Vychází 17. ledna 2011

Vydává obec Jetřichov

Počasí si s námi zase hraje.
2.1.2011 – teplota - 10 °C, 16.1.2011 – teplota + 8.5 °C
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www.jetrichov.cz

O B S A H :
INFORMACE PRO OBČANY
Usnesení z VZ ZO Jetřichov - 22.12.2010
Dobrovolný svazek obcí
Místní akční skupina
Když rozbolí zuby
ŠKOLNÍ STRÁNKY
ZÁPIS DO ŠKOLY
PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍ
TJ SOKOL Jetřichov
PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Šťastný a veselý Nový rok
K VZ ZO ze dne 22.12.2010

Slovo úvodem:
Na úvod pouze připomínka, že přispívat do
zpravodaje může každý, neboť především na
námětech občanů a organizací by měl být
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

SVOZY KOMUNÁLNÍHO ODPADU 2011

I N FO R M AC E P R O O B Č AN Y :
Usnesení z veřejného zasedání ZO v Jetřichově ze dne 22.12.2010
1. ZO schvaluje program veřejného zasedání bez výhrad.
2. ZO souhlasí s kontrolou usnesení z minulého veřejného zasedání ze dne 5.11.2010 bez
výhrad.
3. ZO schvaluje rozpočtová opatření – změny v rozpočtu ke dni 22.12.2010 a souhlasí, že
poslední změny v rozpočtu provede starosta obce, pokud dojde ještě k platbám či příjmům
mimo plán, do konce roku 2010 (přílohou usnesení).
4. ZO souhlasí bez výhrad s finanční zprávou o hospodaření obce k 30.11.2010 (přílohou
usnesení).
5. ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2011 do schválení rozpočtu pro rok 2011
(přílohou usnesení).
6. ZO schvaluje příkaz k inventarizaci majetku k 31.12.2010 a schvaluje inventurní komise pro
jednotlivé úseky ve složení: Seidlová, Chráska, Školník a Abely, Janoušek, Gorgan
(přílohou usnesení).
7. ZO schvaluje pověření pana Chrásky k identifikaci obecních pozemků a majetku obce, který
je nedořešen. Zároveň pověřuje pana Gorgana zastupováním starosty v době jeho
nepřítomnosti a zastupováním ve věci změn v územním plánu.
8. ZO schvaluje jako členy finančního výboru pana Leiera a paní Pallovou Soňu.
9. ZO schvaluje za členy kontrolního výboru pana Sobola Miroslava a pana Kuldu Zdeňka.
10. ZO schvaluje školský výbor v tomto složení. Předsedou byl zvolen pan Chráska, členy
výboru byly zvoleny Monika Volfová a Dagmar Plhalová ml.
11. ZO schvaluje výbor pro kulturu v tomto složení. Předsedou byl zvolen Jan Školník ml., členy
výboru byli zvoleni Martin Doležal, Michael Kouba, Martin Frydrych, Marie Abelyová a Marie
Chaloupková.
12. ZO schvaluje odměnu předsedy výboru pro kulturu panu Janu Školníkovi ml. dle přílohy
usnesení. Zároveň se neposkytuje žádná další odměna panu Chrástovi.
13. ZO schvaluje snížení odměn zastupitelům dle usnesení č.891, kterým se mění nařízení
vlády č.37/2003 Sb. od 1.1.2011 (je přílohou usnesení).
14. ZO souhlasí se vstupem do Dobrovolného svazku obcí Broumovsko.
15. ZO souhlasí se vstupem do Místní akční skupiny (MAS) Broumovsko.
Jaroslav Doležal, starosta obce Jetřichov
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Dobrovolný svazek obcí a Místní akční skupina
Dne 22.12.2010 na veřejném zasedání odsouhlasilo zastupitelstvo obce vstup do
Dobrovolného svazku obcí Broumovsko (DSO Broumovsko) a Místní akční skupiny
Broumovsko+ (MAS Broumovsko+). Věřím, že to obci přinese vedle aktivnější spolupráce s
okolními obcemi i spoustu nových podnětů a možností. Dotačních prostředků bude také stále
méně a bylo by škoda alespoň se nepokusit s jejich pomocí zlepšit život v naší obci.
Dále bych Vám chtěl stručně představit DSO Broumovsko a MAS Broumovsko+.
Dobrovolný svazek obcí Broumovsko (DSO Broumovsko)
Dobrovolný svazek obcí (DSO) Broumovsko, dříve Sdružení měst a obcí Broumovska,
Policka a Teplicka vznikl na podzim roku 1997 v zájmu spolupráce obcí při řešení
společenských a hospodářských problémů venkovského prostoru a kvality života, při ochraně
přírody a krajiny a kulturního dědictví na Broumovsku a okolí.
Jednou z trvalých činností sdružení je také propagace oblasti Broumovska a Teplicka jako
turistického cíle i jako prostoru pro podnikatelskou činnost.
