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Počasí spíše na duben.
Nejdříve déšť i s duhou,
potom orkán Kyril,
pak sněhová kalamita.
Teď už zase prší
a po sněhu ani památky.

A takhle „řádil“ orkán
v Jetřichovském Košťáláku.

Z jednání obecního zastupitelstva.
29.1.2007 se konalo jednání obecního zastupitelstva, kde členové OZ, projednávali připomínku
občanů o navýšení sběrných nádob na plasty a sklo. Zejména v horní části Jetřichova. Připravuje se také
podle nařízení vlády nutnost třídění skla na bílé a barevné a také třídění plastů. O tom všem budou občané
včas informování jakmile bude dostatek sběrných nádob. Občané si musí zvykat na třídění odpadů a
pokud bude likvidátorem zjištěno, že odpad ve sběrné nádobě nebude správně vytříděn bude ho muset
obec hradit jako netříděný. Od toho se bude také samozřejmě odvíjet i cena za odvoz. A to se zase dotkne
občanů zvýšením poplatků za svoz .komunálního odpadu.Čím dříve s tím začneme tím asi lépe.
Dále OZ rozebíralo členství ve svazku obcí Broumovska, kde jejím členem není právě obec
Jetřichov. Dospěli tak k názoru, že toto členství obci nic nepřináší snad pouze vydání za členství.
Výhody, které získávají obce, kteří jsou přímo členy svazku obcí Broumovska, má Jetřichovský OÚ
možnost získat i bez členství v tomto svazku. Podrobnější informace, ale je možné získat na veřejném
zasedání OZ, nebo kde je také k této otázce možno diskutovat.
OZ také žádají občany, aby při sněhové kalamitě nestavěli svá motorová vozidla v prostoru kde se
provádí úklid sněhu. Jedná se hlavně o komunikaci k Pázlerovým okolo Koňariků , před pohostinstvím a
požární zbrojnicí. Při projíždění traktorem je nebezpečí poškození vozidla, ale hlavně také, že sníh
nebude dokonale odklizen a je i nebezpečí, že v případě návštěvy lékaře se sanitka na určené místo ani
nedostane.
OZ projednávalo žádost hasičů na slevu o pronájmu kulturního domu při hasičském plesu, kde
návštěva byla velmi nízká a nepokryla náklady na organizaci plesu. Návštěva na posezení druhého dne
s Broumovankou byla sice lepší, účast asi 70 občanů, kteří si akci velmi pochvalovali a účastníci akce by
rádi, kdyby se akce opakovala.častěji.I samotná hudební skupina by raději hrála v jetřichovském
kulturním stánku než v Broumově na Střelnici.
Jeden z bodů jednání bylo také zvýšení bezpečnosti při průjezdu křižovatky v horní části
Jetřichova u Dománů. Majitel domku, který má vysázené lesní stromky v blízkosti plotu zabraňující
výhled do křižovatky, odmítá je odstranit a tak se zvažuje umístění zrcadla. V případě, že by zrcadlo měl
zajistit správce údržby silnic (majitel silnice), byla by to otázka dlouhodobá. Na zastupitelstvu bylo
dohodnuto, že až po schválení rozpočtu a zjištění kolik finančních prostředků obec bude mít, bude možné
uvažovat také i o zabudování zrcadla z rozpočtu obce.
Na jednání zastupitelstva se OZ pozastavilo nad vandalstvím některých dospívajících dětí na
autobusových zastávkách. Tyto zastávky mají sloužit pro cestující jako přístřešek proti špatnému počasí,
ale v poslední době slouží víceméně pro dospívající mládež, která nejen, že na zastávce kouří, dělá
nepořádek, ale propaluje i výplň a navíc na autobusové zastávce ve směru od Hynčic tuto výplň po
silvestrovské zábavě jistý mladík zdemoloval. I když jsou známé osobnosti, kteří se chovají na zastávkách
nepřístojně, OZ vyzývá občany, kteří vidí jak se mládež chová aby nebyly vůči této mládeži shovívaví a
ze stávek je vykázaly..
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Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Na 22.2.2007 bude svoláno další veřejné zasedání obecního zastupitelstva na kterém bude
schvalován rozpočet obce na rok 2007. Na zasedání je možnost vznášet různé připomínky k činnosti
obecních zastupitelů a také podávat návrhy na vylepšení vzhledu obce a jiné.

Změna účetní na obecním úřadu
Obecní úřad sděluje občanům, že od 1. února 2007 dochází ke změně účetní na obecním úřadu,
kde na místo paní Olgy Doležalové nastupuje paní Hopjanová Marta.

