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Velikonoční pro holky

Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.
Velikonoční pro kluky

Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Slovo úvodem
Jménem všech, kteří zpravodaj připravují, vám
přeji příjemné prožití Velikonoc.
Opět je nutné připomenout, že přispívat do
zpravodaje může každý, neboť především na námětech
občanů a organizací by měl být zpravodaj založen.
Zároveň je možné otisknout zajímavé fotografie nebo

grafické prvky. Jakékoliv návrhy a připomínky ke
zkvalitnění obsahu nebo grafiky zpravodaje jsou stále
vítány.
M. Doležal

Poděkování:
Manželé Čeplovi děkují anonymnímu dárci za překvapivý dárek k Ježíškovi pro syna
Martina, kterému dárek udělal velikou radost a bude mu sloužit dlouhou dobu.
INFORMACE PRO OBČANY:

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012
Příjmy
Položka / §
1111
1112
1113
1121
1211
1340
1341
1361
1511
4112
4116
§
1032
3612
3613
3725
6171
6310
6399

Výdaje

Název
DPFO ze záv. čin. a fun.pož.
DPFO ze SVČ
DPFO z kapitál. výnosů
DPPO
DPH
Popl. za provoz a odstr. odpadů
Poplatek ze psů
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinv. transfery. ze SR
Ostatní neinves. transfery ze SR
Celkem
Ostatní produkční činnosti - lesy
Příjmy z pronájmu byt. prostor
Příjmy z pron. nebyt. prostor
Odpady EKO-KOM
Činnost místní správy
Příjmy z úroků
Ost. fin. operace - vratka DPH
Celkem

Kč
680.000,250.000,60.000,580.000,1.545.000,90.000,3.300,5.500,482.000,141.230,143.920,3.980.950,120.000,550.000,140.000,50.000,35.000,3.000,70.000,968.000,-

Zůstatek rok 2011 - FIN

1.700.559,-

Příjmy celkem vč. zůstatku z roku 2011

6.649.509,-

§
1032
2212
2219
2321
3113
3314
3319
3349
3392
3399
3419
3612
3613
3631
3722
3745
5512
6112
6171
6310
6320
6402
3725

Název
Produkční činnosti (lesy)
Silnice
Chodníky
Kanalizace – projekt
Školy
Knihovna
Kronika a kultura
Zpravodaj
KD
SPOZ – ost. záležitosti kult.
Tělovýchova
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářtví
Veřejné osvětlení
Odpady
Péče o veřejnou zeleň
Hasiči
Zastupitelstvo
Činnost místní správy
Služby peněžních ústavů
Pojištění
Vratka
Zneškodňování kom. odpadů
Výdaje rok 2012 celkem

Kč
120.000,100.000,200.000,520.000,543.920,10.000,13.000,27.000,200.000,30.000,30.000,400.000,50.000,70.000,300.000,200.000,100.000,450.000,2.344.959,18.000,80.000,2.300,840.330,6.649.509,-

Když rozbolí zuby

Svozy komunálního odpadu
Jetřichov
(svozy v pondělí)
02.04.2012
16.04.2012
20.04.2012
14.05.2012

Bělidlo a směr Hynčice

(svozy středa)
04.04.2012
18.04.2012
02.05.2012
16.05.2012

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
vytříděného z komunálního
odpadu
26.4.2012
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
30.4.2012
Podrobnosti níže

Stomatologická lékařská pohotovost oblast Broumov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 09.00 - 11.00 hod.
31. 3. –
MDDr. Petr
Poliklinika
602 333 466
01. 04.
Houštěk
Broumov
MUDr. Jaromír
17. listopadu 387,
07. 04.
602 304 594
Kopecký
Police nad Metují
MUDr. Libor
08. 04.
ZS Meziměstí
491 582 381
Kapitán
Bc. J. N.
ZS VEBA –
09. 04.
Ogriščenko Olivětín 66,
491 502 425
dentista
Broumov
ZS VEBA –
14. – 15.
MUDr. Vjačeslav
Olivětín 66,
491 502 525
04.
Ogriščenko
Broumov
21. 04. –
MUDr. Lukáš
ZS Police nad
491 541 654
22. 04.
Neoral ml.
Metují
602 333 427
28. 04. –
MUDr. Ladislav
Poliklinika
603 479 084
29. 04.
Růžička
Broumov
MUDr. Daniel
ZS, Police nad
01. 05.
491 543 844
Blažek
Metují
Horní 109,
05. – 06.
MUDr. Jaroslava
491 581 394
Teplice nad
05.
Neoralová
602 333 460
Metují
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU vytříděného z komunálního odpadu
Obec Jetřichov a firma Marius Pedersen a.s., si Vás dovoluje upozornit,

