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Slovo úvodem
Zdá se, že mé úvodní slovo z minulého čísla se
neminulo účinkem. Sešel se nebývalý počet příspěvků jak o konaných akcích, tak i o těch, které se
teprve budou konat, takže bude po delší době toto
číslo zpravodaje osmistránkové!
Pokud bude dostatek podkladů a zájem, mohlo
by být na začátku prázdnin vydáno i speciální letní
číslo s oddychovým tématem a informacemi o v tomto čísle avizovaných akcích.

Dále už nezbývá než napsat, že přispívat do
zpravodaje může nadále každý, neboť především na
námětech občanů a organizací je zpravodaj založen.
Zároveň je možné otisknout zajímavé fotografie nebo
grafické prvky. Jakékoliv návrhy a připomínky ke
zkvalitnění obsahu nebo grafiky zpravodaje jsou stále
vítány!
M. Doležal

I N FO R M AC E P R O O B Č AN Y :
Závěrečný účet obce za rok 2008
Na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Jetřichov návrh na závěrečný účet obce za rok 2008:
1.

Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2008 (Výkaz FIN 2-12)
Příjmy
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem

Schválený rozpočet (Kč)
3.612.000
680.000
133.000
6.996.820
11.421.820

Upravený rozpočet (Kč)
3.612.000
680.000
133.000
7.241.110
11.666.110

Skutečnost (Kč)
3.981.802,66
924.482,89
123.000,00
7.241.107,00
12.270.392,55

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

6.123.113
6.942.100
13.065.213

5.940.193
7.369.310
13.309.503

5.430.622,59
7.369.310,00
12.799.932,59

Příloha výkaz FIN 2-12 k 23.1.2009 - plnění rozpočtu obce v plném členění podle rozpočtové skladby
2. Hospodaření s majetkem (rozvaha + zápis z inventarizace)

Výsledek inventarizace: Inventarizací nebyly shledány manka ani škody na majetku
Příloha: Zápis inventarizační komise, ROZVAHA ÚSC k 23.1.2009
3.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008

Přezkoumání provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC
a DSO nezávislým auditorem soukromé firmy Finco-Audit spol. s r.o. Ing. Jaromírem Hampelem.
Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Jetřichov za rok 2008 nebyly shledány závady.
Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008.
4.

Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů a dotace poskytnuté

Příloha : Tabulky finančního vypořádání roku 2008
5.

Hospodaření příspěvkových organizací
Příjmy celkem:
2.196.500,00
Z toho příspěvek obce:
329.986,78
Výdaje celkem:
2.159.430,00
Hospodářský výsledek:
+ 37.070,00
Příloha: Výkazy PO-Rozvaha vč. Přílohy, Výkaz zisku
a ztráty k 2.2.2009

Hospodaření příspěvkových organizací
Poskytnuto komu/subjekt/
účel
výše Kč
Klub důchodců Meziměstí příspěvek na
4.000,činnost
TJ Praha zrakově postižení Dtto
5.000,6.

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu v Jetřichově ve dnech:
PO 8,00 – 11,30
12,30 – 16,00
ST 8,00 – 11,30
12,30 – 15,00
ČT 9,00 – 11,30