Z činnosti obecní knihovny
V loňském roce si chodilo vypůjčovat knihy 30 čtenářů, kteří si za rok vypůjčili celkem 650 knih.
Bylo rovněž zakoupeno 16 nových knížek za 3.279 Kč. Mimo knih naší vlastní knihovny, máme také
knížky z knihovny Meziměstí a okresní knihovny Náchod. Výběr knih je celkem velký, každý si může
vybrat dle svého zájmu. Pokud není žádná kniha v naší knihovně, snažím se jí sehnat v Meziměstí, kde
nám ochotně vychází vstříc knihovník pan Kučera. Byla bych velmi ráda, kdyby si do knihovny našlo
cestu mnoho nových čtenářů a hlavně dětí neboť kniha přináší mnoho radosti a poučení.
Knihovna je otevřena každé pondělí od 15,00 do 17,00 hod. Na Vaší návštěvu se těší
Köhlerová Jitka – knihovnice.

Odvoz velkoobjemového odpadu
Společnost, která zajišťuje svoz komunálního odpadu upozorňuje občany, že velkoobjemový
odpad je možné také odvést na skládku do Heřmánkovic mimo svoz organizovaný v obci. Skládka je
v provozu každou středu od 8,00 hod. do 17.00 hod. Jedná se zejména o matrace, koberce, nábytek a
odpadu, který nepatří do popelnic.jako papír, železo, plastové výrobky a pneumatiky.

Výzva k občanům
Obecní zastupitelstvo vyzývá zájemce z řad občanů, kteří by měli zájem o spolupráci na
vytváření Jetřichovského zpravodaje. Svůj zájem můžete sdělit na OÚ nebo na tel. 724 224 960.

Nezapomeňte:
Odvoz komunálního odpadu – popelnic
Únor
Březen

12.02.2007, 26.02.2007
12.03.2007, 26.03.2007
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ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU VE ŠKOLE
Na lednových třídních schůzkách jsem se obrátila na rodiče s prosbou, zda by mohli
ohodnotit současnou situaci ve škole tak, jak ji vidí svýma očima. Blíží se pololetí, dětem
budeme brzy rozdávat vysvědčení. I toto rodičovské hodnocení je pro nás takovým
pololetním vysvědčení.
Sestavila jsem anonymní dotazník, rozdělený do čtyř oblastí:
A.
B.
C.
D.

Organizace školy
Vztahy ve škole
Výchovně vzdělávací proces
Materiální vybavení a prostory

Rodiče, každý zvlášť, měli hodnotit celkem 29 bodů z těchto oblastí, a to známkováním
jako ve škole, tedy stupnicí 1 – 5.
Byla jsem přísná a průměr „známek“ nezaokrouhlovala na jednotky, jak se to u vysvědčení
dělá, ale na dvě desetinná místa.
Zde předkládám vysvědčení, které jsme od rodičů dostali:

Oblast A – organizace školy
1. rozvrh hodin……………………...……………….….1,07
2. přístup k informacím o škole..............……….………1,14
3. fungování školní družiny………..………….………..1,50
4. pohyb žáků ve školní budově……..…………….…...1,36
5. pitný režim a stravování……………..………………1,36
6. třídní schůzky……..…………………………………1,00
7. organizace akcí……..………………………………..1,14
8. organizace tělesné výchovy…………….....…………1,29
9. úklid školy……….……………………………….….1,07
10. propagace školy na veřejnosti……..…….……..........1,38
11. řízení školy…..…………………………….………...1,07
Oblast B – vztahy ve škole
12. vztahy mezi žáky…………….………………………1,71
13. vztahy mezi učiteli a žáky………..………………….1,07
14. spolupráce s rodiči…………..……...………………..1,07
Oblast C – výchovně vzdělávací proces
15. odborná způsobilost učitelů……..……..…………….1,07
16. kvalita vyučovacích hodin………...…………………1,50
17. učební plány a časový rozvrh učiva…..……..……….1,31
18. využívání nových trendů ve výuce……..….…...........1,07
19. znalosti a dovednosti žáků……………..….…………1,46
Strana č. 4

20. klasifikace a hodnocení………..…….……………….1,29
21. individuální přístup k žákům……………...………….1,21
22. využívání učebních pomůcek……….……….……….1,15
Oblast D – materiální vybavení a prostory
23. celkový vzhled školy……………….…………………1,07
24. vybavení a úprava tříd………………….…………… 1,00
25. prostor pro volný čas…………………………............. 1,21
26. okolí školy………………….………………………….1,36
27. vybavení učebnicemi………………………..................1,00
28. vybavení pomůckami………………..…………………1,00
29. vybavení výpočetní technikou…………….…………...1,21
Vysvědčení nám udělalo radost, ale na vavřínech rozhodně neusneme. I ty malé setinky
nám dávají signály, v čem bychom se mohli polepšit.
Rodičům děkujeme za aktivní a konstruktivní přístup k hodnocení školy. Na konci roku
si to zopakujeme a uvidíme, jestli zasloužíme pochvalu!
V Jetřichově 15.1.2007

Mgr. Marie Hanzlíková
(ředitelka školy)