že dne

26.4.2012 zajistili svoz nebezpečných odpadů a elektrozařízení pro občany
Speciální svozové vozidlo bude sbírat tyto druhy odpadů:

Motorové, převodové a mazací oleje, barvy, ředidla, pryskyřice, lepidla, rozpouštědla, odmašťovací přípravky,
fotochemikálie, léky, pesticidy, (zahradní chemie včetně obalů), baterie (suché články), akumulátory, zářivky a
ostatní odpad s obsahem rtuti, televizory, monitory, lednice a ostatní elektrozařízení (PC, mikrovlnné trouby,
mobily, rádia, vysavače, žehličky apod.)
Nebezpečné odpady ze stavebnictví (eternit apod.) do tohoto svozu nepatří.
Svoz proběhne zastávkovým způsobem. Obsluhou svozového vozidla bude odpad přebírán přímo od občanů.
Občan předloží obsluze vozidla doklad o zaplacení svozu tuhého komunálního odpadu na rok 2012.
Odpad nesmí být shromažďován na určených místech před příjezdem svozového vozidla.
Odpad nesmí být shromažďován na jiných místech – odpad odložený na jiných místech nebude
odvezen.
SVOZOVÁ TRASA PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU.

Čtvrtek 26.4.2012
Jetřichov

křižovatka Hynčice-Jetřichov
Bělidlo – směr Meziměstí
křižovatka u hospody
u váhy
křižovatka Pasa

15:30
15:40
15:50
16:05
16:20

–
–
–
–
–

15:35
15:45
16:00
16:15
16:25

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Obec Jetřichov a společnost Marius Pedersen a.s., si Vás dovoluje upozornit,
že dne 30.4.2012 pro Vás zajistili svoz velkoobjemového odpadu
Obec i svozová firma má zájem na tom, abyste měli možnost zbavit se legálně odpadu, který se nevejde
do sběrných nádob (matrace, koberce, nábytek atd. ) a odpadu , který nepatří do sběrných nádob jako např.
papír, železo, plastové výrobky, pneumatiky.
Odpad uložte u sběrných nádob (popelnice) u domů!
Tento svoz provede několik vozidel a každé vozidlo odveze určitý druh odpadu. Proto je
důležité, aby jednotlivé druhy byly uloženy u sběrných nádob

viditelně odděleně a tak, aby je

bylo možné naložit. Netvořte nepřehledné haldy odpadů.

1. Popelářské auto bude sbírat – odpad, který se nevejde do popelnice – staré matrace, starý nábytek,
koberce, atd. Ostatní odpad musí být v pytlích, krabicích nebo svázaný tak, aby jej obsluha vozu mohla
naložit – drobný odpad volně pohozený na zemi nebude posádka vozu sbírat.

2. Avia bude sbírat – papír – noviny a časopisy dohromady pevně svázané, kartonový papír zvlášť pevně
svázaný; Pneumatiky z osobních vozidel – včetně disků; Železo (drobné části v sudech, kbelících atd.).
Noviny, časopisy a kartonový papír chraňte před případným deštěm.
Posádky jednotlivých vozů naloží ručně denně několik tun odpadu, a proto Vás tímto prosíme
o dodržení podmínek uložení. Dbejte prosím i o bezpečnost silničního provozu.

