ČÍSLO 5/2007, vychází do 1.11.2007
(LISTOPAD - PROSINEC)

IX. ročník
www.jetrichov.cz
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Vážení čtenáři Jetřichovského zpravodaje. Dostává se Vám do rukou nové číslo, které se mění
nejen formálně, ale především obsahově. Na základě usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva bude tento zpravodaj vycházet s dvouměsíční periodicitou pod hlavičkou kulturní a školské
komise. Uzávěrka příspěvků bude vždy desátého v
měsíci, kdy vychází a vytištěn bude do konce téhož
měsíce. Tímto by se k Vám měly dostat informace
vždy včas a nemělo by docházet k upozorňování na
již proběhlé akce.
Přispívat do zpravodaje může každý, kdo projeví zájem. Taktéž uvítáme jakékoliv návrhy a připomínky ke zkvalitnění obsahu nebo grafiky. Obsah
bude sestavován z příspěvků organizací a občanů příspěvky nebudou procházet jazykovou úpravou,
za obsah článků ručí pisatel. Nepodepsané články
nebudou zveřejňovány. Všechny další informace
jsou uvedeny v tiráži.

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
TOUR DE BIER 04
Sportoviště nebo oraniště aneb pošetilost mocných
Hubertova jízda

OBEC INFORMUJE:
USNESENÍ z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 27.9.2007
OBECNÍ Z AST UPIT ELST VO:
1. Schválilo program zasedání bez výhrad.
2. Schválilo kontrolu usnesení bez výhrad.
3. Souhlasí se zprávou o finančním hospodařením
k 31.8.2007 bez výhrad.
4. Schvaluje změny v rozpočtu k 27.9.2007 bez
výhrad.
5. Souhlasí se zprávou kontrolního výboru bez
výhrad.
6. Na základě doporučení kontrolního výboru bere
na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce a schvaluje opatření k nápravě
uvedených chyb v dílčím přezkoumání hospodaření obce.
7. Na základě návrhu kontrolního výboru schvaluje kontrolní řád obce.
8. Na základě návrhu kontrolního výboru schvaluje Statut kontrolního výboru.
9. Na základě návrhu finančního výboru schvaluje
Statut finančního výboru.
10. Schválilo vypracování plánu činnosti výborů a
komisí pro rok 2008 do příštího zasedání.
11. Schválilo složení výborů a komisí v obci Jetřichov.
12. Bere na vědomí zprávu o činnosti kulturní a
školské komise.

13. Schválilo odměny členů zastupitelstva obce
Jetřichov v roce 2007 dle sbírky zákonů č.
614/2006 od 1.1.2007 na základě opatření k dílčí kontrole hospodaření.
14. Schválilo rozpočtový výhled pro roky 20092012.
15. Schválilo koupi dvou kontejnerů na sklo a plast
pro horní část Jetřichova.
16. Schvaluje přípravu projektu přestavby jídelny a
následné investice do přestavby
17. Schválilo zvýšené náklady pro příští rok na
místní dopravu firmě P-transport.
18. Schvaluje místní Zpravodaj s dvouměsíční periodicitou pod hlavičkou kulturní a školské komise, s uzávěrkou 10. v měsíci, kdy vychází a
vytištěním do konce téhož měsíce.
19. Schvaluje předložení kroniky obce ke kontrole
do příštího zastupitelstva s uzavřeným minulým
rokem 2006.
20. Schválilo na základě výhrad p. Koňarika k znečišťování okolí z pozemku p.Vlacha, že se bude
zabývat touto stížností, pokud bude předáno písemně a to podle platných zákonů.
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I N F O R M AC E P R O O B Č AN Y
Nabídka výhodného pojištění.
Sdělení obecního zastupitelstva Jetřichov
Vážení spoluobčané,
s potěšením Vám chceme oznámit, že naše obec uzavřela pojistnou smlouvu s pojišťovnou
Kooperativa. Tato smlouva umožňuje Vám, občanům Jetřichova, sjednat si pojištění domácnosti,
rodinných domů, bytů nebo bytových domů se slevou 10 %.

