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Obec Jetřichov

Nová komunikace ve směru Jetřichov – Ruprechtice je již v provozu k plné spokojenosti veřejnosti. Chybí dokončení chodníku okolí pohostinství sv.Magdaleny, který leží již na bedrech obce. K dokončení by mělo dojít v
průběhu měsíce srpna až začátkem září.

Sdělení obecního úřadu
V září se bude v naší obci konat oslava k 750-ti letům založení obce Jetřichov, které se
bude konat ve dvou dnech. První den na požárním cvičišti a druhý den na sportovním hřišti TJ
Sokol – za obecním úřadem. Vše bude plakátováno. (Oslavy budou medializovány jak v rozhlase na stanici Metuje a v hradeckém vysílání i v denících náchodska a ve zpravodajích sousedních obcí- pozn.redakce) Chci touto cestou pozvat všechny občany na oslavu, vyzývám také občany aby okolí svých domů zušlechtili. Není to povinnost, ale každý si má uvědomit, že se
sejdou rodiče a lidé, kteří tady bydleli. Bylo by hezké mít Jetřichov v pořádku. Samozřejmě se to
netýká všech občanů. Jsou tací, kteří mají své domy a i okolí domů v naprostém pořádku.
Dále Vám oznamuji, že na našem úřadu se provádí ověřování podpisů a listin. Jedno
ověření podpisu za poplatek 30,-Kč, jedno i započaté ověření listiny také 30,-Kč.
V naší škole končí paní učitelka NOVOTNÁ Marie a pan ředitel HÜBNER Jan. Chtěli
bychom touto cestou oběma poděkovat za práci, kterou s dětmi odvedli.

Upozorňuji občany na nutnost úhrady za odvoz komunálního odpadu za II pololetí 2005 !!
Za OÚ Doležal J. - starosta obce a Doležalová Ol.
23.6.2005 se konalo veřejné zasedání obecního zastupitelstva ze kterého vyplynulo následující
usnesení :
1. OZ vzalo na vědomí zprávu k finančnímu hospodaření obce Jetřichov k 31.5.2005.
2. OZ vzalo na vědomí zprávu stavební komise o její činnosti.
3. OZ souhlasí s odkoupením pozemků čp. 1464/2 a 678/2 – cesta Bělidlo směr Meziměstí
od společnosti Barum Continental – za cenu Kč 23.300,-Kč.
4. OZ nesouhlasí s návrhem na odkoupení dalších 4 pozemků od společnosti Barum Continentál.
5. OZ souhlasí s poskytnutím slevy na prodej pozemku č.152 p.Fridrichovi-prodej za cenu
4.000,-Kč.
6. OZ souhlasí s uvolněním částky do 100.000,-na zhotovení velkého praporu obce, znaku
obce, 5 ks vývěsných praporů se znakem obce, praporu pro hasiče, nášivek na hasičské
stejnokroje a vydání mincí pro oslavy výročí založení obce.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Několik slov k žádostem ke kácení stromů a povolování drobných staveb.
Jelikož při různých žádostech (kácení stromů a povolování drobných staveb a jiné) dochází k nejasnostem o vlastnictví pozemků a nemovitostem, bude obec vyžadovat doložení
výpisem z katastru nemovitostí. Dále upozorňuji všechny majitele pozemků a nemovitostí, kterým není přesně známo vlastnictví pozemků a nemovitostí, aby si ve vlastním
zájmu nechali udělat výpis z katastru nemovitostí (nezkolaudované garáže a jiné stavby s
vymezením hranic pozemků).
Přeji všem příjemné léto a dovolenou
Doležal Jaroslav – starosta obce
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Z činnosti hasičů
11.6.2005 se zúčastnila naše děvčata poháru starosty obce Hejtmánkovic. Celé soutěže se
zúčastnilo 7 družstev žen a 10 družstev mužů. V soutěži mužů se stalo vítězem družstvo
Veby Olivětín a mezi ženami zvítězilo družstvo žen z Jetřichova, druhé bylo družstvo
z Rožmitálu a třetí ze Křinic.
Naše děvčata soutěžila v tomto složení:
Janoušková Líba, Kousalová Veronika, Mazačová Bára, Wolfová Monika, Jetelová Marcela, Zrzavá Věra a Zrzavá Kateřina.
Gratulujeme našim děvčatům k vítězství, neboť tento pohár získala již po druhé.

TJ Sokol
V pátek 15.7.2005 se bude konat členská schůze TJ Sokola. Pro oficielní členy, kteří se
hlásí k členství bude zaslána pozvánka, ale kdo se hlásí jakkoli ke sportovní činnosti aniž bychom o této skutečnosti věděli bude na této schůzi vítán. Je nám nemilé, že v poslední době dochází k apatii sportovní činnosti. Vlastníme sportovní areál, který nám vždy záviděli i jiné větší
sportovní organizace, i v historii byla naše činnost bohatá a navštěvována, proč na vše zapomenout a činnost znovu neobnovit ? Proč nechat chátrat zařízení a mnoho dalších otázek zůstává
nezodpovězených. Zahoďte nevraživost a přijďte poradit co a jak dál!!
Schůze se koná na hřišti TJ od 19.00 hod. Těšíme se na co největší účast !!
Za TJ Sokol F a l t a Karel –dočasně pověřen vedením organizace

Rozpis lékařů na stomatologickou službu
05.- 06.07. MUDr.
09.- 10.07. MUDr.
16.- 17.07. MUDr.
23.- 24.07. MUDr.
30.- 31.07. MUDr.
06.- 07.08. MUDr.
13.- 14.08. MUDr.
20.- 21.08. MUDr.

