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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
vytříděného z komunálního odpadu
Obec JETŘICHOV a společnost Rumpold s.r.o.
si Vás dovoluje upozornit,

že 16.9.2008 pro Vás 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, mikrovlné trouby, mobily, rádia, vysavače, žehličky
apod.)

Nebezpečné odpady ze stavebnictví
(eternit apod.) do tohoto svozu nepatří!

Letní prázdniny nezadržitelně skončily a stejně tak i
období letních dovolených. Doufáme, že celé období
každý z vás prožil podle svých představ a jelikož se
událo i množství akcí, budeme se Vám je snažit přiblížit
v tomto čísle zpravodaje.
Opět na tomto místě připomínám, že stále každý
může přispívat do zpravodaje, neboť především na námětech občanů a organizací by měl být zpravodaj založen.
Jelikož příspěvky neprocházejí jazykovou úpravou
a za obsah článků ručí pisatel, doporučuji dodávat podklady v elektronické podobě (nejlépe ve formátu doc.,
nebo rtf. – program word)
Jakékoliv návrhy a připomínky ke zkvalitnění obsahu nebo grafiky zpravodaje jsou stále vítány.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Obec JETŘICHOV a společnost Rumpold s.r.o.
si Vás dovoluje upozornit,

že 22.9.2008 pro Vás zajistili
SVOZ VELKOOBJ EMOVÉHO 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 odpadů
byly uloženy u sběrných nádob viditelně odděleně a tak, aby je bylo možné naložit.
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
Svoz proběhne zastávkovým způsobem. Obsluhou
mohla naložit – drobný odpad volně pohozený na
svozového vozidla bude odpad přebírán přímo od obzemi nebude posádka vozu sbírat.
čanů. Občan předloží obsluze vozidla doklad o zaplacení svozu tuhého komunálního odpadu na rok 2008.
2. Avia bude sbírat - Papír – noviny a časopisy dohromady pevně svázané; kartonový papír zvlášť
Odpad nesmí být shromažďován na určených místech
pevně svázaný; Pneumatiky z osobních vozidel,
před příjezdem svozového vozidla.
Železo (drobné části v sudech, kbelících atd.) NoviOdpad nesmí být shromažďován na jiných místech –
ny, časopisy a kartonový papír chraňte před příodpad odložený na jiných místech nebude odvezen.
padným deštěm.
SVOZOVÁ TRASA PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO
Posádky jednotlivých vozů naloží ručně denně něODPADU
kolik tun odpadu a proto Vás tímto prosím o dodržení
podmínek uložení. Dbejte prosím i o bezpečnost silničÚterý 16.9.2008
ního
provozu.
Jetřichov
Neodkládejte lednice, televize, elektrozařízení,
křižovatka Hynčice – Jetřichov
15:30 – 15:35
nebezpečné a stavební odpady - tyto odpady nebuBělidlo – směr Meziměstí
15:40 – 15:45
deme odvážet. Odvezeme (mimo stavebních odpakřižovatka u hospody
15:50 – 16:00
dů) je při svozu nebezpečných odpadů z určených
u váhy
16:05 – 16:10
stanovišť, který proběhne ve Vaší obci dne
křižovatka Pasa
16:15 – 16:20
16.9.2008.
Případné dotazy ke svozům zodpoví: RUMPOLD s.r.o., Rieger Bohuslav, telefon: 491 524 691, 606 632 232
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Několik slov o třídění odpadů
Proč a jak třídíme odpady
Každý z nás vyhodí za rok asi 150-200 kg odpadů. Pokud však odpady už doma třídíte a dáváte je do barevných
kontejnerů, umožníte tak nejen recyklaci více než třetinu
tohoto množství. Za rok tak můžete vytřídit až 30 kg papíru,
25 kg plastů a asi 15 kg skla.
Pokud budete jednotlivé druhy odpadu správně třídit,
umožníte tak jejich další zpracování. Odpady, které vhodíte
do barevného kontejneru, odveze velké svozové auto na
dotřiďovací linku. Odtud putují do zpracovatelských firem,
kde z odpadů vznikají nové výrobky – tento proces se nazývá
recyklace odpadu.
Jistě jste si povšimli, ti kteří třídí odpad na křižovatce u
konzumu, že k třídění přibyl další bílý kontejner na bílé sklo
!! Slouží ke třídění bílého skla a do zeleného pak sklo barevné. Postupně se budou doplňovat kontejnery bíle i na dalších
místech v obci. Vše záleží na finančních možnostech obce.
Co do těchto kontejneru vhazovat
Bílý kontejner Vám bude vděčný za: pouze bílé sklo,
což jsou průhledné lahve, sklenice od kompotů, zavařenin a
skleněné nádobí z domácností - čisté a vymyté), nic jiného
tam nepatří !!
Zelený kontejner bude mít radost když do něho vhodíte
skleněné lahve od nápojů (od piva, vína, limonád), dále skleněné střepy – tabulové sklo, sklenice. – před vhozením odstraňte papírové etikety a kovová nebo plastová víčka.
NEVHAZOVAT: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné
sklo a zrcadla, plexisklo, varné sklo, žárovky, výbojky a
zářivky (tento odpad lze 2x ročně připravit k odvozu při
svozu velkoobjemového či nebezpečného odpadu)
Dotřídění skla
Při výrobě bílého skla se nikdy nesmí dostat do pece
sklo barevné. Navíc se tam nesmí dostat žádná jiná nečistota,
kov (kovové uzávěry), keramika, porcelán atd. Skleněné
odpady ze zelených kontejnerů, (kam je vhazováno barevné
sklo) se nejprve přetřiďuje ručně a jsou odstraněny největší
kusy nečistot. Po té střepy putují na speciální automatickou
linku, kde vše řídí počítač a zajistí čistotu vytříděného skla.
Barevné nebo čiré (bílé) sklo se odváží ke zpracování do
skláren.
Sběr plastů
Do žlutých nádob můžete vhodit :
− PET lahve od nápojů (nezapomeňte sešlápnout!!), kelímky
od jogurtů, pomazánek, margarinů,krémů, a dalších pochoutek