V červenci 2001 bylo Sdružení transformováno na Dobrovolný svazek obcí Broumovsko.
Od r. 1999 Sdružení systematicky podporuje rozvoj turistiky v česko-polském pohraničí. Pro
podporu rozvoje cestovního ruchu na Broumovsku zřídilo DSO ve spolupráci s městem
Broumov Informační centrum Broumovska. Byly vybudovány cyklotrasy vedoucí pohraničním
územím ČR a PR. DSO ve spolupráci s Infocentrem a městem Broumov pokračuje i nadále ve
snaze o rozvoj cestovního ruchu v oblasti, v publikační a propagační činnosti apod.
V činnosti DSO jsou zapojeny všechny obce Broumovska kromě Jetřichova. Členství bude
obec stát zhruba 3.500,- Kč ročně na členských příspěvcích, což není nijak závratná částka.
Každý měsíc jsou organizována setkání zástupců obcí, což je jedinečná možnost pro získání
informací a výměnu zkušeností z našeho regionu. Svazek obcí má daleko větší možnost ovlivnit
dění na Broumovsku, než kdyby se něčeho chtěla domoci samostatná obec. (např. podpora
nemocnice v Broumově, účast na jednání při snaze polské strany vozit přes Broumovsko
vytěžený kámen z nového lomu v Tlumaczówě atd ...).
Co dále může členství naši obci přinést? DSO realizoval bezdrátový varovný informační
systém obyvatel v hodnotě přes 6 mil. korun, dále byla např. z prostředků získaných DSO
zakoupena a jednotlivým obcím přerozdělena zahradní technika nebo zakoupeny dva plně
vybavené zahradní stany v hodnotě 600.000,- Kč pro použití při pořádání kulturních a
sportovních akcí atd.
Důležitou roli sehrál DSO při založení Místní akční skupiny Broumovsko+.
Web: http://dso.broumovsko.cz/
Místní akční skupina Broumovsko+ (MAS Broumovsko+)
Místní akční skupina Broumovsko+ (MAS Broumovsko+) je občanským sdružením,
založeným v roce 2005. Prvotní impuls pro její založení vycházel od představitelů obcí a měst
regionu, kteří byli podpořeni Dobrovolným svazkem obcí "Broumovsko", podnikateli, zemědělci,
neziskovými organizacemi z Broumovska.
MAS Broumovsko+ byla založena především proto, aby byl dán právní rámec dosavadní
spolupráci výše zmíněných subjektů.
MAS Broumovsko+ je jedinou organizací na Broumovsku, která se může účastnit programů
Ministerstva zemědělství, a sice programů LEADER+ a LEADER ČR. Oba programy jsou
zaměřeny na podporu venkovských regionů právě prostřednictvím místních akčních skupin.
Programy LEADER využívájí investiční prostředky ze státního rozpočtu. Finanční podporu
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potom dále přidělují nejlepším projektům z regionu, vzešlých od obcí, ale i od podnikatelů či
neziskových organizací. Nejdůležitějším aspektem těchto programů však je, že subjekty v
regionu učí rozvíjet spolupráci a partnerství mezi sebou navzájem.
V roce 2007 byl podán záměr, nazvaný „Plus pro naše Broumovsko“, se kterým se
ucházelo o finanční podporu od Ministerstva zemědělství, a to v rámci Programu LEADER ČR.
V září 2007 MAS Broumovsko+ získala pro region dotaci ve výši 2.945.000,-Kč. Od založení
MAS Broumovsko+ bylo získáno v programech LEADER 16 mil. korun pro projekty na
Broumovsku. V programu LEADER v rámci Programu rozvoje venkova jsou projekty
realizovány již od roku 2008. Tento program končí v roce 2013.
Web: http://mas.broumovsko.cz/
Josef Gorgan, místostarosta
Když rozbolí zuby
Stomatologická lékařská pohotovost oblast Broumov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 09.00 - 11.00 hod.
(leden – březen 2011)
22. - 23. leden
MUDr. Jan Kubec
ZS Police nad Metují
491543398
MUDr. Dana
ZS, Meziměstí
491582381
29. - 30. leden
Kapitánová
05. - 06. únor
MUDr. Josef Práza
ZS Machov 119
491547139
MUDr. Ladislav
12. - 13. únor
Poliklinika Broumov
603479132
Růžička ml.
MUDr. Miloš
Sadová 44, Broumov
19. - 20. únor
491524334
Pastelák
IV
26. - 27. únor
MDDr. Petr Houštěk Poliklinika Broumov
602333466
491541654
05. - 06. březen MUDr. Lukáš Neoral ZS Police nad Metují
602333452
MUDr. Jaromír
17. listopadu 387,
12. - 13. březen
602304594
Kopecký
Police nad Metují
19. - 20. březen MUDr. Libor Kapitán ZS Meziměstí
491582381
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/oblastbroumov-32259/

