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Slovo úvodem:
V pondělí 28. ledna 2013 se po delší době
sešla kulturní komise, která si kromě pravidelného
vydávání zpravodaje dala za cíl vytvořit kalendář
kulturních a sportovních akcí, které budou
pořádány v obci v roce 2013. Tento kalendář bude
vytištěn a zpřístupněn široké veřejnosti a zároveň
bude zveřejněn na webových stránkách obce.
V souvislosti
se
zpravodajem
znovu
připomínám, 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

INFORMACE PRO OBČANY:
Usnesení z veřejného zasedání ZO v Jetřichově ze dne 20.12.2012
1. ZO schvaluje program veřejného zasedání bez výhrad.
2. ZO souhlasí s kontrolou usnesení z minulého zasedání ze dne 26.9.2012 bez výhrad.
3. ZO schvaluje zprávy finančního, kontrolního a školského výboru bez výhrad / jsou přílohou
usnesení/
4. ZO schvaluje rozpočtová opatření- změny v rozpočtu ke dni 31.12.2012 a souhlasí, že poslední
změny v rozpočtu provede starosta obce, pokud dojde ještě k platbám nebo příjmům mimo plán do
konce roku 2012.( jsou přílohou usnesení)
5. ZO stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů a to po celou dobu jeho funkčního
období s tím, že na nejbližším zastupitelstvu změny předloží a provede zdůvodnění.
6. ZO stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření do
výše 50000 Kč v případě překročení rozpočtu ve výdajích v jednotlivých paragrafech a v příjmech do
50000 v případě překročení mimořádných příjmů s novým paragrafem a to po celou dobu jeho
funkčního období s tím, že na nejbližším zastupitelstvu změny předloží a provede zdůvodnění.
7. ZO schvaluje finanční zprávu o hospodaření obce k 30.11.2012 bez výhrad.
8. ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2013 do schválení rozpočtu 2013/ je přílohou
usnesení/.
9. ZO schvaluje převod ušetřených peněz z rozpočtu PO na mzdové prostředky pro nepedagogické
pracovníky ve výši 33500,-.Kč s tím, že bude požadovat v příštím roce každé čtvrtletí výkaz čerpání
mzdových fondů.
10. ZO souhlasí se setkáním s ředitelkou školy a školky, se kterou bude jednat o řešení otevření školky
v době letních prázdnin.
11. ZO schvaluje úhradu projektů kanalizačních přípojek k jednotlivým domům z obecního rozpočtu pro
občany přihlášené do 31.12.2012.
12. ZO souhlasí se zachováním poplatků za odpady a psy ve stejné výši pro rok 2013.
13. ZO schvaluje dar 5000,- Kč Občanskému sdružení zdravotně postižených Broumov
14. ZO schvaluje pro rok 2013 k vyhrnování sněhu pana Zdeňka Seidla.
15. ZO schvaluje příspěvek 10000,-Kč okresní knihovně v Náchodě na nákup nových knih.
16. ZO souhlasí s podáním žádosti na Pozemkový úřad pro komplexní pozemkové úpravy obce.

Když rozbolí zuby
Stomatologická lékařská pohotovost oblast Broumov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 09.00 - 11.00 hod. (únor – březen 2013)
09. – 10. 02.
MUDr. Ladislav Růžička Poliklinika Broumov
603 479 084
16. – 17. 02.
MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov
491 524 334
23. – 24. 02.
MDDr. Petr Houštěk
Poliklinika Broumov
602 333 466
02. – 03. 03.
MUDr. Libor Kapitán
ZS Meziměstí
491 582 381
09. – 10. 03.
MUDr. Lukáš Neoral ml. ZS Police nad Metují
491 541 654 602 333
427
16. – 17. 03.
MUDr. Jaromír Kopecký 17. listopadu 387, Police
602 304 594
n/M.
23. – 24. 03.
Bc. J. N. Ogriščenko ZS VEBA – Olivětín 66,
491 502 425
dentista
Broumov
30. 3.
MUDr. Vjačeslav
ZS VEBA – Olivětín 66,
491 502 525
Ogriščenko
Broumov
31. 03.
MUDr. Lukáš Neoral ml. ZS Police nad Metují
491 541 654 602 333
427
01. 04.
MUDr. Ladislav Růžička Poliklinika Broumov
603 479 084
09. – 10. 02.
MUDr. Ladislav Růžička Poliklinika Broumov
603 479 084
16. – 17. 02.
MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov
491 524 334
23. – 24. 02.
MDDr. Petr Houštěk
Poliklinika Broumov
602 333 466
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/oblast-broumov-32259/
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ŠKOLNÍ S TRÁNKY

