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INFORMACE PRO OBČANY:
Usnesení z veřejného zasedání ZO v Jetřichově ze dne 21.12.2017
1. ZO Jetřichov schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Miroslava Abelyho a pana
Jaroslava Doležala, jako zapisovatelku paní Ing. Martu Hopjanovou.
/Schváleno 7 -mi hlasy/

2. ZO Jetřichov schvaluje program veřejného zasedání bez výhrad.
/Schváleno 7 -mi hlasy/

3. ZO Jetřichov schvaluje zprávu kontrolního výboru bez výhrad ( je přílohou) ZO Jetřichov
souhlasí s kontrolou usnesení z minulého veřejného zasedání ze dne 26.10.2017 bez
výhrad.
/Schváleno 7 -mi hlasy/

4. ZO Jetřichov schvaluje zprávu finančního výboru bez výhrad ( je přílohou).
/Schváleno 7 -mi hlasy/

5. ZO schvaluje finanční zprávu o hospodaření obce k 30.11.2017 bez výhrad (je přílohou).
/Schváleno 7 -mi hlasy/

6. Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje rozpočtové změny k 31.12.2017 bez výhrad (jsou
přílohou), bere na vědomí rozpočtové změny k 30.11.2017 a souhlasí, že poslední
změny v rozpočtu provede starosta obce, pokud dojde ještě k platbám nebo příjmům
mimo plán do konce roku 2017.
/Schváleno 7 -mi hlasy /

7. Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2018 do
schválení rozpočtu pro rok 2018 (přílohou usnesení) nejdéle však do 31.3.2018.
/Schváleno 7 - mi hlasy /

8. Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje plán inventur na rok 2017 a příkaz k
inventarizaci. (je přílohou k usnesení)
/Schváleno 7 -mi hlasy/

9. Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje dar Městské knihovně Náchod pro rok 2018 na
koupi knih ve výši 10.000 Kč. Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje dar Spolku
zdravotně postižených Broumov pro rok 2018 ve výši 3.000 Kč. Zastupitelstvo obce
Jetřichov schvaluje dar pro Nadační fond HOSPITAL Broumov pro rok 2018 ve výši
5.000 Kč. Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje dar pro Oblastní charitu Červený
Kostelec (Hospic Anežky České) pro rok 2018 ve výši 5.000 Kč. Zastupitelstvo obce
Jetřichov schvaluje dar Klubu důchodců Meziměstí pro rok 2018 ve výši 4.000 Kč.
/Schváleno 7- mi hlasy/

10. Zastupitelstvo obce Jetřichov souhlasí s podáním žádosti o dotaci u Královéhradeckého
kraje na 2. etapu výměny oken v budově školky, školy a úřadu.
/Schváleno 7 - mi hlasy /

11. Zastupitelstvo obce Jetřichov bere na vědomí a souhlasí s podáním žádosti o výjimku z
důvodu konsolidace finanční analýzy více žadatelů z OPŽP.
/Schváleno 7 – mi hlasy /

Usnesení z mimořádného veřejného zasedání ZO v Jetřichově ze dne 21.2.2018
1. Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Soňu Pallovou a
Bc. Filipa Chrásku jako zapisovatelku paní Ing. Martu Hopjanovou.
/Schváleno 5-ti hlasy/

2. Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje program mimořádného veřejného zasedání s
úpravami:
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Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje doplnění bodu „Projektová dokumentace
chodníků v horní části Jetřichova“.
/Schváleno 5-ti hlasy/

3. Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje realizaci projektu „Výměna oken a budově OÚ a
školy- Jetřichov č.p.126 - dokončení“
Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje zadávací dokumentaci pro vyhlášení výběrového
řízení na projekt „Výměna oken na budově OÚ a školy - Jetřichov č.p. 126 – dokončení“.
/Schváleno 5-ti hlasy/
4.

Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje jako dodavatele PD pro výstavbu chodníků v
horní části Jetřichova firmu Ing. IVAN ŠÍR, projektování dopravních staveb a.s.
/Schváleno 5-ti hlasy/

Informace starosty:
Rekonstrukce silnice III/3024 od křižovatky u Magdalény po křižovatku u Suchánků
V listopadu 2017 započaly přípravné práce na projektové dokumentaci k chystané
rekonstrukci silnice III/3024 Jetřichov v úseku od křižovatky u restaurace Sv. Magdaléna po
křižovatku u Suchánků. V rámci projektových příprav také probíhala sondáž stávajícího stavu
této komunikace. Z těchto zkoušek vyplynulo, že část silnice, která nebyla rekonstruována v
rámci výstavby splaškové kanalizace (to je část silnice sousedící s chodníky) bude vyžadovat
kompletní rekonstrukci včetně všech podkladových vrstev. Ty jsou ve velice špatném stavu.
Polovina silnice, která prošla velkou rekonstrukcí včetně všech podkladových vrstev v rámci
výstavby kanalizace je dle výsledků testů opravena kvalitně a její skladba je dimenzována
ještě na vyšší zatížení, než které je požadováno pro tuto třídu komunikace. U této poloviny
silnice by mělo dojít v konečné fázi pouze k ofrézovaní zhruba 6 cm silné vrchní vrstvy aby
se tato poslední vrstva asfaltu nakonec pokládala v celé šíři vozovky najednou. „Velkou“
rekonstrukci tedy čeká jen jedna polovina silnice.
Součástí této rekonstrukce by měla být i kompletní oprava dešťové kanalizace, která
odvádí srážkovou vodu ze silnice. Tato je z převážné části uložena v chodnících a proto by
následně mělo dojít i ke kompletní rekonstrukci stávajících chodníků vedle této cesty.
Zároveň s projektem opravy silnice bude řešena i projektová dokumentace a povolení pro
nové chodníky v horní části obce (od Mervartů po horní křižovatku) a pokud to obec bude
schopna finančně zvládnout, bude zároveň i výstavba nových chodníků provedena.
Pokud máte nějaké podněty nebo požadavky (např. sjezdy, inženýrské sítě, stání pro
automobily, bezpečnostní opatření atd.), které by bylo potřeba do projektu zapracovat, dejte
nám je prosím co nejdříve vědět. To co bude technicky a legislativně možné bude do projektu
zahrnuto.
Termín zahájení samotných prací ještě není znám, ale zřejmě by se mohlo jednat o rok
2019 popřípadě 2020. Toto budeme postupně upřesňovat.
Josef Gorgan
starosta obce
Služba SMS InfoKanál obce a nový zákon o ochraně osobních údajů
Státní a evropská byrokracie nad námi a zdravým rozumem opět zvítězila a musíme řešit
věci, které již bez problémů fungovali. Věnujte prosím chvilku Vašeho času, a pokud máte i
nadále o službu zasílání SMS zájem postupujte dle níže uvedených informací nebo se na
nás obraťte osobně.
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V souvislosti s novou právní úpravou ochrany osobních údajů bude nutné od všech, kteří
budou i nadále chtít využívat služby pro zasílání informačních SMS, získat souhlas se
zpracováním osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů
prostřednictvím služby SMS InfoKanál. Tento Váš souhlas budete moci obci udělit od
26.3.2018 do 30.4.2018. Níže je stručně uveden obsah tohoto souhlasu, a jakým způsobem
nám můžete souhlas se zpracováním osobních údajů udělit.
Služba je určena pro občany obce Jetřichov ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby
souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a
jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování
během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v
obci a činnostech komerčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou prodejní akce,
veřejné sbírky, kulturní a další akce.
Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby a další
odesílání SMS informací na Vaše číslo. Souhlas můžete kdykoli odvolat osobně, do
datové schránky obce, doporučenou zásilkou, odregistrací prostřednictvím SMS a
odregistrací prostřednictvím webového formuláře. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.
Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a číslo orientační, podle kterých
mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete
informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby
zpřístupněny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgánům
krizového řízení).
Celé znění informovaného souhlasu bude vyvěšeno na úřední desce a webových stránkách
obce. Svůj souhlas nám můžete udělit několika způsoby:
 Osobně na obecním úřadu Jetřichov 126, 549 83
 Registrací prostřednictvím SMS: na telefonní číslo 491 582 425 zašlete SMS ve tvaru
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraJETRICHOVmezeraCISLOPOPIS
NE
Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy.
 Registrací
prostřednictvím
webového
formuláře
na
adrese
www.infokanal.cz/cweb/reg/JETRICHOV
Zde zadáte svoje telefonní číslo, na které Vám bude zaslán ověřovací kód. Následně se
dostanete do příslušného formuláře a potvrdíte „Uložit změny“ (pokud je Vaše číslo již
v evidenci infokanálu vedeno).
 Do datové schránky obce, kde zašlete text: Dávám souhlas se zpracováním osobních
údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS
InfoKanál. S uvedením jména, příjmení, adresy a telefonního čísla.
 Doporučenou zásilkou na adresu Obec Jetřichov, Jetřichov 126, 5498 83, kde zašlete
text: Dávám souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem informování o činnosti
obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál. S uvedením jména, příjmení,
adresy a telefonního čísla.
Udělení souhlasu některým z výše uvedených způsobů neprovádějte prosím dříve než
26.3.2018.
Josef Gorgan
starosta obce
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Uzavírky a rekonstrukce silnic