Odpad připravte u sběrných nádob v 7.00 hodin.
Neodvezeme lednice, televize, elektrozařízení a nebezpečné odpady. Svoz těchto odpadů se
uskuteční ve Vaši obci dne 26.4.2012.
Případné dotazy ke svozům odpadů zodpoví :
Za Marius Pedersen a.s. Josef Hamerský,

telefon: 491 524 691, 606 632 232

Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte šetřit přírodu ve Vašem okolí.
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Zimu máme za sebou, jaro klepe na dveře…
Konec zimy jsme zpečetili tradičním školním karnevalem
dne 6. března, který se konal v dopoledních hodinách
v místním kulturním domě. Kromě dětí MŠ a žáků ZŠ se ho
zúčastnili i někteří rodinní příslušníci. Rodiče si s maskami dali
opravdu záležet a paní učitelky celou akci dobře zorganizovaly.
Děkuji všem! Bylo to veselé dopoledne plné her a soutěží.
Všichni si to báječně užili.
http://www.skolajetrichov.webnode.cz/

Únorové ohlédnutí
Ve středu 8.2.2012 proběhl v naší škole zápis dětí
do 1. ročníku. Tato událost je pro nás každoročně
příležitostí, jak zábavně a nenásilně seznámit děti z
mateřské školy se školní docházkou a zároveň
školákům umožnit, aby si na vlastní kůži vyzkoušeli, co
všechno obnáší organizace a zajištění takové akce pro
děti. Stávají se totiž hlavními organizátory a průvodci
celého zábavného dopoledne. Několik týdnů před
zápisem už s učitelkami plánovali celý průběh akce,
kostýmy, pomůcky, odměny. Pro letošní rok vymysleli
"ŠMOULOVÁNÍ", protože Šmouly každý zná a každý je
má rád. Od rána připravovali prostory školy, aby
všechno klaplo podle plánu. Vytvořili šmoulí partu,
která se, v čele s Taťkou Šmoulou, celé dopoledne starala dětem ze školky o zábavu. Děti si s nimi prohlédly celou
školu a pak nám předvedly, co všechno dovedou - stříhaly, lepily, malovaly, počítaly, navlékaly korálky a uvařily si
kaši se šmoulůvkami. Za své snažení byly odměněny sladkostmi a drobnými suvenýry vlastní výroby. Dětem se ve
škole moc líbilo, tentam byl strach z odpoledního
zápisu. Školáci byli pořádně unavení, ale také
spokojení. Za dobře odvedenou práci dostali malou
odměnu a velké poděkování.
V odpoledních hodinách proběhl ve škole "ostrý"
zápis do první třídy. Zúčastnilo se ho 5 dětí naší
mateřské školy. 4 děti byly přijaty, rodiče jednoho
dítěte zažádali o odklad školní docházky. V září se tedy
budeme těšit na nové prvňáčky: Lauru Sauermannovou,
Šimona Poláka, Filipa Šálu a Ondru Zeleného. Do té
doby je ale čeká ještě spousta pěkných zážitků s
kamarády v mateřské škole.
A my jim přejeme, ať si to hezky užijí!
Více informací a fotografií na

www.skolajetrichov.webnode.cz
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Mgr. Marie Hanzlíková

Velikonoce jsou jedním z nejvýznamnějších křesťanských svátků, ale s oblibou je slaví i lidé,
kteří nejsou nábožensky založení. Každá země má při oslavách Velikonoc své tradice a zvyklosti.
Ty se samozřejmě liší, nicméně období, ve kterém tyto oslavy probíhají, je stanoveno ve stejnou
dobu - datum připadá na neděli po prvním jarním úplňku, který nastane po průchodu Slunce
jarním bodem.
Proč se Velikonoce slaví při prvním jarním úplňku ?
Slavení Velikonoc se odvozuje z židovské tradice. Ta byla spojena se dvěma svátky, které souvisejí s
obnovou přírody. Prvním z nich byl svátek pastevecký - na jaře se rodí nová zvířata. Druhým byl svátek
zemědělský, který je spojen s nekvašenými chleby a pálením prvního snopu úrody. Pro pastevce i
zemědělce byl první jarní úplněk začátkem nového roku, a tedy i nového života.
Židé pak před cca 3500 lety dali svátku jara nový význam svátkem Paschy: oslavou vyvedení
židovského národa z egyptského otroctví.
Současný význam pak Velikonoce dostaly Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním přede dvěma tisíci lety:
láska a život jsou silnější než smrt. Hrob není konečnou stanicí života. Pouta, která brání našemu životu,
se rozvazují. Skrze vzkříšení objevujeme nový život.
Jak tyto oslavy příchodu jara probíhají u našich nejbližších sousedů?

Velikonoce na Slovensku

“Veselá Veľká Noc!”

