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V každém čísle Jetřichovského zpravodaje na
tomto místě uvádíme některé zajímavosti, které se
udály do data vydání a tudíž nemohly být otisknuty
v čísle předchozím. Od tohoto čísla toto změníme.
Pro zajímavosti zřídíme novou rubriku a zde budeme
uvádět nové číslo a komentovat obrázky na obálce.
Úvodní fotografie mají již čistě jarní charakter. Foto
nahoře ukazuje rozkvetlou třešeň s Ruprechtickým
špičákem v pozadí – typické kvetoucí panorama
posledních dní. Dole vlevo je pak fotografie nově
vybudovaného posezení v parčíku na návsi, vpravo
pak poslední finální úpravy místní komunikace.
I když to není zatím z nově vycházejícího
zpravodaje patrné, je stále obtížnější zajistit výtisk
nového čísla a to především z důvodů nedostatku
podkladů. Ačkoliv je v tiráži uvedeno datum uzávěrky,
často v tento den není vlastně co tisknout, protože
nikdo nedodal podklady. Opět tedy připomínám, že
přispívat do zpravodaje může každý a především na
námětech občanů a organizací by měl být zpravodaj
založen. Všichni jistě rádi uvítáte více příspěvků od
čtenářů – obyvatel Jetřichova. Jakékoliv návrhy
a připomínky ke zkvalitnění obsahu nebo grafiky
zpravodaje jsou stále vítány.

INFORMACE PRO OBČANY
Usnesení z veřejného zasedání OZ v Jetřichově ze dne 26.3.2008
1. ZO schvaluje program veřejného zasedání bez výhrad.
2. ZO souhlasí s kontrolou usnesení z minulého veřejného zasedání ze dne 20.12.2007 bez výhrad.
3. ZO schvaluje bez výhrad návrh rozpočtu pro rok 2008 (je přílohou), stejně i kontrolu návrhu rozpočtu
finančním výborem.
4. ZO bere na vědomí zprávu o kontrole hospodaření obce za rok 2007 (je přílohou).
5. ZO schvaluje opatření ke kontrole hospodaření za rok 2007 (jsou přílohou zápisu).
6. ZO schvaluje přestavbu kuchyně školní jídelny firmou UMLAUF.
7. ZO schvaluje navýšení odměn starosty, místostarosty a zastupitelů dle sbírky zákonů č. 79/2008 Sb. od
1.4.2008 (návrh odměn přílohou zápisu).
8. ZO schvaluje nabídku firmy VEKRA k provedení výměny oken v obecním domě č.p. 103.
9. ZO schvaluje nabídku firmy IKKO Hradec Králové, s.r.o. k provedení projektu kanalizace v obci
Jetřichov.
10. ZO schvaluje dát do pronájmu pozemek č. 6901 p.Doležalové z Machova.
11. ZO vzalo na vědomí zprávu o kontrole hospodaření a výsledku kontroly v PO a souhlasí s opatřeními
vyplívajícími z výsledku kontroly.
12. ZO bere na vědomí zprávu o výsledku akce „Ostatková zábava“ a schvaluje zisk jako příjem do
obecních příjmů (zpráva přílohou).
13. ZO schvaluje finanční příspěvek pro OS Sdružení tělesně postižených Broumov ve výši 6000 Kč (žádost
o příspěvek přílohou).
14. ZO schvaluje přípravu návrhu na svislé dopravní značení na místních komunikacích.
15. ZO schvaluje návrh nabídkového řízení pro firmy za účelem opravy dvou místních komunikací ve
vlastnictví obce.
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SVOZY KOMUNÁLNÍHO DOPADU
Jetřichov
(svozy v pondělí)

Bělidlo a směr Hynčice
(svozy středa)

2.6.2008

4.6.2008

16.6.2008

18.6.2008

30.6.2008

2.7.2008

14.7.2008

16.7.2008

KDYŽ ROZBOLÍ ZUBY
Rozpis služeb
stomatologické lékařské služby první pomoci
v oblasti: Broumov, Police nad Metují, Machov

Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 09.00 - 11.00 hod.
Datum služby
31.05. a 01.06.

