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Obec Jetřichov

Svoz popelnic v měsíci říjnu a listopadu 2005
Říjen
Listopad

10.10.05 a 24.10.05
07.11.05 a 21.11.05

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

18.10.2005 pro Vás zajistili

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 !

SVOZNÍ TRASA PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V ÚTERÝ 18.10.2005
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 !!!
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Co se děje ve škole
Letošní školní rok začal pro učitele a ostatní personál školy už v srpnu. Místní firma školu i
školku od vchodu až po půdu vymalovala a pak už se jen uklízelo, stěhovalo, leštilo a zdobilo,
aby naše děti přišly do čistého a cítily se tu příjemně.
Prvního září jsme netrpělivě očekávali příchod našich žáčků. Okamžiky to byly vskutku napínavé, neboť jak jistě víte, pokud by přišlo méně dětí, než stanový zákon, škola by musela
být ze dne na den zavřena. A s ní bohužel i mateřská školka, která je plně vytížena(a to hlavně
díky „přespolním“). Naštěstí se tak nestalo a my si můžeme pro letošní rok oddechnout. Tento
malý, ale velmi důležitý a pro mnohé těžko postradatelný stánek vzdělanosti zůstane Jetřichovu
prozatím zachován.
K tomu pár čísel:
Mateřskou školu navštěvuje v současné době 25 dětí. Jsou umístěny v jedné společné třídě, kterou vede p. uč. M.Venclová. Druhou učitelkou je zde p. uč. M Endlerová. Obě učitelky mají odpovídající vzdělání a mnohaletou praxi v práci s dětmi.
Hned z počátku škola zaznamenala některé, pro děti velmi radostné změny. Na uvítanou v novém školním roce dostali spoustu nových hraček a tento týden také již dlouho očekávaný nový
nábytek: stolky, židličky, lavičky, kadeřnictví, kuchyňku a divadlo s prodejnou. Toto vybavení
už bylo velmi potřebné, což jistě uzná každý, kdo viděl to staré.
Celou akci financovala Obec Jetřichov.
Základní školu navštěvuje 6 žáků tří postupných ročníků, umístěných v jedné třídě. Toto číslo je
opravdu to nejmenší, které náš stát pro existenci školy povoluje.
Základní předměty (český jazyk a matematiku) a hudební výchovu vyučuje Mgr. M.Hanzlíková,
výchovné předměty a prvouku paní uč. H.Krejčová.
Po měsíci práce v této třídě musím znovu potvrdit, že učit v takovémto prostředí vyučování je
velmi příznivé pro obě strany. Chováme se a cítíme se tu jako jedna rodina, bez ohledu na věk.
Skloubit vzdělání dětí různých věkových skupin je náročné na přípravu a organizaci, ale my
jsme to zvládli a rychle jsme si zvykli. Metody výuky jsou klasické, stejně i známkování. Důraz
klademe hlavně na osobní komunikaci se žákem, samostatné myšlení a skupinovou práci. Děti
jsou v neustálém kontaktu s učitelem a jsou tak nuceny po celé vyučování aktivně spolupracovat.
Naše děti jsou velmi snaživé a vnímavé a je vidět, že je práce baví.
Žáci dostávají zdarma všechny učebnice, pracovní i běžné sešity a ostatní materiály. Na přivítanou každý obdržel dárkový balíček s pastelkami, vodovkami a dalšími psacími a výtvarnými potřebami. Od září do listopadu se celá škola včetně mateřské školy účastní plaveckého výcviku.
Děti jezdí do Náchoda plavat každou středu a v létě to na koupališti určitě bude poznat. Obec
Jetřichov se rozhodla hradit dětem výcvik v plné výši, tj cca 500 Kč na žáka. Rodiče tedy nebudou muset platit ani dopravu, jak se původně plánovalo. A jistě to není jediná akce v tomto pololetí. Máme naplánované další akce, výchovné koncerty, divadla a exkurze. S naším plánem budou seznámeni rodiče na třídních schůzkách 4.října. Školní družina funguje denně po vyučování
do 14,30 hodin a docházka do ní je zdarma. Naše škola má co nabídnout – pěkné prostředí, moderní vybavení, kvalitní, zkušené učitele a laskavost všech zaměstnanců školy.
Mgr. Marie Hanzlíková

3

Společenská kronika
Kulturně školská komise při OÚ v Jetřichově si dovoluje oznámit, že svá kulatá výročí
oslaví
11.10. 70 let paní Stanická Marie
z Jetřichova čp.17 a
31.10. 60 let pan
Sobol Antonín
z Jetřichova čp.108
Oslavencům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v osobním životě.

