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Zprávy obecního úřadu
Vzhledem k tomu, že přibývají dotazy od občanů ohledně povolování k vypouštění odpadních
vod, podáváme občanům následující vysvětlení.Výňatek je z webových stránek www.zanikpovoleni.cz

Koho se povinnost mít povolení dotýká
Každý kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních musí mít povolení
příslušného vodoprávního úřadu, vydané podle vodního zákona nebo podle předchozích právních
předpisů.
Může se tak dotýkat následujících subjektů:
- drobných živnostníků (vody z technologie,myčky aut,penziony,malé čistírny odpad.vod)
- obcí (čistírny odpad.vod,kanalizace vyústěné do vodního toku)
- fyzických osob – domovní čistírny odp.vod a pod
- a dalších

Prodloužení stávajících povolení
Stávající povolení k vypouštění odpadních vod, jejichž platnost končí k 1.1.2008, lze podle
platného vodního zákona na návrh oprávněného prodloužit a to v případě, že se nezměnily podmínky, za
kterých bylo povolení uděleno. O prodloužení je nutné požádat do 1. 7. 2007. Pokud vodoprávní úřad
povolení neprodlouží, je třeba žádat o povolení nové. Je třeba také počítat s délkou zákonné lhůty pro
posouzení žádosti, která je platnými právními předpisy stanovena až na 3 měsíce a může být v případě
opravných prostředků i delší. Z tohoto důvodu je třeba podat včas žádost k povolení vypouštění
odpadních vod na MěÚ Broumov, odbor životního prostředí, Tř. Masarykova 239, 55001 Broumov.
Povolení není potřeba tam, pokud odpadní vody jsou odváděny do veřejné kanalizace
(v Jetříchově není veřejná kanalizace), nebo vyváženy na městskou čistírnu vod.
Žádosti o příslušná povolení je možné získat na podatelně MěÚ Broumov nebo na webových
stránkách www.broumov-mesto.cz a nebo na webových stránkách www.zanikpovoleni.cz, kde je
také podrobnější vysvětlení.

Několik slov k přehlídce trofejí v kulturním domě
Ve dnech 14 a15 dubna 2007 se konala v kulturním
domě v Jetřichově přehlídka trofejí zvěře ulovené
v bývalém okrese Náchod za rok 2006. Přehlídku
uspořádalo myslivecké sdružení Ráj Hejtmánkovice –
Jetřichov z pověření MěÚ Broumov. Na výstavě, kam
předložilo trofeje 63 honiteb, bylo možné vidět 594 ks
parůžků srnčí zvěře, 36 ks paroží zvěře jelení, 43 ks toulců
zvěře mufloní z volné přírody a 12 toulců z obory Kazit,
dále 2 trofeje zvěře dančí z volné přírody a 10 světových
trofejí z obory Kazit. Byly zde trofeje, které byly podle
mezinárodní metody CIC hodnoceny jako medailové a to:
2 srnci stříbrní,
9 muflonů zlatých,
1 stříbrný a
5 muflonů bronzových
Dančí zvěř z obory nebyla hodnocena. Z černé
zvěře zde bylo možné vidět jednoho kňoura. Kolekce černé
zvěře však nebyla úplná. Dále zde bylo možno vidět
preparované lebky lišek, jezevce, a psíka mývalovitého. O
velkém zájmu ze strany veřejnosti (zvláště myslivecké)
svědčí vysoká návštěvnost během obou dnů. Zásluhou obce
Jetřichov, mysliveckého sdružení Ráj a MěÚ Broumov se
tato akce uskutečnila po 15 letech opět na broumovsku.
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Sběr železa a papíru
Organizace hasičů děkuje touto cestou občanům za připravený odpad druhotných surovin, pro
sběr, který byl organizován místním hasičským sborem. Získaná finanční částka bude sloužit pro zlepšení
činnosti této organizace.