− plastové obaly od šamponů, sprchových gelů, tekutých
mýdel, zubních past apod.
− igelitové sáčky a tašky, mikrotenové sáčky, obaly od pracích prášků,
− obaly od mycích a čistících výrobků na nádobí, okna,
nábytek apod.
− plastové květináče a truhlíky (ne manžety),
− polystyrén pěnový, ochrana zboží v obalech, tácky od
masa, plastová plata na vejce
− obaly od tatranek, bonbonů, chipsů a dalších, obaly od
těstovin, pekárenských výrobků potravin v prášku apod.
NEVHAZOVAT:
novodurové a plastové trubky, obaly od nebezpečných
látek (motorových olejů, chemikálií, barev apod.), molitan,
gumu, nic z PVC (polyvinylchlorid – už jen ten název budí
pochyby, je obsažen chlór) např. linolea apod. To vše skladujte pro odvoz nebezpečného odpadu, u nás v obci každé 2
roky zajišťuje svoz firma Rumpold.
Recyklace plastů :
Každý druh plastů je zpracován jinou technologií, jelikož mají odlišné složení a vlastnosti. Z PET lahví se vyrábějí
vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků
nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z folií (sáčků a
tašek) se opět vyrábějí folie a různé pytle, např. na odpady.
Pěnový polystyren slouží k výrobě specielních cihel. Ze
směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek,
zatravňovaní dlažbu, protihlukové stěny u dálnic apod.
Pár slov na závěr.
Od dob, kdy se začal v naši obci odpad třídit, si občané
naši obce poměrně zvykli na třídění odpadů a kontejnery ke
třídění využívají. Stávají se, ale i časté případy, kdy se u
kontejneru objevují pytle a tašky s odloženým odpadem aniž
by byl uložen do kontejneru roztříděn. Domníváme se, že se
ani nejedná o naše občany, ale o občany náhodně projíždějící.
Zároveň lze příznivě hodnotit všechny jetřichovské občany, až na několik málo případů, za dobrou platební morálku za odvoz komunálního odpadu, což se také odvíjí za odvoz odpadu tříděného s tím, že nám kontejnery nepřekypují
jako lze vidět v jiných regionech. Za to jim obecní úřad děkuje a snaží se cenu za odpad držet co možná nejdéle na
stejné úrovni.
Falta

Czech POINT na Obecním úřadu v Jetřichově
Co je Czech POINT?
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy
Czech POINT je projektem, který by měl
zredukovat přílišnou
byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti
musí občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT bude sloužit jako asistované místo
výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem
prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne
občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou
službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho
universálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z
veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit
dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení
řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů
ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky
na občany.
(http://www.czechpoint.cz/web/)
Na Obecním úřadu v Jetřichově začne Czech
POINT fungovat od listopadu tohoto roku.
V dalším čísle JZ vám přineseme detailní informace.
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Volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu Parlamentu ČR
konané dne 17. - 18.10.2008

1. Volby do zastupitelstev krajů České republiky a volby do Senátu Parlamentu ČR se
uskuteční v pátek dne 17.10.2008 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu dne 18.10.2008
od 8:00 do 14:00 hodin.