S V O Z Y K O M U N ÁL N Í H O O D PAD U
Jetřichov – kromě Bělidla a silnice na Hynčice

Bělidlo a silnice na Hynčice

(svoz v pondělí):

(svoz středa):

5.11.2007 a 19.11.2007

7.11.2007 a 21.11.2007

3.12.2007, 17.12.2007, 31.12.2007

5.12.2007 a 19.12.2007

KDYŽ ROZBOLÍ ZUBY
Rozpis služeb
stomatologické lékařské služby první pomoci
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 09.00 - 11.00 hod.
Datum služby

Jméno lékaře

Adresa ordinace

MUDr. Vjačeslav Ogriščenko

ZS VEBA – Olivětín 66, Broumov

491 502 525

10.11. a 11.11.

MUDr. Ladislav Růžička

Masarykova 30, Broumov

491 521 839

17.11. a 18.11.

MUDr. Daniel Blažek

17. listopadu 388, Police nad Metují

491 543 844

24.11. a 25.11.

MUDr. Jaroslava Neoralová

Horní 109, Teplice nad Metují

491 581 394

1.12. a 2.12.

MUDr. Jan Kubec

17. listopadu 291, Police nad Metují

491 543 398

8.12. a 9. 12.

MUDr. Dana Kapitánová

5. května 14, Meziměstí

491 582 381

15.12 a 16.12.

MUDr. Josef Práza

Zdravotní středisko, Machov

491 547 139

22.12. a 23.12.

MUDr. Ladislav Růžička ml.

Masarykova 30, Broumov

603 479 132

24.12.

MUDr. Jaromír Kopecký

17. listopadu 291, Police nad Metují

491 543 543

25.12.

MUDr. Daniel Blažek

17. listopadu 388, Police nad Metují

491 543 844

26.12.

MUDr. Libor Kapitán

5. května 14, Meziměstí

491 582 381

29.12. 30.12.

MUDr. Miloš Pastelák

Sadová 44, Broumov

491 524 334

MUDr. Jaroslava Neoralová

Horní 109, Teplice nad Metují

491 581 394

3.11. a 4.11.

1.1.2008

Telefon

(viz. http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=6679)
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V měsíci říjen oslavil Jan STANICKÝ 75 let.
Významné životní jubileum v měsíci listopad oslaví
Anna PINKAVOVÁ – 95 let.
V měsíci prosinec oslaví František KULDA 65 let.
Dále v měsíci prosinec oslaví Božena PÁSLEROVÁ 82 let.
Upřímně blahopřejeme a přejeme do dalších let hodně zdraví,
štěstí a pohody.

P O S E Z E N Í N E J E N P R O S E N I O RY
S písničkou jsi věčně mlád a na světě rád
Zveme Vás na pořad plný nestárnoucích lidových melodií a
evergreenů
Vystoupení doplňují kouzelnické triky, anekdoty, hra na
španělskou kytaru, ukázka tance z 60. let 20. století.
Kdy:
23.11.2007
Kde:
Od:

KD Jetřichov
17:00 hod.

P O S V Í C E N S K Á Z ÁB AVA
Sbor dobrovolných hasičů Jetřichov
pořádá 24. listopadu 2007

