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Obec Jetřichov
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Svoz popelnic v měsíci dubnu a květnu 2005
Duben
Květen

11.04.05 a 25.04.05
09.05.05 a 23.05.05

Vážení občané,
Obec Jetřichov a Scheele Bohemia s.r.o. Barvířské náměstí 4, 550 01 Broumov
si Vás dovoluje upozornit , že dne

9.5.2005 pro Vás zajistili

Svoz velkoobjemového odpadu
odloženého u sběrných nádob (popelnic) u domů
1. Popelářské auto bude sbírat :
Staré matrace, starý nábytek, koberce, atd.
2. Avia bude sbírat
Papír – noviny a časopisy dohromady pevně svázané, kartonový papír zvlášť pevně
svázaný ( chraňte před případným deštěm )!!
Pneumatiky z osobních vozidel ( bez disků )

Odpad připravte u sběrných nádob v 7.00 hodin
a dále, že

dne

10.5.2005 proběhne v naši obci

Svoz nebezpečných složek vytříděných z komunálního odpadu
Specielní svozní vozidlo bude sbírat tyto druhy odpadů :
oleje a tuky, 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 a staré lednice.
Svoz proběhne zastávkovým způsobem. Obsluhou svozného vozidla bude odpad přebírán
přímo od občanů. Občan předloží obsluze vozidla doklad o zaplacení svozu tuhého komunálního
odpadu na rok 2005 !!
Odpad nesmí být shromažďován na určených místech před příjezdem sběrného vozidla ani shromažďován na jiných místech !
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SVOZNÍ TRASA PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V ÚTERÝ 10.5.2005
Křižovatka Hynčice – Jetřichov
Bělidlo – směr Meziměstí
Křižovatka u hospody sv.Magdaleny
u bývalé váhy
Křižovatka u Domáňů

15,30 – 15,35
15,40 – 15,45
15,50 – 16,00
16,05 – 16,10
16,15 – 16,20

Případné dotazy zodpoví – Scheele Bohemia pan Rieger Bohuslav tel. 491 524 691
606 632 232

Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte šetřit přírodu ve
Vašem okolí !!!

Společenská kronika
Kulturně a školská komise při OÚ v Jetřichově si dovoluje oznámit, že
2. dubna oslavil své narozeniny pan Ságner Ladislav již 84 let a
30. dubna oslaví své kulaté výročí pan Krupička Jiří 70 let
Všem jmenovaným oslavencům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v osobním životě.

Bohužel také musíme oznámit smutnou událost, že navždy odešli v březnu a dubnu
3 občané Jetřichova,
pan Honégr Václav
pan Pecháček Květoslav
paní Sauermanová Emilia

ve věku nedožitých 84 let
ve věku
59 let
ve věku
93 let

z Jetřichova č.p. 73
z Jetřichova č.p. 138
z Jetřichova č.p. 133

Vyslovujeme upřímnou soustrast nad úmrtím těchto našich spoluobčanů.
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Stanice technické kontroly
V nejbližších dnech by měla být otevřena nová STK v naší obci v lokalitě haly
skladu zemědělského závodu Heva a později skladu Barumu. Hala byla zakoupena k vybudování stanice technické kontroly panem Kutíkem. Budou zde
prováděny kontroly stavu motorových vozidel do 3,5 t, motocykly, přívěsné vozíky a traktory. Měření emisí pro všechny značky vozidel – benzin, nafta, plyn.
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Rozpis lékařů na stomatologickou službu
09. –10.04. MUDr. Neoralová J. ZS Horní 109, Teplice n.M.
16. –17.04. MUDr. Kubec Jan
ZS Police nad Metují
23. - 24.04. MUDr. Kapitánová D.ZS Meziměstí
30. –01.05. MUDr. Práza Josef ZS Machov
07. –08.05. MUDr. Růžičková Poliklinika Broumov

