334

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/oblastbroumov-32259/
Výroční zpráva Školského výboru obce Jetřichov
Školský výbor byl zvolen dne 22.12.2010 usnesením ZO Jetřichov ve složení: předseda výboru –
Filip Chráska, členové výboru – Monika Volfová a Dagmar Plhalová. V lednu byl předsedou výboru
napsán Statut školského výboru, který podepsali starosta Jaroslav Doležal a místostarosta Jan Gorgan.
V roce 2011 se uskutečnilo celkem 7 schůzí školského výboru a to v termínech
11.2.2011,21.2.2011,14.3.2011,18.4.2011,23.5.2011 (malá schůze), Poslední schůze se konala
5.9.2011 a další se bude konat na konci prosince. Intenzita prvních měsíců se odvíjela od
připravovaných činností výboru.
Členové výboru se chronologicky aktivně podíleli na těchto činnostech:
1) Návštěva školy a školky, seznámení s inventářem,s ředitelkou zařízení, apod.
2) Mimoškolní činnosti
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3) Návrh směrnice Obec x Škola
4) Akce školy, obce a TJ Sokol: a) Školní karneval pro děti
b) Den matek
c) Dětský den
5) Počítačový kurz
Nejdříve Filip Chráska členky výboru seznámil s ředitelkou školy a školky paní Mgr. Hanzlíkovou,
která je provedla celým školským zařízením, informovala členky o nových investicích obce do školy a
zařízení pořízených z grantů MŠMT. Sdělila, jaké vybavení školy může výbor využívat ke svým
činnostem a navrhla kroky, kterými by zlepšil komunikaci a spolupráci s obcí. Tyto tipy jsme jako školský
výbor kriticky zhodnotili a vyvodili možné činnosti školského výboru do budoucna.
Mimoškolní činnosti jsme začali organizovat poprvé dne 14.4.2011. Od té doby proběhlo do konce
tohoto roku 25 akcí. Akce se konaly vždy ve čtvrtek mezi 16.-18. hodinou a vstupné bylo 10Kč pro
zúčastněné děti i dospělé. Tyto vybrané finance se evidují a využívají k nákupu pomůcek, ingrediencí,
papíru, ad. na základě proplácených účtenek organizátorům akcí. Proběhlo 7 akcí na ruční práce
s různými tématy, 4 akce na sport, cvičení a tanec, 6 akcí na vaření a pečení a 8 akcí na výlety a hraní
v přírodě i pod střechou. Akce navštívilo celkem 33 různých dětí. Z toho bylo 25 dětí z Jetřichova, 5
z Hynčic a 3 děti z ostatních obcí. Docházelo na akce od 5-ti do 16-ti dětí. Průměrná návštěvnost akcí je
9,7 dětí, čili 10 dětí. Věková struktura zúčastněných dětí se pohybuje od 2-14 let. Akci rovněž
navštěvovalo během roku 8 matek a babiček, které si činnosti zkusily se svými dětmi a vnoučaty. Na
akci se podílelo dohromady 11 organizátorů. Průměrná účast organizátorů na akcích je 3,5 organizátora
na jednu akci. Nejvíce se organizačně podílely na akcích pí. Ing. Marta Hopjanová – 24 akcí, Jana
Gorganová – 14 akcí, Iva Reichlová -11 akcí, Dáša Plhalová – 11 akcí. Dalšími zúčastněnými
organizátory byly: Monika Volfová, Míša Mervartová, Filip Chráska, Alena Frydrychová, Jiřina Zelená,
Petr Kuneš a Šárka Ševcová. Všichni velice moc přispěli k hladkému průběhu akcí. Mimoškolní činnosti
hodnotí školský výbor jako vydařené a souhlasí s jejich pokračováním i v příštím roce. Na základě
vyhodnocení mimoškolních činností uvažuje předseda výboru o rozšíření členské základny o další dva
členy.
Školský výbor vypracoval v dubnu a květnu 2011 po dohodě s ředitelkou školského zařízení pí. Mgr.
Hanzlíkovou a starostou obce p. Jaroslavem Doležalem a po poradě se členy Finančního výboru obce
Jetřichov pod vedením pí. Ilony Seidlové nový dokument upravující vztah mezi školským zařízením a
obcí. Dokument se nazývá Směrnice starosty obce 1/2011 k řízení škol a školských zařízení zřizovaných
obcí Jetřichov a vymezuje vztah dvou organizací jako právních subjektů. Dále vymezuje povinnosti
zřizovatele, povinnosti starosty obce, povinnosti ředitele příspěvkové organizace, rozpočet školské
organizace a jeho procesy, hospodaření příspěvkové organizace, hlavně rozdělení příjmů podle typu
výdajů, předkládání účetních výkazů, dlouhodobý hmotný majetek v užívání školské organizace,
definování doplňkové činnosti a systém zpráv o činnosti organizace. Z těchto plynou závěrečná
ustanovení, kterými by se měly obě strany řídit. Směrnice byla v navrženém znění schválena usnesením
ZO dne 30.6.2011 a implementována správou obce.
