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Pranostiky na kv ten
Ve erní rosy v máji hodn sena dají.
Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
Když máj vláhy nedá, erven se p edá.
Pranostiky na erven
Chladný kv ten, erven vlažný
je pro sýpky, sudy blažný.
Net eba v ervnu o déš prositi, p ijde, jak za ne kositi.
Když v ervnu severní v try v jí, tu se bou ky opozd jí.
asto-li se v ervnu hrom ozývá, kalné léto potom
p icházívá.
Jak erven teplem zá í, takový bude i m síc zá í.
Jaký erven, takový i prosinec.
Medardova káp , ty icet dní kape.
Po Medardovi ostrá zima už nechodí,
ani mráz vinici víc neuškodí.

www.jetrichov.cz
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Usnesení z ve ejného zasedání OZ v Jet ichov ze dne 29.3.2012
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

ZO schvaluje program ve ejného zasedání bez výhrad.
ZO souhlasí s kontrolou usnesení z minulého ve ejného zasedání ze dne 22.12.2011 a 9.1.2012
bez výhrad.
ZO schvaluje zprávy finan ního a kontrolního výboru bez výhrad /jsou p ílohou k usnesení/.
ZO schvaluje rozpo et obce pro rok 2012 s dopln ním o paragraf 6409 ostatní innosti ve výši
8100,- K o tutéž ástku ponižuje paragraf 6171 innost obce a zárove návrh rozpo tu ponižuje
p íjmy a výdaje o 70000 K , protože paragraf 6399 není spjat p íjmovou položkou nýbrž s
mínusovou výdajovou. /návrh rozpo tu je p ílohou usnesení/. Rozpo et byl schválený jako
schodkový ve výši p íjm 4.878.950,- K a výdaj 6.579509,- K a financováním z statkem roku
2011 ve výši 1.700.559,- K a stanovuje ve výdajích závazné ukazatele paragrafy a v p íjmech
celkové p íjmy.
ZO schvaluje rozpo tový výhled pro rok 2014 bez výhrad.
ZO bere na v domí finan ní hospoda ení obce za první dva m síce roku 2012.
ZO schvaluje zám r prodeje pozemku parcela . 180 ve ZE pod par. .219/1, který byl ádn
vyv šen panu Domá ovi a to za cenu v míst obvyklou a náklady s prodejem spojené, s tím že
nebude omezen p ístup k nemovitosti .p.183 a k okolním pozemk m.
ZO schvaluje p ísp vek neziskovým organizacím TJ Praha zrakov postižení 6000,- K , Klubu
d chodc v Mezim stí 5000,- K a ob anskému sdružení zdravotn postižených v Broumov
5000,- K .
ZO schválilo slevu na nájmu pro obchod paní Salabové s tím, že byla uhrazena první splátka nájmu
a to pro letošní rok ve výši 50 % stanového nájmu smlouvou.
ZO bere na v domí žádost obce o dotaci u DSO na hrací prvky pro hasi ské h išt .
ZO z izuje školskou radu v obci z ízené p ísp vkové organizaci Základní škola a Mate ská škola v
Jet ichov . Sepsáním z izovací listiny a volebním ádem školské rady byl pov en zastupitel obce
Filip Chráska.
ZO schvaluje navýšení p ísp vku DSO Broumovsko o 8370,- K .
ZO schvaluje odepsání pohledávek z d vodu úmrtí dlužník pana Jirk a pana Maluniaka ve výši
496,- K a 64701,- K .
ZO schvaluje navýšení po tu len školského výboru na p t len . Jmenovit schvaluje další dv
lenky paní Ivu Rajchlovou a paní Ji inu Zelenou.
ZO schvaluje 1 pracovní místo pro obec na t i m síce /doba ur itá/ za minimální mzdu.
ZO schvaluje firmu NOKA pro montáž dve í a dlažby v .p.124.
Když ro zbolí zuby

Svozy komun álního odpadu
Jet ichov
(svozy v pond lí)
11.6.2012
25.6.2012
9.7.2012
23.7.2012
6.8.2012

B lidlo a sm r Hyn ice

(svozy st eda)
30.5.2012
13.6.2012
27.6.2012
11.7.2012
25.7.2012

Stomatologická léka ská pohotovost oblast Broumov
ordina ní hodiny: sobota, ned le, svátek 09.00 - 11.00 hod.