Jak jistě víte, odvedla dodavatelská firma při rekonstrukci silnice Pěkovem velice nekvalitní
práci a vrchní část asfaltu musí položit znova. Celý Pěkov tedy bude nutné odfrézovat a
vrchní vrstvu asfaltu položit novou. Proto dojde k uzavírce této silnice od 3.4.2018 do
13.5.2018. Objízdná trasa pro osobní a autobusovou dopravu povede vrchní částí Jetřichova
pod Pasa a dále do Broumova. Objízdná trasa pro nákladní dopravu bude přes Vernéřovice
a Meziměstí a dále přes Jetřichov do Hejtmánkovic a Broumova.
Letos na Jaře by měla začít rekonstrukce silnice z Meziměstí do Jetřichova. Tato etapa by
měla končit křižovatkou u Magdalény. Přesné termíny zatím nemáme k dispozici. Budeme
Vás dále informovat.
Josef Gorgan
starosta obce
Výsledky – doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 5.1. – 6.1.2018
1. kolo
2. kolo
číslo
1
2
3
+4
5
*6
7
8
9

počet
1
1

Okrsky
zprac.
v%
1 100,00
1 100,00

Kandidát
příjmení, jméno, tituly
Tomešová Luďka
Horáková Blanka
Sovová Klára Mgr.
Hlavatý Jiří Ing.
Šklíba Karel
Sobotka Jan Ing.
Řezníčková Iva
Dvorský Jaroslav Mgr.
Holovská Terezie PhDr.

Voliči
v seznamu
384
380
Volební
strana
SPD
ODA
NEI
ANO
ČSSD
STAN
KSČM
Piráti
NK

Vydané
obálky
39
196

Navrhující
strana
SPD
ODA
NEI
ANO
ČSSD
STAN
KSČM
Piráti
NK

Volební
účast v %
10,16
51,58

Politická
příslušnost
SPD
ODA
NEI
BEZPP
ČSSD
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

Odevzdané
obálky
39
198

Platné
hlasy
38
80

Počty hlasů
1. kolo 2. kolo
2
X
5
X
4
X
2
25
2
X
12
55
5
X
6
X
0
X

% platných
hlasů
97,44
40,40

% hlasů
1. kolo 2. kolo
5,26
X
13,15
X
10,52
X
5,26
31,25
5,26
X
31,57
68,75
13,15
X
15,78
X
0,00
X

Výsledky - volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12.01. – 13.01.2018
1. kolo
2. kolo

číslo
1
2
3
4
5
6
*7
8
+9

počet
1
1

Okrsky
zprac.
v%
1 100,00
1 100,00

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

382
382

198
225

51,83
58,90

198
225

197
223

99,49
99,11

Kandidát
příjmení, jméno, tituly
Topolánek Mirek Ing.
Horáček Michal Mgr. Ph.D.
Fischer Pavel Mgr.
Hynek Jiří RNDr.
Hannig Petr Mgr.
Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.
Zeman Miloš Ing.
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.