491 581 394
491 543 398
491 582 381
491 547 139
491 523 607

Služba je zajištěna v době od 9.00 do 11.00 hod.
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Několik poznámek k minulým akcím
18. 3. 2005 proběhlo posezení důchodců v kulturním domě, kde se na programu podílelo
vystoupení žen ze Suchého Dolu u Police nad Metují s programem „Módní přehlídka“. Byla to
ukázka módy minulého století z vlastních sbírek vystupujících.
Lze konstatovat, že ukázka této módy s vtipnými vstupy byla přítomnými účastníky přijata kladně. Snad nepřízeň počasí nebo nedostatečná informace byla také příčinou nízké účastí
ostatních občanů krom důchodců, pro které byl program hlavně určen. Škoda, že organizátoři
podcenili ukončení akce pouze touto přehlídkou a že jak vyplynulo z připomínek některých občanů - důchodců, nebyl zajištěn delší pobyt po skončení akce zajištěním posezení třeba i při reprodukované hudbě. Je však třeba s těmito připomínkami přicházet před přípravou akce u svých
zástupců. Na příště bude tato připomínka akceptována. Chystá se další setkání s přednáškou o
zahradě a její údržbě.
19. 3. 2005 se také uskutečnil „Dětský karneval“, organizovaný tělovýchovnou jednotou, kterého se účastnilo asi 25 dětí v maskách se svými rodiči. Pravdou zůstává, že dětí v obci
ubývá a že také děti ve věku od 10-ti let již takováto akce neláká, raději okukuji z povzdálí nebo
balkonu. Snad by přivítaly raději diskotéku pro děti. Poděkovat je ale, třeba organizátorům za
obětavost při uskutečnění akce a sponzorům, Novákovi Jaroslavu z autodílny, Doležalovi Jaroslavu a paní Salabové, kteří jsou pravidelnými sponzory našich akcí.
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Výzva k občanům Jetřichova
Obecní zastupitelstvo vyzývá znovu občany o pomoc při zajištění adres starousedlíků, kteří se v obci narodili, nebo dlouhodobě pobývali.
Obecní zastupitelstvo potřebuje tuto informaci pro připravované oslavy k 750
výročí založení obce, které by se měly uskutečnit 10 – 11. září 2005. V případě, že by
jste o někom věděli a znali adresu kam nebo na koho se obrátit,sdělte to prosím na
obecní úřad.

Na svém jednání tělovýchovné jednoty bylo rozhodnuto, že dne
7. května 2005 se uskuteční
„ 1 ročník Memoriálu Jiřího Němečka“!
Memoriál se uskuteční jako vzpomínková akce na Jiřího Němečka, který nás nečekaně navždy opustil v loňském roce 22. března. Uskuteční se dvěma okruhy pro zdatnější kolaře a
pro méně zdatné. Po skončení se uskuteční společné posezení účastníků na hřišti TJ s občerstvením. Odjezd bude zahájen ve 14,00 hodin. Trasa bude zveřejněna na letáčcích, které každý
účastník obdrží u startu.

Hasiči v březnu
16.března to byla návštěva manželů Štaudových v Domově důchodců v Polici nad
Metují u příležitosti 80-ti let Ládi Štandy. Naší návštěvou byli překvapeni. A máme od nich vyřídit pozdrav všem Jetřichovákům !
A co nás čeká dále.
V dubnu úpravy výčepu a udírny na hasičském cvičišti. Navážení dřeva na pálení čarodějnic,
které se budou konat 30. dubna.
V květnu příprava cvičiště na okrskovou soutěž družstev žen a mužů, která se bude
konat 14. května 2005
29. dubna 2005 provedeme sběr starého papíru a železa. Žádáme občany aby papír a
železo připravili v uvedený den na 8 hodinu. Papír nutno zajistit proti dešti. Předem děkujeme.
Výbor SDH
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Výňatek z kultury v Polici nad Metují a Broumově
v pátek 22.4.2005 – od 19 hodin se koná divadelní představení divadelního spolku Jiráskova divadla z Hronova
CHARLEYOVA TETA
Konvenční komedie postavená na záměně osob, jež má na svědomí většinu komických situací.
Městské divadlo v Broumově.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Čtvrtek 21. dubna 2005
v 19.30 hodin
Agentura Harlekýn s.r.o. Praha uvádí v Kolárově divadle divadelní hru Aldy Nicolaje

NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ
Jsou-li dva, může se zrodit láska. Vstoupí-li mezi ně třetí, vznikne drama. Vážné
nebo směšné, často obojí, střídavě i současně. Nejčastějším námětem měšťácké
komedie se stává manželská nevěra a nejčastějším situačním schématem trojúhelník. Častým používáním se však trojúhelník opotřeboval a nezbývá než hledat
jeho dosud nevyčerpané možnosti. Aldovi Nicolajovi se podařilo objevit možnost
vskutku originální, ba senzační. Říci jako, zde nelze (jako se u detektivky nesluší
prozradit, že vrahem je zahradník). V Komedii o dvou dílech se Vám představí Jana Švandová, Josef Carda a Rudolf Hrušínský v režii Jiřího Menzela.
Vstupné : 130,- 140,- 150,- Kč

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-vyroba@cbox.cz
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