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Tak op t nastal as prázdnin a dovolených.
Jelikož se v ervnu událo mnoho akcí a zárove by
bylo z ejm obtížné v pr b hu dovolených sehnat
aktuální podklady, bylo rozhodnuto o vydání tohoto
„prázdninového“ ísla zpravodaje.
Fotografie na obálce ukazují momentky z akcí,
které se uskute nily v m síci ervnu a podrobnosti
jsou uvedeny uvnit tohoto ísla.
Op t na tomto míst uvádím, že p ispívat do
zpravodaje m že každý a p edevším na nám tech
ob an a organizací by m l být zpravodaj založen.
I když podklad bylo tentokrát více, stále p ispívají
jedni a titíž. Všichni jist rádi uvítáte více p ísp vk a
názor p edevším od obyvatel Jet ichova.
Jakékoliv návrhy a p ipomínky ke zkvalitn ní
obsahu nebo grafiky zpravodaje jsou stále vítány.

Usnesení z ve ejného zasedání ZO v Jet ichov ze dne 3.7. 2008
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

ZO schvaluje program ve ejného zasedání bez výhrad
ZO souhlasí s kontrolou usnesení z minulého
ve ejného zasedání ze dne 26.3.2008 bez výhrad.
ZO schvaluje záv re ný ú et s výhradami, s p ílohou
opat ení k p ezkoumání hospoda ení schváleného
26.3.2008
ZO schvaluje finan ní zprávu o hospoda ení obce
k 31.5.2008 bez výhrad.
ZO schvaluje rozpo tová opat ení-zm ny v rozpo tu
bez výhrad.
ZO schvaluje firmu AURUM Hradec Králové pro
zpracování nového územního plánu.
nové
zpracování
ZO
bere
na
v domí
protipovod ového plánu obce.
ZO vzalo na v domí vým nu kotl v budov .p.126 a
s vým nou souhlasí.

9.
10.
11.

12.
13.

14.

ZO vzalo na v domí zprávu o finan ní kontrole z FÚ
Náchod na dotace rekultivace skládky Pasa.
ZO schválilo postup pro vymáhání dluh
z nájm /p ílohou postup/.
ZO schvaluje splacení dluhu ing. ádka do konce
ervence s tím, že náhrada za dobu prodlení se
zaplacením bude v naturální podob (d evo, sadba).
ZO
schvaluje
jednostranné
zvýšení
nájm
v maximální výšce p ír stku od 1.1.2009
ZO navrhuje p ipravit do p íštího zastupitelstva
úpravu nájm
nebytových prostor sloužících
k podnikatelské innosti (restaurace a konzum).
ZO schvaluje audit /kontrolu hospoda ení obce/
soukromou firmou.

21.7.2008 – MISE BISCHOFSTEIN

•
•

•
•

Sraz: 9:30, p ed budovou školy a školky
Plán: 9:59 odjezd z Jet ichova do Teplic nad Metují, zast.
Rybárna, výstup na z íceninu hradu Bischofstein, odpo inek
v záme ku Studnice, p šky do obce D dov, odjezd z D dova
vlakem v 15:12
P íjezd: 15:36 zast. Ruprechtice, v 16:00 rozchod u budovy
školy a školky
Peníze: cestovné, na sva inu, p ípadné kapesné

22.7.2008 – SPORTOVNÍ DEN

•
•
•

Sraz: 8:30. dolní antukové h išt TJ Sokol
Plán: Sout žení v d tském p tiboji dvojic v disciplínách: štafetový slalom, kvíz, hlavolam na as, špalky,
slepej d dek
P edpokládaný konec: 12:00 – 13:00, ob erstvení zajišt no
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23.7.2008 – VÝPRAVA NA OSTAŠ