2. Místo konání voleb v obci Jetřichov okrsek č. 1 – Kulturní dům Jetřichov
Svozy komunálního odpadu

Když rozbolí zuby
13. - 14.9.

Jetřichov
(svozy v pondělí)

Bělidlo
a směr Hynčice
(svozy středa)

22.9.2008

24.9.2008

6.10.2008

8.10.2008

20.10.2008

22.10.2008

3.11.2008

5.11.2008

17.11.2008

19.11.2008

MUDr. Ladislav Růžička ml., Masarykova 30, Broumov,
tel. 603479132
20. - 21.9.
MUDr. Miloš Pastelák, Sadová 44, Broumov,
tel. 491524334
27. - 28.9
MUDr. Alena Slezáková, Masarykova 30, Broumov,
tel. 491523607
04. - 05.10 MUDr. Ludvík Neoral, 17. listopadu 291, Police n/Met.,
tel. 491541654
11. - 12.10. MUDr. Jaromír Kopecký, 17. listopadu 291, Police
n/Met., tel. 491543543
18. - 19.10. MUDr. Libor Kapitán, 5. května 14, Meziměstí,
tel. 491582381
25. - 26.10. Bc. J. N. Ogriščenko – dentista, ZS VEBA, Olivětín 66,
Broumov, tel. 491502425
28.10.
MUDr. Vjačeslav Ogriščenko, ZS VEBA, Olivětín 66,
Broumov, tel. 491502525
01. - 02.11. MUDr. Ladislav Růžička, Masarykova 30, Broumov,
tel.491521839
(http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/Na-Broumov_cel_.08.rtf)

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V měsíci září a říjnu oslaví životní jubilea:
PROUZA Libor – 50 let

MALUNIAK Josef – 75 let

ŠÁLOVÁ Alena – 75 let

RETROVÁ Marie – 80 let

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
TÝDEN PRO NAŠE DĚTI II (2008)
21.7.2008 – Mise Bischofstein
Na první výpravu se vydalo celkem 9 dětí a dva dospělí.
Všechno vyšlo podle plánu, takže jsme dorazili k Rybárně v
určenou dobu a započali jsme zdolávat po serpentinách
ohromný kopec na Studnici. Počasí vybízelo k výletu a my
mohli vyrazit s optimismem na tváři ke zřícenině pohraniční
tvrze. Děti obdivovaly tajuplný brčál pod hradem a kochaly
se krásou začátku Jiráskových skal. Průzkum zbytků opevnění nebyl opomenut a vystoupání na vyhlídku z jedné ze skalních věží už byla jen třešnička na dortu. Po prohlídce
Bischofsteinu jsme si šli dát pauzu k zámečku ve Studnici,
kde děti využily možnosti krásného dětského hřiště, zde si
vyzkoušely lézt po umělé stěně a pohoupaly se na obrovské
houpačce. Pak se naši kroky ubraly na lesní cestu, která vedla
k Dědovu. V krásném jasném počasí jsme kráčeli po polní
cestě a kochali se nádhernou vyhlídkou na Javoří hory a na
Ostaš. Při cestě Dědovem se začala projevovat únava všech
zúčastněných a než jsme využili vlakového spoje domů, tak
jsme si museli ještě dát několikrát oddych, ale ve vlaku se