NOVÝ ROK VE ŠKOLE
Se starým rokem jsme se rozloučili tradičně veřejnou Vánoční besídkou v poslední den
školy a třídními vánočními „večírky“ jak v MŠ, tak i v ZŠ. Školáci si každý rok uspořádají nadílku
mezi kamarády a nikdo neodejde bez dárečku. Maminky pošlou na ochutnávku cukroví a paní
učitelky připraví malé pohoštění. Pak zpíváme koledy, hrajeme hry a děláme si takovou pravou
vánoční náladičku. Obec Jetřichov tyto vánoce nadělila školákům 2 molitanové sedací soupravy
do školní družiny. Dětem ve školce připravují nadílku paní učitelky. Letos jim školní Ježíšek
věnoval pár pěkných nových hraček.
V lednu je ve škole spousta práce: děti se učí o závod a snaží se na poslední chvíli napravit
své výsledky pro blížící se pololetní vysvědčení. U nás na prvním stupni to ještě není tak
hektické a stresující, ale i tady už se žáci setkávají s „pololetními písemkami“ a dalším
pololetním opakováním. Od první třídy jsou vedeni k samostatnosti, tak to pro ně nebývá žádný
problém.
V únoru připravujeme zápis do 1. ročníku, mám tu pro vás pozvánku:

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ PRO ŠK. ROK 2013/14
Ředitelka Základní a mateřské školy Jetřichov, okres Náchod
upozorňuje rodiče dětí narozených v období
od 1.9.2006 do 31.8.2007,
aby se dostavili se svými dětmi k zápisu do prvního ročníku.
Zápis se týká i dětí starších, které z různých důvodů do školy nechodí.

Zápis se koná ve čtvrtek 7. února 2013
od 13.00 do 16 hodin
v prostorách základní školy.

K zápisu se dostaví děti v doprovodu alespoň jednoho z rodičů,
který předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
V den zápisu se v dopoledních hodinách uskuteční
tradiční společná akce MŠ a ZŠ – TĚŠÍME SE DO ŠKOLY –
kterou pro své mladší kamarády připravují žáci školy.
Zveme všechny rodiče!
Můžete si prohlédnout prostory školy a pobavit se při soutěžích se svými dětmi. K nahlédnutí
budou k dispozici všechny základní vzdělávací dokumenty
(Školní vzdělávací program, učební plány, atd.)

Několik informací o škole
Škola vyučuje 1. až 4. ročník podle Školního vzdělávacího programu „Od hraní
k vědění“. Náš školní vzdělávací program je rodičům k dispozici k nahlédnutí ve
škole.
Jako základní škola chceme žákům poskytovat základní vzdělání, tj. naučit je
dobře českému jazyku a matematice, poskytnout jim všeobecný přehled o
ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dát dobré základy
jednoho cizího jazyka (anglického) a seznámit je uživatelským způsobem
s prací na počítačích.
Školu navštěvuje letos 14 žáků, kteří chodí do jedné třídy. Všechny ročníky
se vzdělávají v jednom kolektivu. Rozvrh hodin máme přizpůsoben tak, že
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umožňuje dělit žáky na dvě skupiny (1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník), což
umožňuje pracovat v malých skupinách a věnovat se žákům
individuálně.
Pro žáky se zvýšenými nároky na vzdělávání (tj. pro žáky s poruchami
učení nebo naopak pro žáky nadané) zajišťujeme individuální učební
plány a samostatné učební jednotky.
Ve škole vyučuje anglický jazyk jako povinný předmět už od 1. ročníku. Do
rozvrhu bývá zařazována také jedna hodina týdně práce s počítačem již od první
třídy.
Ve škole pracují 3 učitelky (včetně ředitelky školy), anglický jazyk je zajištěn
externí učitelkou s odpovídajícím vzděláním.
Výuka v 1. třídě
V první třídě se vyučují tyto předměty: český jazyk, matematika, prvouka, hudební, výtvarná a
tělesná výchova, praktické činnosti, práce na počítači a anglický jazyk.
V první třídě lze vyučovat jednotlivým předmětům v blocích, menších časových celcích než
jedna vyučovací hodina a jednotlivé řízené činnosti kombinovat a propojovat, ale 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 8.00hod, dopolední blok končí v 11.35hod a odpolední blok končí ve 14
hodin.
Školní družina
Ve škole pracuje školní družina. Školní družinu mohou navštěvovat bezplatně
všichni žáci.
Pracovní doba školní družiny je od 10.00hod do 14.30 hod, každoročně se
však přizpůsobuje potřebám žáků a rodičů.
V rámci školní družiny probíhá zájmová činnost žáků – převážně výtvarná
činnost 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.webnode.cz).
Mgr. Marie Hanzlíková
(ředitelka školy)

PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍ
TJ SOKOL Jetřichov
V pátek 19. ledna 2013 se uskutečnila Valná hromada TJ SOKOL Jetřichov. Ačkoliv
aktivních členů neustále ubývá, podařilo se kromě jedné akce splnit plán akcí za rok 2012. Jak
bylo podrobněji referováno ve zpravodajích minulého roku, zdárně naše TJ uspořádala
Ostatkovou zábavu 2012, dětský den, Cyklistický memoriál JN, Týden pro naše děti a podpořila
pořádání Pětiboje míčových her. Kromě těchto akcí se družstvo TJ SOKOL zúčastnilo
Okresního přeboru v nohejbalu a celkově se umístilo na pěkném čtvrtém místě. Pro ženy pak
probíhá pravidelné cvičení v kulturním domě. Kromě pořádání akcí bylo nutné provést údržbu
sportovního areálu a nohejbalových kurtů, které si v blízké budoucnosti vyžádají rozsáhlejší
rekonstrukci.
Na uvedené valné hromadě byl navrhnut a odsouhlasen plán činnosti na rok 2013. Akce
v něm uvedené budou prezentovány v širším plánu kulturních a sportovních akcí obce
Jetřichov, který zveřejní kulturní komise.
Jménem TJ SOKOL Jetřichov děkuji všem, kteří se zasluhují o to, že zdárně fungujeme.
Zároveň děkuji obci Jetřichov za podporu a přispívání na činnost naší organizace.
Předem děkujeme všem, kteří naši další činnost podpoří např. účastí na našich akcích. Na
závěr bych uvedl, že přivítáme každého, kdo by měl zájem o členství v naší organizaci
Martin Doležal
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pořádá v sobotu 9. března 2013 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!
Hasiči Jetřichov