Okrsková soutěž hasičů
V sobotu 19.května se konalo na hasičském cvičišti v Jetřichově, tradiční okrskové hasičské
cvičení za účasti 2 hasičských družstev žen (z Meziměstí a Jetřichova ) a 5 hasičských družstev mužů (z
Meziměstí, Vižňova, Ruprechtic, Adršpachu a Jetřichova). Velmi pěkné a teplé počasí s dobrým
občerstvením a i dobrými výkony soutěžících hasičských družstev, přilákalo asi 60 diváků nejen
z Jetřichova, ale i okolí.
Umístění žen :
1 SDH Meziměstí

2 SDH Jetřichov

Umístění mužů :
1 SDH Meziměstí

2 SDH Jedtřichov

3 SDH Vižňov

4 SDH Ruprechtice

5 SDH Adršpach.

Pětiboj míčových her
Minulou sobotu se konal turnaj „Pětiboje míčových her“ na hřišti tělovýchovné jednoty
organizovaný několika mladými nadšenci z Jetřichova. Tomuto turnaji však předcházela velká úprava
areálu, kde bylo nutné po zimním období a několikaletém nepoužívání odstranit vzrůstající plevel,
urovnání a uválcování hřiště i další nutné úpravy, což představovalo dosti brigádnických hodin. Pětiboje
se zúčastnilo asi 10 dvoučlenných družstev kde všichni byli vítězi.
Mladí zájemci se dohodli s tělovýchovnou jednotou Sokol na převzetí areálu do své péče s tím, že
se budou o zařízení starat, organizovat různé akce sportovního charakteru a udržovat areál
v provozuschopném stavu. Odpovědnost za tuto činnost převzal mladý Školník Jan. Myslíme si, že nelze
více než chválit.

Dětský den
2 června se koná na hřišti TJ Sokola „Dětský den“ ve spolupráci ze základní a mateřskou školou,
na kterém budou pro děti připraveny různé akce. Na akci se bude rovněž podílet organizace hasičů
s hasičskou tématikou. Děti za účast budou odměněny různými pamlsky nebo cenami.
Pořadatelé zvou všechny děti i dospělé k hojné účasti, kde bude rovněž připraveno pro všechny i
občerstvení.

Memoriál JN
Na sobotu 16.června se připravuje již třetí ročník memoriálu Jiřího Němečka. Účast přislíbilo i
několik přátel z Hradce Králové, kde bydlí jeho dcera a kam Jirka často zajížděl a kde také před třemi lety
se stala jeho návštěva osudnou. Účastí na tomto memoriálu bude další vzpomínkou na jeho aktivní
činnost nejen pro obec ale tak i pro organizaci TJ. Přijeďte všichni kdo jste ho znali. Na Vaší účast se těší
pořadatelé.
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2.dubna zavítala do naší školy Česká školní inspekce (ČŠI). Předmětem jejich kontroly bylo jednak
zjištění formálních podmínek vzdělávání a hodnocení v oblasti čtenářské gramotnosti žáků 3. ročníku.
Výsledky kontroly pro nás dopadly velmi dobře. Škola byla kladně hodnocena za prostorové zázemí a
architektonické uspořádání, které je pro žáky motivující. Byli jsme pochváleni za to, že pro žáky
vytváříme velmi příjemné a útulné pracovní prostředí.
Inspektoři sledovali výuku českého jazyka se zaměřením na čtení. Velmi pozitivně hodnotili nejen
přípravu vyučujících, ale zejména možnost soustavné individuální práce se žáky, která na velkých školách
není možná.
Inspektoři také pohovořili se starostou obce, panem Doležalem, o hodnocení a budoucnosti naší školy.
Jednoznačně podporují existenci málotřídních škol tohoto typu. Názory a obavy, že se v malé škole děti
naučí méně než ve velké, považují, rovněž jako my, za neoprávněné a mylné.
Věřím, že i obecní zastupitelstvo vezme v potaz výsledky ČŠI, až bude zase někdy rozhodovat o
záležitostech naší školy.
Z celého hodnocení ČŠI máme velkou radost, neboť je pro nás významným oceněním. Největším
oceněním by pro nás však byla větší důvěra, projevená ze strany rodičů budoucích školáčků.
Je velká škoda, a bohužel hlavně pro děti, že někteří rodiče stále odmítají akceptovat názory odborníků
a tvrdošíjně si prosazují své vlastní zájmy, aniž se byli u nás ve škole podívat. Naše škola je přístupná a
otevřená instituce. Kdokoliv se může přijít podívat, jak zde s dětmi pracujeme a jaké máme výsledky.
Zatím nikdo této možnosti nevyužil…
( Celý text inspekční zprávy je k nahlédnutí v ředitelně školy u Mgr. Hanzlíkové ).
V měsíci dubnu jsme navštívili dvakrát divadlo v Broumově. Děti shlédly představení Našel se medvěd
a Látané příběhy krejčíka Honzy.
V pondělí 30. dubna jsme připravili dětem Čarodějnický den.
Společně jsem jej celý strávili na školní zahradě.