Rozpis lékařů na stomatologickou službu
08. –09.10. MUDr. Neoralová J.
ZS Horní 109, Teplice n.M.
15. –16.10. MUDr. Kubec Jan
ZS Police nad Metují
22. - 23.10. MUDr. Kapitánová D. ZS Meziměstí
28.10
MUDr. Práza Josef
ZS Machov
29.10
MUDr. Růžičková
Poliklinika Broumov
30.10
MUDr. Pastelák Miloš Sadová 44,Broumov
05. –06.11. MUDr. Slezáková Alena Poliklinika Broumov
12. –13.11. MUDr. Neoral Ludvík ZS Police nad Metují
17.11
MUDr. Kopecký Jaromír ZS Police nad Metují
19. -20.11. MUDr. Kapitán Libor
ZS Meziměstí
26. -27.11. Bc.J.N. Ogriščenko
ZS VEBA Broumov-Olivětín

491 581 394
491 543 398
491 582 381
491 547 139
491 523 607
491 524 334
491 523 607
491 541 654
491 543 543
491 582 381
491 502 425

Služba je zajištěna v době od 9.00 do 11.00 hod.

Několik slov k oslavám 750 let Jetřichova
Vážení občané.
Dovolte krátké zhodnocení oslav 750 let vzniku obce Jetřichov a předání praporu a znaku obce. Tyto oslavy se za hojné účasti místních obyvatel, ale také rodáků a dalších hostů konaly
ve dnech 10 a 11 září 2005. Počasí po oba dny bylo ideální. Příprava takovéto velké slávy začala
již v jarních měsících ustavením komise pro přípravu, která celou akci pod vedením Karla Falty
dovedla do zdárného konce. Samotné oslavy jsou vyvrcholením snažení malého okruhu lidí kterým záleželo na tom aby tyto historicky první oslavy měly důstojný průběh.
Podle ohlasů některých místních obyvatel, ale hlavně bývalých občanů a návštěvníků okolních
obcí jsou tyto oslavy hodnoceny velice kladně. Tradiční hasičká soutěž o pohár „Starosty obce
Jetřichova“, která proběhla v sobotu na místním cvičišti, večerní zábava na hřisti TJ Sokol, ale
také celé nedělní odpoledne s předáním historických symbolů obce byly důstojným vyvrcholením těchto oslav.
Dovolte abych poděkoval všem kteří se na velice úspěšné slávě podíleli svoji prací a svými
nápady. Vám místním obyvatelům děkuji za účast na této slávě, ale také za Váši snahu o zkrášlení domků a okolí. Jmenovat jednotlivě lidi kteří se svoji prací přičinili o zdárný průběh
oslav se neodvážím, protože bych mohl na někoho zapomenout, ale myslím že celá oslava
byla úspěchem všech Jetřichováků.
Starosta obce Jetřichov
Doležal Jaroslav
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Z příspěvku některých občanů
Vážení přátelé,
Chtěla bych toto cestou poděkovat všem lidičkám, kteří se podíleli na přípravě a organizaci
oslav 750.let obce Jetřichov. Byla to velice zdařilá oslava a jistě všichni, kteří se ji zúčastnili toto
mohou potvrdit.
Vím, že se najdou i tací, jež stále jen dokáží reptat a kritizovat, ale ruku k dílu nepřiloží.
Tento jev s sebou nese dnešní uspěchaná doba. Lidé zapomínají na úctu jednoho k druhému,
ochotu a vstřícnost. Tyto vlastnosti se pomíjí v honbě za materiálními statky a převládá závist a
zloba. Ale promiňte mi toto odbočení od tématu, nepřísluší mi hodnotit povahy lidí a je jen na
každém z nás, aby se nad sebou zamyslel.
Při takovéto vzácné oslavě, kdy člověk potká kamarády z dětství s nimiž se nadělal něco
lumpáren, bývalé sousedy či člověka, kterého ani neměl rád si zrekapituluje svůj životní úsek,
někdo delší jiný kratší-to podle věku. Zavzpomíná většinou na dobré co prožil, protože to zlé se
má z paměti vymazat (i když to někdy nejde). Vzpomene si na ty, kteří už nejsou na našem pozemském světě, jak by byli hrdi na své potomky (nebo by se za ně měli stydět!), co vše se v obci
změnilo a jaké problémy se dokázaly překonat.
Dá se říci, že je to taková příležitost ke vzpomínání, při níž se i slza v oku zaleskne. Při
projížďce kočárem taženým koňmi po vesnici jsem i já mohla své vnučce vyprávět, že tady babička chodila do školy, tady jsme v zimě lyžovali, tam jsme chodili cvičit do Sokola a tuhle byl
velký rybník, kde jsme zimu, co zimu bruslili. Vím, že vyprávět vnoučatům o svém mládí můžeme i jindy, ale ta oslava k tomu přímo vybízí a člověk je tak nostalgicky naladěn, že ani jinak
nemůže reagovat.
I když již 32 let v Jetřichově nežiji, nebydlím však tak daleko, abych nemohla sledovat, co
se v Jetřichově děje. Jste vesnice činná ve všech směrech. Tradice se stále alespoň částečně dodržují. Třeba Ostatky – rej masek chodil po vsi již v mém dětství a u Vás se stále dodržuje, což
je velmi pěkné. Sbor dobrovolných hasičů máte také aktivní. Máte i mnoho ochotných a pracovitých lidí, kteří nemají problém udělat něco pro ostatní. Jiné vesnice by Vám mohli závidět tento
elán! Proto chci ještě jednou z celého srdce poděkovat za krásnou oslavu a popřát do dalších let
mnoho úspěchu ve společném zvelebování Jetřichova, aby naši potomci i další generace se sem
rádi vraceli na oslavy třeba 800 let, 900 let, ……..
Se srdečným pozdravem
Hana Schejbalová (Doležalová)
