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Usnesení z veřejného zasedání OZ v Jetřichově ze dne14.6.2007
1. OZ souhlasí s kontrolou usnesení z minulého veřejného zasedání ze dne 1.3.2007.
2. OZ souhlasí bez výhrad s Finanční zprávou o hospodaření obce k 31.5.2007.
3. OZ souhlasí s prodejem pozemku č. 1002, výměra 1226 m2 v katastru Jetřichov p. Horažďovskému
za cenu 1000 Kč.
4. OZ schvaluje prodej bytů čp.139, čp.140 za cenu 10 000 Kč pro nájemníky těchto bytů, pokud
uhradí celou částku v hotovosti, nebo 20 000 Kč, pokud bude stanoven splátkový prodej. Pro cizí
zájemce činí cena jednotlivých bytů 20 000 Kč v hotovosti.
5. OZ rozhodlo, že příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Jetřichov, okres Náchod
zůstává na další školní rok 2007-2008. V případě, že se nenaplní v dalším školním roce tj. 20082009 plný počet žáků pro základní školu, což je podle současného platného zákona minimálně 10
žáků, bude tato příspěvková organizace zrušena. Tento počet žáků musí být naplněn ke dni zápisu.
6. OZ souhlasí s tím, aby byla podána žádost o dokončení územního plánu obce Jetřichov podle
nového zákona.
7. OZ souhlasí s podáním žádosti na dopravní zrcadlo v části obce Jetřichov, rozcestí na Pasa.
8. OZ schválilo příspěvek 10 000 Kč společenské organizaci jetřichovských hasičů na zájezd a
reprezentaci v Polsku na Mazurských jezerech, po předložení seznamu účastníků a vyúčtování
nákladů na tento zájezd.

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo s Vás dovoluje pozvat na
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva,
které se koná 27.09.2007
v kulturním domě.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Program:
Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Stav hospodaření obce.
Zpráva výboru finančního a kontrolního.
Zpráva školské a kulturní komise.
Zpráva starosty obce.
Diskuse k jednotlivým bodům.
Usnesení.

Vzhledem k závažnému jednání obecního zastupitelstva vyzývá OZ o maximální účast občanů.
OZ by se měli vyjádřit k bodu 5 z usnesení ze dne 14.6.2007 z jakého důvodu rozhodli, tak jak rozhodli.
Pokud některý občan by se rád veřejného zasedání zúčastnil a zdravotní důvody mu tomu brání,
bude tomuto občanovi zajištěn odvoz, je však nutné tuto okolnost sdělit na obecním úřadu.

Upozornění pro občany
Obecní úřad Jetřichov a firma RUMPOLD s.r.o.
si Vás dovolují upozornit,
že dne 18.09.2007 pro Vás zajistili

Svoz nebezpečných složek vytříděných z komunálního odpadu
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Specielní svozní vozidlo bude sbírat tyto druhy odpadů:
oleje a tuky, barvy, ředidla, pryskyřice, lepidla, rozpouštědla, odmašťovací přípravky, fotochemikálie,
léky, pesticidy, (zahradní chemie včetně obalů), baterie (suché články), akumulátory, zářivky a ostatní
odpad s obsahem rtuti, televizory a staré lednice.
Nebezpečné odpady ze stavebnictví (eternit apod.) do tohoto svozu nepatří!
Svoz proběhne zastávkovým způsobem. Obsluhou svozného vozidla bude odpad přebírán přímo od
občanů. Občan předloží obsluze vozidla doklad o zaplacení svozu tuhého komunálního odpadu na rok
2007!!!

SVOZNÍ TRASA PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
v úterý 18.09.2007
Křižovatka Hynčice – Jetřichov
15:30 – 15:35
Bělidlo – směr Meziměstí
15:40 – 15:45
Křižovatka u hospody sv.Magdaleny
15:50 – 16:00
u bývalé váhy
16:05 – 16:10
Křižovatka u Domáňů
16:15 – 16:20

Dále
dne 24.09.2007 pro Vás zajistili

Svoz velkoobjemového odpadu
Obec i svozová firma má zájem na tom, aby jste měli možnost zbavit se legálně odpadu, který
nepatří do sběrných nádob (matrace, koberce, nábytek atd.) a odpadu, který nepatří do sběrných nádob
jako např. papír, železo, plastové výrobky, pneumatiky !!
Odpad uložte u sběrných nádob (popelnice) u domů.
Tento svoz provede několik vozidel a každé vozidlo odveze určitý druh odpadu. Proto je
důležité, aby jednotlivé druhy byly uloženy u sběrných nádob viditelně odděleně a tak, aby je
bylo možné naložit.