Blažek Daniel
Neoralová Jaroslava
Kapitán Libor
Kapitánová Dana
Práza Josef
Růžičková Marcela
Pastelák Miloš
Slezáková Alena

ZS Police nad Metují
ZS Teplice nad Metují
ZS Meziměstí
ZS Meziměstí
ZS Machov
ZS Broumov
Sadová 44, Broumov
ZS Broumov

491 543 844
491 581 394
491 582 381
491 582 381
491 547 139
491 523 607
491 524 334
491 523 607

Služba je zajištěna v době od 9.00 do 11.00 hod.

Společenská kronika
20.6.2005 zemřel ve věku 80-ti let v domově důchodců v Polici nad Metují, kde pobýval se svoji
ženou, dlouholetý občan Jetřichova pan
Ladislav Štauda
Škoda, že zveřejnění o jeho úmrtí bylo pouze jedním „Parte“ ve vývěsní skříňce KSČM,
přestože členem této strany nikdy nebyl. Jistě by se s panem Štaudou přišlo rozloučit více občanů. Tak mi dovolte aspoň touto cestou poděkovat panu Štaudovi za to, co pro obec udělal. Znal
jsem ho dlouhá léta, ještě když jezdil jako řidič Státního statku. Zejména vzpomínám na jeho aktivní působení při generální opravě kulturního domu, zejména při dokončovacích pracích.
Čest jeho památce s vyjádřením upřímné soustrastí nad jeho úmrtím – redakce JZ
Falta.
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Loučení se školou
Prázdniny máme před sebou, žáci se na ně těší. Já však prožívám tuto dobu se smíšenými
pocity. Proč? Po 42 letech ve školství jsem se rozhodl ze zdravotních důvodů odejít do důchodu.
Do Broumova jsem nastoupil z Poděbrad v roce 1963, učil ve Velké Vsi, na ZŠ Hradební, na ZŠ
Komenského, v Teplicích nad Metují, Heřmánkovicích, na Zvláštní škole v Broumově, po roce
1989 jsem byl ve funkci okresního školního inspektora, pak jsem pracoval jako vedoucí pedagogicko-organizačního oddělení Školského úřadu Náchod. Dojíždět do Náchoda jsem vydržel osm
a půl roku. Když se uvolnilo místo zde, v Jetřichově,
neváhal jsem a těšil se na práci v malé škole, s dětmi, které bývají na vesnici vřelejší a hodnější
než děti městské, které chodí do velkých škol. Bohužel, stále se snižující počet zapsaných žáků
do 1. třídy má i negativní důsledky – z dvojtřídky se po prázdninách stane jednotřídka. Do školy
nastoupí nová paní učitelka – Mgr. Marie Hanzlíková.
Pro školní rok 2005/2006 počítáme s těmito žáky: 1. ročník –Jiří Kopáček, Jiří Šála, 2.
ročník – Ladislav Král, Michal Doležal,Amanda Mikulcová, ve třetím ročníku bude Martina
Nováková a David Mareš.
Naopak rozloučíme se s Martinem Doležalem,Matoušem Doležalem, Ondřejem Rozumem, Lukášem Veverkou, Josefem Vlachem, Eliškou Královou, Janou Marešovou, Štěpánem
Etlíkem, Jakubem Božíkem, kteří nastoupí do ZŠ Meziměstí. Ondřej Pelán bude pokračovat na
Gymnáziu Broumov.
Nesmím zapomenout na p. učitelku Marii Novotnou, moc jí děkuji za poctivou a obětavou práci s dětmi. Vzhledem k tomu, že 30. 6. 2005 odcházím z funkce ředitele, je mojí povinností poděkovat všem zaměstnancům našeho zařízení – v mateřské škole, ve školní jídelně,
děkuji za dobrou spolupráci panu starostovi, zastupitelstvu Jetřichova, děkuji i rodičům žáků,
především těm, kteří vědí, že výchova a vzdělání nemůže ležet jen na bedrech školy.
Teď bych mohl zavzpomínat na vzorné žáky, s kterými byla radost pracovat. Ne, neudělám to, na někoho bych mohl zapomenout. Navíc – já měl a mám stále rád i ty největší rošťáky.
A to je důvod, že vlastně se definitivně neloučím, paní učitelce Hanzlíkové jsem slíbil, že
v případě potřeby přijdu vypomoci.
Jan Hübner, ředitel
Svoz popelnic v měsíci červenci a srpnu 2005
Červenec
Srpen

04.07.05 a 18.07.05
01.08.05, 15.08.05 a 29.08.05

NÁCHOD.NET - bezdrátový internet
Upozorňujeme nové zájemce o připojení k internetu, aby se registrovali na klientském centru v Broumově ul. Dlážděná 179 (prodejna mobilních telefonů a výroba klíčů). U již registrovaných klientů budou v současnosti prováděny montáže zařízení, dle proběhlého měření
signálu. Klienti, kteří se registrovali u spol. NÁCHOD.NET tzv. on-line na internetových
stránkách prosíme o informaci na tel. 491 523 609, nebo na e-mail falco@cbox.cz, že jsou
již registrování (důvodem je přesunutí klienta k servisnímu partnerovi, kterým je naše
spol. FALCO Broumov a která provádí montáže). Více klientů zajistí lepší pokrytí signálem v obci Jetřichov.
Vydává kulturní, školská a sociální komise při OZ Jetřichov nákladem 200 ks
Informace a příspěvky na obecním úřadě, příp.tel. 491 582 425, 724 224 960 nebo elektronickou
poštou jetrichov@tiscali.cz, nebo falco-vyroba@cbox.cz
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