Vážení občané,
dovolte mi v krátkosti Vás seznámit s několika většími výdaji při hospodaření obce v minulém roce. Jistě stojí
za zamyšlení, jak obec hospodaří s finančními prostředky. Na vývěsní tabuli je vždy dán rozpočet s čísly, které
občanům mnoho neřeknou. Ve skutečnosti však situace vypadá následovně a s těmi bych Vás rád seznámil.
V roce 2008 bylo zakoupeno nebo uhrazeno za služby:
Do vlastnictví obce přibyl pasport místních komunikací a povodňový plán obce do nehmotného majetku.
Hmotný majetek byl navýšen o položky:
Výčepní zařízení, pro využití místním organizacím a občanů obce. Notebook a barevná tiskárna OKI byly zakoupeny z důvodu nutnosti služeb CzechPOINTu, tiskárna se používá rovněž ke zkvalitnění při výrobě Jetřichovského zpravodaje, čímž se také ušetří náklady při zadávání tisku v tiskárně. Obec získala dotaci 52000 Kč, zbytek
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byl hrazen z rozpočtu obce. Nový křovinořez se zakoupil z důvodu velkého opotřebení původního stroje a vysokých
nákladů na jeho opravu a údržbu. Kontejner na odpad a kontejner na sklo, které byly umístěny na Bělidle, kde se
nacházel jen kontejner na sklo, který se rozpadal, s tím, že obec v dalším roce zakoupí další k zlepšení možností
třídění odpadu občanům v obci. Multikára pro potřebu obce a občanů.
Dále během roku byla provedena výměna oken na bytovém domě č.p.103 (stará škola). V letních měsících se
uskutečnila rekonstrukce kuchyně školského zařízení, která byla poměrně náročná a výměna kotlů ve vile obecního úřadu a školy. Byla provedena oprava komunikace před prodejnou a místní komunikace.
Nyní v číslech:
Pasport místních komunikací 11.424,- Kč
Výčepní zařízení:
15.399,- Kč
Povodňový plán
16.445,- Kč
Křovinořez
14.900,- Kč
Celkem
27.869,- Kč
Notebook
24.475,- Kč
(navýšení drobný dlouhodobý hmotný majetek)
Kontejner na plast
8.092,- Kč
Kontejner na sklo
13.090,- Kč
Tiskárna OKI
37.358,- Kč
M-25 Multicar 427210,- Kč
Celkem
113.314,- Kč
(navýšení dlouhodobého majetku – samostatné movité věci) (navýšení drobný dlouhodobý nehmotný majetek)
Přestavba kuchyně firmou Umlauf a práce s ní spojené (nová elektrika, voda, okna) 507.418,- Kč
Výměna kotlů OÚ a školka (nové rozvody vody, elektrika, malování, oprava komínů) 224.281,- Kč
Nové značení místních komunikací
51.213,- Kč
Výměna oken č.p. 103 (stará škola)
454.240,- Kč
Oprava silnice a místní komunikace
564.656,- Kč
Celkem za velké položky oprav a údržby
1.801.808,- Kč
Zpracoval Karel Falta
Svozy komunálního odpadu

Když rozbolí zuby

Jetřichov
(svozy v pondělí)
1.6.2009 15.6.2009

Bělidlo a směr Hynčice
(svozy středa)
3.6.2009
17.6..2009

29.6.2009

13.7.2009

1.7.2009

15.7.2009

27.7.2009

10.8.2009

29.7.2009

12.8.2009

Stomatologická lékařská pohotovost oblast Broumov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 09.00 - 11.00 hod.

23.05. a
24.05.
30.05. a
31.05.
06.06. a
07.06.
13.06. a
14.06.
20.06. a
21. 06.

Informace k výměně řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydané od
1. ledna 1994 do 31. prosince 2000
jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince 2010.
Pětina řidičů musí na úřady,
čím dříve - tím lépe!

27.06. a
28.06.

Detailní informace, týkající se ORP Broumov k 30.4.2009

povinnost výměny do
konce r. 2010
počet
%
1 733
80,3%

ZNL s. r.o.
MUDr. Ludvík
Neoral
MUDr. Ludvík
Neoral
MUDr. Libor
Kapitán
MUDr. Jaromír
Kopecký
Bc. J. N.
Ogriščenko,
dentista
MUDr. V.
Ogriščenko

Masarykova 30
Broumov

491523607

17. listopadu 291
Police nad Metují
5. května 14
Meziměstí
17. listopadu 387
Police nad Metují
ZS VEBA – Olivětín 66
Broumov
ZS VEBA – Olivětín 66
Broumov

491541654
491582381
602304594
491502425

491502525

Volby do Evropského parlamentu 2009

povinnost výměny do
konce r. 2013
počet
%
2 019
94,2%

se budou na území České republiky konat ve dnech
5. a 6. června 2009
Sledujte úřední desku s podrobnostmi !

PŘÍSPĚVKY ORGANI ZACÍ
Z činnosti Hasičů Jetřichov
Na přelomu března a dubna vybudoval člen našeho sboru pan Antonín Sobol na hasičském hřišti
novou pergolu. Tímto bychom mu rádi veřejně poděkovali.
5. dubna jsme byli přivoláni k požáru suché trávy
v katastru Jetřichova a 28. dubna jsme byli přivoláni
k požáru lesa v Hynčicích. Každé akce se zúčastnilo
9 lidí a vyjela obě dvě hasičská auta.
V dubnu také proběhly brigády na údržbě hasičské klubovny a na přípravě čarodějnic.
30. dubna jsme pořádali již tradiční pálení čarodějnic. Akce se díky příznivému počasí, účasti něko-

lika místních čarodějnic a mnoha ostatních návštěvníků velmi vydařila.
Den na to jsme zajišťovali občerstvení na oslavě
1. máje – 2. ročníku MF cupu.
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POZVÁNKA
2 3 . kvě t na 2 0 0 9 od 1 3 hod.
se koná na ha sič ské m hři š t i
okrsková ha sič ská sout ě ž!
Tí mt o V á s srd eč ně zve me .
Výbor SDH

Z činnosti TJ SOKOL Jetřichov

V sobotu 30. května 2009 od 14 hodin
se na hřišti TJ SOKOL Jetřichov
uskuteční tradiční

TJ SOKOL Jetřichov pořádá
20. čer vn a 2009

Soutěže o ceny, atrakce, hudba,
občerstvení.
Srdečně zveme všechny děti!