Navrhující
strana
Senátoři
Občan
Senátoři
Poslanci
Poslanci
Poslanci
Občan
Senátoři
Občan

Politická
příslušnost
BEZPP
BEZPP
BEZPP
REAL
Rozumní
ODA
SPO
BEZPP
BEZPP

+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát
Převzato https://volby.cz/
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1. kolo
hlasy
%
6
3,04
16
8,12
17
8,62
3
1,52
2
1,01
0
0,00
66 33,50
12
6,09
75 38,07

2. kolo
hlasy
%
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
112 50,22
X
X
111 49,77

Základní škola a mateřská škola, Jetřichov, okres Náchod
Jetřichov 126
549 83 Meziměstí 3
Tel.: 491 582 423
E-mail: zsjetrichov@seznam.cz

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Zápis do 1. ročníku ZŠ Jetřichov se bude konat ve čtvrtek 26. 4. 2018 od 14 do 17
hodin.
V letošním roce se jedná o děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a děti, kterým
byl v předchozím roce udělen odklad povinné školní docházky. K zápisu se musí
dostavit zákonní zástupci dětí, které měly v minulém roce odklad, i těch, pro které
budou zákonní zástupci o odklad žádat.
U zápisu je nutné předložit:
rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz nebo pas),
doklad o trvalém bydlišti dítěte v případě, že je odlišné od trvalého bydliště
zákonného zástupce, cizinci musí předložit potvrzení o druhu pobytu dítěte v ČR.
Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy?
správně vyslovovat všechny hlásky
reagovat i na cizího dospělého, vyřídit jednoduchý vzkaz
umět poslouchat pozorně pohádku nebo jiný text a jednoduše vyprávět obsah
pracovat samostatně i ve skupině dětí
vydržet nad zadaným úkolem alespoň čtvrt hodiny a práci dokončit
recitovat básničku, zazpívat písničku
vědět jak se jmenuje, kolik mu je let, kde bydlí, znát základní údaje o své rodině
znát dny v týdnu, pojmy času, roční období, den, noc, ráno…
orientovat se, co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, pod, nad
hrát jednoduché hry – domino, pexeso, člověče, nezlob se, skládat puzzle
počítat po jedné do deseti
držet správně tužku, netlačit, kreslit, aby tužka lehce klouzala po papíře
poznat základní barvy a některé jejich odstíny
umět vybarvovat jednoduché tvary a příliš nepřetahovat
vystřihovat jednoduché tvary
samostatně se oblékat, zapínat knoflíky, vázat kličku
dodržovat hygienu, umýt si ruce před každým jídlem, jíst příborem
umět pozdravit, poprosit, poděkovat
Pokud některé činnosti dělají vašemu dítěti potíže, nevěšte hlavu, všechno se dá do 1. září
docvičit.
Odklad povinné školní docházky. Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech písemně
požádat o odklad povinné školní docházky. Formulář žádosti si můžete vyzvednout přímo u zápisu
nebo dříve u ředitelky školy. Žádost o odklad je třeba podat ve škole do 30. dubna 2018. K žádosti je
třeba přiložit vyjádření příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologické
poradny, Pedagogického centra) a odborného lékaře (např. dětského) nebo klinického psychologa.
Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webu školy a na nástěnce školy u hlavního vchodu
v přízemí.
Rozhodnutí o nepřijetí si budete moci vyzvednout u ředitelky školy nebo bude zasláno poštou.
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ SE NEPOSÍLÁ.
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Několik informací o škole











Škola bude v roce 2018-2019 vyučovat 1. až 5. ročník podle Školního vzdělávacího programu
„Od hraní k vědění“. Náš školní vzdělávací program je rodičům k dispozici k nahlédnutí.
Jako základní škola poskytujeme žákům základní vzdělání, tj. učíme je českému jazyku a
matematice, poskytujeme jim všeobecný přehled o ostatních oborech, v souladu se
současnými trendy jim dáváme dobré základy anglického jazyka (vyučuje se již od 1. ročníku)
a seznamujeme je uživatelským způsobem s prací na počítačích. Do výuky je zařazen v rámci
TV plavecký výcvik ve všech ročnících zdarma.
Všechny ročníky se vzdělávají v jednom kolektivu. Rozvrh hodin máme přizpůsoben tak, že
umožňuje dělit žáky na dvě skupiny (dělíme je v září podle optimálních potřeb žáků), což
umožňuje pracovat v malých skupinách a věnovat se žákům individuálně
Pro žáky se zvýšenými nároky na vzdělávání zajišťujeme individuální učební plány a
samostatné učební jednotky.
Ve škole pracují dvě učitelky (včetně ředitelky školy) a jedna vychovatelka školní družiny
Výuka v 1. třídě
V první třídě se vyučují tyto předměty: český jazyk, matematika, prvouka, hudební, výtvarná a
tělesná výchova, praktické činnosti a anglický jazyk.
V první třídě (i v ostatních ročnících) lze vyučovat jednotlivým předmětům v blocích, menších
časových celcích než jedna vyučovací hodina, jednotlivé řízené činnosti kombinovat a
propojovat, to vše při zachování celkové týdenní dotace pro jednotlivé vyučovací předměty.
Žáci jsou od začátku vedeni k samostatné práci, a to buď jednotlivě anebo ve skupinách.
Vyučování začíná v 8.00 hod, dopolední blok končí v 11.35 hod a odpolední blok končí ve
14.10 hodin.