ŠK OL N Í ST R ÁN K Y

NOVÝ ROK VE ŠKOLE
S koncem starého roku a příchodem nového má většina lidí tendenci bilancovat prožité a
dávat si nejrůznější závazky a předsevzetí. S tím se asi setkal v životě každý z nás.
Na toto téma jsme diskutovali i s dětmi ve škole. Z jejich odpovědí jsme pak poskládali
novoroční předsevzetí typického žáka české školy – Pepíčka:

***Novoroční předsevzetí***
Nebudu házet kočku z okna a dávat sestře do postele žáby,
nebudu bratrovi boty k sobě vázat a budu slušně zdravit.
Budu si pamatovat narozeniny mé tety a uklízet svůj pokoj jednou týdně.
Nebudu odmlouvat rodičům a budu se k nim chovat vlídně.
Budu si skládat šaty a česat si vlasy,
budu prosit a děkovat a mýt nádobí (asi).
Nebudu plivat a pokřikovat nebo s klukama se prát,
budu se pilně učit a úkoly si psát.
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Pomohu staré paní přes ulici (i když nechce)
a dveře za sebou budu zavírat lehce.
Spát budu chodit se slepicemi a se skřivany vstávat
Raději než brát budu druhým lidem dávat.
Zanechám špatných způsobů, začnu znova, otočím nový list.
To je mé novoroční předsevzetí - a že to bude dřina, tím jsem si jist!
Pepíček
TŘÍKRÁLOVSKÉ

OHLÉDNUTÍ

V evangeliu sv. Matouše se vypravuje o
mudrcích z východu, kteří vykonali u dítěte
Ježíše svou obřadnou návštěvu. Lidová zbožnost
vytvořila z toho během staletí legendu o svatých
Třech králích: Kašparovi, Melicharovi a
Baltazarovi. Písmena K + M + B nejsou patrně
počáteční písmena jejich jmen, nýbrž zkratka
latinského "Christus mansionem benedicat":
"Kristus žehnej tomuto domu".
Co říkají děti:
Na svátek Tří králů chodí
děti převlečené za
Kašpara, Melichara a
Baltazara. Na korunkách
mají napsáno K, M nebo
B. Na rám dveří píší
posvěcenou křídou
K+M+B a letopočet.

