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Slovo úvodem
Měsíc leden uběhl jako voda a po několika
hubených letech o sobě zima dává opět vědět.
Kromě pořádných mrazů (v Adršpachu bylo
naměřeno i – 29,4 °C) napadl i sníh a tak jsme
mohli opět oprášit i lyţe. Jak uţ bývá zvykem,
v lednu probíhá většinou hodnocení předchozího
roku a nejinak je tomu i v naší vesnici. Nejen hasiči,
ale i „sokolové“ měli výroční valné hromady, kde
byl zhodnocen minulý rok a byly připraveny plány
na rok nadcházející (o všem podrobněji v tomto
čísle zpravodaje).

Ačkoliv jsem na tomto místě ve všech
předchozích číslech upozorňoval na kaţdého
moţnost přispívání do zpravodaje, stále máme
nedostatek podkladů a především námětů, co vše
zveřejňovat. Nezbývá mi tedy neţ opět napsat, ţe
přispívat do zpravodaje můţe kaţdý, neboť
především na námětech občanů a organizací by měl
být zpravodaj zaloţen. Zároveň je moţné otisknout
zajímavé fotografie nebo grafické prvky. Jakékoliv
návrhy a připomínky ke zkvalitnění obsahu nebo
grafiky zpravodaje jsou stále vítány.

INFORMACE PRO OBČANY:
Usnesení z veřejného zasedání ZO v Jetřichově ze dne 22. prosince 2008
1.

ZO schvaluje program veřejného zasedání bez výhrad.

2.

ZO souhlasí s kontrolou usnesení z minulého veřejného zasedání ze dne 2.10.2008 bez výhrad.

3.

ZO souhlasí bez výhrad s finanční zprávu o hospodaření obce k 31.11.2008, je přílohou usnesení.

4.

ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2009 do schválení rozpočtu pro rok 2009, je přílohou
usnesení.

5.

ZO schvaluje změny v rozpočtu ke dni 22.12.2008 a souhlasí, ţe poslední změny v rozpočtu provede
starosta obce, pokud dojde ještě k platbám mimo rozpočet v tomto roce, je přílohou usnesení.

6.

ZO schvaluje příkaz k inventarizaci majetku k 31.12.2008 a schvaluje inventární komise pro jednotlivé
úseky ve sloţení Falta, Hopjanová, Školník a Kouba, Janoušek, Retr, je přílohou usnesení.

7.

ZO schvaluje koupi Multivar M-25 pro potřeby obce.

Novinky Czech POINT
Výpis z bodového hodnocení řidiče

Správní poplatek, který ţadatel zaplatí na

Nová sluţba Czech POINTu Výpis bodového
hodnocení

řidiče,

kontaktním

místě

umoţňuje
veřejné

občanům

správy

zjistit

na
stav

trestných bodů (bez bodů ve správním řízení).
Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů

samosprávních úřadech je za první stránku max.
100,-Kč a za kaţdou další max. 50,-Kč. U ostatních
provozovatelů

kontaktních

míst

(Česká

pošta,

Hospodářská komora, notářství) se poplatek řídí
vnitřními sazebníky jednotlivých organizací.

vedeného Ministerstvem dopravy, jehoţ součástí je

Pro pořádek jen připomínáme, ţe kromě této

právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis

novinky lze na pracovišti Czech POINT (na obecním

má

úřadu

pouze

informativní

charakter

pro

občany,

nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.

Jetřichov)

získat

i

výpis

z

Katastru

nemovitostí, výpis z Obchodního rejstříku, výpis z

Vydávání výpisů o trestných bodech řidičů

Ţivnostenského rejstříku, výpis z Rejstříku trestů,

kontaktními místy veřejné správy je upraveno

přijetí podání podle ţivnostenského zákona (§ 72),

zákonem č. 480/2008 Sb.

ţádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle

O výpis můţe zaţádat pouze ţadatel sám, nebo

zákona č. 124/2008 Sb., jiţ zmiňovaný výpis z

jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti

bodového hodnocení řidiče.