POSVÍCENSKOU ZÁBAVU S VEPŘOVÝMI HODY
K tanci i poslechu bude hrát skupina BTK.
Podrobnosti na plakátech.
L É K AŘS K Á P O HO TO V O S T V KR ÁL O V É HR ADE CKÉ M KR AJ I
(článek z 20.9.2007)
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo 13. září 2007 novou podobu lékařských pohotovostí. Moderní a kvalitnější službu budou zajišťovat
čtyři oblastní nemocnice v okresních městech Kraje a
Fakultní nemocnice Hradec Králové. Na nové podobě
pohotovostí se během jednání 28. srpna 2007 shodli
představitelé dotčených obcí, oblastních nemocnic,
záchranné služby, Zdravotnického holdingu i Králo-

véhradeckého kraje a 4. září s navrhovaným modelem
vyslovil souhlas i zdravotní a sociální výbor Khk.
Co přináší nový model lékařské pohotovosti?
Především se od 1. října 2007 služba přesune z
dvanácti míst do čtyř oblastních nemocnic a Fakultní
nemocnice v Hradci Králové. Tím se služba maximálně zefektivní, zkvalitní péči, ušetří lidem zbytečné
cesty mezi pohotovostí a nemocnicí a přitom ušetří
nemalé finanční prostředky. Aby se lidé dostali vždy
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a včas na správné místo, a přitom si nemuseli pamatovat celý mechanizmus lékařské péče, zřídil Zdravotnický holding Khk ve spolupráci se Zdravotnickou
záchrannou službou speciální informační telefonní
linku. Na čísle 841 155 155 získá volající veškeré
potřebné informace o místech a provozní době pohotovostí, o možnostech ošetření a s operátorem může
konzultovat vzniklou situaci. V případě potřeby může
na lince navíc konzultovat své obtíže s pohotovostním lékařem. Volání na tuto linku je v ceně místního
hovorného a dostupná je nepřetržitě 24 hodin denně.
Proč byla nutná změna
Dosavadní systém Lékařské služby první pomoci (LSPP) byl velmi zastaralý a nevyhovující. Naprostou většinu jeho úloh převzala Zdravotnická záchranná služba (ZZS), která poskytuje odbornou pomoc v případě všech neodkladných stavů, které bezprostředně ohrožujících život, mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti, mohou bez
rychlé pomoci způsobit trvalé chorobné změny, působí náhlé utrpení a bolest nebo způsobují náhlou
změnu chování a jednání postiženého ohrožující jeho
samotného nebo okolí.

stav na telefonu 841 155 155 (za cenu místního hovorného), kde občané získají od operátora potřebné informace o místě pohotovostního ošetření a s
lékařem se mohou poradit o vzniklých obtížích.
Linka funguje 24 hodin denně a je již v provozu.
Pokud by nastala situace zvýšené návštěvnosti
pohotovostí, např. chřipkové epidemie apod., vyhradil
si Zdravotnický holding možnost okamžitě obnovit
ordinační doby v dalších místech Kraje. Jednak se tím
ordinace dočasně více „přiblíží pacientům“, ale současně nabídnou více míst ošetření a větší kapacitu pro
zvýšený příjem pacientů a tím ochrání nemocnice
před zahlcením. Na podobný mimořádný a přechodný
režim je celý systém nových lékařských pohotovostí
připraven a jsou na takové situace i vyčleněny finanční rezervy.
Změna se týká pouze pohotovosti pro dospělé.
Netýká se dětských ani stomatologických pohotovostí
a netýká se ani pomoci při neodkladných stavech,
která je plně poskytována Zdravotnickou záchrannou
službou (telefon 155).

Lékařská pohotovost tak nyní slouží pouze pro
případy odkladné péče, kdy dojde k náhlé změně
zdravotního stavu nebo zhoršení chronického onemocnění a nelze čekat na řádné ošetření praktickým
lékařem. Takových situací je poměrně málo, služba je
proto velmi málo využívána, ale o to častěji zneužívána. Pohotovosti nejčastěji navštěvují lidé, kteří se z
nejrůznějších osobních důvodů vyhýbají řádné návštěvě svého praktického lékaře v běžných ordinačních hodinách.