(5. r očn ík)
Podr obn ost i budou p lakát ován y.

Vzpomínka na přítele a kamaráda.
Bylo to nedávno, kdy jsme vzpomínali na tragicky
zesnulého kamaráda, který před šesti lety a dvěma
měsíci, ve svých nedožitých 71ti letech, tragicky zemřel.
Ano, byl to přítel a kamarád pan Jiří Němeček. Psát o
jeho činnosti by takřka ještě dnes bylo „nošením dříví
do lesa“! Ale ve vzpomínce na Jirku mi dovolte několik
vět, zejména pro ty z nejmladší generace, kteří se na
něho již nemohou pamatovat.
Pan Němeček byl prakticky u všeho, co se v obci
jen šustlo. Ať to bylo činností spojenou s obcí ve veřejných funkcích nebo činností u hasičů, tak zejména činností ve své mateřské organizaci u tělovýchovné jednoty. Tam byla převážně zaměřena jeho činnost, kdy spolu s několika kamarády utvořili družstvo odbíjené, ve
kterém byl platným hráčem spousty let, až do jeho zániku. Hlavní ale byla jeho činnost s mládeží při cvičení v
KD, při organizování soutěží vesnických tělovýchovných jednot, organizovaných tehdy okresním výborem
ČSTV.
V osmdesátých až devadesátých letech se utvořila
v Jetřichově výborná sportovní parta, která spolu s Jiřím
Němečkem utvářela hlavní sportovní činnost v obci.
Společně zajížděli s dětmi na různá sportovní klání po
okrese Náchod, organizovali sportovní soutěže, budovali sportovní zázemí, které slouží dodnes. Věnovali se
společně i kulturně společenské činnosti při organizování různých společenských zábav apod. A Jirka Němeček u žádné akce nesměl chybět. Do poslední chvíle
pomáhal, kde bylo třeba. A protože jeho poslední velkou aktivitou, kdy již síly pro aktivní sport docházely, se
věnoval jízdě na kole. Měl projetý terén hlavně po okolí

Broumovska. Až když pří poslední návštěvě u své dcery
na Hradecku neodhadl svoji zručnost a vjel do křižovatky pod kola projíždějícího auta, byla jeho cesta poslední.

Proto na jeho počest se tehdejší výbor rozhodl
uskutečnit pravidelný memoriál Jiřího Němečka, který
tento rok je již pátým ročníkem.
Pravidelnou účastí jsou zejména dcera s manželem a přáteli Jirky z Hradce, kteří se znali při jeho pobytu u své dcery, kamarádi z obce, se kterými tvořil dění v
obci, ale také i ti, které Jirka ve své době sportovně
vedl.
Proto svou účastí na jubilejním ročníku vzpomeňme na dobrého kamaráda a přítele.
Karel Falta

Zahájen Okresní přebor v nohejbalu!
První zápas se konal ve čtvrtek 7.5.2009 na hřišti
TJ a místní hráči porazili družstvo „Velký Dřevíč
S“ celkem jednoznačně 4:1.
Další zápas se uskutečnil 15.5.2009 na kurtech
VOŠ Náchod a zde se již tolik nedařilo a družstvo
Jetřichova prohrálo poměrem 4:1.
Rozpis dalších zápasů:
22.5.2009 Jetřichov – Dolní Radechová
29.5.2009 Jizbice – Jetřichov
5.6.2009
Jetřichov – Velký Dřevíč J
12.6.2009 Zbečník – Jetřichov

Při zápasech na domácím hřišti opět funguje občerstvení, které zajišťuje Antonín Janoušek, za což mu tímto děkujeme.
Zveme tímto širokou sportovní veřejnost
k podpoře domácího družstva!

TJ SOKOL Jetřichov uspořádá
na přelomu června a července
N OH EJB AL OV Ý TURNAJ TROJI C

Podrobn osti v čas na plakátec h.