Czech POINT o výpis ţádá, musí mít platný doklad

speciální vydání ověřeného výstupu ze Seznamu

totoţnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí

kvalifikovaných dodavatelů a podání do registru

mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je moţné v

účastníků provozu modulu autovraků ISOH.

ţádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze
vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště

Podrobnosti

na

Dále pak se jedná o

kontaktním

místě

Jetřichov nebo na http://www.czechpoint.cz.

v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze
vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří ţádají o
výpis na základě úředně ověřené plné moci.
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OÚ

Svozy komunálního odpadu
Jetřichov (svozy v pondělí)

Bělidlo a směr Hynčice
(svozy středa)

9.2.2009

23.3.2009

11.2.2009

25.3.2009

23.2.2009

6.4.2009

25.2.2009

8.4.2009

9.3.2009

20.4.2009

11.3.2009

22.4.2009

Když rozbolí zuby
Stomatologická lékařská pohotovost okresu Náchod 2009
oblast Broumov

07.02. a
08.02.

MUDr. Jaroslava
Neoralová

Horní 109
Teplice nad Met.

491 581 394

14.02. a
15.02.

MUDr. Jan Kubec

17. listopadu 291
Police nad Metují

491 543 398

21.02. a
22.02.

MUDr. Dana
Kapitánová

5. května 14
Meziměstí

491 582 381

28.02. a
01.03.

MUDr. Josef
Práza

Zdrav.střed.
Machov 119

491 547 139

07.03. a
08.03.

MUDr. Ladislav
Růţička ml.

Masarykova 30
Broumov

603 479 132

14.03. a
15.03.

MUDr. Miloš
Pastelák

Sadová 44
Broumov

491 524 334

21.03. a
22.03.

MUDr. Alena
Slezáková

Masarykova 30
Broumov

491 523 607

28.03. a
29.03.

MUDr. Ludvík
Neoral

17. listopadu 291
Police nad Metují

491 541 654

04.04. a
05.04.

MUDr. Jaromír
Kopecký

17. listopadu 291
Police nad Metují

491 543 543

11.04.

MUDr. Libor
Kapitán

5. května 14
Meziměstí

491 582 381

12.04.

Bc. J. N.
Ogriščenko

ZS VEBA –
Olivětín 66

491 502 425

13.04.

MUDr. Vjačeslav
Ogriščenko

ZS VEBA –
Olivětín 66

491 502 525

Aby zuby nebolely
Pokaţdé,

kdyţ

listuji

novým

číslem

Meziměstského zpravodaje a narazím na
rubriku "Když bolí zuby", uvědomuji si,
jak

málo

stačí,

aby

tato

pohotovostní

sluţba byla téměř zbytečná. Stačí

jen

dodrţovat určitá pravidla péče o vlastní
ústní dutinu.
Původně jsem chtěl tyto informace pro
pacienty

řešit

formou

článků

do

Zpravodaje. Ale pak jsme se s manţelkou
rozhodli, ţe budeme pořádat pravidelné
přednášky o nových metodách péče o
chrup. Budou probíhat v čekárně zubního
oddělení zdravotního střediska (zatím stále
původní budova střediska, 5. května 14).
Termín přednášky se dozvíte v čekárně
zubního oddělení a na vývěsce v nákupním
středisku.
MUDr. Libor Kapitán
(Zdroj Meziměstský zpravodaj)

http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/Na-Broumov-cely-09.rtf

O Z N ÁM E N Í

O P Ř E R UŠ E N Í D OD Á V K Y E L E K T Ř IN Y V O B CI

Místo

J E T Ř IC HO V

Datum

Čas

od Lesních domků po čp. 178 (p. Šála)

17.2.2009

od 08:00 do 11:00 hod.

od čp. 97 (p. Mervart) po čp. 96 (p. Endler)

17.2.2009

od 12:00 do 15:00 hod.

