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Obec Jetřichov

Platnost občanských průkazů
Upozornění pro občany – dle zákona č.328/199 Sb.(zákon o občanských průkazech) § 24
odst. 2 začne v roce 2005 postupná výměna občanských průkazů bez strojově čitelné zóny.
Státní občané ČR jsou povinni zažádat o nový OP nejpozději :
Do 30. listopadu 2005 – pokud mají OP vydaný do 31.12.1994
Do 30. listopadu 2006 – pokud mají OP vydaný do 31.12.1996
Do 30. listopadu 2007 – pokud mají OP vydaný do 31.12.1998
Do 30. listopadu 2008 – pokud mají OP vydaný do 31.12.1903
Prohlédněte si, prosím pečlivě své občanské průkazy, zejména datum jeho vydání, abyste
nepromeškali lhůtu pro podání žádosti o nový OP !
Žádost o OP:
- vyplní se přímo na úřadu v kanceláři MěÚ v Broumově
- potřeba je 1 fotografie (určená pro doklady)
- pokud došlo ke změně údajů zapsaných ve starém průkazu(např. změna stavu na
rozvedený-rozvedená nebo vdova-vdovec) je třeba změnu doložit rozsudkem o rozvodu nebo úmrtním listem
- pokud stihnete zažádat o občanský průkaz včas před termínem, nemusíte dokládat nic
jiného
Výměna všech těchto starých občanských průkazů je zdarma – tj. bez správního poplatku.

Rozpis lékařů na stomatologickou službu
05. – 06.02. MUDr. Práza, ZS Machov
12. – 13.02. MUDr. Růžičková, poliklinika Broumov
19. - 20.02. MUDr. Pastelák Miloš Sadová 44
Broumov
26. - 27.02. MUDr. Slezáková A.
poliklinika Broumov
05. - 06.03. MUDr. Neoral L. 17.listopadu 291 Police n. Metují
12. - 13.03. MUDr. Blažek D. 17.listopadu 388 Police n. Metují
19. – 20.03. MUDr. Kapitán L. 5.května 14 Meziměstí
26.03. Bc. J.N.Ogriščenko
ZSVeba Olivětín 66
27.03. MUDr. Ogriščenko
ZSVeba Olivětín 66
28.03. MUDr. Růžička Ladislav
poliklinika Broumov
02. - 03.04. MUDr. Blažek D.17.listopadu 388 Police n.Metují
09. –10.04. MUDr. Neoralová J. Horní 109 Teplice n.Metují

2

491 547 139
491 523 607
491 524 334
491 523 607
491 541 654
491 543 844
491 582 381
491 502 425
491 502 425
491 521 839
491 543 844
491 581 394

Služba je zajištěna v době od 9.00 do 11.00 hod.

Společenská kronika
10.02.05 oslavila své 89 narozeniny paní Bauerová z Jetřichova č.p.138
23.02.05 oslaví již 82 narozeniny pan Ondřej Moronga z Jetřichova č.p.51
30.02.05 oslaví půlkulaté 75 výročí pak Jaroslav Kousal z Jetřichova č.p.74
I my se připojujeme ke gratulantům a přejeme oslavencům hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let

Svoz popelnic v měsíci lednu a únoru 2005
Únor
Březen

14.02.05 a 28.02.05
14.03.05 a 28.03.05

Pronájem a zakoupení nových nádob
Zájemci o pronájem popelnic a kontejneru se mohou obrátit na firmu SCHELLE Bohemia, s.r.o.,Barvířské nám. č.p. 4 - Broumov, tel. 491 524 691 nebo 606 632 632.
Jaké máte další povinnosti ?
Odkládat odpad na místech k tomu určených a využít sběrné nádoby(popelnice a kontejnery, igelitové pytle označené logem).
Je zakázáno odkládat komunální odpad mimo místa k tomu určená.
Vytříděné složky komunálního odpadu odkládat do kontejnerů umístěných na veřejných
prostranstvích.
Fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby (prodejny potravin, restaurace)
si musí zajistit likvidaci tříděného odpadu na vlastní náklady. Na základě písemné smlouvy
s Obecním úřadem mohou využít kontejnery na tříděný odpad. Zajištění likvidace bude předmětem kontrol.
PET lahve před uložením do kontejnerů na třídění plastů předem zmačkat (sešlápnout),
do kontejnerů na plasty NEUKLÁDEJTE nadměrně znečištěné a nevyprázdněné nádoby.
NESPALUJTE PLASTY-ŠKODÍTE VLASTNÍMU ZDRAVÍ A ZDRAVÍ
VAŠICH POTOMKŮ !!! Při spalování plastů v domácích kotlech vznikají velmi nebezpečné
látky, které škodí nejen při vdechování, ale ukládají se i v nejbližším okolí. Takto se dříve nebo
později dostávají do potravního řetězce (zelenina a ovoce ze zahrad) a mohou způsobit například
i vznik rakoviny.
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Na závěr příspěvku ještě jedno upozornění !
Konec února je poslední termín úhrady pololetní splátky za odvoz komunálního odpadu!
Cena za dospělou osobu činí 248,-Kč za pololetí a za dítě do 15-ti let 124,-Kč.
Ti kteří neuhradí poplatek, nebude jim odvoz proveden a vystavují se nebezpečí sankcí a pokut.