Stránka 4

KONEC ŠKOLY SE

…A MŮŽEME TEDY

KVAPEM BLÍŽÍ…

BILANCOVAT

V naší jednotřídce se v tomto školním roce vzdělávalo 11 žáků ze čtyř postupných ročníků:
1. třída – 3 žáci, 2. třída – 5 žáků, 3. třída – 2 žáci,
4. třída – 1 žák.
Z tohoto počtu jsou 3 žáci integrovaní s různými
poruchami učení, tzn., že se vzdělávají podle individuálního vzdělávacího plánu. Těmto žákům se věnuji i
nad rámec běžného rozvrhu 1x týdně hodinou nápravné
péče. Úzce spolupracujeme
s Pedagogickopsychologickou poradnou
v Náchodě. Jejich pracovnice k nám pravidelně do
školy přijíždějí, sledují, jak
se s integrovanými žáky pracuje a provádějí vyšetření
se souhlasem rodičů přímo na místě.
Ačkoliv máme zřízenu jen jednu třídu, často jsme
využívali dělených hodin. Vyučování tak mohlo probíhat
ve dvou malých skupinkách: 1. + 2. ročník a 3. + 4.
ročník.
Výhled do příštího školního roku je optimistický. Do

první třídy máme zapsány 3 žáčky, rozloučíme se jen
se čtvrťákem Jirkou. Celkem nás tedy bude 13: 9 dětí
z Jetřichova, 2 z Hynčic, 1
z Broumova a 1 z Meziměstí.
Přítomnost
dojíždějících
žáků je pro nás velmi dobrou
známkou, protože to znamená,
že se o nás v okolních obcích
mluví, a že jsou s námi rodiče
spokojeni. Bohužel, dojíždějící
žáci dosud nemají do Jetřichova vhodné autobusové
spojení a rodiče je musí vozit do školy individuálně, což
bývá někdy problematické. Já osobně považuji u takto
malých dětí tento způsob dopravy z bezpečnostních
důvodů za ideální. Ale doba je taková, že si to každý
dovolit nemůže. Již jsem se několikrát informovala na
patřičných místech o možnosti změny jízdního řádu ve
prospěch našich školáků, ale škola jako organizace v
tomto nemá žádné slovo. Řešení tohoto problému je
pouze v kompetenci obcí. Třeba se tím někdy
v budoucnu začne zabývat někdo povolanější.
Co se týče mimoškolních akcí, byl tento školní rok
poněkud chudší. Díky (pro nás nevýhodným) změnám
jízdního řádu jsme neměli možnost z časových důvodů
navštěvovat
tak
často
divadelní
představení
v Broumově. Tradiční akce jsme však zachovali: Vánoční adventní dílny, Vánoční výlet do České Skalice, Vánoční besídka pro veřejnost v kulturním domě,
Školní hrátky pro děti z MŠ, Školní karneval
v kulturním domě, Velikonoční týden a Besídku ke
dni matek, tentokrát pojatou jako malou zahradní slavnost (viz fotografie). V červnu nás ještě čekají školní
výlety: s mateřskou školou pojedeme již tradičně do ZOO ve Dvoře Králové a se školáky plánujeme
dvoudenní výlet po památkách
Náchodska. Zajedeme se také
podívat na jeden den do Broumova.
A to už bude konec školy,
rozdáme vysvědčení a budeme se těšit z prázdnin.
Protože nebudu mít později možnost, chtěla bych
už teď poděkovat všem
za uplynulý školní rok:
dětem za to, že se pilně učily,
rodičům za dobré vztahy a projevenou důvěru,
všem zaměstnancům školy za poctivě odvedenou
práci a dobrý kolektiv
a v neposlední řadě Obci Jetřichov za finanční podporu a vstřícnost.
Mgr. Marie Hanzlíková (ředitelka školy)

Dobročinný fond pro pozůstalé v Broumově a okolí
Dobročinný fond pro pozůstalé v Broumově a okolí
dává na vědomí všem, kdo se chtějí stát členem
tohoto fondu a získat tak příspěvek na pohřebné v
případě úmrtí, že věk pro přihlášení se prodlužuje z
55 let na 60 let.
Roční příspěvek do fondu je 15,- Kč. Další platby
jsou při úmrtí 1 člena 3,- Kč a pohřebné, které dob-