•
•
•
•

Sraz: 7:30, p ed budovou školy a školky
Plán: odjezd v 7:53 sm r Broumov, p íjezd do P kova v 8:26, výstup na
Ostaš, prohlídka Ko i ího hradu, ob erstvení po cest , odjezd z P kova
autobusem v 14:03
P íjezd: 14:35 na zastávku v Jet ichov a rozchod
Peníze: cestovné, na sva inu, p ípadné kapesné

24.7.2008 – VÝLET ZA MERKUREM

•
•

•
•

Sraz: 8:00 p ed budovou školy a školky
Plán: odjezd 8:25 z Jet ichova autobusem, p íjezd na nám stí
v Polici nad Metují v 9:35 (40 min. ekání v Broumov ), prohlídka
muzea Merkur, prohlídka m sta, ob erstvení ve m st , odjezd
z Police nad Metují ve 12:55
P íjezd: 13:30 na zastávku v Jet ichov a rozchod
Peníze: cestovné, vstupné, na sva inu, p ípadné kapesné

25.7.2008 – TEPLICKÉ SKALNÍ M STO

•
•
•
•

Sraz: 7:00 p ed budovou školy a školky
Plán: odjezd 7:20 z Jet ichova autobusem, p íjezd ke vstupu do
Teplických skal v 7:50, prohlídka skalního m sta a Sibi e, rozchod u
stánk a ob erstvení, odjezd z Teplic nad Metují v 12:40
P íjezd: 13:07 na zastávku v Jet ichov a rozchod
Peníze: cestovné, vstupné, na sva inu, p ípadné kapesné

26.7.2008 – NO NÍ VÝPRAVA

•
•
•

Sraz: 20:00 u budovy školy a školky
Plán: no ní výprava s napínavým d jem a strašidelnou záhadou, d ti
p jdou v jedné skupin s doprovodem dosp lých osob
Ukon ení: p ed 22:00 na dolní k ižovatce v Jet ichov

Podmínky:

•
•
•
•

Dít musí být starší 6 let, 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!

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 17. – 18.7. 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.
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B lidlo a sm r Hyn ice
(svozy st eda)
16.7.2008
30.7.2008
13.8.2008
27.8.2008
10.9.2008

Jet ichov
(svozy v pond lí)
14.7.2008
28.7.2008
11.8.2008
25.8.2008
8.9.2008

05.07. a 06.07.

MUDr. Jaromír Kopecký

17. listopadu 291, Police nad Metují

491 543 543

12.07. a 13.07.

MUDr. Libor Kapitán

5. kv tna 14, Mezim stí

491 582 381

19.07. a 20.07.

Bc. J. N. Ogriš enko – dentista

ZS VEBA – Oliv tín 66, Broumov

491 502 425

26.07. a 27.07.

MUDr. Vja eslav Ogriš enko

ZS VEBA – Oliv tín 66, Broumov

491 502 525

02.08. a 03.08.

MUDr. Ladislav R ži ka

Masarykova 30, Broumov

491 521 839

09.08. a 10.08.

MUDr. Dana Kapitánová

5. kv tna 14, Mezim stí

491 582 381

16.08. a 17.08.

MUDr. Jaroslava Neoralová

Horní 109, Teplice nad Metují

491 581 394

23.08. a 24.08.

MUDr. Jan Kubec

17. listopadu 291, Police nad Metují

491 543 398

30.08. a 31.08.

MUDr. Daniel Blažek

17. listopadu 388, Police nad Metují

491 543 844

06.09. a 07.09.

MUDr. Josef Práza

Zdrav.st ed. Machov 119

491 547 139

http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/Na-Broumov_cel_.08.rtf

V m síci ervenci a srpnu oslaví životní jubilea:
FATURA Josef – 55 let

HONEGEROVÁ Marie – 85 let

DOMÁ Josef – 60 let

KRECLOVÁ Hilda – 85 let

ZUBRI AN František – 75 let

MAT NA František – 87 let

P ejeme hodn zdraví, št stí a spokojenosti.