nakonec ukázalo, že děti jsou na tom s energií daleko lépe
než já a moje máma.
22.7.2008 – Sportovní den
Dorazilo krásných 14 dětí, které se nakombinovaly do 7
soutěžních dvojic. Všechny disciplíny se vymyslely tak, aby
souhra dětí v párech byla klíčovým jmenovatelem. První
disciplíny, kterou byl štafetový slalom s nádobou plnou vody,
se dvojice zhostily bez větších potíží. Pak se postupně vystřídaly na záludném vědomostním kvízu s tajenkou a hlavolamem z lega, kde děti musely doplnit chybějící součásti, aby
mechanismus fungoval správně. Největší zkouškou spolupráce se staly špalky, kde páry leckdy nemohly dlouho sladit
krok. Nakonec však všichni disciplínu dokončili. Končilo se
slepým dědkem, kdy jedno dítě mělo zavázané oči a druhé ho
navádělo tak ,aby bez problému prošlo celou trasou tratě.
Děti si navzájem pomáhaly až tak, že někdy slepý dědek
nevěděl, kam má jít. Před vyhlášením si všichni společně
zahráli fotbálek. Po vyhlášení jsme posvačili párek z udírny a
zbaštili vyhrané sladkosti. Během průběhu akce nás navštívi-
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ly i dvě maminky, aby se podívaly, jak to ratolestím pěkně
jde. Děti si domů odnesly kromě cen také nádherné diplomy
od TJ Sokol. Škoda chladného počasí, které nám ukázalo, že
se sportovní den měl konat až odpoledne, protože jen jsme
odešli ze hřiště, tak vysvitlo a započalo hřát sluníčko.
23.7.2008 – Výprava na Ostaš
Pod Ostašem se ten den sešlo neuvěřitelných 14 dětí a 4
dospělí, což umožnilo lépe se věnovat dětem. V kempu pod
touto krásnou stolovou horou jsme rozbili první výškový
tábor a děti poprvé vyzkoušely atrakce jako kolotoč, houpačky či skluzavku. Potom jsme klidně stoupali až k vrcholu,
kde jsme se stočili do první části malého, ale kouzelného
skalního města, které se nazývá Bludištěm. Děti bez problému prolezly všechny myší díry a skuliny, což se o mně a
mém příteli pupíku nedá zrovna říci. Dětem jsem potom
vymyslel zábavu, aby taky trošku předvedly svou kreativitu
a dovednost. Zadal jsem, že mají postavit malé domečky z
přírodních materiálů, které najdou kolem sebe. Jak je vidět na
fotkách, tak dětem tento úkol nedělal žádný problém a vyrobily nádherné příbytky pro skřítky a myšky. Pak jsme se
protáhli přes Čertovo auto a Hlavu zrádce až k Frýdlantské
vyhlídce, kde se děti předháněly v pojídání borůvek. Takhle
jsme postupně proputovali celý vrchol Ostaše a před odjezdem jsme se posilnili u občerstvení v kempu a děti si mohly
ještě zařádit na atrakcích.
24.7.2008 – Výlet za merkurem
Ve čtvrtek jsme vyrazili na světoznámou stavebnici
Merkur do blízké Police nad Metují. Dětí dorazilo dohromady osm. V muzeu si děti prohlédly legendární vláčky a krásný
model krajiny pro vláčky. Samozřejmě jsme viděli i vagónky
a jiné dopravní prostředky. Překrásné lodě a plachetnice,
kombajny a jiné zemědělské stroje, staré veterány, nákladní
auta a obzvláště obdivuhodné kolesové rypadlo. Prohlídka
pokračovala kolem různých a velmi složitých modelů, ze
kterých bych vyzdvihl obrovský model Eiffelovy věže, která
by vám připadla jako z fotky. Pak přišel úžasný monstrózní
model Ocelového města, který byl sestaven přesně podle
známé knížky Julese Vernea. Dokonalost tohoto díla si
ovšem děti zase tolik nevšímaly a jejich tempo prohlídky
muzea bylo tak vražedné, že nevím, jestli si vůbec tento
skvost stihly pořádně prohlédnout. Nakonec jsme zakotvili v
oddělení, kde si děti mohly zkusit něco sestavit sami. Strávili
jsme tam více jak hodinu, ale výsledky snažení stály za to.
Pepíkovo letadlo či Terčin pejsek, Martinova hvězda či Eliščin lyžař a Míšin kluk se skatem mě přišli jako výborná
ukázka šikovnosti našich jetřichovských dětí. Po muzeu jsme
se odebrali na náměstí, kde jsme zabrousili do cukrárny a tam
jsme si dali něco sladkého na zub. Po poledni jsme vyjeli
směrem k domovu a nechali za zády krásné dopoledne plné
dojmů.
25.7.2008 – Teplické skalní město
Do Teplic se ten den ubraly kroky čtyř dětí a čtyř dospělých osob. Záměrně jsme se vydali na výpravu brzo, jelikož
nás během většiny okruhu neotravovalo neúměrné množství
zahraničních a tuzemských turistů. Děti se v klidu porozhlédly po roztodivných skalních útvarech s pohádkovými či
vlasteneckými názvy. Ze začátku jsme úspěšně pokořili Střmen, který je asi nejúnavnějším výstupem Teplických skal.
Dětem jsem opět zadal úkol, aby nám nakreslily větví nějaký
pěkný obrázek do písku. A tak jsem se kochal portrétem sebe
a své matky, mého kamaráda Pavla, který s námi absolvoval
některé cesty, kočičky nebo domečku. Od rozcestí jsme si