Jméno lékaře

Adresa ordinace

Telefon

MUDr. Jan Kubec

17. listopadu 291
491 543 398
Police nad Metují
07.06. a 08.06.
MUDr. Ladislav Růžička ml. Masarykova 30
603 479 132
Broumov
14.06. a 15.06.
MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44
491 524 334
Broumov
21.06. a 22.06.
MUDr. Alena Slezáková
Masarykova 30
491 523 607
Broumov
28.06. a 29.06.
MUDr. Ludvík Neoral
17. listopadu 291
491 541 654
Police nad Metují
(viz. http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/N_-Broumov_I.pol.08.pdf)

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V měsíci květnu oslavili významná životní jubilea:
BRUTOVSKÝ Zdeněk – 60 let

KULHÁNKOVÁ Věra – 60 let

V měsíci červnu oslaví významná životní jubilea:
FILIPI Hana – 60 let

PÁSLER Miroslav – 81 let

Do dalších let přejeme
především pevné zdraví
a mnoho štěstí a pohody.

Strana 3

ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Š*K*O*L*N*Í

O*Z*V*Ě*N*Y

Květen, květen,
jabloň voní květem,
až se z toho, včelko milá,
úlům hlava zatočila!
Nejkrásnější měsíc v roce…
pěkné počasí už příliš nepokazí ani ledoví muži. Ale přece jen něco málo z lidové moudrosti
bychom si mohli připomenout:
*Teče-li v máji voda z luk, poteče ze stájí mléko.*
*Májová kapka platí nad dukát.*
*Máj vlažný pro stodůlky blažný.*
*Studený máj – ve stodole ráj.*
*Je-li květen chladný, rok nebude hladný.*
*Pankrác, Servác, Bonifác – studení bratři, přinesou chladna, jak se patří.*
*Čas ledových mužů a svaté Žofie bez deště nemine.*
tak uvidíme…
I my ve škole si užíváme krásného jara plnými doušky.
Se zimou jsme se rozloučili už v únoru tradičním maškarním rejem.
V březnu vyrazila mateřská školka na první jarní výlet, a to do Jaroměře navštívit muzeum
hraček. Byla to společná akce několika okolních mateřských škol.
My, školáci, jsme se zatím pilně učili. Ale vynahradili jsme si to hned po jarních prázdninách
při velikonočních dílnách. Po celý týden jsme vždy odpoledne malovali, vyráběli a zdobili,
abychom přivítali první svátky jara.
Také letos připravujeme besídku k svátku matek. Bude se konat ve čtvrtek 22. května
v prostorách mateřské školy od 15 hodin. Před besídkou si budete moci prohlédnout i
prostory základní školy a školní družiny – podívat se, v jakém prostředí se naše děti učí, jaké
používáme učebnice a pomůcky a také budete moci nahlédnout do našeho vzdělávacího
programu.
Konec školního roku se kvapem blíží a nás čeká ještě pár zajímavých akcí:
• Shlédneme jedno divadelní představení v Broumově.
• Den dětí oslavíme v případě pěkného počasí pěší túrou v okolí Jetřichova.
• Druhý týden v červnu nás čeká projektové vyučování na téma „Poznáváme svět“. To
bude prolínat všemi vyučovacími předměty a nemine ani školní jídelnu. Všichni, kdo
se u nás stravují, se mohou těšit na speciality z celého světa po celý týden.
• Tradičně na konci června vyrazíme na školní výlety. Letos budou dva. Jeden pořádá
MŠ – autobusový zájezd do nedalekého okolí (přesný program bude rodičům včas
oznámen). Na druhý výlet se vydáme my školáci vlakem , a to do hvězdárny v Hradci
Králové. Je tam pro nás připravený program Moje první návštěva vesmíru. Jistě si také
prohlédneme město a některé jeho památky.
Fotografie ze všech našich akcí si můžete prohlédnout na internetových stránkách Obce
Jetřichov.
Mgr. Marie Hanzlíková
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Z p r á v i č k y