Školní družina
Ve škole pracuje školní družina. Školní družinu mohou navštěvovat bezplatně všichni žáci.
Pracovní doba školní družiny se každoročně přizpůsobuje potřebám žáků a rodičů. Obecně
jsme schopni zajistit provoz ŠD od 6 do 15.30 hodin.
V rámci školní družiny probíhá zájmová činnost žáků – převážně výtvarná činnost, pracovní
činnosti a sportovní hry. Činnost se odvíjí od zájmu žáků a rodičů.
Zápis do školní družiny proběhne při zahájení školního roku u vychovatelky školní družiny.



Školní jídelna
Žáci se mohou pravidelně stravovat ve školní jídelně, která je umístěna v budově školy.





Bližší informace o chodu školy Vám mohu podat při zápise nebo je můžete vyhledat na našich
webových stránkách (www.skolajetrichov. cz a www.facebook.com/skolajetrichov/ ).
Motto: NAŠE ŠKOLA JE






místem přípravy pro život
místem radosti
místem pochopení
místem úspěchu
místem otevřeným veřejnosti

Mgr. Marie Hanzlíková (ředitelka)
Stránka 7

Stránka 8

Stránka 9

PŘÍSPĚVKY ORG ANIZACÍ
Z činnosti TJ SOKOL Jetřichov

Masopust na vsi
V sobotu 10.3.2018 dopoledne vyrazil masopustní průvod masek směrem k Bělidlu, aby
pozval místní usedlíky k večerní tancovačce v našem kulturáku. Na tucet pohádkových
postav v poměrně příznivém počasí za doprovodu muzikantů z okolí zvoní na zvonky
obyvatel, mává na projíždějící vozy a zastavuje náhodné chodce. Většinou jsou úspěšní, což
naznačuje přibývající dary, které se večer v kulturáku vydraží v tombole.
Mezitím se v kulturáku ladí poslední detaily, dovařují se dobroty. Masky už za doprovodu
koňského potahu vedeného Davidem a Káťou z Bělého pokračují vesele vesnicí, koše na
tombolu se plní různými dobrotami a praktickými dary.
S blížícím se večerem se už na sále objevují první hosté, kteří se těší na vystoupení
skupiny Ledvin Stones. Bar a výčep se začínají obklopovat žíznivými návštěvníky z širokého
okolí, stejně tak se servírují vybrané lahůdky v kuchyni. Okolo půlnoci je vylosována tombola,
jejímž zlatým hřebem jsou notebook, "chytrý telefon“ a výkonný vysavač. Poté se hosté vrátí
k tancování a veselení, jež je ukončeno v pozdních ranních hodinách.
Druhý den je potřeba značného úsilí místních sokolů a jejich příznivců, aby byl sál
uveden do perfektního stavu a mohl dál sloužit místním občanům.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na uspořádání této tradiční vesnické zábavy. Tak
za rok zase na viděnou...
Za TJ Sokol Jetřichov Kamil Linhart
Jménem TJ Sokol Jetřichov děkuji tímto také všem, kteří přispěli hodnotnými dárky do
tomboly, případně osobní častí na zábavě podpořili naši činnost. Velké poděkování patří též
obci Jetřichov, která věnovala do tomboly hlavní cenu – notebook.
Martin Doležal, předseda TJ
Vánoční sportování na Štěpána
Již mnohokrát se fandové sportovních míčových her sešli ve vánočním čase v
jetřichovském kulturáku. Pamětníci pamatují dlouhou tradici turnajů ve stolním tenise. Na něj
plynule navázal turnaj dvojic v míčových hrách. Nohejbal, líný tenis, odbíjená, stolní tenis a
hod na koš. Takže ještě na svátky vánoční se sešlo 12 dvojic, z toho dvě smíšené a jedna
dívčí dvojice doplněná náhradníkem. Předem je nutno zdůraznit, že smíšené dvojice
tentokrát nebyli žádní začátečníci, neboť to byli sportovci z rodiny Šprinců. Vyjma stolního
tenisu, o kterém je ještě bude řeč, se hrálo systémem turnajového pavouka na jednu prohru,
kdy i při jednom zaváhání může sportovec vyhrát celý turnaj.
Začalo se tradičně nohejbalem, který se stal kořistí Dušana a Lukáše. Poté s v rukách
sportovců objevili lehké rakety na stolní tenis, kožený míč vystřídal molitanový míček a nastal