Kašpar nese zlato, Melichar kadidlo a
Baltazar myrhu. Ten, kdo chodí do
kostela, může obcházet jako jeden z
králů. Většinou chodí děti. Když na nás
večer zazvoní a zazpívají, tak jim dáme
všechno možné. Zpívají píseň My tři
králové jdeme k vám.

ŠKOLNÍ

Svátek Tří králů je
6. ledna. Lidé dávají
do kasičky peníze a
my jim dáváme
sladkosti. Chodí se
od domu k domu a
peníze, které se
vyberou, se dají
chudým dětem.

ZPRAVODAJ

V souladu s § 46, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) vyhlašuji
zápis dětí do první třídy
pro školní rok 2011/2012. Zápis se uskuteční v prostorách základní školy ve
čtvrtek 3. února 2011 od 13.00 do 16.00 hodin.
Povinnost přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce platí pro rodiče, jejichž
děti se narodily v době od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005.
S sebou je nutno vzít rodný list dítěte a občanský průkaz.
Zápis do první třídy tradičně doprovází společná akce MŠ a ZŠ, která se koná od 9
do 11.30 „TĚŠÍME SE DO ŠKOLY“. Pro své malé kamarády ji připravují naši
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školáci. Zveme všechny rodiče! Přijďte si prohlédnout školu a se svými dětmi se pobavit při
různých hrách a soutěžích. K dispozici budou k nahlédnutí všechny základní vzdělávací
dokumenty (Školní vzdělávací program, učební plány, atd.) a další vybavení školy (učebnice,
sešity, pomůcky, atd.)
Doslova v posledních dnech starého roku proběhla ve škole rekonstrukce
počítačové techniky, která je plně financovaná z programu „EU peníze školám“.
Všude se vrtalo, stěhovalo, propojovalo. Výsledkem jsou obě učebny plně
vybavené novou počítačovou technikou s připojením na internet (celkem 8
počítačů na 14 žáků – velmi pěkný poměr). V kmenové učebně je nainstalovaná nová
interaktivní tabule, kterou už běžně využíváme při výuce. IT vybavení naší školy je teď plně
srovnatelné s nejmodernějšími školami. Možností využití dokonce mnohé školy předčíme. Naši
žáci mají přístup k výpočetní technice denně a také ji k výuce denně využívají. Zde se přímo
ukazuje jedna z výhod malé venkovské školy.
Pololetní vysvědčení dostávají žáci v pondělí 31.1.2011, jednodenní pololetní prázdniny
jsou letos až 4.1. v pátek. V tento den bude základní škola uzavřena. MŠ a ŠJ bude v provozu
jen pokud bude dostatečný zájem rodičů (zjišťuje p. uč. Venclová).
Týdenní jarní prázdniny připadají letos na 21.-27.2. Pro provoz MŠ, ZŠ a ŠJ platí totéž
jako pro pololetní prázdniny.
Zimu uzavřeme 3.3.2011 tradičním školním karnevalem, který se bude konat od
9 do cca 12 hodin v kulturním domě. Je to opět společná akce MŠ a ZŠ, takže
zveme všechny rodiče, babičky a dědečky, kteří mají dopoledne čas, aby se přišli
na své děti podívat. Na programu budou různé soutěže, hry a diskotéka. Na tuto
akci bychom rádi pro děti připravili drobné ceny a odměny. Škola ovšem na tyto výdaje nemá
prostředky. Proto bych vás chtěla touto cestou požádat o sponzorský dar. Pokud budete
tak laskavi a budete chtít přispět, obracejte se na p. uč. Venclovou v MŠ nebo na mě v ZŠ. Za
jakýkoliv příspěvek vám předem děkuji.
Mgr. Marie Hanzlíková
(ředitelka školy)