Počasí nám přálo, byl krásný, teplý a slunečný
den. Děti skládaly čarodějnické zkoušky a
všechny získaly
řidičský průkaz na koště.
K obědu jsme si opekli špekáčky a osladili si
život drobnými sladkostmi. Poslední čarodějnice
odlétaly domů až ve tři hodiny odpoledne.
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V pátek 11. května jsme byli pozváni na oslavu Dne matek, kterou pořádala Obec Jetřichov. Děti a žáci
pro tuto příležitost nacvičili malou divadelní hru plnou hezkých písniček. Všechny je za to chválíme a
děkujeme. Pochvala patří také rodičům, kteří děti oblékli do kostýmů.
Některé byly opravdu krásné a jistě i velmi pracné.

***Co nás ještě čeká?***
V pátek 1. června pojedeme všichni na
školní výlet. Letos jsme naplánovali
návštěvu Obřího akvária v Hradci Králové a
podíváme se na hrad Kunětická hora. Tento
hrad je pěkně zrekonstruovaný a turistům
nabízí spoustu zábavy. V jeho blízkosti stojí
Perníková chaloupka, plná perníku a
pohádkových bytostí,kde se naše děti určitě
dobře pobaví.
Náš výlet bude pěknou oslavou Dne dětí.

V červnu ještě jednou navštívíme
broumovské divadlo a pak už nám
zbývá jen těšit se na zasloužené
prázdniny.

Mgr. Marie Hanzlíková
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Rozpis lékařů na Stomatologickou službu
V době od 9.00 hod do 11.00 hod.

02.-03.06. MUDr. Růžička poliklinika Broumov
09.-10.06. MUDr. Blažek ZS Police nad Metují
16.-17.06. MUDr. Neoralová, Horní 109, Teplice nad Metují
23.-24.06. MUDr. Kubec ZS Police nad Metují
30.6.-1.07. MUDr. Kapitánová ZS Meziměstí

491 521 839
491 543 844
491 581 394
491 543 398
491 582 381

Kam na výlet do sousedního Polska
Tajemné podzemní město - Osowka a Walim
Podzemní štoly v oblasti obcí Osowka a
Walim se začaly razit po roce 1943, pravděpodobně
jako továrna hitlerovských tajných zbraní. 1 700 m
podzemních chodeb a hal je zpřístupněných k
prohlídce. Na svazích hor kolem blízké Walimi ke
konci druhé světové války vznikl obrovský
komplex podzemních štol a chodeb. Výhradně s
průvodcem je možné projít trasu o délce 750 m.
V podzemí jsou instalovány výstavy, mj. o hlavních
stanech Hitlera a zbrojním průmyslu třetí říše v
podzemních prostorách.

Soví hory
Soví hory, polsky Góry Sowie, jsou sudetským pohořím v jihozápadním Polsku. Nejvyšší horou je
Wielka Sowa (Velká Sova, 1015 m – na obrázku).
Pohoří se táhne od údolí řeky Bystrzyce na severozápadě k Srebrnogórskému sedlu na jihovýchodě.
Severovýchodní úpatí hor je, na rozdíl od jihozápadního, poměrně výrazně omezeno. Na území Sovích hor byl roku 1991 vyhlášen Park Krajobrazowy Gór Sowich. Na severovýchodních svazích
mezi horou Kalenica a Słoneczna je rezervace Bukowa Kalenica. Na Velké Sově stojí kamenná rozhledna s kruhovým rozhledem do Čech a do Slezska
– Krkonoše, Valbřišské hory, Bardské hory. Na
vrcholu hory Kalenica je rozhledna s podobným
výhledem. V Sovích horách pod skupinou hory
Włodarz [vuodaž] (polsky správce) jsou podzemní prostory zbudované za druhé světové války, některé z
nich jsou zpřístupněny. Při východním okraji hor je Srebrnogórská pevnost, při západním okraji nad Bystrzycí hrad Grodno. Zatímco v létě jsou hory cílem pěší turistiky, v zimě jsou místem zimních sportů.
Sjezdovky jsou soustředěny do okolí průsmyku Sokola, průsmyku Jugowska a Velké Sovy.

Vydává kulturní, školská a sociální komise při OZ Jetřichov nákladem 200 ks.
Informace a příspěvky na tel. 491 582 425, 724 224 960
nebo elektronickou poštou na obecjetrichov@tiskali.cz, případně: falco-vyroba@cbox.cz
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