Slunce za okny už volá, za chvíli nám kon í škola!
erven se nám letos opravdu vyda il.
Zahájili jsme jej celoškolním projektem „Poznáváme sv t“.
V jednom týdnu jsme procestovali všechny sv tadíly. R znými
aktivitami (prohlížením map a encyklopedií, hledáním informací
na internetu, vyráb ním r zných etnických p edm t , malováním ,
výrobou vlastního sv tového atlasu, filmy, hudbou, atd.) jsme
poznávali obyvatele, jejich zvyky, p írodní podmínky, rostlinstvo a
živo išstvo ve všech sv tadílech. Nevynechali jsme ani školní
jídelnu, která nám každý den uva ila jedno jídlo z každého
kontinentu. Ochutnali jsme tak t eba africký kuskus nebo jsme
zkoušeli jíst ínské jídlo h lkami. Každé ráno jsme si spole n se
školkou zazpívali jednu novou písni ku z každého sv tadílu.
Letní po así pot šilo leckterého školáka a ve školních
lavicích jsme už také pocítili závan sv žího letního ovzduší. Krom
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neoblíbených záv re ných test a písemek jsme si užili i
p kné školní výlety. Po t ech letech jsme se op t vydali do
Zoologické zahrady ve Dvo e Králové spole n
s mate skou školou. I když tam jezdíme takhle „ asto“, je
tam pokaždé n co nového k vid ní. Musím ocenit hlavn
malé školká ky, kte í absolvovali tém
ty hodinovou
prohlídku úpln bez potíží. A n kterým z nich nejsou ani 3
roky!
Školáci pak vyrazili sami se svými u itelkami vlakem
na výlet do Hradce Králové. Prošlápli si p šky naše p kné
krajské m sto a navštívili hv zdárnu. Byl tu pro n
p ipraven zajímavý program „Poprvé ve hv zdárn “.
Zopakovali si p i n m známé v ci z prvouky, jako je naše
slune ní soustava, pro se st ídá den a noc a jak je to
s ro ními obdobími. Všem se líbila produkce no ní
hv zdné oblohy v planetáriu. Cestou zpátky ješt prošli
ást planetární stezky, která vede ulicemi m sta . Ve škole
na žáky íhal v domostní test a pak si sami vyráb li
vzpomínkové knihy s fotografiemi a obrázky. Zaslouží si
velkou pochvalu, zvlášt ti nejmenší – prv áci – kte í jsou
velmi šikovní a p i zpracování tolika informací se
vyrovnají svým starším spolužák m.
Poslední týden ve škole už byl ve znamení
opakování, úklidu a p ípravy na další školní rok. Ale našli
jsme si ješt as na malý výlet do Broumova za dravými
ptáky. Spole nost Zayferos tady školám každý rok
p edvádí celou adu našich i cizokrajných dravc . B hem
ozvu ené produkce nám chovatelé t chto pták ukázali, co
jejich sv enci dovedou.
Než se všichni rozprchnou za prázdninovým
dobrodružstvím a dosp láci na zaslouženou dovolenou,
cht la bych pod kovat:
d tem za to, že se piln u ili, rodi m za
nepostradatelnou pomoc a dobrou spolupráci se školou,
u itelkám
za
ob tavou
a
p íkladnou
práci,
zam stnanc m školy za vytvá ení dobrého zázemí a všem