Příspěvek hasičů k lednové činnosti
22.1.05 se konal v kulturním domě trojboj mladých hasičů, celkem se soutěže zúčastnilo 58 pětičlenných družstev mladších i starších žáků a dorostenců.
Umístění v jednotlivých kategoriích bylo následující :
Mladší žáci :
Soutěžilo 24 družstev a první místa patří Meziměstí A, před Novým Městem n.M. a Suchým Dolem.
Starší žáci :
Soutěžilo 26 družstev a první bylo Nové Město n.M. D, druhé Velichovky a třetí, rovněž družstvo z Velichovek.
V soutěži dorostenců soutěžilo 8 družstev s tímto pořadím :
Velichovky A, Meziměstí, Velichovky B a šesté bylo družstvo z Jetřichova.
Ještě je třeba poděkovat Obecním úřadům v obvodu Meziměstského okrsku, které jsme požádali
o výpomoc na zakoupení cen pro soutěžící družstva. Na první místo patří Obecní úřad Jetřichov,
který zakoupil pro první tři místa v každé kategorii velmi pěkné poháry a zapůjčil bezplatně kulturní dům.
Na druhé místo patří obecní úřad Vernéřovice a dále následují – Meziměstí, Hejtmánkovice,
Hynčice a Adršpach. A dalším sponzorům Jaroslavu Novákovi a Antonínu Janouškovi.
MěÚ Teplice nad Metují asi zájem o hasiče nemá i když byl rovněž požádán.
29.1.05 to byl tradiční “Hasičský ples“ s bohatou tombolou, který se velmi vydařil a účastníci si
při zvuku Modeusu pěkně zatančili. Spetřením plesu bylo vystoupení taneční skupiny „Hvězdy
Orientu“ z Meziměstí. I zde děkujeme všem sponzorům a dárcům, kteří přispěli krásnými dary
do velmi hodnotné tomboly.
A na závěr patří poděkování všem členům hasičského sboru, kteří pomáhali zajišťovat
obě pořádané akce.
Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Pár slov k činnosti sportovců !
V polovině ledna se konala výroční valná hromada na které rezignoval na funkci předsedy Doležal Dušan. Bohužel v poslední době byla situace natolik vážná, že hrozil zánik této
sportovní organizace. Jednak to bylo pasivitou členů, kteří necítili ani tu povinnost se zúčastnit
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jakéhokoliv jednání a ani pomoci při různých akcích když veškerá zátěž spočívala na několika
členech. Ohroženo bylo tím pádem i konání dnes již tradičních ostatků a dalších akcí, které také
měli svou tradici.
Proto bylo valnou hromadou doporučeno rozšířit výbor o několik dalších mladších
členů, kteří projevili zájem udržet tělovýchovnou jednotu v aktivní činnosti zejména nadále udržet společensko-kulturní tradice a sportovní aktivitu nohejbalu a volejbalu. V neposlední řadě
rovněž zajistit některé akce pro děti. Doufejme, že se stávajícím členům podaří udržet sportovní
činnost aspoň na takové úrovni jak bylo tradicí i zvykem.
Pro nejbližší činnost jsou připraveny lyžařské závody na neděli 13.2. pokud organizátory nezastihne hlášená obleva.

Další akcí jsou připraveny „Ostatky“, v takovém rozsahu jak je zvykem - maškarami s hudebním doprovodem p.Vlka z Vernéřovic po vesnici a s pozváním na večerní merendu, kde k tanci a
poslechu bude vyhrávat taneční skupina „Emma“ z Machova pod vedením jeho vedoucího
Emila Maryšky. I na letošní tombolu je připravena atraktivní cena DVD přehrávač. Cena vstupného se nemění a zůstává již tradičně 30,-Kč. I ostatní ceny budou lidové a občerstvení obvyklé.
Organizátoři si slibují bohatou účast, zejména místních občanů tak jak v posledních letech se stalo již tradicí a na který Vás všechny srdečně zvou.

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