Co dělat v případě závažných stavů
Volat 155 – tísňovou linku Zdravotnické záchranné služby. Školení operátoři na základě Vašich
informací rozhodnou o dalším postupu. Pokud se
ukáže, že se nejedná o neodkladný stav a zásah záchranné služby není nutný, poradí operátoři volajícímu další správný postup. Takové, byť vlastně „zbytečné“ volání na tísňovou linku, není trestné. Pokud
má volající oprávněný důvod k obavám o život a
zdraví postiženého, pak je právě na profesionálních
operátorech, zdravotnících a lékařích, aby vyhodnotili
situaci, pomohli a poradili.

Zastaralý systém LSPP vedl k vysokým finančním ztrátám. Ušetřené peníze tak budou moci být
použity na kvalitnější akutní péči, léčbu závažných
stavů, moderní medicínské vybavení a podobně. Ročně se jedná o desítky milionů korun.

Systém je „pojištěný“ proti omylu a funguje i
opačným směrem. Pokud někdo zavolá na linku 841
155 155 a operátor zjistí, že se může jednat o neodkladný stav, vyrazí na místo události rovnou záchranná služba.

Jak budou fungovat pohotovosti nově
Od 1. října 2007 budou lékařskou pohotovost
(dříve LSPP) zajišťovat přímo nemocnice. Půjde o
čtyři oblastní nemocnice – v Jičíně, Náchodě,
Rychnově nad Kněžnou a Trutnově. V Hradci
Králové se do systému zapojí Fakultní nemocnice.
Pohotovosti budou fungovat pro stavy odkladné
péče v době, kdy není dosažitelný praktický lékař,
tedy o víkendech a svátcích od 8 do 20 hodin. Před
návštěvou pohotovosti doporučujeme konzultovat

Slovníček pojmů
Lékařská pohotovost - služba pro stavy odkladné péče v době, kdy není dosažitelný praktický lékař.
Je umístěná ve 4 oblastních nemocnicích (v Jičíně,
Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a Trutnově) a ve
Fakultní nemocnici Hradec Králové.
Zdravotnická záchranná služba (ZZS) – ZZS
Královéhradeckého kraje je příspěvkovou organizací
Kraje. Vznikla postupným sloučením 18 posádek záStrana 5
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chranných služeb a pokrývá celé území Královéhradeckého kraje. Prostřednictvím svých posádek ve 13
výjezdových stanovištích zajišťuje odbornou pomoc
při neodkladných stavech ohrožení života a zdraví.
Rychlá lékařská pomoc (RLP) – je výjezdová
posádka ZZS ve složení: lékař, zdravotnický záchranář, řidič-záchranář. Poskytuje pomoc u závažných
stavů, interních stavů a dalších indikovaných případech. V Khk je 12 posádek RLP.
Rychlá zdravotnická pomoc (RZP) – je výjezdová posádka ZZS ve složení: zdravotnický záchranář, řidič-záchranář. Posiluje síť ZZS pro neodkladné
stavy, poskytuje pomoc u nehod, zhoršení zdravotního stavu, může zajišťovat i převozy pacientů mezi
zdravotnickými zařízeními. V Khk je 9 posádek RZP.
Letecká záchranná služba (LZS) – je součástí
ZZS, stanoviště má v Hradci Králové, kde službu
zajišťuje se spolupráci s Policií ČR a létá pod označením Kryštof 6. Je určena pro závažné stavy, nehody
a další indikované případy, kdy je nutná rychlá dostupnost a transport do nemocnice.

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje (ZhKhk) – akciová společnost ve stoprocentním
vlastnictví Kraje, která jako mateřská organizace zajišťuje chod dceřiných oblastních nemocnic a řídí a
koordinuje jejich činnost.
Kde najít informace
Telefon 841 155 155 – informace o místech a
ordinačních hodinách pohotovostního ošetření,
možnost konzultace s pohotovostním lékařem o
vhodném dalším postupu.
Internet www.zzskhk.cz – webová stránka
Zdravotnické záchranné služby s informacemi o
její práci a službách, výjezdových stanovištích.
Internet www.zhkhk.cz – webová stránka Zdravotnického holdingu s informacemi o krajském
zdravotnictví, oblastních nemocnicích a rozcestníkem.
Převzato z internetových stránek

Dopravní zdravotní služba (DZS) – zajišťuje
transport pacientů, posádku tvoří pouze řidičzáchranář. Nejedná se o neodkladné stavy.