krutá řež. Tu po tuhých bojích ovládla stejná dvojice jako nohejbal. Průběžně v patře u
letitého, ale stále funkčního stolu probíhal stolní tenis, ve kterém se dvojice utkali v systému
každý s každým, tudíž slušná porce zápasů náročná na čas. To už jsme hluboko v
odpoledním čase, neboť nohejbal zabral téměř celé dopoledne. Zvedla se síť, ale ještě
předtím se dvojice utkali v hodu na koš, který je pokaždé trošku loterií. Což se potvrdilo, ale
disciplínu ovládli Petr s Rosťou, kteří prokázali největší um.
No a nakonec volejbal, který byl poznamenán únavou po dlouhém dni na nohách. Navíc
je to ve dvojici na veliké ploše trošku oříšek, obzvláště pokud jeden z dvojice dobře podává.
Volejbal ovládli opět Lukáš s Dušanem, což napovědělo, kdo asi vyhraje celé zápolení.
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Lukáš začal počítat výsledky, nahoře se dohrával stolní tenis, ve výčepu se servírovali
poslední porce guláše a klobásky. Stolní tenis vyhráli Péťa a Ondra.
Lukáš se dopočítal a zde je výsledková listina:
1. místo Dušan Doležal a Lukáš Mervart
56
2. místo Petr Bárta st. a Rosťa Pavlík
50.5
3. místo Petr Bárta ml a Ondřej Spišák
43.5
4-5. místo Joska Novák a Honza Božík
38.5
4-5. místo šárka a Vašek Šprincovi
38.5
6. místo Denisa Pokorná a Petr Šprinc
36.5
7. místo Lukáš a Vláďa Linhartovic
31.5
8. místo Tomáš Groha a Jarda Krátký
29.5
9. místo Jan Václav Šmejda a Venda Mervart
23.5
10. místo Jakub Smrček a Robert Hůlka
16
11. místo Joska Pejchal a Vláďa Ostradecký
13.5
12. místo Diana a Judita Frodovi s pomocí reportéra 10.5
Celé zápolení by nemohlo proběhnout bez ohromné podpory sponzorů, kteří se ukázali v
dobrém světle.
Zde je jejich výčet: TJ Sokol a obec Jetřichov, Dřevoterm, Ekospol, Miroslav a Marie
Abely, Mervartovi, Joska Pejchal, Woodwork Pavel Minář,Pavla, Attila a Jenda Školníkovi,
Joska Novák, Jarda Novák, restaurace sv. Magdalena s Luckou, Bar H2O2, Lucie, Kryštof a
Karel Prouzovi, Ekofarma Vlkovi, MIlan a Terka Sokolovi, Vašek Pumr.
Všem sponzorům patří ohromný dík, který ovšem náleží také těm, kteří se podíleli na
hladkém průběhu turnaje a zásobovali nás pokrmy a nápoji. Díky Eliško, Michale, Dušane a
Milane.
Turnaj měl jedinou kaňku a to návštěvu nějakého výtečníka, který "zaškodil" v šatně a
předsálí, tudíž musíme být příště opatrnější.
Galerie fotografií z turnaje je na https://jet.rajce.idnes.cz/
Kamil Linhart
Tříkrálová sbírka 2018
Vážení spoluobčané,
V sobotu 6.1. 2018 naší obcí už po několikáté zněla koleda "Tří králů". V ranních
hodinách vyrazily dvě skupinky dětí Nikola Čeplová, Tereza Hamplová, Míra Sobol a taky
Pepa Havlík, Kateřina Krupičková, Terezka Harušťáková a Lukáš Muzikář spolu s
doprovodem panem učitelem Muzikářem, paní Harušťákovou, paní Sobolovou a členem
SDH Jetřichov Terezou Sobolovou na koledu pro Charitu České republiky.
Do kasiček Charity jste milí spoluobčané letos přispěli společně darem 9 844,- Kč,
děkujeme! Více informací o všech charitativních projektech najdete na internetových
stránkách http://www.trikralovasbirka.cz/.
I počasí nám přálo, příjemných 6 stupňů a sluníčko, děti se i přesto těšily na teplý čaj s
medem a sladkosti, kterými jste nás potěšili. Děti zpívaly s nadšením, jsou rády, že mohou
takto pomáhat. Všem, kteří nám pomáhají, aby mohla sbírka v naší obci proběhnout, chci
tímto poděkovat.
Přeji Nám všem úspěšný a spokojený rok 2018!
S pozdravem Sobolová Šafránová
Stránka
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Obec Jetřichov a společnost Marius Pedersen a.s., si Vás dovoluje upozornit,