Barum a Bělidlo

18.2.2009

od 08:00 do 11:00 hod.

od čp. 146 (p. Jedlička) po čp. 64 (pí. Hopjanová) a
po čp. 17 (p. Stanický)

18.2.2009

od 12:00 do 15:00 hod.

od čp. 209 (p. Mareš) po čp. 77 (pí. Bártová)

19.2.2009

od 12:00 do 15:00 hod.
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PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍ A OBČANŮ
Činnost hasičů
V sobotu 17. ledna 2009 jsme pořádali Hasičský ples spojený
s vepřovými hody. Součástí plesu byla také bohatá tombola. Za
hraní skupiny Doteky z Heřmánkovic, pod vedením pana Beka, se
tančilo aţ do časných ranních hodin.
V sobotu 24. ledna 2009 proběhla Výroční valná hromada.
Ze zprávy o činnosti: Rok 2008 byl zahájen výroční valnou
hromadou. K 31. 12. 2008 měl náš sbor 61 členů, z toho 2 děti do
14 let, 39 muţů a 20 ţen. S jedním členem jsme se bohuţel v roce
2008 rozloučili a to s panem Václavem Šimonem. Celkem je mezi
námi 21 důchodců, coţ činí 34% z celkového počtu.
Celá naše činnost se řídila plánem činnosti schváleným na
výroční valné hromadě 12. 1. 2008.
Rovněţ schválená usnesení byla v roce 2008 splněna. Aţ na
pracovní uniformy, jejichţ evidence a umístění stále nejsou v
pořádku.
A teď něco k našim dalším činnostem v roce 2008:
26. ledna 2008 proběhl jiţ tradiční Hasičský ples s vepřovými
hody, který se za hojné účasti hostů vydařil. Účastníci si při zvuku
skupiny MODEUS pěkně zatančili. Součástí plesu byla také
bohatá tombola. Zde je třeba poděkovat všem, kteří do tomboly
přispěli hodnotnými cenami.
V březnu jsme provedli návštěvu všech našich členek a byla
jim dvěma členy výboru panem Koubou a panem Janouškem
předána kytička k MDŢ.
V průběhu dubna jsme opravovali stoly a lavice na hasičském
hřišti. Stará ztrouchnivělá prkna se nahrazovala novými.
Také se prováděla příprava hranice na pálení čarodějnic, úklid
cvičiště, výčepu, udírny a skladu. Celkem zde bylo odpracováno
200 brigádnických hodin.
19. dubna se po vesnici uskutečnil sběr ţeleza a papíru. Přínos
do pokladny z této akce činil 5 885,- Kč. Zde bylo odpracováno
50 brigádnických hodin.
30. dubna proběhlo tradiční pálení čarodějnic a jak jiţ bývá
zvykem, byly tu nejen místní, ale i přespolní návštěvníci. Počasí
nám přálo a akce se za účasti mnoha místních čarodějnic velmi
vydařila.
10. května 2008 jsme pořádali novou taneční zábavu –
Májovou veselici. K tanci a poslechu krásně hrála hudební
skupina DOTEKY z Heřmánkovic pod vedením pana Beka.
Bohuţel musíme konstatovat, ţe místí lidé nejsou novým akcím
nakloněni. Zájem Jetřichováků o tuto akci byl minimální. Coţ nás
velice mrzí.
V průběhu května jsme připravovali cvičiště na okrskovou
hasičskou soutěţ. Odpracováno zde bylo 50 brigádnických hodin.
V sobotu 24. května 2008 od 13,00 hodin se konala na
hasičském hřišti v Jetřichově hasičská soutěţ Meziměstského
okrsku, které se zúčastnilo 5 druţstev muţů a 2 druţstva ţen.
Soutěţ se skládala ze štafety a útoku. Časy se sčítaly.
Výsledky našich druţstev:
Ţeny: 1. místo Muţi: 2. místo
31. května jsme na dětském dnu, který byl na Sokolském
hřišti, zajišťovali střelbu ze vzduchovky a dţberovku.
V červnu naši členové vyčistili hasičskou nádrţ. Této akci
předcházela něčí přílišná aktivita nebo se moţná nádrţ vypustila
sama… Nicméně, usazené nečistoty zaschly a nešly vyčistit.
Nádrţ se musela nechat znova napustit, vypustit a teprve pak
vyčistit. Bylo zde odpracováno 35 brigádnických hodin.