Vážený pane Doležal,
Moji prarodiče, Zemánkovi, bydleli řadu let v Jetřichově, i já jsem tam trávila velkou část
svého dětství.
Babička s moji mamkou (Anna), tetou a strejdou se zúčastnili oslav 750 let Jetřichova. Ráda
bych poděkovala, že jste si vzpomněli a pozvali je na oslavy, přece jen a teď hlavně za babičku,
to pro ni bylo velmi příjemné zpestření jejího života.
Všichni přijeli z oslav velmi nadšeni a moc se jim tam líbilo. Vrátili se mimo jiné s tvrzením, že na internetu budou fotografie. Našla jsem si webové stránky Jetřichova, moc se mi líbí, a
dověděla jsem se tam, že připravujete fotografie z oslav 750 let Jetřichova.
Přesto bych Vás ráda touto cestou poprosila o zaslání cca 5 fotografií e-mailem (může být
i víc – nám by to měl internet zvládnout), abych jim je mohla, díky dnešní vyspělé technice, převést na papír a dát na památku ve formě fotografie.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Petra Pražáková
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Dobrý den,
Chtěl jsem poděkovat za pozvání na oslavu 750 let od založení obce Jetřichova.
Bohužel jsem se z pracovních důvodů nemohl zúčastnit, což je mi velice líto. Velice si pozvání
vážím a snad někdy příště na jiné oslavě. Ještě jednou děkuji a přeji mnoho úspěchu obci a všem
občanům.
S pozdravem Petr Jedlička
PS : Slyšel jsem jenom chválu na oslavy.
Z příspěvku místní organizace hasičů
10.září se u příležitosti oslav 750 let výročí založení obce Jetřichova a 125 výročí založení hasičů v Jetřichově, konal 6. ročník poháru starosty obce Jetřichova v požárním útoku, za
účasti 5. družstev žen a 10. družstev mužů.
Soutěžící družstva mužů zahájila útok překonáním domečku a pontonové lávky přes požární nádrž. Ženy pouze přes pontonovou lávku.
Umístění soutěžících družstev bylo následující:
Umístění žen
1. Martínkovice
4. Hejtmánkovice
2. Meziměstí
5. Teplice
3. Jetřichov
Umístění mužů
1. Broumov Veba 02
5. Jetřichov
8. Božanov
2. Meziměstí
6. Hejtmánkovice
9. Martínkovice
3. Ruprechtice
7. Teplice
10.Ságnerovci
4. Nowa Wes – Polsko
Celá soutěž se konala za velmi pěkného slunného dne. Na závěr celé soutěže před předáním cen soutěžícím družstvům, bylo provedeno ocenění členů našeho SDH Jetřichův. Stužky za
věrnost, čestné uznání okresního sdružení hasičů v Náchodě a medaile za zásluhy a za příkladnou práci. Předali osobně starosta OSH v Náchodě p. Kraus a starosta Doležal těmto členům :
Stužky za věrnost 10 let :
Kouba Michal, Sobol Antonín
Stužky za věrnost 20 let :
Králová Božena
Stužky za věrnost 30 let :
Andršová Marie, Novák Josef (prostřední), Ostradecká Zdena, Ostradecký Vladimír, Pejchalová
Květa, Prouza Miroslav, Retr Miroslav, Seidlová Julie a Stanická Marie
Čestné uznání OSH v Náchodě
Andrš Jiří, Andrš Josef, Janoušková Líba, Ducháčková Jana, Koňařil Milan, Kouba Michal,
Koukalová Veronika, Mrázková Jarmila, Novák Josef senior, Novák Josef st., Pumr Václav,
Šimon Václav, Zrzavá Věra, Valtera Miroslav
Medaile za příkladnou práci
Ducháč Oldřich senior, Janoušek Antonín, Prouza Miroslav, Retr Miroslav, SDH Jetřichov
Medaili za zásluhy
Retrová Olga
Čestné uznání výkonného výboru sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka převzal :
Kaněra Josef
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Po této slavnostní části následovalo předání hodnotných cen a pohárů všem soutěžícím
družstvům žen a mužů, které provedl starosta obce Jaroslav Doležal spolu se starostou okresního
SDH Ivanem Krausem.
Dále je potřeba poděkovat všem sponzorům, kteří věnovaly velmi hodnotné ceny pro
všechny soutěžící družstva žen a mužů.
Jsou to :
Obecní úřad Jetřichův, Elektrosprintservis Doležal, Pumr Václav, Penzion Mrkvička, Potraviny
Salabová, Rubis Vránová, Broumovské strojírny Hynčice, Autodílna Novák Jaroslav, NOKA
Novák Josef, Janoušek Antonín, Primátor Harasevič, Domácí potřeby Ducháčková, Z.Trade s.r.o
Broumov, Klenoty Ducháčková, Veba-Trade s.r.o. Hamáčková, Hurdálková Dáša a André Jiří.
Zvláště je třeba poděkovat Václavu Humrovi za dovoz a odvoz staré požární techniky z okolních
hasičských sborů včetně lavic a stolů z Hejtmánkovi včetně převozu parketu. Tuto službu provedl zdarma. Nakonec děkujeme všem naším členům, kteří se podíleli na přípravě soutěže a při
soutěži zajišťovali obsluhu při občerstvení. I těm členům, kteří zdarma zhotovili parket pro
obecní úřad což představuje 80 hodin práce. Děkujeme oběma našim družstvům za pěkné umístění v 6. ročníku poháru starosty.
POZOR - POZOR !!
Na vědomost se dává všem občanům z Jetřichova, že
12. listopadu se bude konat velká „Posvícenská zábava“ s vepřovými hody.
K poslechu a tanci bude hrát taneční orchestr META z Trutnova. Na hojnou účast se těší hasiči.
Výbor SDH