P Ř Í S P Ě V K Y Č T E N ÁŘ Ů
TOUR DE BIER 04
15.9.2007 proběhl již
tradiční čtvrtý ročník nazvaný „Jetřichovské torpedo“. Vyjížďky na starých
kolech
v
dobových
oblecích se zúčastnilo
téměř 50 jezdců. I přes
poměrně chladné počasí se
akce
vydařila.
Jezdci
vyrazili po zahřátí na
provozní teplotu na předem
naplánovanou trasu. Na
trase Jetřichov, Březová,
Vernéřovice,
Meziměstí,
Ruprechtice a Hynčice
peleton navštívil pohostinství Pepíka Fatury. Za předem domluvené pohoštění moc děkuji, všichni byli
spokojeni. Po návratu na hřiště TJ Sokol čekalo na
jezdce další občerstvení, tekutiny, muzika a dokonce
proběhla i nějaká ta soutěž. Zábava pokračovala až do

večerních hodin, než nás
do domovů zahnala zima.
Děkuji zvlášť všem zúčastněným a obzvlášť těm,
kteří přijeli podpořit naši
akci z okolních vesnic.
Velké poděkování patří
také všem, kteří se podíleli
na zdaru této akce a
sponzorům:
Autoradia
Abely, Ducháč Oldřich,
Doležal Dušan, Mrkvička
Martin, Pumr Václav,
Gorgán Josef a obecnímu
úřadu za pamětní mince
pro přespolní. Na příští
ročník jste srdečně zváni! (další foto na bornis.rajce.idnes.cz)
Kouba Michael
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Sportoviště nebo oraniště aneb pošetilost mocných
V květnu jsme se společně s pár dalšími, převážně
mladšími občany obce zúčastnili schůze TJ Sokol Jetřichov. Požádali jsme členy Sokola o svěření tenisových
(nohejbalových) kurtů do naší péče. Po převzetí klíčů a
vybavení p. Janem Školníkem jsme se všichni pustili
do práce. Myslím, že si každý z nás, kdo alespoň někdy
navštívil nějakou, ať už sportovní či jinou akci konanou
na tenisových
kurtech ví, jak nádherný areál
v Jetřichově máme. Také si myslím, že i každý z nás ví,
v jak žalostném stavu a jak prázdné bylo naše hřiště
v posledních letech. Proto bylo našim hlavním cílem
vdechnout našemu sportovišti jeho ztracenou krásu a
znovu oživit alespoň některé zde kdysi konané akce.
Uspořádali jsme tradiční sportovní zápolení, dříve
konané v kulturním domě, Pětiboj míčových her. Podařilo se nám akci přemístit na hřiště, řekl bych úspěšně.
Po pětiboji jsme pořádali také na hřišti opékání kozy.
Pozvána byla všechna zúčastněná družstva, ale i ostatní, kteří rádi zábavu, muziku, no a hlavně masíčko. I
tohoto posezení se zúčastnilo poměrně dost lidí, ať už
z Jetřichova, či okolních obcí. Začátkem srpna jsme se
pokusili znovu oživit Noční turnaj v nohejbale, akce se
zúčastnilo dvanáct družstev. Co je však mnohem důležitější i velmi početné obecenstvo. Od května do konce