Příprava na Velikonoce na Slovensku obvykle začíná ruku v ruce s jarním úklidem a zdobením
domácností pučícími větvičkami (tzv.bažičkami) a barevnými stužkami. Pouze jednou za rok a
to právě na Velikonoce se peče zakulacený bochánek "paška". Pondělí otevírá prostor pro
velikonoční veselí, pro pomlázku, spojenou s koledováním.
Dalším zvykem je polévat děvčata vodou, anebo je házet do potoka či rybníka. Důvodem je
předat životodárnou fyzickou i duševní sílu vody milované osobě – děvčeti.
Obdobné polévání vodou praktikují i děvčata na velikonoční úterý. V tento den mohou šlehat
chlapce právě děvčata, proto se tomu dni říká Odplatné nebo Odvetné úterý.

Velikonoce v Polsku

“Wesolych swiat!”

Poláci nazývají velikonoční svátek "Wielkanoc", což značí "velkou noc", neboli noc vzkříšení
Krista. V Polsku je velikonočním symbolem tzv. požehnaný košík. Na Boží hod velikonoční lidé
připraví košíky, do nichž vloží kraslice, chléb, koláč, sůl, pepř a bílé klobásky a s tímto košíkem
pak jdou do kostela a nechají si ho požehnat. Říká se, že "velký půst", který začíná 40 dní před
Velikonocemi neskončí, dokud košík není v kostele požehnán.
Vše, co je obsaženo v košíku, má svůj význam. Vajíčka znamenají, že Kristus vstal z mrtvých,
chléb a sůl jsou pro dobré zdraví a bohatý život, o párcích se předpokládá, že jsou s nástupem
jara žádostí o dostatek jídla a plodnosti.
Na Velikonoční pondělí chlapci vymrskávají děvčata malou vrbovou větvičkou. Děvčata se jim
pak mohou pomstít o den později. V ten den chlapci rovněž číhají na děvčata, aby je mohli
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pokropit vodou nebo voňavkou. Říká se, že to děvče, které je chycené a polité vodou, se do
jednoho roku vdá.

Velikonoce v Rakousku

“Frohe Ostern!”

V Rakousku se hraje hra s vajíčky, kdy si je soupeři snaží navzájem nakřápnout.
V rámci Velikonoc se koná i festival, lidé pečou preclíky ve tvaru věnečku a nejtypičtější barvou
vajíček je na Zelený čtvrtek, jak jinak než zelená.
Velikonoce jsou jedním z nejvýznamnějších křesťanských svátků, ale s oblibou je slaví i lidé, kteří nejsou
nábožensky založení. Každá země má při oslavách Velikonoc své tradice a zvyklosti. Ty se samozřejmě
liší, nicméně období, ve kterém tyto oslavy probíhají, je stanoveno ve stejnou dobu - datum připadá na
neděli po prvním jarním úplňku, který nastane po průchodu Slunce jarním bodem.
Pojďme se nyní podívat jak tyto oslavy příchodu jara probíhají v Německu.

Velikonoce v Německu

“Frohe Ostern!”

Velikonoce v Německu začínají mší, která se koná v sobotu večer a pokračuje až do nedělního
rána. Další tradicí je i "velikonoční oheň", kdy se nashromáždí staré vánoční stromky na
předem vyhrazeném místě a poté se podpálí. Celý tento proces má symbolizovat odstranění
posledních zbytků zimy.
V městečku Oberammergau se tradičně koná pašijová hra, která vypráví o utrpení, ukřižování a
smrti Ježíše Krista. V této šestihodinové hře účinkuje na 1200 vesničanů. Děti hrají hru na
"čokoládový polibek", která se hraje s
čokoládovými bonbony ze želatiny a cukru.
Cílem je spolknout co nejvíce bonbonů, aniž
by vám ostatní stihli rozmazat čokoládu po
tvářích.
Vítězem je ten, kdo sní co nejvíce bonbónů a
má nejčistší obličej.