15. června se druţstvo muţů zúčastnilo soutěţe v Polsku, kde
z 11 druţstev obsadilo naše druţstvo 4. místo. Soutěţilo se ve
štafetě a v poţárním útoku.
29. června 2008 jsme zajišťovali občerstvení na posezení s
Broumovankou, které pořádala obec.
6. července jsme zasahovali při poţáru stohu pana Školníka.
V srpnu jsme si udělali opět několik brigád. U hasičské nádrţe
jsme vybudovali betonovou hasičskou základnu. Zde bylo
odpracováno 50 brigádnických hodin.
6. září se druţstvo muţů zúčastnilo pohárové soutěţe u
příleţitosti oslav 600 let zaloţení města Meziměstí.
Začátkem září se připravovalo cvičiště na soutěţ o pohár
starosty a zároveň se čistila hasičská nádrţ. Odpracovalo se zde
115 brigádnických hodin.
Jak jiţ bývá několik let zvykem, pořádali jsme druhou sobotu
v září, tj. 13. září 2008, na hasičském hřišti v Jetřichově,
hasičskou soutěţ „O pohár starosty Jetřichova“.
Začátek soutěţe byl asi o půl hodiny odloţen, protoţe jsme
čekali na některá hasičská druţstva, která se přesouvala ze soutěţe
z Broumova. K oficiálnímu zahájení soutěţe nastoupilo 8 druţstev
muţů a 4 druţstva ţen.
Kaţdé druţstvo absolvovalo dva poţární útoky, oba časy se
sčítaly. Po startu musel kaţdý člen druţstva překonat kladinu,
pokračovat na ponton a na základnu. Při pádu z kladiny nebo z
pontonu se kaţdý musel vrátit na startovní čáru. Následoval
poţární útok, na koš se připevnilo ventilové lanko, voda se sála z
nádrţe. Terče se shazovaly do kříţe. Při diskvalifikaci se počítaly
2 minuty.
Z pontonu do ledové vody naštěstí nikdo nespadl. Při velmi
chladném počasí by to nebylo nic příjemného.
Soutěţ se bez větších problémů vydařila, jídla a pití bylo dost
a ani chladné počasí neodradilo mnoţství přihlíţejících.
Pořadí našich druţstev bylo následující:
Ţeny: 3. místo Muţi: 4. místo
Absolutními vítězi se staly ţeny z Hejtmánkovic, které měly
nejen nejrychlejší útok ze všech, ale také nejlepší celkový čas.
Poděkování patří obecnímu úřadu, který zajistil poháry na
první tři místa u ţen i muţů.
Tímto také musíme poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli
pěknými cenami.
21. září se druţstvo muţů zúčastnilo hasičské soutěţe v
Machově, kde se umístili na 5. místě z celkového počtu 12
druţstev.
11. října členové našeho sboru pomáhali při pořádání zábavy u
příleţitosti Hubertovy jízdy. V reţii našeho sboru jsme zajišťovali
občerstvení ve výčepu, baru a v kuchyni. Zábava se za hojné
účasti návštěvníků vydařila.
V říjnu proběhla brigáda na údrţbě hasičských aut. Této akce
se zúčastnilo 6 členů, kteří zde celkem odpracovali 20
brigádnických hodin.
Ve středu 29. října 2008 proběhlo v celém okrsku Meziměstí,
taktické cvičení jednotek SDH. V 15 hodin odpoledne byl
vyhlášen poplach. Akce se zúčastnily jednotky SDH Meziměstí,
Teplice nad Metují, Adršpach, Jetřichov, Hynčice, Ruprechtice,
Viţňov a Vernéřovice.
Jednalo se o praktický výcvik s pouţitím vody a vyuţitím
dostupných sil a prostředků. Dálková doprava vody na poţářiště
proběhla v Meziměstí – od brodu za bývalým Kovodruţstvem,
směrem nahoru kolem bývalého motokrosového závodiště ke
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kříţku. A dále po spojovací cestě Vernéřovice – Meziměstí,
směrem nahoru k lesu na Meziměstí. Cílem cvičení bylo ověření
akceschopnosti a připravenosti jednotek poţární ochrany, ověření
komunikace mezi jednotkami a naučit velitele jednotek
organizovat a řídit hasební zásah.
V sobotu 22. listopadu 2008 jsme pořádali Posvícenskou
taneční zábavu, jiţ tradičně spojenou s Vepřovými hody. K tanci a
poslechu hrála hudební skupina BTK z Police nad Metují, pod
vedením pana Jirmana. Zábavy se bohuţel zúčastnilo malé
mnoţství lidí, coţ nás mrzí. Na organizaci kaţdé akce se podílí
mnoho lidí, kterým je odměnou mnoho spokojených
návštěvníků….
Tak snad někdy příště.
Na závěr naši zprávy děkujeme všem našim členům, kteří se
svým aktivním přístupem podíleli na brigádách a na všech akcích,
které jsme v roce 2008 pořádali.
Velké dík patří také našim spoluobčanům, kteří nejsou členy
hasičů, a přece nám velmi pomáhají při pořádání různých akcí.
Jedná se především o pány Škorpíka, Havlíka a Stanického a paní
Hurdálkovou, která je z Hejtmánkovic.