02. –
03. 06.
09. –
10. 06.
16. –
17. 06.
23. –
24. 06.
30. 06.
01. 07.
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MUDr. Miloš
Pastelák
MUDr. Josef
Práza
MUDr. Lukáš
Neoral
MUDr. Jaromír
Kopecký
MUDr. Libor
Kapitán

Sadová 44,
Broumov
ZS Machov

491 524 334

ZS Police nad
Metují
17. listopadu
387, Police n/M
ZS Mezim stí

491 541 654
602 333 452
602 304 594

491 547 139

491 582 381

ŠKOLNÍ MÁJOVÝ
ZPRAVODAJ
„Byl první máj, byl lásky as…“
…snad každý ech umí odrecitovat aspo prvních pár verš básn Máj, kterou napsal
romantický básník Karel Hynek Mácha. Poj me se podívat, jak naši p edkové vnímali tento
opojný m síc a jak jej oslavo vali:
Oslavy máje pat í k eským tradicím už adu let. Nejrozší en jším zvykem je políbit svou
lásku pod rozkvetlou t ešní nebo b ízou. Lidová pov ra praví, že d v e, které nebylo na 1.
máje políbeno pod rozkvetlým stromem, do roka uschne. Na vesnicích se po ádají veselice a
stav jí se „májky“, studenti ve m stech oslavují Majálesy.

MÁJKA
V p edve er 1. kv tna se svobodní chlapci vypraví do
lesa, aby zde pod ali co nejvyšší strom. Ponechají mu
jenom špi ku – ostatní v tve z n j odstraní – a kmen pak
ozdobí v ncem, šátky, pentlemi, fáborky a kv tinami.
Májku postaví na návsi a celou noc ji hlídají. ást z nich
se ovšem vypraví do okolních vesnic, aby svým
„protivník m“ májku ukradla. Blízké vesnice totiž sout ží
o to, komu se poda í uzmout co nejvíc májek. Ti, kdo
svoji májku uhájili, mohou první kv tnovou ned li
obcházet domy, kde bydlí svobodná d v ata, od nichž pak
chlapci dostávají dáre ky. Ve er se všichni sejdou na
májové veselici.

MAJÁLES
Studentské veselice, p i kterých se slaví jaro, láska a
studentský život, se v R za aly po ádat v 19. století.
Charakteristické jsou p edevším pr vody r zn recesisticky
oble ených student a volba krále majálesu Dnešní majáles, to
je p edevším velký hudební festival spojený s r znými
zábavními sout žemi prezentujícími dovednosti student .

MÁJOVÁ BESÍDKA VE ŠKOLE
Tento m síc jsme tradi n oslavili jaro májovou
besídkou. Protože bylo krásné a teplé po así, zvolili
jsme letos jako místo konání naši školní zahradu.
S pomocí Obce Jet ichov a spolku mimoškolních
aktivit jsme celou akci p ipravili.
B hem kv tnové sch zky d ti s maminkami
p ipravily chutné ob erstvení.

spole n se školáky
D ti z MŠ
p ipravily krátký a p kný program.
Zejména hoši a d v ata z mate ské
školy byli neodolatelní se svým
tane ním vystoupením.

Všem u itelkám, které celý program s d tmi p ipravily, pat í dík a všem ú inkujícím potlesk.

TESTOVÁNÍ VE TVRTÉM RO NÍKU
V b eznu se žáci našeho 4. ro níku poprvé zú astnili celostátního testování tená ských
dovedností. Cílem tohoto projektu je zmapovat tená ské dovednosti a návyky žák všech
stup škol. Jak ukazují mezinárodní testování , je úrove tená ské gramotnosti eských
žák (zejména na 2. stupni a na st edních školách) i dosp lé populace v mezinárodním
srovnání dlouhodob podpr m rná. Proto se této problematice v nuje velká pozornost už od
tená ských za átk našich d tí.
Do projektu tená se zapojilo celkem 207 škol z celé R a 5127 žák . Test obsahoval úlohy
zam ené na dv oblasti – získávání informací a vytvo ení interpretace (porozum ní textu a
schopnost vyvozovat z n j záv ry).
Naši tvr áci dosáhli vynikajících výsledk a umístili se mezi 10% nejlepších ú astník ze
všech testovaných škol.
Následující graf ukazuje naše umíst ní. Malé venkovské ško ly jsou v grafu vyzna eny erným
šrafováním, velké m stské ško ly bílou barvou.