V akci

Sbor rozhodčích
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Muži v akci

Družstvo „Ságnerovci“

Kaněra Josef obdržel vyznamenání od výkonného výboru
sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezka

Družstvo z Nowé Wsi (Polsko)
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Vážení občané,
dovolujeme si opět připomenout, že pokud někdo má vůči obci nějaký požadavek, je s
něčím nespokojen a má k obci a k její činnosti výhrady, nenechávejte si to pro sebe. Neřešte
svoji nespokojenost na nesprávných místech a sdělte to písemnou formou obecnímu úřadu.
Využít můžete i poštovní schránky na obecním úřadě. Tam také můžete vaše připomínky odložit.
Pokud vaše připomínky budou zajímat i ostatní občany, zveřejníme je v našem Jetřichovském zpravodaji. Za Vaše připomínky a náměty předem děkujeme. Připomínky a požadavky můžete také sdělovat elektronickou poštou jak je uvedeno na konci JZ.
P O ZVÁ N K A
Starosta obce Zve občany k hojné účasti na „Veřejné zasedání obecního zastupitelstva“,
které se bude konat ve čtvrtek 13.10.2005 od 18.30 hod v kulturním domě.
Na programu mimo jiné bude - hodnocení oslav 750 výročí založení obce Jetřichova
- hospodaření obce apod.
Pozvání bude také plakátováno na vývěsních tabulích !!