ročinný fond poskytuje činí 2000,- Kč. Je předáváno
pozůstalým proti smutečnímu oznámení zároveň s
odevzdáním legitimace výběrčí poplatků.
Přihlášky do fondu jsou k dostání u p. Květy Pejchalové, Bělidlo 136, Jetřichov
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P Ř Í S P Ě V K Y OB Č AN Ů
EGZOTI s.r.o. – Něco o firmě!
Naše společnost vznikla roce 2003. V době, kdy v
naší obci panovala stereotypní nuda, dostalo několik lidí
nápad podniknout něco, co tady ještě nebylo. Začaly se
vymýšlet a plánovat různé akce a bláznoviny. Nikdo v té
době ještě netušil, že některé akce se stanou doslova
tradicí. Například Tour de Bier (vyjížďka na starých kolech v dobovém obleku) se může letos těšit na svůj šestý
ročník. Každoročně se této akce zúčastňuje něco kolem
padesáti lidí. V naší firmě pracuje už více než čtyřicet
egzotů a naše dveře jsou dokořán široké veřejnosti. Kdokoliv bude mít chuť podniknout něco bláznivého, tak k
nám může kdykoliv přijít a my ho mezi námi rádi uvidíme.Další naše tradiční akce jsou například: vyjížďka na
starých lyžích, jetřichovský Škrpál, MF cup. Další tradiční
akce, která stojí za zmínku je oběd na Špičáku.To je
opravdu super, když si na Špičáku třicet lidí vyndá kompletní stolovací soupravu a předem připravený řízek se
salátem. Počátkem roku jsme zorganizovali Mimozemš-

ťanský bál, který navazoval na bál Loupežnický.Vše
samozřejmě v dokonalých maskách. Na každé akci
se snažíme zajistit pro naše zaměstnance i hosty
kvalitní stravu a samozřejmostí je i dobrá kapela k
tanci i poslechu. Jetřichovský Škrpál, který máme
úspěšně za sebou, se povedl a dokonce se na nás
celou cestu smálo sluníčko. Bylo nás čtyřicet a myslím si, že se všichni báječně prošli. Po návratu do
Jetřichova nás čekalo pečené prasátko a zahrála
kapela Dostálovi Kanci. V letošním roce plánujeme
několik dalších akcí, které budeme průběžně plakátovat a těšit se na Vaši spoluúčast. Fotografie z našich akcí a výletů si můžete prohlédnout na internetových stránkách www.rajce.cz.
Na Vaší účast se těší EGZOTI s.r.o.

Spolumajitel a pokladník
Kouba Michael

Egzoti s.r.o. – 1. Máj, lásky čas!
1. Května se naší partě podařil úspěšně zorganizovat
druhý ročník vyjížďky zahradní techniky pod názvem MF
cup. Celá akce byla od samého začátku plánovaná jako
prvomájová veselice. Této akce se zúčastnilo překvapivé
množství lidí nejen z naší obce ale i z dalekého okolí.
Návštěvou nás poctila posádka z Vižňova, Broumova,
Vernéřovic,ale také z dalekého Liberce. Kolona čítající
cca. 15 strojů vezla na
různě vyzdobených vozíčkách něco kolem sta lidí.
Po průjezdu obcí naše
kolona nabrala směr Březová,Vernéřovice.
Tam
panečku koukali. V pohostinství pana Mareše jsme
měli připravené pohoštění
za které moc děkujeme.
Gulášek,pivečko!
Všeho
bylo dost a bylo to super. A
už to valíme zpátky do naší
vísky. Po návratu na hasičské hřiště odkud jsme star-

tovali jsme společně probrali situaci a spočítali úmrtnost strojů. Abelici nezklamali a stejně jako loni zanedbali přípravu stroje. Přitáhla je na laně Vejtřaska.
Našemu Emanovi zase ujeli lidi i s vozíkem a on jel
dál jako by se nic nestalo.To jsou jen takové střípky
pro zajímavost, ale pomlouvat se nemá, tak popojedeme. V odpoledních hodinách přebrali starost o
naše bříška naši hasiči a taky
super spolupráce. Děkujeme.
K poslechu jsme pro Egzoty
zajistili muziku a rozdali několik cen za obětavou práci
ve firmě. Všem děkujeme za
účast a rádi Vás uvidíme na
další akci která bude plakátovaná. Jestli jste o této akci
nevěděli, tak poděkujte tomu
darebákovi, co nám otrhal
plakáty ještě ten den, co jsem
je vyvěsil!
Spolumajitel a pokladník
Kouba Michael

Den matek
V sobotu 16. května 2009 odpoledne po 3. hodině se
uskutečnila oslava Dne matek a zároveň setkání důchodců obce Jetřichova
Sešlo se celkem asi 70 účastníků - velcí i malí. Na
programu se měly podílet mažoretky z Police nad Metují.
Škoda jen, že nemohly vystoupit. Dostaly neštovice. A ty
co je ještě nemají tak dostaly zákaz chodit do kolektivu.
No nic, snad příště?
Na programu se podíleli členové Sokola Police n.M. akrobatická skupiny. Celkem 10 mladých lidí pod vedením paní Jitky Krásné, kteří nám předvedli své umění.