PŘ Í SP Ě VK Y OR G AN IZ AC Í
TJ SOKOL Jetřichov tímto zve všechny své členy, příznivce a zájemce o členství na
VÝROČNÍ VALNOU HROMADU
která se uskuteční v sobotu dne 29. ledna 2011 od 19 hod.
v zadní části kulturního domu v Jetřichově.

pořádá v sobotu 12. března 2011 tradiční
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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P Ř Í S P Ě V K Y OB Č AN Ů
Šťastný a veselý Nový rok 2011
Ve středu 22. prosince 2010 navečer se konala slavnostní schůze výboru obecního úřadu
v Jetřichově. V Kulturním domě jsme se sešli v nebývalém počtu. Jestli se to stane už
pravidlem, to se teprve uvidí? Bylo by to jenom dobře, že mají občané o práci svých zvolených
zastupitelů zájem.
Na programu bylo hodnocení roku uplynulého a provizorní výhled rozpočtu na rok 2011,
který nás čeká. Minulý rok dopadl celkem dobře. Jedna zásadní změna se udála po říjnových
volbách. V zastupitelstvu svá místa obhájili tři. Starosta pan Jaroslav Doležal, pan Antonín
Janoušek a pan Jan Školník. Ve výboru se na dalších místech podle výsledku voleb objevily
samé nové mladé tváře. Všichni věříme a doufáme, že to pro příští roky bude jenom k dobrému.
Diskuzních příspěvků mnoho nebylo. Řešilo se topení ve škole a školce. Řešila se cesta –
polní – mezi Jetřichovem a Hejtmankovicemi. Mluvilo se o zabezpečené skládce nebezpečného
odpadu na Pasách, která je na katastru obce.
Mne nejvíc zajímalo, proč se v letošní zimě už neprojíždí cesta na Bělidlo jako jiné roky?
Pan Školník jezdil líp!
Zima je pro nás obyvatele Bělidla dost nepříjemná. Pro kontakt s Jetřichovem nebo i s
Meziměstím je cesta prohrnutá pluhem pro malé i velké občany velice důležitá. I to poměrně
malé parkoviště je v zimě moc potřebná věc. Je to jediná možnost, kde se můžou auta otočit.
Využívají ho všichni. Každý den se tu otáčí na své cestě paní listonoška s poštou. Je potřeba
pro lékařskou službu, popeláře a pod.
Moje připomínka se jim moc nelíbila. Bylo to přeci jen slavnostní zasedání. Ale dnes je po
Vánocích a já mám pro sebe dobrý pocit. Služba pana Seidla s traktorem se velice zlepšila. Už
nejsme jako na konci světa. Když se budou připomínky občanů řešit vždycky ke spokojenosti
všech, bude to jenom dobře.
A proto je taky potřeba, aby do veřejného zasedání obecního zastupitelstva chodilo co
nejvíce občanů, kterým není lhostejné, jak to v Jetřichově chodí.
Za sebe i ze občany z Bělidla a přeji do Nového roku jen to nejlepší a aby se dařilo...
M. Chaloupková Bělidlo
K veřejnému zasedání ZO Jetřichov ze dne 22.12.2010
Nejenom jako reakci na předcházející článek (měl jsem možnost si jej přečíst před vydáním
zpravodaje), ale především pro objektivní informování obyvatel Jetřichova, musím napsat
k veřejnému zasedání zastupitelstva obce několik slov. To nejpodstatnější je samozřejmě
uvedeno v usnesení. Kromě toho se však na zasedání projednávalo několik dalších důležitých
věcí.
Nejdříve tedy k některým informacím v předcházejícím článku ohledně projíždění cesty na
Bělidlo. Od začátku této zimy (listopad 2010) vyhrnuje obecní komunikace pan Seidl. Pan
Školník, který měl smlouvu s obcí do konce roku 2010, tuto smlouvu nedodržel a jakmile napadl