Z grafu jednozna n vyplývá, že malé venkovské školy dopadly v testování lépe než velké
školy. Pro naši školu jsou výsledky tohoto testu signálem, že to, co d láme, d láme dob e a že
se naši žáci mohou ve tená ských dovednostech sm le m it s nejlepšími vrstevníky.
Mgr. Marie Hanzlíková

P ÍS P V KY ORGANIZACÍ
TJ SOKOL Jet ichov

Na konci dubna prob hla brigáda na úklid
op t ú astní Okresního p eboru v nohejbalu:
Rozpis a výsledky – Okresní p ebor 1. t ídy:
1. kolo: 20.4.2012 Rasošky - Jet ichov
1:4
2. kolo: 27.4.2012 Jet ichov - VOŠ Náchod 3:2
3. kolo: 4.5.2012 volno
4:1
4. kolo: 11.5.2012 Jarom - Jet ichov
5. kolo: 18.5.2012 Jet ichov - Rychnovek
1:4
6. kolo: 25.5.2012 Jizbice – Jet ichov
1:4
7. kolo: 1.6.2012 Jet ichov - D.Radechová

a p ípravu h išt . Družstvo nohejbalu se letos

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

kolo:
kolo:
kolo:
kolo:
kolo:
kolo:
kolo:

8.6.2012
15.6.2012
22.6.2012
29.6.2012
24.8.2012
31.8.2012
7.9.2012

Jet ichov – Rasošky
VOŠ Náchod - Jet ichov
volno
Jet ichov - Jarom
Rychnovek - Jet ichov
Jet ichov - Jizbice
D.Radechová - Jet ichov

TJ SOKOL Jet ichov po ádá
v sobotu 23. ervna 2012
8. RO NÍK

CYKLISTICKÉHO MEMORIÁLU
JI ÍHO N ME KA
Start tradi n z h išt
TJ SOKOL
Prezentace do 14:00 hod.
Po dojezdu následuje posezení
s hudbou a ob erstvením.

TÝDEN PRO NAŠE D TI 6
16.7.2012 – POZNEJ SVOJE OKOLÍ
Sraz: 8:00, p ed budovou školy a školky
Plán: Celý den bude probíhat jako poznávací hra pro družstva, p šky p es Jet ichov,
ukážeme si zajímavosti dolní ásti Jet ichova, p es Ruprechtice a les u Mezim stí do
Viž ova, návšt va Geoparku ve Viž ov , p šky do Mezim stí, z Mezim stí do Jet ichova
p es B lidlo p šky, na B lidle vyhlášení výsledk poznávací hry (d ti z B lidla se mohou
odpojit a jít dom )
P íchod: rozchod v Jet ichov mezi 12:00 až 13:30
Peníze: na sva inu a pití, p ípadn ob d
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17.7.2012 – D TSKÝ DESETIBOJ DVOJIC
Sraz: 9:00 dolní antukové h išt TJ Sokol
utkání v tradi ních i netradi ních sportech. Sout žit se bude v n kolika kategoriích o
krásné ceny vždy ve dvojkách podle v ku a vysp losti.
Hlavním mottem bude zábava. Zm te své síly a ukažte, že jste kolektivní hrá .
p i nep ízni po así se bude konat v budov KD v Jet ichov
Ob erstvení zajišt no
P edpokládaný konec: 12:00 – 13:00
18.7.2012 – CESTOU ALOISE JIRÁSKA
Sraz: do 8:00, p ed budovou školy a školky
Plán: odjezd v 8:20 autobusem do Broumova, od zastávky Hotel Veba p šky do K inic,
výstup na Ameriku, po schodech na Hv zdu, p es Supí hnízdo do Ková ovy rokle, kolem
Hlav ovského rybníku pod Kl ek a zadem do Police nad Metují
P íjezd: Z Police p es Broumov v 14:34 nebo 15:39 na zastávku v Jet ichov
a poté rozchod
Peníze: cestovné, na sva inu nebo ob d, p ípadné kapesné
19.7.2012 – DEN PLNÝ NÁPAD

IV.