z

M Š

V tomto školním roce jsme měli
školku kapacitně zcela naplněnou tj.
25 dětí. Některé se nám v průběhu
školního roku odstěhovaly a jiné se
zase přihlásily. Děti docházely do
MŠ na celý den, některé na půlden a
některé jen na 5 dní v měsíci
v souladu
s vyhláškou
MŠMT.
Docházku do MŠ končí 7 dětí a
přecházejí do ZŠ v Jetřichově,
Meziměstí a Broumově. Jsou to děti
– Bezdíčková Natálie, Čuri Tadeáš,
Hanzlík Václav, Hruška Petr, Kolafová Daniela, Mžiková Eliška a Zelený David.
S těmito dětmi proběhne na konci června slavnostní rozloučení s MŠ.
Letos jsme se zaměřili na vybavení a opravy dětského zařízení na školní zahradě –
oprava kolotoče, oprava domečku se skluzavkou, úprava pérových houpaček –
stabilizace, instalace dětského bazénu, výměna písku v pískovišti, zakoupení
nářadí a autíček na pískoviště, zakoupení vozítek
(odstrkovací kola, tříkolky a koloběžky), víceúčelové zařízení na houpačky a
provaz, školní tabule, zakoupení stanů s průlezem.
Do konce školního roku nás čeká ještě několik akcí: besídka ke dni matek, dětský
den, divadelní představení v Broumově, výlet za poznáním, slavnostní ukončení
školního roku v MŠ.

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2008-2009

Zápis do MŠ v Jetřichově probíhá v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský
zákon, a končí 31. května 2008.
Zapsat by se měly i děti rodičů, které počítají, že jejich děti zahájí docházku do
mateřské školy v jarních měsících roku 2009.
Pokud bude kapacita MŠ naplněna, další děti již nebudou přijímány.
Zájemci si přihlášku vyzvednou v MŠ, kde jim budou sděleny podmínky za kterých
dítě může do MŠ docházet.

Ved. uč. Venclová Marie
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Z ČINNOSTI TJ SOKOL JETŘICHOV
Nohejbal
Po několika letech, kdy se ve vesnici hrál nohejbal jen na rekreační úrovni, jsme letos
začali hrát nejnižší nohejbalovou soutěž – okresní přebor 2.třídy. Při turnajích a zimním hraní
v tělocvičně se hra, zejména nejmladších účastníků, velice zlepšila a byla by škoda nezkusit
poměřit síly s jinými družstvy než na turnajích. Samozřejmě, že se musíme trochu poprat
s počáteční trémou, ale jak je vidět na výsledcích, není to zas až tak hrozný vstup do soutěže,
ba naopak.
Počet hráčů, kteří měli
tento rok zájem hrát je 10, což
je určitě velké číslo vzhledem
k předchozím letem. Jedná se
o sedm místních a tři hráče
z okolí.
A teď několik slov
k výsledkům.
V prvním
zahajovacím utkání jsme
dokázali na hřišti soupeře
vyhrát
nad
mužstvem
Zbečníka“B“ v poměru 2:3.
Podařilo se nám otočit vývoj
utkání,
když
už
jsme
prohrávali 2:0! Ve druhém
utkání jsme porazili doma “Baroni“ Nízká Srbská také 3:2. První zaváhání přišlo ve Velkém
Dřevíči, kde jsme podlehli 3:2. Zatím poslední zápas s Dolní Radechovou jsme byli nuceni
pro déšť odložit.
Jsme velice rádi, že
naše klání přitáhlo ke
sledování hry na naše
poměry mnoho diváků.
Musím uznat, že tolik
fandů a fanynek se při hraní
na soupeřově hřišti zdaleka
neschází. Takže jim chci
touto cestou poděkovat a
vzkázat jim, ať chodí i
nadále, i když se určitě
nebude jen vyhrávat. Snažit
se o to ale určitě budeme, a
klobásky a pivko snad bude
taky i nadále. Na každé
domácí
utkání
zvu
plakátem na vývěsce.
Na některé fotografie z utkání a kompletní výsledky se můžete podívat na webových
stránkách obce v menu “TJ SOKOL – nohejbal“.
28. června v sobotu máme v plánu udělat turnaj v nohejbale trojic, takže nám držte palce,
ať už jde o počasí, tak ve hře samotné. Všichni jsou vítáni.
Za nohejbalisty Dušan Doležal
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Jet ichovský Kravál
A je to tu zase , nastává nám as léta, p#kného po así, tak jsme si v Sokolu %ekli, že ho n#jak p%ivítáme. TJ Sokol
funguje, má spoustu len', tak pro neud#lat n#jakou akci . A ten den se zrodila idea ud#lat si menší koncertík.
A ten už prob#hl 17.05.08 .Je nám líto, že o tom jen tete, tak se pokusíme vám tedy celou akci n#jak barvit#
nastínít. Koncert nám za al už v 19hodin. První zahrála kapelka s názvem RESET. Bylo to jejich druhé vystoupení
a moc se povedlo.Hned po ní brnkly na strunu t%i dev ata ze skupiny ÍSKEJP. Ob# tyto skupiny jsou z Broumova.
Jako t%etí zahrála MIZERIE ( skupina punká '), která je také z Broumova. Mezi tímto vystoupením tam ovšem
„hákovalo“ taky pár lidí jmenovit#: vstupné nám vybírali Božík Jan a u edník cechu ková%ského Frydrych Jan.
Oba tam p#kn# d%eli… Frý*a dával razítka nejen na ruce, ale i na elo a mladejm holkám …… no coment a Bóža
ten tak urputn# trhal lupeny, že musel zhruba každou hodinu na erstvý vzduch. Po každé takové návšt#v#
vypadal jako svá%e co nemá kuklu.Ale zpátky k muzice: nastupuje skupina P.L.H. z Náchoda, která tam
rozbalila punk-core. A hned navazovala další punková kapela a to RIZIKOVÉ PRACOVIŠT- . Takže zhruba 3
hodinový ná%ez. A jdeme zpátky na pracovišt# . Kdopak nám to í piví ko- Marek Abely a Veverá ek Jan. Oba si
vedli moc dob%e. Za pultíkem p%edvád#li p#kné kreace a trošku se i zapotili, hlavn# když fronta rostla.Všechno
ale zvládli jako profíci . A už je tady máme- ŠTAFLE. /ekáme co zahrají. Ale co s Dominikem vidíme: kytarista a
zp#vák v jedné osob# je p#kn# pod parou, trošku se potácí . To byla chvíle kdy mi nebylo moc do zp#vu nic
mén# ujiš1ován všemi, že to zvládne, nabírám op#t klid. A je to tady. Po slad#ní se zvuka%em to p#kn#
rozjížd#jí.Lidi v sále p#kn# “pa%í“. Kolem 1 hodiny ranní za íná hrát kapela SV-ŽÍ ZELENINA. Co se d#lo v další
hodin# se nedá popsat- ta euforie, ten potlesk mezi songy, ta energie, to jsem ne ekal. V jedné chvíli tam
tan ilo zhruba 100 lidí . Je nutné taky dodat, že do této nálady je minimáln# z poloviny, no z 80% dostaly naše
barmanky Linda a Pája, které tam už od 17 hod. m#ly bar v provozu a nezav%ely d%íve , než p%ed 4hodinou.
Celou dobu vydržely.Myslím, že celá show se vyda%ila.Musím taky dodat, že nám pomáhalo i spousta jiných lidí.
Snad na nikoho nezapomenu: Zdenek Etlik,Gorgán Josef , a další . Jsme rádi, že se akce vyda%ila, alespo3 podle
našeho mín#ní to byl nejmí3 slušnej mejdan.Rádi vás tímto lánkem zveme na další akci .