Zpráva o činnosti MH SDH Jetřichov v roce 2012
Od začátku roku pilně trénujeme různé disciplíny požárního sportu. 21.1 jsme se zúčastnili
Broumovského trojboje. 24.3. jsme uklízeli po vesnici, kde jsme sbírali odpadky. 7.4. jsme byli v
Rožnově na závodech požární všestrannosti. V dubnu se také uskutečnil, za pomocí dospělých
členů, sběr železa a papíru. Nasbírali jsme za přispění občanů Jetřichova suroviny, za které
jsme dostali u pana Pumra 7000 Kč. Za to jsme koupili dětské přilby a zaplatili občerstvení na
soutěžích.
28.4. jsme se zúčastnili otvírání studánky v Hynčicích. 6.5. jsme jeli na pohár v Nízké
Srbské, kde jsme měli už nové přilby. 12.5. jsme se zúčastnili Bohdašínského poháru v pož.
útoku a štafety, kde nám hodně pršelo. 26.5. jsme se ukázali v pož. útoku na okrskové soutěži v
Jetřichově. Tento den se konala také Okresní soutěž hry Plamen v Náchodě, které se
zúčastnila Nela Volhejnová a Terka Sobolová. Soutěžili za jiná SDH, kterým tímto pomáhali.
9.6. jsme byli na Bezděkovské 60. 29.6.začal tábor Soptíci v Adršpachu, na který odjelo
našich 9 dětí. Po celou dobu trvání tábora jsme měli k dispozici obecní auto Ford Transit, za to
moc díky, moc nám pomohl v organizaci a chodu tábora. 20.7. jsme spolupořádali spaní v
klubovně SDH s paní Hopjanovou. Dětí se zúčastnilo hodně.
Po prázdninách jsme 29.9. na Žernovské hry, kde starší děti získali 7. místo celkově a
3.místo ve štafetě dvojic.Potom jsme se stavili na obědě v restauraci v Č. Skalici. 6.10. jsme
odjeli na Hronovský pohár v ZPV, kde starší skončili na 5. místě a mladší na 12. místě ze 14
družstev. Cestou zpět jsme si zajeli na Hvězdu, v Hlavnově jsme shlédli pož. útok dospělých,
kde se konal pohár starosty. 13.10. jsme se zúčastnili závodu požárnické všestrannost v
Mezilesí, kde se starší umístili
22. z 31 družstev. Cestou zpět
jsme navštívili pevnost Dobrošov.
30.10. jsme se byli koupat v
bazénu v pensionu u pana
Mrkvičky, za to mu patří
poděkování.
Schůzky jsou každé úterý od
16:00, kdy průměrně přijde 13
dětí. V celkovém hodnocení o
pohár starosty OSH Náchod
skončili naši mladší děti na 16.
místě a starší na 14. místě ze 43
družstev. Nakonec bych rád
poděkoval členům SDH za
spolupráci a také obci Jetřichov
za nemalou podporu.
Sobol Miroslav
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Článek Hamplovi
Je známo, že otec a syn Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhofferové navrhnuli a postavili na
Broumovsku 10 vesnických kostelů, ale už jich je 11. V Ruprechticích mají dva. Ten Sv. Jakuba Většího,
kde pan farář Martin Lanži koná první sobotu v měsíci pro věřící z okolí mši, stojí od roku 1723 na návrší
a je dominantou vesnice Ruprechtice. Tím druhým je obraz 3x1,5m, který namalovala paní Jitka
Matěnová z Jetřichova manželům Hamplovým na zeď rodinného domku č.p.24 v Ruprechticích.
Inspirace majitele obrazu je stará 50 let. V 60. letech jsme s manželkou, tehdy ještě svobodní, jezdili na
Jawě 350 na benzin za 2 Kčs rekreovat do stanového tábora depa Meziměstí Apolo v Lednici. Jednou
při návštěvě vinného sklípku v Hlohovci jsem u vinaře Lípy uviděl plný dvůr exotického ptactva a na
jedné stěně byl namalován Lednický zámek s minaretem.
Po padesáti letech se našla malířka, která obětovala šest odpůldňátek a dílo bylo hotovo, za což jí
ještě jednou děkuji. Obraz je vidět na internetových stránkách Jetřichovských Egzotů, fotky Špičák 2012.
napsal Hampl Vlastislav