vychutnali s dalekohledem obrovitost skalních masivů Mariánských stěn a po malé svačince jsme pokračovali až k velmi
chladné Sibiři, kde jsme se trochu třásli zimou. Po cestě si
cvičně kluci zkusili vylézt některé menší skály, které mně
přišly vhodné a bezpečné. Po výletu celými Teplickými skalami jsme koupili dětem něco k pití a nechali je, aby koupili
sobě či rodičům něco na památku.
26.7.2008 – Noční výprava
V sobotní a velice barevný večer jsem se s dětmi sešel
na dolní křižovatce, abych je poté odvedl na počátek strašidelné stezky, který se nacházel u kapličky. Nejdřív jsem
rozdal dětem instrukce, jak se mají chovat a jak budou vypadat úkoly. Pak jsme se odebrali ke kapličce, kde na nás vybafl
kmotr smrťák, který udělil dětem první úkol a po splnění je
navedl k dalšímu stanovišti. Šli jsme daleko po cestě p. Vlacha. Obloha hrála všemi barvami a Honský špičák se zelenal
do dály stejně jako ten Ruprechtický. Na konci cesty bouchla
petarda a z lánu suché trávy se vynořily mumie, které předaly
další zprávu pro dobrodruhy. Ti vzápětí vyběhli k okraji lesa,
kde na ně už čekal lidožravý obr, který zrovna pojídal nevinou oběť. Tam se teprve některé menší děti počaly trochu
bát, ale nakonec zjistily, že obr je Pavel, kterého už znají. Pak
jsme se otočili kolem nádherné vyhlídky na Hejtmánkovice a
Broumov a pokračovali k velkému smrku, kde už dodýchával
umrlec, aby poté předal dětem návod na další cestu. Po chvíli
se děti hnaly k Šanci, kde už na ně za třemi kupkami čekal
homeless se strašidlem. Pak už děti mířily k pokladu, který se
ukrýval v lesíku za Novákovými. Tam čekala mexická indiánská babička, která je nepustila, dokud neodpověděly na
hádanku. Po objevení pokladu se děti rovným dílem podělily
o nález a posvačily spolu s částí strašidel chlebíčky. Pak si
ještě všichni zaváleli sudy dolů ze Šance a před půl desátou
už kroky dětí směřovaly k domovům.
Poděkování
Chtěl bych nejen jménem svým, ale i jménem pí. Hopjanové poděkovat za finanční podporu obci Jetřichov a p. Doležalovi, firmě Elektrosprint-servis, kteří přispěli na občerstvení, ceny a poklad. TJ Sokol Jetřichov a jejím členům za
technickou podporu. A hlavně pak lidem, kteří nás podpořili
v našem konání a pomohli dětem zpříjemnit celý týden. Jmenovitě mým přátelům Pavlu Bažantovi z Meziměstí a Tomášovi Stryjovi z Hynčic. Mamince, pí. Plhalové za pomoc s
dětmi na Ostaši. Slečně Janě Gorgánové za velkou pomoc s
menšími dívkami a za pomoc při sportovním dnu. A pak
velké díky všem klukům, kteří se podíleli na strašení. Ať už
to byl Zdenda Etlík (za smrťáka), Honza Božík s kamarádem
Martinem (za mumie) a Kubou Korčekem. Pavlovi Bažantovi
a Tomovi Stryjovi (za Obra a oběť), Domčovi Jílkovi (za
umrlce), Pinčesovi a Robertovi ze Slovenska (za homelesse a
strašidlo). Byli jste totiž skvělí a jen díky vám proběhla celá
poslední akce bez vad na kráse. Taky bych chtěl poděkovat
maminkám, jmenovitě pí. Sobolové a pí. Mervartové za zájem a fandovství. A na závěr bych chtěl poděkovat dalšímu
kamarádovi Adamu Buchtovi z Ruprechtic, že si udělal čas a
nafotil noční výpravu. Kdybych někoho opomenul, tak se
nezlobte. Srovnám se s vámi jinak. Také jsem byl velmi rád
za velký zájem a za perfektní spolupráci s rodiči, což jsem
nečekal a možná mě to bude motivovat příští rok k dalšímu
pokračování.
Filip Chráska, pořadatel
(Článek a fotogalerie na www.jetrichov.cz)
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KONEC PRÁZDNIN, ŠKOLA JE TU!
Zvesela a odpočatí jsme se
opět sešli ve školních lavicích.
Léto bylo krásné a teplé a i když
si školáci myslí, že by mohlo být
delší, přesto se většinou do školy
těšili. Když ne na učení, tak
aspoň na kamarády… Letos se
bude v naší jednotřídce učit celkem 11 žáků ze čtyř ročníků.
Naše třída je konečně zase zaplněná a jde nám to spolu dobře.
Jsme jako jedna velká rodina.
Během prázdnin se ve škole
budovalo, uklízelo a připravovalo. Byla kompletně zrekonstruovaná školní kuchyně podle norem evropské unie. Dalo
to hodně práce a uklízení, ale výsledek stojí zato – vše
se leskne a třpytí novotou a kuchařky mají spoustu
nových elektronických pomocníků.
Poděkování patří Obci Jetřichov, která celou
přestavbu organizovala, všem řemeslníkům, kteří se
na ní podíleli a také našim zaměstnankyním, které
dokončily celou akci a přivedly kuchyni k zářnému
lesku. Teď už jen stačí popřát kuchařkám „čest práci“
a nám strávníkům „dobrou chuť“!
Ve školce pracujeme už od srpna. Kapacita bude
zřejmě letos opět plně obsazená, takže maminky, pokud
ještě váháte, máte nejvyšší čas. Školek v okolí je zoufalý nedostatek a maminky si rezervují místa měsíce
dopředu. Neváhejte! Vaše děti přijmeme s radostí a
láskou.