Valná hromada hasičů
Jetřichovští hasiči na své valné hromadě v sobotu 13.1.2007 hodnotili činnost své základní
organizace za uplynulý rok 2006. I když tato činnost spočívá více méně na několika jednotlivcích nemají
se za co stydět. Hned počátkem roku 2006 byl uspořádán trojboj žákovských a dorosteneckých družstev
mladých hasičů za účasti 63 pětičlenných družstev.
20. května zajišťovali jetřichovští hasiči okrskovou hasičskou soutěž při které se účastnilo 7 družstev
mužů kde hasiči z Jetřichova skončili na 3 místě a 2 družstva žen, kde jetřichovské ženy skončily na 1
místě.
18 června se družstvo mužů zúčastnilo soutěže v Polsku, kde z 18 družstev skončili muži na 2
místě. Lepší vítězné družstvo bylo jen družstvo z Gizicka od Mazurských jezer.
23. září se uskutečnil již 7 ročník poháru starosty obce Jetřichova za účasti 5 družstev žen a 7
družstev mužů, z toho 2 družstva hasičů z Polska,družstvo z Gizicka od Mazurských jezer a druhé
družstvo z Nowe Wsi, se kterými jetřichovští hasiči udržují po několik let přátelské styky.
12. října se hasiči účastnili aplikačního cvičení organizované okrskem Meziměstí. Výjezd byl na
požár stohu sena na pastvině pod“Špičákem“.
Mimo soutěže se musejí také starat o svoji klubovnu na hasičském cvičišti, kdy v minulém roce
byla dokončena nová podlaha, obložení stěn klubovny palubkami, bylo nutné dát nové žlaby, dále nové
zárubně a dveře pobít palubkami. Nakonec bylo také nutné před zimním období zajistit opravu střechy.
Jako jediná složka v obci se rovněž stará o kulturně společenské akce a to s dlouholetou tradicí
pořádají tradiční hasičský ples, pálení čarodějnic s přípravou hranice, zajišťují sběr železa a papíru,
hasičské odpoledne pro děti a také tradiční posvícení s vepřovými hody. A když vezmeme v úvahu, že
členská základna je složena z členů z čehož je již značná část v důchodovém věku, tak je to starosti nad
hlavu.
A o čem bylo v diskusi nejvíce hovořeno a co nejvíce tíží místní organizaci - je úbytek mládeže.
Není to tak dávná minulost, kdy dokázali hasiči dát 2 žákovská družstva dohromady a jedno
dorostenecké. Jejich činnost byla za vedení jejich vedoucích vždy na dobré úrovni. Je pravda, že mládeže
ubývá a zájem mládeže se vyvíjí také jiným směrem, ale problém závisí hlavně na členech, kteří by se
mládeži věnovali. A věnovat se v osobním volnu s odpovědnosti za děti se nikomu již nechce.
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Vážení spoluobčané
Máme tady nový rok, do kterého všichni vstupujeme s novými předsevzetími.
Já sám jich mám dost: hubnout ,cvičit. ..... atd. Ale také nezapomínám, že
jste mi dali ve volbách, které se konaly v loňském roce, najevo svou důvěru,
které si moc vážím. Proto jediné předsevzetí, které se budu snažit dodržet je to,
že vám budu naslouchat a snažit se vyjít vám vstříc.
Funkce, do které jsem byl zvolen, mi otevřela nový náhled na dění v naší obci. Až
posléze jsem s dost velkým překvapením zjistil, jak malý máte zájem o to, co se zde
děje. Dělal jsem si malý průzkum a během něho jsem se nestačil divit, jak moc jste
rezignovali. Mnozí z občanů mi řekli, že stejně nemá cenu nic řešit, že se tak jako tak
nic nezmění. Ale to je chyba!!!! Když se s vámi někde potkám, ať je to na chodníku
nebo u pivka, říkáte mi, co by jste chtěli jinak, co by se mělo změnit.
To je v pořádku, jen s malým nedostatkem, u piva nic nevyřešíme!!.Mám ten pocit,
že čekáte, co se stane, co vám spadne do klína. A když se něco udělá, řeknete, že
to potřeba nebylo, že jsou jiné věci k řešení, které jsou důležitější. Na zasedání
obecního zastupitelstva jsme přemýšleli, jak vzbudit váš zájem o dění v obci. Jak
docílit toho, abyste jen neříkali, co by pro vás mohla udělat obec, ale abyste si řekli,
co můžete udělat pro ni. Jsou mezi vámi tací, co mají chuť něco změnit, co mají
dobré nápady. Posledních pár týdnů řešíme problém, který se týká nás všech.
!!ŠKOLA!!. A to je jen jeden z mnoha. Budu moc rád, když přijdete vyjádřit své
návrhy a nápady, co by bylo v naší obci potřeba změnit, vylepšit atd ... Pro Ty, kteří
raději komunikují písemně, připojuji svou e-mailovou adresu, která je:
jan. skolnik@centrum.cz
Těším se na vaše názory a návrhy, které, jak doufám, zazní na dalším veřejném
zasedání zastupitelstva obce.
místostarosta obce Jetřichov
Jan Školník

Vydává kulturní, školská a sociální komise při OZ Jetřichov nákladem 200 ks.
Informace a příspěvky na tel. 491 582 425, 724 224 960
nebo elektronickou poštou na jetrichov@tiskali.cz, případně: falco-vyroba@cbox.cz
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