KINO Police nad Metují
TLUMOČNICE
Nicole Kidman coby tlumočnice v OSN vyslechne náhodou hovor, naznačující, že na prezidenta
její rodné země má být spáchán atentát. Oznámí věc příslušným úřadů m a je jí přidělen zvláštní agent Sean Penn, který jejímu vyprávění sice příliš nevěří, ale co kdyby… Staromódně střižený thriller vzešel z dílny veterána Sydneyho Pollacka. Film v původním znění s titulky.

18. úterý v 19.30

55,- Kč

(Ml. přístupné od 15 let, 114 min., USA)

RUKOJMÍ
Policista Jeff Talley (Bruce Willis) dlouhá léta pracoval jako elitní vyjednavač . Stresující profese ho přivedla k rozhodnutí přijmout místo policejního šéfa ve zdánlivě idylickém městečku.
Sen o klidné práci se ale nečekaně brzy mění v noční můru. Film v původním znění s titulky.

26. středa v 19.30

55,- Kč

(Ml. přístupné, 90 min., VB/Irsko)

ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI
Co se škádlívá… Rozvodoví právníci Julianne Moore a Pierce Brosnan spolu soupeří tak urputně, že se v romantické komedii Petera Howitta (Srdcová sedma) nakonec prostě musejí dát
dohromady. Film v původním znění s titulky.
Předprodej vstupenek je pouze v pokladně kina 1 hodinu před začátkem představení.
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KOLÁROVO DIVADLO

58. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
Sobota 8. října 2005
v 19.30 hodin
Divadelní soubor J. K. Tyla Meziměstí uvede v Kolárově divadle hru J. Vostrého

TŘI V TOM
Dvě dcery pana Ubalda a jejich komorná tají, že jejich láska nezůstala bez následků. Předstírají
nemoc a starostlivý tatínek a mlsný Pandolfo pro ně shání lékaře, zaříkávače i ženu znalou
ženských potíží. Za tyto léčitele se přestrojují nápadníci, kteří nakonec musí přiznat barvu. Jen
horlivý kapitán, který se chtěl přiženit do rodiny pana Ubalda, odejde s nepořízenou.
Vstupné : 50,- 55,- 60,-Kč
Neděle 16. října 2005
v 19.30 hodin
DS Jiráskova divadla Hronov uvede v Kolárově divadle hru J. Brandona - Thomase

CHARLEYOVA TETA
Tuto hru napsal autor o mladistvé ztřeštilosti s oblíbenou záměnou osob, kde má většinu komických situací na svědomí muž převlečený za ženu. My jsme si dovolili tuto tradiční konverzační komedii doplnit zpívanými výstupy, které dokreslují celý děj.
Účinkují: Kašpar, Zuzek, Hambálek, Štichová, Lelková, Červený, Tošovský, Popelková, Machová, Peterková. Režie: Miroslav Lelek.
Vstupné : 50,- 55,- 60,- Kč
Sobota 22. října 2005
v 19.30 hodin
DAP – Divadelní agentura Praha uvede v Kolárově divadle hru

MAM´ZELLE NITOUCHE aneb pravda pana Célestina
Slavná hudební komedie vznikla před sto lety v tak zvané krásné epoše a dodnes si zachovala
svůj půvab. Světec Célestin – světák Floridor, zbožná klášterní chovanka Denisa – andílek
s čertem v těle, i další postavy nás vtahují do proudu proměn a stále nových dobrodružství. Je
to příběh neodolatelného humoru. V hlavní roli Célestina – Florimonda OTAKAR BROUSEK ml.
Vstupné: 120,- 130,- 140,- Kč
Sobota 29. října 2005
v 19.30 hodin
Divadelní soubor Kolár Police nad Metují uvede v Kolárově divadle premiéru hry
P. Stona
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NĚKDO TO RÁD HORKÉ
Komedie v rytmu swingu odehrávající se v Chicagu 30. let minulého století.
Režie: Jaroslav Souček
Vstupné : 50,- 55,- 60,- Kč

Tento projekt se uskuteční s finanční podporou Královéhradeckého kraje.
AKCE VE MĚSTĚ
Středa 5. října 2005
ve 14.30 hodin
Hasičská zbrojnice Police nad Metují

POLICKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU – IV. ročník
Téma : Dr. Novák - Myslivost
Pátek 7. října 2005
v 19.00 hodin
Kolárovo divadlo Police nad Metují

Černá hodinka – PUTOVÁNÍ JIŽNÍ AMERIKOU
Se svými zážitky z putování po Argentině, Bolívii, Ekvádoru, Chile, Peru, Galapágách a Velikonočních ostrově
se s námi podělí polický rodák Vlastimil Osoba.
Vstupné: dobrovolné

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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