1. Popelářské auto bude sbírat:
Odpad, který se nevejde do popelnic-staré matrace, starý nábytek, koberce, atd. Ostatní odpad musí
být v pytlích, krabicích nebo svázaný tak, aby jej obsluha vozu mohla naložit – drobný odpad volně
pohozený na zemi nebude posádka vozu sbírat.

2. Avia bude sbírat:
Papír – noviny a časopisy dohromady pevně svázané,
kartonový papír zvlášť pevně svázaný (chraňte před případným
deštěm )!!

Pneumatiky z osobních vozidel (bez disků)
Železo (drobné části v sudech, kbelících atd.)

Odpad připravte u sběrných nádob v 7:00 hodin
Odpad nesmí být shromažďován na určených místech před příjezdem sběrného
vozidla ani shromažďován na jiných místech!
Případné dotazy zodpoví – Scheele Bohemia pan Rieger Bohuslav tel. 491 524 691
nebo 606 632 232.
Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte šetřit přírodu ve Vašem
okolí !!!
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! Nezapomeňte !
Odvoz komunálního odpadu – popelnic
Září

10.09.2007, 24.09.2007

Říjen

08.10.2007, 22.10.2007

Listopad

05.11.2007, 19.11.2007

Hasičská soutěž o pohár starosty
8. září proběhla na hasičském cvičišti hasičská soutěž o pohár starosty obce. I když v odpoledních
hodinách, kdy se soutěž konala přestalo pršet, počasí letos zklamalo, což se také promítlo na účasti
divácké. Přesto některá družstva předvedla velmi pěkný výkon jako třeba družstvo žen z Martínkovic „A“
nebo i pěkný výkon v dobrém čase mělo i družstvo žen – našich děvčat z Jetřichova, které bylo složeno
z žen Janoušková Líba, Šimonová Lenka, Škodová Marie, Volfová Monika, Zrzavá Kateřina, Sedláčková
Romana a na pomoc do počtu byl požádán Sobol Mirek.
Výsledky žen: 1. Martínkovice „A“ časem 100,68 s
2. Jetřichov
časem 119,05 s
3. Hejtmánkovice
časem 123,22 s
4. Martínkovice „B“ časem 154,75 s., kterým se nepovedl druhý útok.
Pokud se mužů týče tak pěkný výkon předvedlo družstvo z Hejtmánkovic, ale i polské družstvo
z Nowé Vsi. Naopak na zkušenou přijelo další družstvo z Polska Kamionki od Mazurských jezer.
Bohužel se nedařilo družstvu Jetřichova, které bylo složeno z mužů Josef Novák ml., Josef Gorgán, Jílek
Dominik, Jan Božík, Mirek Krupička, Jan Veverka, Jan Frydrich.
Výsledky mužů: 1. Hejtmánkovice časem 122,50 s
2. Nowá Wes
časem 125,55 s
3. Meziměstí
časem 128,81 s
4. Martínkovice časem 130,10 s
5. Jetřichov
časem 134,63 s
6. Kamionki
časem 173,10 s
Pořadatelé soutěže děkují sponzorům akce: Obec Jetřichov, Domácí potřeby Broumov Ducháčová,
Rubis Meziměstí Vránová, Toma Teplice nad Met., Kubina Police nad Metují, Z-Trade s.r.o. Broumov,
Broumovské strojírny Hynčice, Dřevoterm Březová, Elektrosprintservis Jetřichov Doležal Jaroslav,
Penzion Mrkvička, Sběrné suroviny Jetřichov Pumr Václav, Janoušek Antonín, Autodílna Jetřichov
Novák Jaroslav, Abely Miroslav.
Soutěž se i přes nepřízeň počasí zdařila i díky posádce zajišťující občerstvení za což jim také patří
poděkování.
Na druhý den uskutečnili hasiči posezení s přáteli z Polska, kteří byli také účastníky soutěže.