Školský výbor se účastnil akce pořádané školou, která nesla název Dětský karneval a která se
konala dne 3.3.2011 od 9-12 hod. v KD Jetřichov. Akce se zúčastnil nakonec pouze předseda výboru,
který pomohl s hladkým průběhem celé akce a vypomohl zaměstnankyním školského zařízení
s organizací akce.
Školský výbor se částečně podílel na Dni matek, pořádaném Obcí Jetřichov ve spolupráci se školou
a školkou. Školský výbor zařídil hladký průběh vystoupení meziměstských mažoretek pod vedením
Lenky Faltové.
Školský výbor se podílel aktivně na akci TJ Sokol – Dětském dni, kde se dva členové aktivně zapojili
do pomoci s organizací zábavy pro děti. Chybějící členka za sebe poslala náhradu, takže školský výbor
se na této akci podílel v plném počtu.
Závěrem se školský výbor shodnul na pořadatelské činnosti na těchto akcích i v příštím roce, pokud
situace nedovolí jinak. Školský výbor zatím neuvažuje o rozšíření činnosti na další akce pořádané
složkami obce a neplánuje organizovat vlastní akce tohoto typu pro veřejnost.
Na popud a se svolením pí. ředitelky Mgr. Hanzlíkové se členové školského výboru rozhodli
organizovat kurz PC pro začátečníky v prostorách ateliéru ZŠ Jetřichov. Po nabídce v Jetřichovském
zpravodaji č.4/2011, který vyšel 17.7.2011 se přihlásily do kurzu čtyři zájemkyně a jeden zájemce. Dnes
se počet účastníků pravidelného počítačového kurzu stabilizoval na čtyřech účastnicích, které dochází
pravidelně vždy v pátek mezi 18.00-20.00. Kurz probíhá od 30.9.2011 a do konce roku proběhlo 9
sezení. Předseda výboru Filip Chráska souhlasil s pokračováním a provozováním této činnosti i v příštím
roce.
Filip Chráska
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Školní stránky
Vážení rodiče,
Blíží se zápis dětí do prvního ročníku základní školy, a proto Vám chceme poskytnout informace,
které byste měli znát ještě před nástupem dítěte do školy.
Byli bychom rádi, kdybyste se rozhodli zapsat své dítě na naši školu. Jsme přesvědčeni, že se
kvalitou vzdělání vyrovnáme velkým městským školám, a že je dokážeme i v ledasčem překonat.
Určitě máme co žákům nabídnout – dobré pedagogy, malý rodinný kolektiv, pěkné prostředí,
moderní a pestré materiální vybavení, každodenní přístup k výpočetní technice a hlavně individuální a
přátelský přístup.
Chceme, aby se děti do školy těšily a rozvíjíme v nich vrozenou touhu po poznání. V hodnocení se
neomezujeme jen na klasické známkování, ale hodnotíme děti širším slovním hodnocením. Ve škole
panuje přátelská rodinná atmosféra, a to jak mezi dětmi, tak i mezi zaměstnanci. Snažíme se o to, aby
naše učební plány navazovaly na základní školy v Meziměstí a v Broumově a spolupracujeme s
tamními učiteli. Tím zajišťujeme plynulý a bezproblémový přechod z malé venkovské školy na velkou
městskou školu.
Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, obracejte se
kdykoliv na mě.
Mgr. Marie Hanzlíková
(ředitelka školy)

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
proběhne v naší škole
ve středu 8. února 2012 od 13 do 16 hodin
v prostorách základní školy.
S sebou přineste občanský průkaz a rodný list dítěte.
(Pokud by někomu termín zápisu nevyhovoval, je možné domluvit
individuální dodatečný zápis žáka do školy v zákonem stanoveném termínu
od 15. ledna do 15 února.)

***
V den zápisu se v dopoledních hodinách uskuteční
tradiční společná akce MŠ a ZŠ – TĚŠÍME SE DO ŠKOLY –
kterou pro své mladší kamarády připravují žáci školy.
Zveme všechny rodiče!