PŘEJEME VŠEM ÚSPĚŠNÝ START DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU!
Za celý kolektiv Mgr. Marie Hanzlíková (ředitelka školy)

Z ČINNOSTI TJ SOKOL JETŘICHOV
Cvičení žen
Od 16.9.2008 a každé další úterý začíná cvičení žen při hudbě. Přijďte posílit naše řady.
Těší se na vás
O. Doležalová
Š. Rozumová

Nohejbal
Dohrává se soutěž. 5.9.2008 se doma hrálo se
Smržovem. Vydřeli jsme vítězství 3:2.
Další zápas se hraje v Jetřichově 12.9.2008 od
17 hod. na hřišti. 19.9.2008 se jede na odvetu do Smržova a 26.9. do Rožnova.
Na 27.9.2008 chystáme na hřišti
„POSLEDNÍ SMEČ“ s posezením.
Zveme touto cestou širokou veřejnost!
Podrobnosti budou plakátovány.

ČINNOST HASIČŮ DUBEN AŽ SRPEN 2008
Sbor dobrovolných hasičů touto cestou děkuje občanům
za připravený odpad druhotných surovin pro sběr, který se
uskutečnil dne 19. dubna 2008. Výtěžek z této akce je použit
na další činnost sboru.
V průběhu dubna jsme opravovali stoly a lavice na
hasičském hřišti. Stará ztrouchnivělá prkna se nahrazovala
novými.
Dne 30. dubna 2008 náš sbor pořádal Pálení Čarodějnic.
Samotné akci předcházelo několik brigád, na kterých bylo

zajišťováno dříví na hranici. Počasí nám přálo a akce se za
účasti mnoha místních čarodějnic velmi vydařila.
10. května 2008 jsme pořádali novou taneční zábavu –
Májovou veselici. K tanci a poslechu krásně hrála hudební
skupina DOTEKY z Heřmánkovic pod vedením pana Beka.
Bohužel musíme konstatovat, že místí lidé nejsou novým
akcím nakloněni. Zájem Jetřichováků o tuto akci byl minimální. Což nás velice mrzí.
V sobotu 24. května 2008 od 13,00 hodin se konala na
hasičském hřišti v Jetřichově hasičská soutěž Meziměstského