Opět ve školních lavicích
V pondělí 3. září jsme se opět sešli ve škole a zahájili další školní rok. Pro někoho to není nic
neobvyklého, ale pro nás učitele, zaměstnance a hlavně žáčky a jejich rodiče je to velmi dobrá zpráva,
která naznačuje, že předškolní a mladší školní děti mládež mají v Jetřichově stále ještě podporu.
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Jsem velmi ráda, že představitelé obce nakonec upustili od
svého původního záměru a dali dětem ještě šanci. Chtěla bych jim
touto cestou poděkovat za jejich moudré rozhodnutí. Školáčků je
sice stále velmi málo, ale výhled do příštích let je veselejší.
V mateřské škole předpokládáme ke konci října plný stav – 25 dětí,
z nichž většina jsou jetřichovské. Populační křivka stále roste, stačí
se podívat, kolik se po obci batolí nových občánků.
Do školy nastoupilo opět 7 žáčků, přivítali jsme 3 nové
prvňáčky: Haničku Šálovou, Terezku Sobolovou a Michaelku
Zelenou.
Výuku jsme zahájili podle nového vzdělávacího programu – Učíme se společně, aneb Škola rodinného
typu. Ve skutečnosti to však pro nás není nic moc nového, protože učíme takovým způsobem již několik
let: předměty zůstávají stejné, vyučují se v blocích, přestávky zařazujeme podle potřeb dětí. Zavedli jsme
odpolední vyučování, které je zaměřené hlavně na výchovné předměty (výtvarná výchova, pracovní
činnosti). V dopoledním bloku se
věnujeme převážně hlavním předmětům
– matematice a českému jazyku. Počet
hodin
v jednotlivých
ročnících
upravujeme podle konkrétní potřeby
žáků. V tak malém počtu je to velmi
jednoduché a žákům se můžeme
věnovat individuálně každý den. Na
druhou stranu se žáci naučí rychle
pracovat samostatně a spolupracovat se
spolužáky. Mladší se učí od starších a
starší si zase opakují s mladšími.
Máme za sebou jen dva týdny, ale
přesto musím pochválit nové prvňáčky.
Dívky jsou velice šikovné a na školácký
rytmus přešly naprosto bez problémů.
Zde se odráží i naše dlouhodobá úzká
spolupráce s mateřskou školou. Všichni se dobře známe, denně se stýkáme a často podnikáme všelijaké
společné akce. Pro děti je pak přechod na školu naprosto přirozený a nestresující.
V letošním roce jsme se zaměřili
na péči o děti se speciálními
vzdělávacími potřebami. Tito žáci budou
vzděláváni podle individuálního plánu a
budeme mít pro ně i speciální pomůcky.
Nápravná péče jim bude poskytována
pravidelně a individuálně po dohodě
s rodiči.
Na závěr bych chtěla popřát všem
školákům šťastné vykročení do nového
školního
roku,
spoustu
nových
kamarádů a pěkných zážitků. Rodičům
pak trpělivost a pevné nervy, které
budou při spolupráci na vzdělávání
svých dětí určitě potřebovat.
Mgr. Marie Hanzlíková
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Výměna řidičských průkazů
Upozorňujeme občany, kteří mají řidičský průkaz vydaný od 1. července 1964 do 31. prosince
1993, že jsou povinni si jej vyměnit do 31. prosince 2007.
MěÚ Broumov, odbor dopravy, proto apeluje na řidiče, kterých se tato povinná výměna týká, aby
nenechávali svoji návštěvu na odboru dopravy na poslední měsíce roku, kdy se dají předpokládat dlouhé
čekací doby na příjem žádostí a výdej nových řidičských průkazů. Vzhledem k prosincovým svátkům a
předpokládané vytíženosti tiskárny v Praze, doporučujeme řidičům, kteří potřebují jezdit již od začátku
nového roku, aby si nový řidičský průkaz přišli vyřídit do konce listopadu 2007. Lhůta pro výrobu a
převzetí nového ŘP je zpravidla do 15–20 dní.
Co musíte mít s sebou: platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), jednu fotografii
o rozměrech 3,5×4,5 cm, řidičský průkaz, kterému končí platnost. Tato výměna (ze zákona) je
bezplatná.(Vyjma případů, kdy v rámci této výměny dochází ke změně údajů v registru řidičů – např.
změna jména, příjmení nebo bydliště. V tomto případě se za takovou změnu platí správní poplatek
50,- Kč.)
Řidičské průkazy vyřizuje:
Odbor dopravy – evidence řidičů, MěÚ Broumov, budova č. III, ulice K Ráji.
Tel. 491504315.

Na závěr ukázka řádění živlů nad Jetřichovem.
(Bouřka z 20.8.2007)

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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