Můžete si prohlédnout prostory školy a pobavit se při soutěžích se svými dětmi. K nahlédnutí budou
k dispozici všechny základní vzdělávací dokumenty
(Školní vzdělávací program, učební plány, atd.)
www.skolajetrichov.webnode.cz

PŘÍSPĚVKY ORGANIZ ACÍ
Zpráva o činnosti hasičů v roce 2011
Rok 2011 byl zahájen výroční valnou hromadou. K 31. 12. 2011 měl náš sbor 76 členů, z toho 17
dětí. Celá naše činnost se řídila plánem činnosti schváleným na výroční valné hromadě 22. 1. 2011.
Rovněž schválená usnesení byla v roce 2011 splněna.
A teď něco k našim dalším činnostem v roce 2011:
V lednu roku 2011 jsme pořádali již tradiční Hasičský ples s vepřovými hody. K tanci a poslechu hrála
hudební skupina DOTEKY. Ani bohatá tombola bohužel nepřilákala větší množství účastníků. Ale ti, kdo
přišli, se bavili až do časných ranních hodin.
V březnu jsme provedli návštěvu všech našich členek a byla jim dvěma členy výboru panem
Janouškem Jakubem a panem Janouškem Antonínem předána kytička k MDŽ.
Z kraje dubna se nám podařilo zpeněžit staré vycházkové uniformy. V průběhu dubna jsme
připravovali hřiště na pálení čarodějnic.
30. dubna jsme pořádali již tradiční pálení čarodějnic. Akce se díky příznivému počasí, účasti
několika místních čarodějnic a mnoha ostatních návštěvníků velmi vydařila.
V průběhu května jsme připravovali cvičiště na okrskovou hasičskou soutěž. Byl zde odpracován
nespočet brigádnických hodin.
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V sobotu 21. května 2011 od 13,00 hodin se konala na hasičském hřišti v Jetřichově hasičská soutěž
Meziměstského okrsku, které se zúčastnila většina družstev z okrsku, těžko říci, jestli to bylo stokorunou,
kterou každé zúčastněné družstvo dostalo. Soutěž se vydařila a naše družstvo bylo v horní polovině
startovní listiny.
V červnu byly přidělány žlaby na hasičskou boudu nahoře na hřišti.
4. června jsme na dětském dnu, který byl na Sokolském hřišti, zajišťovali střelbu ze vzduchovky,
džberovku a pěnu, kterou provozujeme stále s větším úspěchem.
V průběhu června se družstvo mužů zúčastnilo hasičské soutěže v Polsku, kde dosáhli na pěkné
umístění.
9. září se konalo taktické cvičení jednotek SDH, naše jednotka byla v záloze.
Aplikačního cvičení se zúčastnilo 6 členů výjezdové jednotky. Byl nahlášen požár školy v Teplicích
nad Metují, voda se sála z řeky – byla zřízena dálková doprava vody. Všichni se pak zúčastnili
následného školení.
17. září 2011 jsme pořádali již tradiční hasičskou soutěž o pohár starosty Jetřichova. Soutěže se
zúčastnilo celkem 9 družstev, z toho 2 družstva žen. Předskokany soutěže se stali jetřichovské děti,
které ve dvou útocích předvedli vynikající výkony. Tímto jim musíme vyjádřit náš obdiv a poděkovat panu
Sobolovi, který se dětem plně věnuje. Samotná soutěž se skládala ze dvou netradičních útoků, kdy část
družstva přeběhla kladinu, všichni přeběhli přes ponton, útoky proskočily oknem, kterým protáhly také
hadice, stříkalo se na plechovky. Pořadí bylo následující: ženy: 1. místo Hejtmánkovice, 2. místo
Otovice, muži: 1. místo Jetřichov, 2. místo Hejtmánkovice, 3. místo Ruprechtice, 4. místo Otovice, 5.
místo Vižňov, 6. místo polská Nowa Wies, 7. místo hasiči od polských Mazurských jezer. Počasí nám
přálo. Soutěž se v duchu přátelské atmosféry vydařila. Po soutěži jsme poseděli s našimi kolegy z
Polska.
Spousta našich členů stráví přípravou a organizací mnoho hodin. Musíme ale konstatovat, že to
dělají stále ti samí lidé a jistě by tyto členy potěšilo, kdyby si mohli odpočinout. Tudíž žádáme ty členy,
kteří se nezapojují do pořádání akcí, aby také přidali ruku k dílu. Za případný zájem děkujeme.
V říjnu členové našeho sboru pomáhali při pořádání zábavy u příležitosti Hubertovy jízdy. V režii
našeho sboru jsme zajišťovali občerstvení ve výčepu, baru a v kuchyni.