ostatním, kdo nám v našem úsilí pomáhali.
Užijte si krásné prázdniny a pohodovou dovolenou,
abychom se v zá í zase všichni v po ádku sešli.
Mgr. Marie Hanzlíková
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D tský den
Dne 31.5.2008 se konal pod záštitou TJ Sokol Jet ichov d tský den. Po así nám p álo až p íliš, ale
d tem to o ividn neubralo chuti sout žit a veselit se. Pro d ti bylo p ipraveno celkem t ináct zajímavých
atrakcí, ze kterých bylo 10 sout žních. Mezi atrakcemi nechyb ly osv d ená stanovišt jako
vzduchovka, klaun, hokejky, slalom, st íhání a st íkaní ze džberovky. Novinkou bylo nošení balónk ,
petangue, sestavování puzzle i pojídání obrovských kolá . Jako zajímavé zpest ení akce se d ti
mohly povozit na traktoru, na koních, i se nechat vyvézt do závratné výšky vysokozdvižnou plošinou.
Pro d ti i dosp lé fungovalo široké
ob erstvení, které bylo hojn využito. Vše
se neslo v duchu dobré zábavy,
dokreslované veselou muzikou a myslím,
že se ú astníci i po adatelé pobavili do
sytosti. D ti s plnými pusami sladkostí
utíkaly po h išti a s hravostí si užívaly
každé stanovišt . Dorazily snad všechny
generace. Nejeden rodi se rád pokochal
nad um ním a šikovností svého dítka. Pro
nás, kte í jsme se zapojili do po ádání, byl
tento pohled vynikající satisfakcí za
nesnesitelné vedro.
Všem finan ním sponzor m bylo
pod kováno p ímo na akci, a tak alespo
na záv r bych cht l taky pod kovat všem,
kte í prací pomohli ke zdárnému pr b hu
celé akce. Za zajišt ní zábavných atrakcí
pod kujme Petrovi Kunešovi a ob tavým
dívenkám, které pomáhaly (koní ci),
Dušanovi Doležalovi (plošina) a Janu
Školníkovi (traktor, hudba). A pak
samoz ejm
lidem, kte í sed li na
stanovištích, jmenovit p. Frydrychovi (klaun), pí. Hance Kotyzové (kolá e, slalom, balónky), pí. Mart
Koubové (balónky, slalom), pí. Hopjanové (st íhání), pí. Doležalové (petangue), p. Gorgánovi, p.
Božíkovi a sle n Ver e Ptá kové (Puzzle) a pán m z našeho hasi ského sboru, p. Prouzovi, p.
Šimonovi (vzduchovky) a p. Krupi kovi. (džberovka). Za pohotové ob erstvení vd íme M. Doležalovi a
p. starostovi. Samoz ejm že taky musíme pod kovat všem, kte í nás i p es dusné po así navštívili,
ímž za ídili na akci velmi slušnou ú ast. T m všem d kuji jménem sebe a TJ Sokol Jet ichov.
Filip Chráska, ú astník
T lovýchovná jednota SOKOL Jet ichov d kuje za p isp ní na uspo ádání d tského dne
t mto sponzor m:
OBEC JET ICHOV, HASI I JET ICHOV, DUŠAN DOLEŽAL – práce s plošinou, ELEKTROSPRINTSERVIS Doležal Jaroslav, JAN ŠKOLNÍK, ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, AUTODÍLNA
Novák Jaroslav, HANA KOTYZOVÁ, TRUBI KY ST NAVA p. Janák Teplice n/Met., PAPÍRNICTVÍ
Chaloupková – Police n/Met., PETR KUNEŠ, SMÍŠENÉ ZBOŽÍ – M. Salabová.