Za TJ Sokol Jet%ichov Dominik Jílek a Jan Školník
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AKCE V ČERVNU
TJ SOKOL Jetřichov s podporou Obce Jetřichov
pořádá
v sobotu 31.5.2008
DĚTSKÝ DEN

14. června 2008 se koná

4. ročník CYKLISTICKÉHO
MEMORIÁLU
JIŘÍHO NĚMEČKA

Začátek ve 14 hodin na hřišti TJ SOKOL

Prezentace od 13 hodin na hřišti TJ SOKOL

Soutěže, atrakce s odměnami pro děti i dospělé, bohaté
občerstvení, muzika a dobrá nálada.
ZVEME VŠECHNY,

(start ve 14 hodin)
VŠICHNI PŘÍZNIVCI CYKLISTIKY JSOU
VÍTÁNI!
PO DOJEZDU POSEZENÍ PŘI HUDBĚ.

PŘEDEVŠÍM RODIČE S DĚTMI !

28. června 2008 TJ SOKOL pořádá
NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC
PODROBNOSTI O VŠECH AKCÍCH BUDOU PLAKÁTOVÁNY!

FOTOGALERIE

Nové lavičky

Opravená cesta u obchodu
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_dolezal@wo.cz
vychází 1x za dva měsíce nákladem 200 výtisků, evidenční číslo: MK ČR E 17904
UZÁVĚRKA DALŠÍHO ČÍSLA VYJÍMEČNĚ: 20. ČERVNA 2008
Obsah je sestavován z příspěvků občanů a organizací – příspěvky neprocházejí jazykovou úpravou, za obsah článků ručí pisatel.
Nepodepsané články nebudou uveřejňovány.
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