Z činnosti TJ SOKOL
MASOPUST A OSTATKOVÁ ZÁBAVA 2012

Letos se opět konal tradiční průvod masek. Sešlo
se jich 14, což byla pěkná účast. Objevovaly se oblíbené
masky čarodějnic, šenkýřek, mnichů, jeptišek a starých
hrbatých bab, ale také nové jako jezdec na závodním
pštrosu nebo hippie. Průvod vyrazil kolem 9-té
v doprovodu osvědčených muzikantů na povoze, který
táhli koně p. Dostála z Otovic. Ten své miláčky kočíroval
bez jakýchkoliv problémů skoro celou obcí během dne
a patří mu velký dík.
Masky se vydaly trasou na Bělidlo, prošly areálem
firmy NejlevnějšíPneu.cz, navštívily Loučnou a dolní
část Jetřichova, aby po menší pauze vyrazily až na horní
konec obce a vyšláply směrem dolů. Masky mi říkaly, že
byly po cestě hýčkané výbornými pochutinami, ať už

sladkými
nebo
slanými
a
napájeny
těmi
nejvybranějšími moky. Za pohostinnost občanům
Jetřichova velice děkujeme a rovněž musíme
poděkovat za bohatou tombolu, která se vybrala.
Masky mají každoročně náročný program a i letos ho
parta zvládla. Většina to dotáhla až do konce a jsme
rádi, že se vrací a zúčastňují se každý rok znova. Je
vidět, že pro mnoho účastníků znamená průvod masek
hodně a jsme rádi, že se angažují a pomáhají tradici
udržet.
Ostatková zábava se také povedla. Z Jetřichova
sice přišlo méně lidí, než jsme očekávali, zato ale
dorazily početné skupiny z Meziměstí, Ruprechtic,
Broumova a dalších obcí. A návštěvníci bumbali a
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papali, až vypili většinu baru a snědli kompletně
všechno jídlo. Já se přiznám, že to pro všechny, kteří
pomáhali v kulturáku, bylo zadostiučinění a udělalo
nám to moc velkou radost. Ostatkovou zábavu
navštívilo přes 180 platících, což už se nepovedlo přes 5
let. Tombola měla očividně úspěch a hlavní ceny vyhráli
přespolňáci, což bylo při jejich převaze očekávatelné.

Důležité je říci, že se akce povedla, ostatně jako
vždycky. Doufáme, že si občané průvod masek užívali
alespoň stejně tak, jako samotné masky a těm z obce,
kteří se nebáli a přišli na zábavu, že si užili živého tance
s vynikající Fontánou a fantastickou atmosféru plného
sálu lidí.
Za TJ Sokol Jetřichov, Filip Chráska