Cyklistický memoriál Ji ího N me ka 2008
Již se stalo tradicí, že místní T lovýchovná jednota
SOKOL Jet ichov po ádá vždy v polovin
ervna
Cyklistický memoriál Ji ího N me ka. Nejinak tomu bylo i
v sobotu 14. ervna 2008, kdy se uskute nil již tvrtý
ro ník této akce. Nejedná se o žádný závod, ale o
cyklistickou vyjíž ku po silnicích a cyklostezkách
Broumovska. Do ú astnické listiny se tentokrát zapsalo 51
cyklist
všech v kových kategorií. Mezi nimi byla
pot šující po etná skupina místních a zárove i n kolik
cyklist , kte í se memoriálu zú astnili poprvé. Taktéž op t
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dorazila skupina p átel a známých z okolí a Hradce Králové.
Trasa byla vhodná pro všechny v kové kategorie, kdy byla vždy dána možnost návratu podle
okamžitých fyzických, ale i technických možností cyklist . Letošní hlavní okruh netradi n vedl
p edevším po lesních a polních cestách a byl oko en n možností shlédnout výhledy do severovýchodní
ásti Broumovského výb žku. Každý m l tentokrát možnost pln si vychutnat výhled do krajiny nad
Viž ovem, nad Ruprechticemi, z cesty na Ruprechtický Špi ák a n kolik výhled z Ráje nad Broumovem
a Hejtmánkovicemi. Všichni ú astníci, a p edevším ti z Hradecka, byli naší krajinou p ímo nadšeni. I
když jsme m li všichni zpo átku obavy o po así, nakonec se mraky rozpustily a bylo ideální po así jak
na cyklistiku, tak na p kné zmi ované výhledy.
Po dojezdu následovalo tradi n posezení s ob erstvením dopln né zp vem za zvuk kytary.
N kolik odvážlivc se ješt dokonce pustilo do jízdy zru nosti na kole. Akce se vyda ila, jen škoda, že
tém všichni opustili rozjetou zábavu již vpodve er.
Již nyní se za íná plánovat p íští – jubilejní pátý ro ník. T šíme se na zajímavou celodenní trasu a
hojnou ú ast. (foto na www.jetrichov.cz)
Za TJ SOKOL Martin Doležal