V sobotu 19. listopadu jsme pořádali Posvícenskou taneční zábavu, již tradičně spojenou s
Vepřovými hody. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Mamut s.r.o. Zábava se bohužel vůbec
nevydařila.
V prosinci jsme překvapili manžele Pejchalovi a připravili pro ně drobnou oslavu jejich už diamantové
svatby. Těší nás, že k tak významnému okamžiku došlo a těšíme se na další. Zároveň ještě jednou
přejeme novomanželům hodně štěstí a zdraví.
Zpravidla jeden den v měsíci se provádí údržba hasičských aut. Zde byl odpracován další nespočet
brigádnických hodin.
Obec Jetřichov nám zakoupila nové auto, které zatím slouží ke všem možným účelům.
Činnost výjezdové jednotky: 19. 4. požár lesa na vrcholu Ruprechtického špičáku, 10. 5. požár lesa v
porostu v oblasti Ruprechtického špičáku, 5. 8. oznámen silný hustý kouř v oblasti Jetřichova, vyhlášen
první požární stupeň... následně zjištěno, že jde o planý poplach, 18. 8. požár paseky u Ruprechtického
špičáku.
V roce 2011 byly provedeny
návštěvy všech jubilantů a byl jim
předán dárkový balíček.
A nyní několika čísly k účasti členů
výboru na pravidelných schůzích:
Výbor je 13-ti členný a schází se
pravidelně jednou měsíčně, vždy 1.
pátek. Výborových schůzí bylo v roce
2011 celkem 12. Celková účast členů
výboru na schůzích činila 85%, což je o
3% více než v loňském roce.
Na závěr naši zprávy děkujeme
všem našim členům, kteří se svým
aktivním
přístupem
podíleli
na
brigádách a na všech akcích, které
jsme v roce 2011 pořádali.
Velké dík patří také našim spoluobStránka 6

čanům, kteří nejsou členy hasičů, a přece n/ám velmi pomáhají při pořádání různých akcí. Jedná se
především o pana Stanického a paní Ptáčkovou.
Nesmíme také zapomenout poděkovat všem rodinným příslušníkům, kteří s námi mají trpělivost a
tolerují naši hasičskou činnost.
Naše poděkování patří také obecnímu úřadu a starostovy obce Jaroslavu Doležalovi, kteří nám vždy
vyšli vstříc.
Výbor SDH Jetřichov

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Diamantová svatba
V sobotu dne 17. prosince 2011 byla na Bělidle č. 136 velká sláva. Manželé Pejchalovi oslavovali 60
let společného života a s nimi jejich rodina a mnoho jejich přátel a známých. Říká se tomu „Diamantové
svatba“. Je to dlouhý kus života a poštěstí se to málo komu. Za těch dlouhých šedesát let si s každým
osud pěkně pohrává – nemoci nevyjímaje.
Pár obrázků vám napoví, jak se celá ta velká sláva odehrávala. Přijeli hasiči se starou stříkačkou a s
koňmi, s velkým hasičským autem, s malým hasičským autem, přijela i záchranka aby to bylo i trochu
recese. Přišli kamarádi hasiči i náš hasičský dorost. Udělali špalír, děda všem poděkoval a pak spolu
babičkou nasedli na starou
stříkačku a jelo se na úřad.
Jako obřadní síň byla
připravena
a
vyzdobena
jedna třída ve škole. Paní
učitelka zahrála na piáno, děti
odrecitovaly básničky a pan
starosta měl moc pěknou řeč.
Není to lehké oddávat
manžele, kteří jsou spolu už
60 let. Ještě přípitek a pak
celá rodina spolu odjela na
hostinu.
Myslím, že se to vydařilo,
že se to dědovi i babi líbilo a
budou mít pěknou vzpomínku
a my taky....
Marie Chaloupková,
Bělidlo
PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom moc poděkovat všem lidem, kteří s námi oslavili naši diamantovou svatbu. Velice se
nám líbilo, že nás naši hasiči z Jetřichova odvezli k výboru na krásné staré stříkačce. Moc si vážíme, že
přijeli i hasiči z Meziměstí a že se s námi projela i opravdová sanita. Ženy ze SPOZ vyrobily nádhernou
výzdobu, která udělala nádhernou atmosféru a připravily s dětmi z Jetřichova příjemné překvapení.