Sestavy, které budou prezentovat asi za 14 dní na
celostátní soutěži v pódiovkách.
Všem přítomným, malým i velkým se to líbilo a
odměnili svičence vřelým potleskem. Byla i hudba,
bylo i pohoštění a byla i dobrá nálada.
Dík patří všem, kteří se podíleli na organizaci a
přípravě celé akce. A až příště dostanete do schránky pozvánku, určitě si tuhle podívanou nenechte ujít
abyste se nemuseli ptát sousedů jaké to bylo? Bylo
to pěkné..
M. Chaloupková

Volná úvaha nad ženským stárnutím
Nevím, kdo na světě řídí proces ženského stárnutí.
Kdo přidává rok po roku až jich je třeba šedesátsedmdesát – osmdesát. Skoro bych řekla, že bohem
stárnutí je ješitný mladík, který svou škodolibostí přidává

každému léta, jen sám sobě ne. Ale k jeho cti budiž
řečeno, že člověčí stárnutí, které nás všechny postihuje stejně, je jediná spravedlivá věc na světě. Také
bude asi pěkná volovina, že každý je tak stár, jak se
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cítí. Nedovedu si představit , že teď ,když se mi krátí
dech , bolí mě nohy, záda i oči, že se budu někdy cítit na
dvacet ,i kdybych sebevíc chtěla.
Dost často si kladu otázku, kdo a proč nás uhnětl do
takových rozměrů a velikosti těla, duše a rozumu. Kdo v
nás s narůstajícími roky řídil, že si jedna svým vlastním
přičiněním nechá zničit tělo, jiná zakrnět mozek a jiná
zpitvořit duši. Ať tak či onak, je dobře , že jsme jedna
taková a druhá maková. Při konfrontaci si můžeme alespoň někdy říci, jak je dobře, že já jsem jiná, lepší,
moudřejší a nebo naopak. Bože můj, jak jsem mohla
dopustit, že jsem tak nemožná a nedělám nic, abych se
změnila.
A když už jsme se tedy narodily, zdárně překonaly
dětství, úspěšně zvládly pubertu a vyzbrojeny a poučeny
o tom, co smíme a co ne, co se hodí a nehodí, sluší a
nesluší, tak jsme s ohromnou dychtivostí, touhou vstoupily do života.
A ejhle! Jak přímo nenásilně a rafinovaně nás tvárnili
k obrazu svému naši drahoušci i naše dětičky. A my bez
vzdoru, s mírnou rebelií posloucháme v zájmu toho nejlepšího pro naše nejmilejší. Nic naplat. Člověk prýstvořil
člověka, aby mu udělal lepší život. Jenomže to dělal z
vypočítavosti, potřeboval si z něho udělat otroka svého
ducha. Tak že mi všichni jsme vlastně otroci svých předků a svých nejbližších. To je ale dobře. Je dobré někoho
mít, kdo se musí poslouchat, komu se může poroučet a
kým se nechat ovlivňovat. Člověk, nota bene ženská,nemůže nikdy zůstat sama. Teď když se ohlédnu
zpět, tak vidím, jak se léta rychle překulila a ať se život

dařil jednou více a jednou méně, už s tím nic nenadělám. Nadešel čas, kdy se ukazuje všechen úspěch a
dobro života. Je pozdě na přemýšlení, co jsem dokázala a co ne. Ale není pozdě a to si myslím, že je na
stáří asi to nejlepší a nejupřímnější, že si dokážeme i
přiznat, že jsme někdy dělaly i pěkné kopance a neměly vždy pravdu. To není zpytování svědomí, to je
připustit si pravdu svého života.
Chlap to má asi opravdu v životě jednodušší.
Splní si své mužské poslání-postaví dům, zasadí
strom a zplodí potomka. A na nás ženských zůstává ,
aby dům byl krásný a bylo v něm teplo, aby strom na
jaře kvetl a na podzim rodil a potomci byli báječní.
Nikdo se nás neptá, kde na to bereme sílu, odvahu a
trpělivost. Víte proč? Protože asi za námi někdo stál,
někdo nám držel palce, abychom to dokázaly. I když,
sáhněme si do svědomí, nebylo v tom domě vždy
rozsvíceno a potomci si stejně razili svou cestu.
Jak krásně se tomu stárnutí přizpůsobujeme. Naše představa z mládí, kdy pro nás byla důchodkyně
stařenka, ta se nám teď rozplynula při pohledu na
nalíčené seniorky na sjezdovce nebo v džínovém
oblečení se sklenkou vína ve vinárně . Já bych skoro
řekla, že jak stárnu ,tak se mi zdá, že ten největší
šarm, mají stejně ty ženy dříve narozené. Takže
podle mne, mé milé seniorky, nás čekají jen ty samé
nejkrásnější roky života.
Božena Nožková-Seidelová
Převzato z Polického měsíčníku č. 4