Nohejbal
Výsledky okresní sout že nohejbalu 2. t ídy: 8. kolo – Jet ichov-Velký D eví 3:2, 9. kolo – Dolní
Radechová-Jet ichov 3:2, 10. kolo – Jizbice-Jet ichov 1:4.
Jak vidíte poslední vyhraný zápas byl odehrán doma s družstvem Velkého D eví e. Vrátili jsme
tedy porážku z jejich h išt ve stejném pom ru. Bohužel, jak je vid t, naše výkony mají sestupnou
tendenci. V pátek 11.7. od 17-ti hodin dohráváme doma rozehraný zápas s Dolní Radechovou.
Doufejme, že s lepším výsledkem, než byla prohra venku. T mito zápasy kon í první ást sout že a po
prázdninách nás ekají ješt ty i zápasy se dv mi družstvy ze skupiny jih. T šíme se op t na podporu
fanoušk a já osobn doufám, že si nejmladší hrá i o prázdninách odpo inou natolik, že nás ekají jen
vít zství.
(Fotografie z n kterých zápas jsou ke shlédnutí na www.jetrichov.cz)

Nohejbalový turnaj trojic 28.6.2008.
28.6. se uskute nil na místních kurtech turnaj trojic, kterého jsme se také zú astnili. (Výsledky
níže.) Za sebe jen pár drobností. Turnaje se zú astnilo 9 družstev, jak registrovaných, tak i
neregistrovaných. N která družstva byla poskládána tém na poslední chvíli. Jedno družstvo p ijelo až
z Choustníkova Hradišt .
Za slunného po así se odehrávaly velmi
dobré zápasy, o žádném z man aft se
nedalo íci, že je slabý. Systém hry na dvou
h ištích, každý s každým, umožnil všem
odehrát 8 zápas , což je velmi náro né, ale
zárove spravedlivé v kone ném ur ování
po adí. A mimo to mají možnost ta nejslabší
mužstva pom it síly s t mi "siln jšími", a
dokázat jim svým výkonem, že nikoho se
nevyplácí podce ovat p ed utkáním. Každé
zú astn né mužstvo si odneslo n jakou
v cnou cenu. A díky sponzor m se nejednalo
o jen tak oby ejné ceny. Doufejme, že i tato
skute nost p iláká na další turnaj nejmén
tolik družstev jako nyní.
Cht l bych i touto cestou pod kovat všem sponzor m, ale i všem kdo se starali o hladký pr b h
turnaje, a už se jedná o sportovní stránku, tak i ob erstvení. Co si budeme nalhávat, bez kusu žvance a
trochu pití by hrá i odpadli už v poledne.
Jen drobnou výtku mám k ú asti divák . Ale to už je asi trend dneška, u televize vítr nefouká, a
když za ne, sta í zav ít okno. P íšt se tedy zkuste p emoci a poj te se podívat a pobavit se.
S pozdravem nohu vejš Dušan Doležal
Výsledky turnaje:
1. HU ÁCI (D. Doležal, Prouza, Maza ), 2. POZEMKY Náchod, 3. SVC Náchod
4. HRADIŠT , 5. KIOSEK Broumov, 6. JJJ, 7. HUJEROVI, 8. PUMROVCI, 9. KIOSKÁ I Broumov
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T lovýchovná jednota SOKOL Jet ichov d kuje t mto sponzor m za ceny na turnaj:
OBEC JET ICHOV, AUTODÍLNA Novák Jaroslav Jet ichov, DUŠAN DOLEŽAL – práce s plošinou,
EKOSPOL s.r.o. Mezim stí, ELEKTROSPRINT-SERVIS Doležal Jaroslav, VEBA a.s. Broumov, VÝKUP
DRUHOTNÝCH SUROVIN Pumr Václav

Nablýskaní veteráni projížd li Jet ichovem
V sobotu 5.7.2008, n co po poledni, projela Jet ichovem Spanilá jízda historických automobil – sou ást
projektu Trofeo Niké BOHEMIA 2008. Jednalo se o kolonu historických voz v ele s Tatrou Dakar pana Karla
Lopraise, estného presidenta projektu. Mimo jiné se p edstavily tyto vozy: Aero 50, r.v. 1935, BMW 326 Cabrio,
r.v. 1939, Tatra 87, r.v. 1949, EMW 340, r.v. 1953 nebo Jaguar E-Type, r.v. 1964.
Hlavní myšlenkou projektu je propagace Královéhradeckého kraje, m st a obcí na pozadí exkluzivních
historických automobil . Trasa procházela nejzajímav jšími místy z hlediska domácího i zahrani ního cestovního
ruchu jako jsou p írodní krásy, technické a kulturní památky, s d razem na regionální tradice a gastronomii.
Celá jízda odstartovala dne 4. ervence z Ji ína a b hem t í etap 444 km dlouhé trasy následn navštívila
všechna významná centra Královéhradeckého kraje, ve kterých byl p ipraven zajímavý doprovodný program.
Jet ichovem kolona projížd la z Adršpachu do Broumova k hotelu Veba, kde bylo možné si vozidla
prohlédnout. Start další etapy byl po 14té hodin z nám stí v Broumov , odkud všichni pokra ovali do Police nad
Metují a Náchoda.

Fotogalerie na webu www.jetrichov.cz

Sestaveno z informací na webu (foto J. Doležal)

Milí spoluob ané, máme tady léto, as dovolených, volna a výlet .
A proto se NAŠE VAŠE výletní kancelá (Jan Školník – za Jet ichov a Josef Grusman – za Šonov)
rozhodla uspo ádat II.autobusový zájezd. V lo ském roce jsme byli v ZOO ve Dvo e Králové. A v
letošním roce máme v plánu výlet do Liberce. Cílem je ZOO a v tomto ase krásná botanická zahrada.
Dále podle dohody a možností se nabízí Babylon (aquapark) a sv tov známá rozhledna Ješt d. Zájezd
se koná v sobotu 26.7.2008. Odjezd v ranních hodinách a cena za dopravu tam i nazp t na osobu iní
250,-K . Ostatní náklady si každý hradí sám.
Více info na tel. ísle 608935566. Jako loni se budeme d lit o autobus s ob any Šonova po et míst
je proto omezen. T šíme se, že si to užijeme jako loni.
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