Děkujeme všem dětem, které recitovaly. Potěšil nás taky dojemný projev pana starosty Doležala. Všichni
jste nám udělali velikou radost, jak jste to připravili a že na nás myslíte.
děkují Jan a Květa Pejchalovi z Bělidla

Reportáž z vánočního pětiboje
Po loňském, na poslední chvíli uspořádaném pětiboji dvojic v míčových hrách jsme letos s Lukášem
Mervartem měli dostatek času na přípravu.
Inspirováni harachovským nohejbalovým turnajem a jeho bohatým sponzorským zajištěním jsme si
rozdělili vesnici a obešli všechny vesnické podnikatele s žádostí o podporu tohoto sportovního zápolení.
Rozhodnutí to bylo správné, neboť každý oslovený podnikatel nám věnoval cenu. Děkujeme všem.
Zklamání nám naopak připravili účastníci, či spíše neučastníci. Po loňské, 10 teamové účasti, jich
letos přišlo jen 7, respektive 7,5. Ani tradiční silný soupeř, Joska Andrš, bohužel nikoho z gauče
zvednout nedokázal. Zůstal tedy aspoň jako divák. Poprvé v dlouhé historii tohoto klání nebyl Jetřichov
zastoupen ani jedinou „čistě Jetřichovskou“ sportovní dvojicí.
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Vážení, když už si někdo dá práci s tím,
abyste se o vánocích neuváleli na gauči, tak
byste to mohli ocenit svou účastí.
Teď už k samotnému turnaji. Na
pomyslnou startovní čáru se postavili za
JéJéčka
Joska
Pejchal
s
Jirkou
Sloupenským, Marvins s Dominikem a
Lukášem Mervatovic, Milan Škorpík s Otou
Havlíkem jako Pupíci, Kamil Linhart a Petr
Osoba za Jamajskej bob, Jirka Šlesarik a
Joska Wolf jako No name, Dušan Doležal a
Jirka Hlavatovič za Hučáky a na poslední
chvíli čest Hejtmánkovických sportovců
zachránivší Jarda Krátký s Tomášem
Grohem v roli Ježíšků.
Začali jsme tradičně hodem na koš, o
dělbě bodů rozhodl až dramatický rozstřel
třech týmů. Po první disciplíně vedli
Marvins, sledovaní No name a Hučáky.
Následoval nohejbal v němž dominovali Hučáci, Pupíci a Ježíšci. V líném tenisu se na pomyslnou
bednu vyšplhali Hučáci, těsně sledovaní Ježíšky, které stíhal Jamajskej bob.
Průběžně hraný stolní tenis vyhráli Noname, jimž jedinou porážku nadělil Jamajskej bob, využivší
jejich nerozehranosti.
Poslední disciplínu, volejbal, opanovali Hučáci, jimž se dvakrát neúspěšně postavil Jamaskej bob.
Třetí místo zaujali Marvins.
Sečtené výsledky dali nakonec tuto výsledkovou listinu: 1. místo Hučáci 26 b, 2. místo Marvins 17 b,
3. místo No name 16 b, 4. místo Jamajskej bob 16 b, 5. místo Pupíci 14 b, 6. místo Ježíšci 14 b, 7. místo
Jéjéčka 2 b.
Vyzvedl bych výkon Dominika Mervarta. Nejmladší účastník turnaje, věkem ještě žák základní školy,
nebyl v žádné disciplíně slabinou Marvins, ba naopak.
O plné půllitry a mlsné jazýčky se starala Míša Osobová. Výsledky sledoval a zapisoval Lukáš
Mervart. Objektivem fotoaparátu dění dokumentovali Kamil Linhart a Jitka Sloupenská.
Fotoreportáž je na stránce http://jet.rajce.idnes.cz/petiboj_25.12_2011_KD_Jetrichov
Pořadatelé děkují za podporu následujícím osobám a organizacím:
Obci Jetřichov za podporu a zapůjčení kulturáku, Mirce Salabové a Hance Kulhánkové z Potravin na
křižovatce za zásoby, TJ Sokol Jetřichov za záštitu nad akcí, Panu Janouškovi za teplo v kulturáku.
A zde je seznam firem a podnikatelů, kteří nám věnovali ceny pro sportovce: EKOSPOL s.r.o.,
Dřevoterm,
pivovar
Primátor,
Míra
a
Maruška Abely, Penzion
U Suchánků, Oldřich
Ducháč
ml.,
farma
Vlachovi,
Jaroslav
Novák,
rodina
Mervartova, Josef Novák
NOKA,
Restaurace
Svatá
Magdalena,
Michal
Kouba
a
Nejlevnější
pneu,
Restaurace U Seidlů,
Jan
Školník,
Dušan
Doležal, Václav Pumr.
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