Strana 5

okrsku, které se zúčastnilo 5 družstev mužů a 2 družstva žen.
Soutěž se skládala ze štafety a útoku. Časy se sčítaly.
Pořadí bylo následující:
Ženy:
1. místo Jetřichov
2. místo Meziměstí
Muži:
1. místo Meziměstí
2. místo Jetřichov
3. místo Teplice
4. místo Vernéřovice
5. místo Vižňov

celkový čas

3,02,2
3,24,4
1,55,7
2,11,1

2,19,3

V červnu naši členové vyčistili hasičskou nádrž. Této
akci předcházela něčí přílišná aktivita nebo se možná nádrž
vypustila sama… Nicméně, usazené nečistoty zaschly a nešly
vyčistit. Nádrž se musela nechat znova napustit, vypustit a
teprve pak vyčistit.
29. června 2008 jsme zajišťovali občerstvení na posezení
s Broumovankou, které pořádala obec.
V srpnu jsme si udělali opět několik brigád. U hasičské
nádrže jsme vybudovali betonovou hasičskou základnu.

2,43,9
2,48,9

Sbor dobrovolných hasičů Jetřichov
Vás zve na 9. ročník hasičské soutěže
O POHÁR STAROSTY JETŘICHOVA

která se uskuteční dne 13. září 2008
na hasičském hřišti v Jetřichově
Začátek ve 13.30 hodin
Občerstvení zajištěno

Reakce na informace v Jetřichovském zpravodaji
o připravovaném zvýšení nájemného restauraci sv. Magdalena.
Provoz restaurace sv. Magdalena jsem zahájil v listopadu
1993. Aby byly prostory staré hospody schopné provozu,
musel jsem odstranit zničené a nevyhovuj cí zařízení a restauraci vybavit a zařídit vlastními prostředky. Takže nájem ve
výši 4659,33 Kč měsíčně platím pouze za využití tří prostor a
sociálního zařízení. K dnešnímu dni jsem obci na nájemném
zaplatil kolem 800 000 Kč.
Pro srovnání: ve vedlejších Vernéřovicích je nájem zařízené restaurace 1500 Kč měsíčně a jiné hospody a restaurace
v okolí jsou pronajímány za nízké, někdy i jen symbolické
poplatky. Většina obcí má zájem na zachování pohostinských
zařízení a snaží se jim vytvořit vhodné podmínky. Přesto je
velké množství hostinců zavřeno, v poslední době je dlouhodobě mimo provoz i několik restaurací ve městě Broumově.
V současné době se zvyšují téměř všechny náklady na
provoz naší restaurace, a to zejména zvyšováním cen elektřiny (o 2000 Kč) a plynu (o 1500 Kč) a zdražováním potravin
až o 20%.
Proto se ohrazuji proti jakémukoliv zvýšení nájemného
za pronájem prostor pro restauraci sv. Magdalena. V případě,
že k němu dojde, budu muset provoz ukončit, vyhlášená
restaurace bude zlikvidována a její čtyři zaměstnanci se budou hlásit na úřadu práce. (Upozorňuji, že bude-li nájem
případnému dalšímu nájemci stanoven nižší, budu považovat

zvýšení mého nájmu za snahu o mou likvidaci a podám žalobu na náhradu škody).
Obec Jetřichov nemá žádný objektivní důvod k tomuto
postupu vůči mé osobě, dosavadní nájem odpovídá místním
podmínkám a možnostem. Domnívám se, že kroky, které se
chystají, jsou motivovány pouze osobními důvody. Obliba
naší restaurace a její vyšší návštěvnost v krátké letní sezóně
patrně vzbuzuje přehnané představy a následkem toho i závist. Ti, co závidí, však neberou v potaz skutečnost, že z
výnosu několika letních týdnů dotujeme provoz po celý zbytek roku.
Ze strany obce zatím nebyl oficiálně přiznán nesporný
přínos naší restaurace k propagaci vesnice, o naší činnost
dosud nebyl žádný zájem. Přesto by bylo o čem jednat: Do
restaurace se rozpadají schody, je potřeba vyměnit vstupní
dveře a okna, střechou nad skladem zatéká, ve vinárně je
mokrá zeď, na níž se tvoří plísně.
Obracím se na občany obce, zda si přejí návrat podprůměrné hospody s několika pivními štamgasty a jejich
společenskou kulturou.
V Jetřichově 14.8.2008
nájemci restaurace svatá Magdalena
rodina Gritzova