Pokud jsme na někoho zapomněli, velice se omlouváme.
Nesmíme také zapomenout poděkovat všem rodinným
příslušníkům, kteří s námi mají trpělivost a tolerují naši hasičskou
činnost.
Naše poděkování patří také obecními úřadu a starostovy obce
Jaroslavu Doleţalovi, kteří nám vţdy vyšli vstříc.
Zpracováno z podkladů L. Šimonové
(Poháry jetřichovských hasičů)

Poděkování
Tímto bych chtěl poděkovat SHD Jetřichov za zapůjčení automobilové cisterny Tatra T148 na očištění části
komunikace před pokládáním nového asfaltového povrchu. Zvláštní poděkování patří p. M.Koubovi, který
vozidlo v chladném podzimním odpoledni obsluhoval.
Miroslav Remeš
Velitel SHD Hejtmánkovice

Z činnosti TJ SOKOL Jetřichov
Vánoční turnaj v nohejbalu trojic

Byl zredukován počet členů výboru a zároveň po

Na První svátek Vánoční se uskutečnil tradiční

několika letech útlumu činnosti bylo konstatováno,

Vánoční turnaj v nohejbalu trojic. Celkem se ho

ţe se podařilo uspořádat několik nových akcí a začal

zúčastnilo 7 druţstev. Pořadí na bedně: 1. Hučáci

opět fungovat i oddíl nohejbalu. Stále je však

(Doleţal, Pumr, Polák), 2. Retardi (Mazač, Hanák,

patrné, ţe zájem o sportovní činnost pod hlavičkou

Nebeský), 3. J.J.J. (Andrš, Ptáček, Boţík)

tělovýchovné jednoty opadá a z toho pramení i
stále větší obtíţe při pořádání akcí. I přesto byl

Výroční valná hromada

zpracován a schválen plán činnosti na rok 2009.

10. ledna 2009 se uskutečnila Výroční valná

Noví členové jsou stále vítáni!

hromada TJ SOKOL Jetřichov. Z celkového počtu 19
dospělých členů jednoty se jí zúčastnilo 13 členů.

Za TJ SOKOL M. Doleţal

pořádá v sobotu 7. března 2009 tradiční

OSTATKOVOU ZÁBAVU

Začátek ve 20 hod. na sále kulturního domu.
Hraje skupina FONTÁNA, vedoucí p. Drahoňovský.
Bohatá tombola. Průvod masek prochází vesnicí od 8:00 hod.
Podrobnosti na plakátech. SRDEČNĚ ZVEME!
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Zprávy ze školy
*** POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ ***