Foto malby - Roman Hampl

Foto kostel – Josef Pecka

Klub důchodců
V Meziměstí funguje již mnoho
let klub důchodců. Jednou za měsíc
odpoledne se scházejí důchodci z
Meziměstí,
Starostína,
Vižňova,
Ruprechtic, Vernéřovic a také z
Jetřichova na malé posezení při kávě
nebo čaji. Podává se i malé
občerstvení – párek a rohlík.
Příští naše schůzka bude v
pondělí 11. února 2013 odpoledne od
15,- hod. v Hasičárně v Meziměstí.
Na každé naší schůzce máme
program. Někdy je to promítání
zajímavých míst z dovolené v cizině,
někdy jsou to obrázky z našeho okolí.
Měli jsme tem už děti z hudebky z
Broumova, nebo děti ze školky z Meziměstí, jindy nás přijdou potěšit děti
ze školky z Vižňova. Pokaždé je to jiné. Teď v únoru přijde mezi nás pan Vlk z Vernéřovic s harmonikou,
Každý rok děláme i celodenní výlet. Každý rok někam jinam. Už jsme byli v Kutné Hoře, v Poniklé, v
Polsku v Japonské zahradě v Josefově v pevnosti a pod. A pokaždé to má úspěch. Program se připraví
tak, aby ho všichni. zvládli.
Berte to jako pozvánku. A když budete mít čas přijďte se aspoň podívat v pondělí 11. února nebo
další schůzka bude v pondělí 11. března odpoledne.
Přeji všem důchodcům hodně zdraví a pohody. Věřte, že je příjemné si jednou za měsíc udělat
hezké odpoledne …
M. Chaloupková Bělidlo
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Cvičení žen
První týdny nového roku jsou za námi a mnozí jsme se začali pochybovat, jak je to s tím
předsevzetím o hubnutí. Na výrazné zeštíhlení je tato doba příliš krátká a měla by sloužit
především k nácviku nového životního stylu.
K hubnutí je potřeba především dobré psychické naladění. Nic nezmůže sebezázračnější
dieta, když člověku chybí optimismus. Hladovění je nejhorším řešením. Úspěšné hubnutí
znamená přijímat kvalitní potravu, ale také dostatek pohybu pro správnou funkci všech
tělesných orgánů.
Je po Vánocích, všude se plní Novoroční předsevzetí, fitcentra se plní adepty zdravého
pohybu a v Jetřichově se každé úterý navečer od 18 do 19 hod. scházejí ženy ke cvičení při
hudbě. Je to dobrá parta. V dobré pohodě a veselé náladě si každý týden hodinku zacvičíme.
Sál je veliký dost a máte-li zájem, jistě se mezi námi místečko najde. Cvičíme na molitanových
podložkách s nářadím i bez nářadí. A dělá nám to moc dobře.
Takže na shledanou v úterý navečer v šest hodin u dveří do kulturáku ...
M. Chaloupková Bělidlo
MASOPUST
Na Nový rok
Na Tři Krále
Na Hromnice

– o slepičí krok
– o krok dále
– o hodinu více

A opět se nám blíží čas Masopustu a
maškary. Obrázky nám připomenou, že je
to v Jetřichově moc hezká tradice a už je
zase rok pryč. Letos se to bude konat
v sobotu 9. března dopoledne.
Dá to jistě hodně práce a přípravě a
organizaci, ale už se zase všichni těšíme,
že
bude
veselo.
Obrázky
nám
připomenou, jak to bylo v roce 2003.
Berte to jako pozvánku a hlavně podporu
této hezké tradice.
Buďte u toho …
M. Chaloupková Bělidlo
Svozy komunálního odpadu r. 2013
Jetřichov
Bělidlo a směr Hynčice
(svozy v pondělí)
(svozy ve středu)
18.02.2013
04.03.2013
06.02.2012
20.02.2013
18.03.2013
01.04.2013
06.03.2013
20.03.2012
15.04.2013
29.04.2013
03.04.2013
17.04.2013
13.05.2013
27.05.2013
01.05.2013
15.05.2013
10.06.2013
24.06.2013
29.05.2013
12.06.2013
08.07.2013
22.07.2013
26.06.2013
10.07.2013
08.08.2013
19.08.2013
24.07.2013
07.08.2013
02.09.2013
16.09.2013
21.08.2013
04.09.2013
30.09.2013
14.10.2013
04.09.2013
18.09.2013
28.10.2013
11.11.2013
02.10.2013
16.10.2013
25.11.2013
09.12.2013
30.10.2013
13.11.2013
23.12.2013
27.11.2013
11.12.2013
25.12.2013
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UPOZORNĚNÍ
Oznamujeme všem klientům úřadu práce,
že se od měsíce února 2013 posunuje
termín výplaty dávek státní sociální podpory
(rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení,
přídavky na děti, dávky pěstounské péče),
a to minimálně o 8 – 10 kalendářních dní v měsíci.
Omlouváme se za případné komplikace, které Vám
posun termínu způsobí.

Zveřejňujeme ztrátu jezevčíka:
Dlouhosrstý, červený, fena,
tetována jménem SALY.
Odměna za nález 500 Kč
Školník Jan, Jetřichov 225 za STK

mobil 604257107
Děkuji
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