prázdnin se nám podařilo uspořádat tři úspěšné
akce, mohlo by se říct, že náš cíl se dařilo zdárně
realizovat.
Ale nejspíš bude opak pravdou Je říjen a čím
dál častěji si někteří jetřichovští stěžují na nepořádek na hřišti. Prot o se ptám:“ Proč nikdo z nyní
velice aktivních „stěžovatelů“ neviděl a nestěžoval si na nehorázný „bordel“, který provázel
naše hřiště v posledních letech? Proč nevzal hrábě, lopatu,sekačku a netrávil svůj volný čas tím,
čím pár mladých nadšenců???“
Bohužel si myslím, že mládí je trnem v oku některých našich spoluobčanů. Zapátrejte v paměti a
přijďte se na hřiště podívat dnes, rozdíl je nesrovnatelný. Zkuste se zamyslet,jestli je mladá generace
opravdu tak špatná, jestli je opravdu nutné házet
klacky pod nohy, snažit se uspat dobrou myšlenku a
odradit pár aktivních človíčků od dobrého úmyslu.
Jestli chcete opět nechat hřiště zpustnout a nakonec
úplně zchátrat…
Závěrem bych chtěl poděkovat některým občanům, kteří se nám snažili a snaží pomáhat,jak zkvalitnit provoz jetřichovského sportoviště.
V Jetřichově 10.10.07
Josef Novák nejml.

Hubertova jízda
V sobotu 13.října se za hájovnou v Jetřichově konala Hubertova jízda, kterou uspořádali „přátelé koní“ ve
spolupráci s obcí Jetřichov. I přesto, že předpověď počasí na víkend byla deštivá, ukázalo se sluníčko a nic
nebránilo tomu, aby se koníčci z broumovského výběžku sešli. I když se Hubert konal v Jetřichově po desetileté přestávce, sešlo se zde celkem 13 povozů a 25
jezdců v sedle. Po zahájení se všichni účastníci odebrali
na vyjížďku po okolí Jetřichova a Hejtmánkovic. Celou
Hubertovu jízdu vedl liščím ohonem označený Petr
Kuneš, který spolu s kamarády trasu vyjížďky naplánoval. Protože počasí přálo, naskytl se účastníkům překrásný výhled na podzimní krajinu. Po zhruba dvouhodinové vyjížďce jsme se všichni sešli opět za hájovnou,
kde byl připravený odpolední program s občerstvením
a čekajícími návštěvníky, kteří se přišli pokochat krásou koní.
Odpoledne začalo hodnocením vyjížďky, bylo vybráno naleštěnými postroji upravené spřežení koní
Charlota a Nemo Františka Geislera z Křinic, z jedzců
byl účastníky ohodnocen Oldřich Ducháč z Jetřichova,

který ač deset let na koni neseděl, na tuto akci si
koně zapůjčil a Hubertovu jízdu odjel v sedle. Soutěž za nejlepší vůz vyhrál Ondřej Papež z Heřmánkovic, který si vozík sám vyrobil a v sobotu poprvé
předvedl. Za nejmenšího účastníka v sedle byla
vybrána šestiletá Michalka Zelená a její poník Pik,
na největším valachovi jménem Marfi přijel Milan
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Chudoba, nejmenší spřežení poníků vedl i zároveň
nejmladší kočí Pepa Vlach. Odpoledne pokračovalo
zábavnou soutěží v jízdě spřežení mezi překážkami,
jezdci v sedlech si vyzkoušeli westernovou disciplínu
mezi kužely a nechybělo ani parkurové skákání, které
zahájila Míša Zelená s poníkem Pikem.
Večer pak pokračoval v zaplněném sále Kulturního
domu taneční zábavou s counry kapelou Kamion a ne-

chyběl ani tradiční „soud“, na kterém byli účastníci
Hubertovy jízdy souzeni za své drobné prohřešky
během vyjížďky. Protože se tento „koňácký“ den
vydařil, určitě se za rok sejdeme v Jetřichově znova
a nezbývá než dodat: „život je krásný, ale koně ho
dělají ještě krásnějším.“
Pořadatelé tímto děkují obci Jetřichov a všem,
kteří se na uspořádání této akce podíleli.

Foto z TOUR DE BIER 04
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