…tak už ho máme za sebou! Po chvílích napjatého
očekávání nastoupilo někde radostné veselí, ale někde
„ukápla“ i slzička. Plody pololetní práce jsou sklizeny a
my teď můžeme zaslouženě odpočívat během jarních
prázdnin. Jarních?…Spíš si konečně užijeme zimních
radovánek, když byly vánoce na blátě.
Máme za sebou 5 měsíců pilné práce. Letos se
učíme společně 4 postupné ročníky v jedné třídě. Pro
někoho je to možná nepředstavitelné, ale pro naše
žáky je to přirozená součást života. Nejspíš si ani
nevšimli, že nás je o ročník víc. Snad možná jen ten
čtvrťák Jirka trochu vyčnívá z davu a prvňáčci musí
hodně zvedat hlavičky, aby mu pohlédli do očí. Ale pro
nás je součástí party. Vždyť se všichni známe už ze
školky!
Ve třídě panuje dobrá atmosféra. Prvňáci si rychle
zvykli na školní pracovní tempo a běžně se zapojují do
všech aktivit. Jsou samostatní, nikdo je už nemusí vodit
za ručičku. Přelouskají si kdejaký nápis, v obchodě si
spočítají drobné a podepsat se můžou na každém rohu.
Zkrátka z vyjukaných a pod aktovkou se hrbících
školáčků jsou tu suverénní „mazáci“.
Nejvíc patrné to bylo u letošního zápisu. Každý rok
v tento důležitý den připravují školáci pro děti
z mateřské školy dopolední program, ve kterém je
seznamují se školou. Letos pro ně připravili Malou
školní olympiádu. Děti dostaly na krk kartičky, kam jim

školáci za každou splněnou disciplínu nakreslili obrázek
a ještě jim dali něco dobrého na zub. Disciplíny byly
nejen sportovní, ale i na přemýšlení. Kromě závodů
s pingpongovými míčky jsme ty naše špunty pěkně
vyzkoušeli z malování, skládání obrázků, paměťových
her a zručnosti. Všichni, i ti úplně nejmenší, obstáli na
výbornou. Ve škole se jim prý moc líbilo.
Odpoledne nastala trochu nervozita mezi
předškoláky. Ale byla úplně zbytečná. Míša Novák z
Jetřichova i Katrin Dziuba z Hynčic se ukázali jako zdatní
předškoláci a zvládli všechny nástrahy, které jsme jim
k zápisu připravili. Můžeme se na oba v září těšit.
Víc dětí způsobilých ke školní docházce letos ve
školce bohužel nebylo, ale příští roky vypadají zase
optimističtěji. V září by nás mělo být ve třídě už 12. Pro
vzdělávání dětí různého věku je to optimální počet.
Třídu můžeme dělit na dvě pracovní skupiny a věnovat
se žákům individuálně. Když jsou všichni pohromadě,
naučí se zase dobře spolupracovat jeden s druhým,
starší s mladším. Kromě toho je společná výuka nutí i
k větší samostatnosti, což se jim v životě náramně hodí.
Prošla jsem už ve své pedagogické praxi různými
typy škol, ale tu naši jetřichovskou malotřídku
hodnotím nejlépe. Stačí mi k tomu jednoduchá slova:
důvěra, bezpečí, přátelství, tolerance, touha po
poznání , dobrá atmosféra a slušnost. Tak ať nám to
tak dlouho vydrží!

Zdravím vás spoluobčané
Při

kaţdé

uzávěrce

do

našeho

plátku

se

potýkáme s problémem, co do něho vlastně dáme.
Jako by se tady ani snad nic nedělo. Tak kdyţ uţ
mám tu moţnost oslovit mnoho čtenářů, kteří jistě
zalistují v tomto médiu, rád bych touto cestou
poprosil všechny dobré duše, které se zúčastnily
loňského rejdování masek na Ostatky, nechť se

všechny, ale to co jsem tam viděl a slyšel, někdy aţ
zamrazilo.
Tato doba nám moc do karet nehraje, v čase
plesů

a

zábav

je

méně

času,

mějte

prosím

trpělivost, o termínu budete včas informováni do
vašich schránek.

Doufám, ţe se sejdeme zase v

hojném počtu.

hlásí na čísle 608935566. Děkuji moc.

Také bych touto cestou poděkoval celému

Také hledáme s Krejčou další vhodný termín na
naši druhou část přednášky o cestování. Na její

zastupitelstvu za odpuštění poplatků spojené s
provozem Jetřichovského kulturního svatostánku.

první část přišlo cca 60 lidí. Nemůţu mluvit za

Jan Školník
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Foto na obálce: Zimní zátiší s Kapličkou a Ruprechtickým kostelem, foto ze zápisu do ZŠ Jetřichov
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