Sraz: 9:00, p ed t locvi nou TJ Sokol
Plán dne: Tvorba ru ních výrobk z r zných materiál , pohybové aktivity na sále
Spole ná výroba ob du a zákusku (kreativní va ení ve velkém)
Spousta zajímavých aktivit
p edpokládané ukon ení akce ve 14:00
20.7.2012 – ZA PRAMENY METUJE
Sraz: 7:00, p ed budovou školy a školky
Plán: odjezd 7:19 z Jet ichova autobusem, p es Adršpach do Janovic (8:06), Z Janovic na
Liš í sedlo, pod Liš í horou k pramen m Metuje, vylezení na z íceninu hradu Adršpach,
dojdeme ke vstupu do Adršpašského skalního m sta, odpo inek a rozchod kv li
ob erstvení a nakupování, odjezd z Adršpachu ve 13:30
P íjezd: 14:20 na zastávku v Jet ichov a rozchod
Peníze: cestovné, na sva inu, p ípadné kapesné
20. - 21.7.2012 – P ESPÁNÍ NA HASI SKÉM H IŠTI
Sraz: 17:00 horní hasi ské h išt
Pot eby: spacák, teplé oble ení, p ípadn karimatku.
Plán: turnaje v deskových hrách, kolektivní zábavné hry, spole ná ve e e, ohýnek,
promítání fotek z p edešlých ro ník , malování, výroba spole né pam tní koláže,
vypráv ní na dobrou noc.
Druhý den ráno v 8:00 budí ek, ranní rozcvi ka, zábavná pohybová hra, hasi ský útok
Rozchod druhý den mezi 12:00 a 13:00 na hasi ském h išti
Podmínky:
Dít musí být starší 6 let (jinak v doprovodu rodi e nebo jiné dosp lé osoby), musí mít
pevnou obuv, oble eno vhodn z hlediska po así
Musíme být informováni o p ípadných zdravotních komplikacích v zájmu dít te
Doporu ujeme uvést do p ihlášky kontakt na rodi e, kv li p ípadným zm nám
Konání jednotlivých dn je limitováno ú astí min. 5 d tí, jinak se akce nekoná!
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P ihlášení:
P ihlásit svoje dít /d ti i sebe jako doprovod m žete na jednotlivé dny nebo na celý týden
pomocí nezávazné p ihlášky. P ihlášky jsou umíst né na OÚ Jet ichov i 14.–15.7. máte
možnost vyplnit p ihlášku osob , jež bude obcházet obec. Nezaru ujeme ale, že se
zastavíme všude.
Dotazy a záštita:
Celou akci po ádá Filip Chráska a Ing. Marta Hopjanová, na které bude pro p ípadný
zájem uveden kontakt
Celá akce je pod záštitou TJ Sokol Jet ichov a obce Jet ichov.
P

ÍSP

VKY OB

AN

„Starý škrpál“
V sobotu 14. dubna 2012 jsme se sešli u Abelyj v garáži asi 40 lidí – Egzoti – a všichni
odhodlaní jít op t jako již každoro n v tomto ase na „Starý škrpál“. Staré pohodlné boty,
dobové oble ení a pod. Tentokrát jsme m li i ko árek a žeb i á ek. V ko árku spal medv d a
pod pe inkou byl pat i ný po et 1ehvá . Na žeb i á ku se st ídav vezly d ti a pr b žn se
spravovala kole ka.
Na posiln nou na za átek by1 chléb a výborné pe ené maso. I na zah átí se n co našlo. K
zahájení startu pat í i nezbytné spole né foto a mohli jsme vyrazit. Sm r k ižovatka Pasa a
podle lesa a pak p es pole až do K inic do hospody „U Sládka“. Tam byl zajednán ob d. V této
hospod jsme už po n kolikráté, protože obsluha a hlavn ob erstvení prost nemá chybu. A
organizáto i spoléhají na spokojenost ú astník .
Když jsme se pat i n posilnili a odpo inuli si, tak se o zábavu postaral náš oblíbený
Disdžokej se svoji nep ebernou škálou oblíbených hit . Nálada byla výborná, tan ilo se, zpívalo
se – prost fajn!
A
nave er
než
sluní ko zašlo jsme se
rozešli zase postupn
zpátky
k
Jet ichovu.
N kdo
tou
samou
cestou, n kdo trochu
oklikou. Ale spokojeni
jsme byli všichni a to je
ú el. P íšt
p jdeme
jist zase …..
Marie Chaloupková
B lidlo
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