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

SEIDL CAP
Dne 28.1.2012 se sešli
vyznavači
kulečníku
v
Pohostinství u Seidlu již na
pátém ročníku Seidl Capu.
Letošního turnaje se zúčastnil
maximální počet dvacet hráčů.
K našemu potěšení byl o turnaj
veliký zájem a to takový, že by
se odehrály i turnaje dva.
Bohužel
z
organizačních
důvodů je proto turnaj omezen
jen pro maximálně dvacet
hráčů. Po rozlosování hráčů do
skupin se v devět hodin začaly
hrát zápasy. Turnaj se hrál ve čtyřech pětičlenných skupinách, každý s každým. Po odehrání skupin, postupovali
první čtyři hráči z každé skupiny do pavouka, kde už se hrálo vyřazovacím způsobem. Po deseti hodinách
neúprosných bojů jsme poznali vítěze turnaje.
Výsledky pátého ročníku Seidl Capu:
1. Groh, 2. Novák, 3. Juriga, 4. Škorpík, 5. Hurdálek R., 6. Rus, 7. Tlapák, 8. Fichtner, 9. Pejchal, 10. Szkok,
11. Gibner, 12. Pavlínek, 13. Polák, 14. Látr, 15. Krupička, 16. Janoušek, 17. Hurdálek H., 18. Mach, 19. Retr,
20. Šubrt.
Poděkování patří všem hráčům za předvedené kvalitní výkony a doufáme, že se opět sejdeme na dalším
ročníku.
Dále bychom chtěli poděkovat sponzorům turnaje za hodnotné ceny.
Sponzoři turnaje: Pohostinství u Seidlu, Restaurace Magdalena, Veba Trade Plus s.r.o., Nejlevnější pneu s.r.o,
Primátor Pivovar Náchod, Polák Martin, Jetel Jaroslav, Novák Josef, Pumr David, Pancner David, Polák Miroslav,
Svoboda František, Mach Petr.
Na závěr bychom chtěli poděkovat rodině Seidlové za vzornou starost o hráče. K obědu se podával gulášek s
knedlíkem, nebo výpečky s knedlíkem a zelím, dle chuti každého. Ke svačince nemohla chybět výborná klobáska z
udírny.
Organizátoři turnaje Kousalová Veronika, Škorpík Milan
Další turnaj v kulečníku se koná 7.4.2012 v Pohostinství u Seidlu. Tento turnaj pořádá Pejchal Josef ml. a
Novák Josef ml. Tento turnaj je pouze pro Jetřichováky. Tímto vás pořadatele srdečně zvou ke kulečníkovému
stolu.
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PRVNÍ VESELICE V KULTURÁKU
18 února se v našem kulturáku sešli příznivci dobré zábavy a vyznavači jízdy nejen v jedné stopě. Motomládež
Jetřichov a spřízněné duše uspořádali zimní veselici.
Už den před tím se z kuchyně šířily libé vůně, v sále rachotily stoly a židle, na podiu se připravovala výzdoba.
Do výčepu a na bar byla navezena slušná zásoba pitiva rozličné síly a barev. Byl vymyšlen a cenami zajištěn
doprovodný zábavný program.
Zhruba v 18:30 motomládežníci obsadili pozice u vstupu a začali vítat první návštěvníky. Zpočátku slabý nápor se
po osmé hodině proměnil v nekonečný proud zábavy chtivých, nejen motoristických, nadšenců ze rozličných
koutů naší kotliny. To už z podia zněli akordy stárkovského KAT Bandu, kteří se postavili na pódium. Před barem se
začala tvořit nekonečná fronta, byl naražen druhý sud báječné olivětínské 11. První páry začali vykružovat taneční
kroky na parketu, pivo teklo proudem.
Parádní atmosféru ještě zlepšily připravené soutěže. Počáteční pití půllitru piva na čas drtivě ovládl starší
„Chlup“ Jirka Chaloupka. „Mýlan“ za Bikers Ruprechtice sice nezklamal, ale bude muset ještě potrénovat.
Po další várce písní došlo na druhý zápas, tentokrát ve zručnosti a přesnosti. Nejrychleji zvládl dvě svíčky
vymontovat a vrátit zpět do hlavy z 350 opět Jirka Chaloupka. Nutno zmínit, že do této disciplíny zasáhl i Joska
Pejchal, který ač laik, nijak nezaostal za zkušenějšími matadory. Jiřík Jenka za Bikers Ruprechtice se snažil, ale bylo
vidět, že už nějakou chvíli neměl „svíčák“ v ruce.
Závěrečnou disciplínou, do které zasáhla i žena, byl slalom s pneumatikou mezi brankami.Vítěz byl vyhlášen,
bohužel se mi nepodařilo zjistit jeho jméno.
Prvním vrcholem akce bylo předání zvláštní ceny nejlepšímu soutěžícímu, kterým byl po krátkém rokování
pořadatelů vyhlášen Jirka „Chlup“ Chaloupka. Jeho překvapení nebylo hrané , hlavní cena, účast na závodě Baja
300 se „Svoboďáky“ mu v podstatě vyrazila dech.
Druhým vrcholem akce bylo vyjížďka
na dvoukole v perfektně vytvořených
dobových kostýmech ala steampunk. Míra
a Karlos to zvládli za nadšeného potlesku
celého sálu.
Poté se opět zapojila kapela a zábava
pokračovala do časných ranních hodin.
U vstupu Vás vítali Míra, Karel a
Kamil. Na baru se o plné pohárky starala
Lenka a Maruška, za pípami excelovali
Dáša, Míra a Zdenda. V kuchyni se o plná
bříška postaralo sesterské duo Jana a
Monika, kabáty vám odebrali a pohlídali
Štěpán a Honza.
Chceme
poděkovat
všem
podnikatelům za ceny do soutěží, dále patří velký dík všem lidem, kteří se jakkoli zapojili do pořádání akce.
Potěšila nás bohatá návštěva a vyslovené pochvaly. Věříme, že se Vám akce líbila, a že se zase brzo potkáme.
Třeba na „Motoscuku“.
Děkujeme Bikers Ruprechtice za udělené „bludišťáky“.
Reportáž napsal a fotoaparátem zachytil Kamil
Fotografie jsou k vidění na adrese http://jet.rajce.idnes.cz/veselice_v_Jetrichove_v_kulturaku_18.2.2012/
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