že dne 19. 4. 2018

že dne 24. 4. 2018

zajistili

zajistili

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
vytříděného z komunálního odpadu

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU

Speciální svozové vozidlo bude sbírat tyto druhy
odpadů: Motorové, převodové a mazací oleje,
barvy, ředidla, pryskyřice, lepidla, rozpouštědla,
odmašťovací přípravky, fotochemikálie (všechny
tyto odpady v uzavřených nádobách), 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.

Obec i svozová firma má zájem na tom , aby jste
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 byly
uloženy u sběrných nádob viditelně odděleně
a tak, aby je bylo možné naložit.
Svoz proběhne zastávkovým způsobem.
Netvořte nepřehledné haldy odpadů.
Obsluhou svozového vozidla bude odpad
1. Popelářské auto bude sbírat přebírán přímo od občanů.
Odpad, který se nevejde do popelnice - staré
Občan předloží obsluze vozidla doklad o
matrace, starý nábytek, koberce, atd.
zaplacení svozu tuhého komunálního odpadu na
Ostatní odpad musí být v pytlích, krabicích nebo
rok 2018.
svázaný tak, aby jej obsluha vozu mohla naložit –
Odpad nesmí být shromažďován na určených
drobný odpad volně pohozený na zemi nebude
místech před příjezdem svozového vozidla.
posádka vozu sbírat.
2. Avia bude sbírat
Odpad nesmí být shromažďován na jiných
Papír – noviny a časopisy dohromady pevně
místech – odpad odložený na jiných místech
svázané, kartonový papír zvlášť pevně svázaný
nebude odvezen.
Pneumatiky z osobních vozidel – včetně disků.
Železo (drobné části v sudech, kbelících atd.)
SVOZOVÁ TRASA PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO
Noviny, časopisy a kartonový papír chraňte před
ODPADU.
případným deštěm.
Posádky jednotlivých vozů naloží ručně denně
Čtvrtek 19. 4. 2018
několik tun odpadu a proto Vás tímto prosíme o
Jetřichov
dodržení podmínek uložení .
křižovatka Hynčice-Jetřichov 15:30 – 15:35
Dbejte prosím i o bezpečnost silničního provozu .
Bělidlo – směr Meziměstí
15:40 – 15:45
Odpad připravte u sběrných nádob v 7.00 hodin.
křižovatka u hospody
15:50 – 16:00
Neodvezeme lednice, televize, elektrozařízení a
u váhy
16:05 – 16:15
nebezpečné odpady. Svoz těchto odpadů se
křižovatka Pasa
16:20 – 16:25
uskuteční ve Vaši obci dne 19. 4. 2018.
Případné dotazy zodpoví:
Za Marius Pedersen a.s. Josef Hamerský telefon: 491 524 691, 606 632 232
Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte šetřit přírodu ve Vašem okolí
Jetřichovský zpravodaj – vydává Obec Jetřichov IČO 00654116
Adresa redakce: Obec Jetřichov, tel. 491 582 425, obec.jetrichov@tiscali.cz. Grafická úprava: Bc. Martin Doležal,
m.dolik@gmail.com. Vychází 1x za dva měsíce nákladem 200 výtisků, evidenční číslo: MK ČR E 17904
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