MOTOSCUK
Ve dnech 8. – 10.8.2008 se uskutečnil již čtvrtý ročník Jetřichovského motoscuku. Pár
příznivců motorkářů se sjelo na hasičské hřiště již v pátek. Postavili stany a do ranních hodin
se povídalo o zážitcích a motorkách samých.
V sobotu ráno, po zabíjačkové polévce, se domluvila odpolední vyjížďka. Než jsme ve 13
hodin vyrazili na vyjížďku, tak se dostavili další účastníci.
Jeli jsme na Ostaš, potom na Polické náměstí, dále přes Lachov, Bohdašín, Vernéřovice,
Meziměstí až do Jetřichova k „dědkovi“ V. Pumrovi do výkupu, kde se konalo první
vystoupení kaskadéra p. Baláše, na „šlapačce“. Jeho jízda přes auto, kontejnery a přes Rybízka
se líbila.
Druhé vystoupení se konalo na hřišti za přítomnosti asi 250 lidí. Poté se konaly různé
soutěže, s vyhlášením výsledků, předání cen, za podpory sponzorů: Pneuservis SVOBODA, ZTrade, Ducháč, OPAT a další. Tímto všem sponzorům děkujeme. Grilované prasátko se
grilovalo až se snědlo. Poté byla volná zábava s projekcí na plátno, která skončila za rozednění. Celá neděle patřila „uzdravování“ a uklízení. Díky všem za účast a již se těšíme na 5.
ročník.
M. Sobol (Rybízek)
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Letošní prázdniny utekly jako voda, ale za ty dva měsíce se toho hodně podařilo provést.

Mládí a neklid
Během letních měsíců se naše autobusová zastávka stala útokem nějakého
vandala. Po pár dnech vyšlo najevo, kdo se na stěnu zastávky umělecky zvěčnil
a tatáž skupinka vejlupků a buřičů po té, co byla dopadena, vzala hrdě na svá
ramena úkol dát vše do pořádku. Jak se jim to povedlo si můžete prohlédnout
sami u kulturního domu. Myslím, že z černé díry ze které měl leckdo strach, se
stala zajímavým místem naší obce.
Jan Školník

Jetřichovský desetiboj netradičních disciplín.

Debordelizace Jetřichova

Jetřichovský desetiboj netradičních disciplín. Letos nám
dokonce přálo i počasí (nepršelo celý den). Tohoto klání se
zúčastnilo 8 týmů tj. 16 lidí, kterým nevadí soupeřit v trošku
bláznivých disciplínách. Divácká podpora byla výborná. Fandilo se jako o život, jen k večeru nám zábavu zkazilo počasí, ale s
tímto si příští rok snad poradíme. Chtěl bych touto cestou poděkovat hasičům za maximální ochotu a spolupráci. Díky také
patří celé obsluze a všem zainteresovaným. Věřím, že se sejdeme zase za rok.

Celá tato “brigáda“ se neminula účinkem. Toho BORDELU co v katastru Jetřichova bylo a stále ještě je, mě
opravdu zamrazilo. Když jsem klukům rozdával pytle (dva
na tým), ani ve snu mě nenapadlo, že jich bude málo. Ale
kluci šikovný si poradili. Naštěstí měli doma taky nějaké.
Skoro celý den procházeli Jetřichov, Bělido a došli až k
březovské vlakové zastávce. Této chvályhodné akce se
zúčastnili: Bóža, Etlajs, Gorgi, Frýda, Pinčes a Mařena.
Za tým úklidové čety

Jan Školník

Jan Školník

TOUR DE BIER V.
V sobotu 30.8.2008 se v Jetřichově konal již pátý ročník
Jetřichovského torpéda. Vyjížďky na starých kolech v dobových
oblecích se zúčastnilo více než padesát cyklistů. A to nejen z
Jetřichova, ale i okolních vesnic. Někteří účastníci neváhali přijet i z
míst více než sto kilometrů vzdálených. Této akce se každý rok
účastní i jetřichovská mládež a několik dětí, čehož si také moc

vážíme. Po 20ti kilometrové vyjížďce jsme se vrátili
do pohostinství U Suchánků. Tady nás čekalo
grilované prasátko, které nám za pěkného počasí upekl
kamarád Rosťa Pavlíků z Hejtmánkovic.
Pátý ročník se opět vydařil a nezbývá, než se těšit
na ten další. Všem patří velký dík.
Michael Kouba

(Fotografie na www.bornis.rajce.net)
Upozornění:
V okolí středu obce (okolí obchodu a dílen Svoboda) se potuluje liška. Několik občanů zaznamenalo její podivné chování. Proto upozorňujeme na možné nakažení vzteklinou.
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