první sníh oznámil, že obecní komunikace projíždět nebude. Ihned tedy musela být podepsána
smlouva s panem Seidlem, který pro obec tuto službu nyní zajišťuje. Co se týče kvality
prohrnování, není pravda to, že by se cesty na Bělidlo neprohrnovaly, jak se píše v předchozím
článku. Byly projížděny pouze obecní komunikace a vše ostatní záleželo na dohodě vlastníků
(např. parkoviště nebo cesty) s panem Seidlem. Vše bylo na zasedání vysvětleno, a proto
musím znovu uvést informace na pravou míru, neboť další číslo zpravodaje vychází až v březnu
a to by již informace byly bezpředmětné.
Další a dle mého názoru pro obec velmi důležitou věcí, která se na zastupitelstvu řešila,
byla polní cesta mezi Jetřichovem a Hejtmánkovicemi. Zasedání zastupitelstva navštívil
starosta obce Hejtmánkovice a jelikož mu většina zastupitelů umožnila na zasedání vystoupit,
oznámil, že zastupitelstvo obce Hejtmánkovice !! odsouhlasilo !! změnu katastru obce s tím, že
by potřebovali převést pod katastr Hejtmánkovic polní cestu, která z 80% leží na katastru obce
Jetřichov (osm soukromých vlastníků) a 20% na katastru obce Hejtmánkovice. Jako důvod
uvedl jejich právě probíhající digitalizaci s pozemkovou úpravou. I když někteří zastupitelé
nezaujali k tomuto zásadní stanovisko, je dle mého názoru povinností všech zastupitelů obce,
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nedopustit zmenšení katastru obce a to nejen kvůli nižšímu příjmu daně z pozemků, která je
100 % příjmem obce, ale především v souvislosti s ochranou soukromého vlastnictví
nacházejícího se na našem katastru. Navíc je zarážející, že obec Hejtmánkovice zmíněnou
změnu katastru již odsouhlasila, aniž by někdo nejdříve jednal se zástupci obce Jetřichov.
Vystoupení starosty Hejtmánkovic na zmíněném veřejném zasedání připomínalo časy dávno
minulé. Až demagogickým způsobem se snažil vysvětlit, že pokud nebude převedena část
cesty pod katastr Hejtmánkovic, nebude moci být tato cesta opravena z dotací, o které budou
žádat. Osobně jsem v prosinci jednal s projektanty, kteří mi vysvětlili, že uvedený nátlak není na
místě a vše je pouze jedno z případných řešení. Navíc cesta není v současnosti pro turistiku až
tak využívána, že bylo třeba ji opravovat.
Nejlepší informace získá každý občan přímo na veřejném zasedání. Proto je dobře, že se
ho začíná zúčastňovat stále více občanů, kteří mají o dění v obci zájem.
Jaroslav Doležal starosta obce Jetřichov

Svozy komunálního odpadu r. 2011
Jetřichov
(svozy v pondělí)

24.1.2011
7.2.2011
21.2.2011
7.3.2011
21.3.2011
4.4.2011
18.4.2011
2.5.2011
16.5.2011
30.5.2011
13.6.2011
27.6.2011

Bělidlo a směr Hynčice
(svozy ve středu)

11.7.2011
25.7.2011
8.8.2011
22.8.2011
5.9.2011
19.9.2011
3.10.2011
17.10.2011
31.10.2011
14.11.2011
28.11.2011
12.12.2011
26.12.2011

26.1.2011
9.2.2011
23.2.2011
9.3.2011
23.3.2011
6.4.2011
20.4.2011
4.5.2011
18.5.2011
1.6.2011
15.6.2011
29.6.2011

13.7.2011
27.7.2011
10.8.2011
24.8.2011
7.9.2011
21.9.2011
5.10.2011
19.10.2011
2.11.2011
16.11.2011
30.11.2011
14.12.2011
28.12.2011
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