Postřehy z naší obce.
Drazí spoluobčané jelikož většině z vás je úplně šumák co se děje v naší obci každý si hraje doma na svém
písečku...... O veřejná zasedání nejeví až na skalní jedince nikdo zájem. Rozhodl jsem se proto touto cestou
vám říct následující.
Prosím vás každého koho se toto týká: Nesekejte Neřezejte Nebourejte alespoň ne v Neděli buďte ohleduplní
k sousedům děkuji. Dávejte si větší pozor na ruch v Jetřichově máme na krku krizi a bandu vejlupků tmavší pleti,
kteří snad vykradli náš obchod. Jsou známy i jiné případy z okolí. Všímejte si. Také jsem si nemohl nevšimnout
problému na Bělidle ohledně přístupové cesty který vede
pan Sauerman s paní Hornychovou, doufám že již brzy
se celá věc uzavře ke spokojenosti všech dotčených.

Mám i jiné zprávy jsme sice opravdu na začátku
ale je to snad dobrá zpráva, pár jedinců z našich řad
dostalo nápad oživit naši zvoničku a osadit ji zvonkem. Nechte tuto myšlenku kolovat. Dále také padnul návrh zrušit dolní požární nádrž jak ji všichni
známe, (Betonová dííííra.) a znovu podle dobových
fotografií vybudovat zde přírodní jezírko. Také se
uvažuje a hledá se řešení dodělání chodníku na Bělidlo, protože těch dětí je tam jako smetí. :) Tak zatím
dávejte na silnici POZOR.
Jan Školník

SPOLEK PŘÁTEL KONÍ JETŘICHOV o.s. pod záštitou
SVAZU CHOVATELŮ ČESKOMORAVSKÉHO BELGICKÉHO KONĚ - chovatelská oblast Čechy I
pořádá v sobotu 11.července 2009 od 9.00 hodin na požárnickém hřišti v Jetřichově
CHOVATELSKOU PŘEHLÍDKU PLEMENNÝCH KONÍ
Program: slavnostní nástup, předvedení plemenných hřebců, hodnocení ročních dvouletých a tříletých klisen,
předvedení klisen s hříbaty, ukázky chovatelské práce.
Občerstvení po celý den zajištěno! Srdečně zveme!
Josef Vlach ml.

Cyklus
Víme vše o našich občanech
VIZE BUDOUCNOSTI
Jiný svět. Plný barev. Obrazy cvilizací, které zde teprve budou. Futuristické představy moderních architektur. Rostliny a krajiny či jen přeludy? Obrysy temného
velkoměsta, které nikdy nespí. Hořící výjevy plné tepla
střídající se z kontrastem mrazivých prvků. Tváře, které
se vryjí do paměti a nebo místa, jejichž genius loci (duch

místa) výtvarnice vyjádří originálně podle sebe. Můžete vidět to co já, ale taky se váš obzor představ
může odebírat úplně jinou cestou. Mluvím tu o obrazech místní výtvarnice pí. Jitky Matěnové. Ženy, která svoji šikovnost a lásku k barvám převádí do obrazů plných inspirace.
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Ostatně nejedná se o žádného nováčka. Jitka Matěnová nejednou své obrazy veřejně vystavovala a kdo
chtěl, tak si její tvorbu našel. Já jsem se s jejími obrazy
setkal v létě 2007, kdy ku příležitosti akce ´Týden pro
broumovsko´ její vernisáž doprovázela koncert klasické
hudby Lukáše Kuty v prostorech tzv. Vernéřovické “kapličky“, která už nějakou dobu patří holandským majitelům,
kteří ovšem každý rok dovolí její otevření v rámci této
akce i pro veřejnost. Myslím, že výstava vzbudila nemalý
zájem návštěvníků a nejen ten můj.
Co by vás mělo napoprvé překvapit na krásných výtvorech této čarodějky štětce? Rozhodně sytost barev a
práce s odstíny. Jitka Matěnová používá hlavně akrylové
a pastelové barvy, které propůjčují jejím představám a
pocitům konkrétní a výrazné tvary a výplně. Barevnost je
hlavním stavebním kamenem této amatérské malířky.
Lehce koketuje s impresí, ale hlavně technika nanášení
barvy tomuto uměleckému směru neodpovídá. Pohrává
si s představivostí diváka, kterému předkládá tvary a
budovy na které nenarazí. Některé vize by se daly připodobnit futurismu, jelikož zobrazují nespatřené oblasti
architektury či přírody. Pohlížíte na stromy, jež prošly
několika evolucemi a příbytky moderních lidí či nám neznámých mimozemských populací. Jitka se nebojí kontrastu a kombinuje teplé i chladné barvy. Ne ovšem na
úkor výrazu své tvořivosti. Spíše zde objevíte vyjádření
určitých protipólů nálad a mysli. Vyvolají ve vás různé
pocity a dojmy. Jedná se o pocitové umění. Nehledejte
smysl nebo nějakou viditelnou logickou pointu. Spíše se

nechte unášet ladností tahů štětce a barevností malby a zkuste se vcítit. Pochopit, jak na vás ten či onen
obraz působí. Jakou ve vás navozuje náladu a nechte se jí unášet. Můžete pocítit něhu, lásku, teplo člověka, krásu, ale i ponurost, temnotu a děs. Nemusí
na vás působit jen pozitivními pocity, ale i negativními
pocity. A co si z toho vezmete záleží jenom na tom,
jak dobří pozorovatelé jste a jestli se dokážete pozdržet a vnímat pouze výjev.
Jitka Matěnová si našla opravdu originální náplň
svého volného času. Není to záliba, kterou můžete
provozovat hned, když přijdete z práce. Musí tu být
nápad a nálada. Chuť vymalovat na plátno to, co
zrovna cítím a svůj momentální stav. Představivost a
míra abstrakce, kterou to dokážete zachovat v obraze potřebuje notnou dávku talentu a šikovnosti a Jitce
Matěnové ani jedno opravdu nechybí. Seberealizovat
se v tak nesnadném uměleckém směru, jako je malířství a dokázat předat své poselství dalším lidem, je
nesnadný úkol. Dalším velkým krokem je pak vlastní
dílo vystavit na odiv veřejnému mínění, což potřebuje
dostatek odvahy a sebevědomí. Jsem velice rád, že
Jitka Matěnová se nebojí prezentovat svoje obrazy
na výstavách, protože v jejím případě se jedná vždy
o příjemný zážitek. Doufám, že si takovýto zážitek
odnesete z další výstavy jejích akvarelů a pastelů i
vy. Přeji ti hodně inspirace v další tvorbě, Jitko.

Co tě přivedlo k malování obrazů?
Ani přesně nevím. Odmala už jsem se zajímala o malování.
Začala jsem klasicky na základní škole. A talent jsem nejspíš podědila po strýci, který maloval.
Kde nebo u koho čerpáš inspiraci ke své umělecké
činnosti?
Většinou to vznikne úplnou náhodou. Nemám žádný přímý
zdroj inspirace. Opravdu jen občas mě inspirují sci-fi romány či filmy. Ale jen málokdy.
Sleduješ i jiné malíře či malířky? Máš nějakého oblíbeného umělce/umělkyni?
Můj nejoblíbenější malíř je asi Salvador Dali. Měl nenapodobitelný styl a byl velice originální. Třeba moc se mi líbí
obraz Čas, hlavně kvůli nádherným hodinám.
Koupil už někdo nějaký z tvých obrazů nebo věnuješ
svým obdivovatelům své obrazy?
Lidé už si koupili pár obrazů. Ale spíše jsem své obrazy
věnovala. Například svým přátelům či někomu z rodiny.
Kolik času trávíš malováním? Je v tom pravidelnost
nebo maluješ, kdy se ti to hodí?
To nemůžeš takhle brát. Na malování musím mít náladu.
Taky podle času. Někdy dostanu nápad v práci a pak s ním
jdu až domů a tam ho chci zrealizovat. Takže je jedno jestli
maluju ve všední den či o víkendu.
Pozveš nás v nejbližší době na výstavu? A kde ji budeš
pořádat?
V nejbližší době ne. Zatím nemám moc co vystavit. Možná
tak za čtyři roky. Ale určitě se přijďte podívat.
Zpracoval a rozhovor vedl Filip Chráska
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