ČÍSLO 6/2007, vychází do 12.12.2007
(PROSINEC 2007 – LEDEN 2008)

IX. ročník
www.jetrichov.cz

VYDÁVÁ OBEC JETŘICHOV
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Na tomto místě jsme Vás v minulém čísle kromě jiného informovali o změnách, které by se měly
objevit v „novém“ Jetřichovském zpravodaji a také
o jeho dvouměsíční periodicitě. Určitě jste proto
překvapeni, že se k Vám nové číslo dostává již nyní. Zdůvodnění je jednoduché. Rozhodli jsme se, že
pro Vás vydáme Vánoční speciální číslo.
Od ledna 2008 by pak měl „nový“ Jetřichovský
zpravodaj vycházet tak, jak bylo stanoveno, tedy
s uzávěrkou desátého v měsíci, kdy vychází. První
číslo roku 2008 by tedy vyšlo do konce měsíce ledna s uzávěrkou do 10.1.2008.
Opět upozorňujeme na to, že přispívat do zpravodaje a podílet se na jeho obsahu a vzhledu, může
každý, kdo projeví zájem. Taktéž uvítáme jakékoliv
připomínky, návrhy a nápady ke zkvalitnění. Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v tiráži.

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
Báječný nedělní oběd
Také něco o hřišti

PŘÍSPĚVEK STAROSTY

OBEC INFORMUJE:
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
obce Jetřichov
se koná dne 20.12.2007 od 18:30 hodin
v kulturním domě.
Přijďte na poslední veřejné zasedání v tomto roce!
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

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

1.1.2008

Telefon

(viz. http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=6679)
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SVOZY KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Jetřichov – kromě Bělidla a silnice na Hynčice

Bělidlo a silnice na Hynčice

(svoz v pondělí):

(svoz středa):

17.12.2007 a 31.12.2007

19.12.2007 a 2.1.2008

14.1.2008 a 28.1.2008

16.1.2008 a 30.1.2008

Z Č I N N O S T I H AS I Č Ů
Zpráva o činnosti hasičů 10+11/2007
o Dne 13.10.2007 pomáhali hasiči při pořádání zábavy u příležitosti Hubertovy jízdy. Naši členové zajišťovali v režii SDH občerstvení ve výčepu, baru a v kuchyni. Zábava se za hojné účasti návštěvníku vydařila.
o Dne 4.11.2007 se hasiči zúčastnili aplikačního cvičení okrsku Meziměstí. Jednalo se o zásah u lesního požáru v Hynčicích nad rybárnou. K výjezdu se za účasti obou hasičských aut sešel potřebný počet aktivních
členů.
o Dne 27.10.2007 jsme se vypravili do Polska, kam jsme byli pozvání k přátelskému posezení s dobrovolnými hasiči z Nowe Wsi.
o Dne 10.11.2007 bylo uspořádáno vesnické cvičení, které mělo prověřit připravenost hasičské techniky k
požáru. Byl proveden zásah při požáru lesa v lesních domkách.
o Dne 24.11.2007 jsme pořádali již tradiční posvícenskou zábavu s vepřovými hody. K tanci a poslechu hrála
hudební skupina BTK z Police nad Metují. I přes průměrnou návštěvnost se zábava vydařila a všichni se
bavili až do časných ranních hodin.
Na leden 2008 připravujeme:
12.1.2008 – Výroční valná hromada
26.1.2008 – Tradiční hasičský ples

V ÁN O Č N Í B E S Í D K A

Základní a mateřská škola Jetřichov
pro Vás již tradičně připravila
VEŘEJNÉ VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ,
které se uskuteční 19. prosince 2007
od 17 hodin v kulturním domě.
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ZIMNÍ ZPRAVODAJ ZE ŠKOLY
Letos nás zima překvapila zase o něco dřív, ale přesto jsme si podzim ve škole užili:
∗

∗

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

V září jsme se ještě probouzeli z letního lenošení a zjišťovali, co všechno jsme přes
prázdniny zapomněli. Nebylo to tak zlé. V říjnu už jsme pracovali na plné obrátky. Naše nové spolužačky z první třídy – Hanička, Terezka a Míša - si rychle zvykly na školní
rytmus a dnes už je nic nezaskočí. Spolužáci z druhé a třetí třídy také oprášili své vědomosti bez problémů.
∗ 9. října jsme se vydali na naší první letošní exkurzi na Den textilních řemesel do
Muzea Boženy Němcové v České Skalici. Vyrazili jsme po stopách Krtečka a seznamovali jsme se se zpracováním lnu až ke krtečkovým kalhotkám: předem máčený len jsme lámali, česali, předli, tkali, barvili, stříhali, šili a prali jako za starých časů. Bylo to poučné i zábavné. Kromě studeného počasí se nám celý den
vydařil.
Až do 7. listopadu jsme jezdili každý týden na plavecký výcvik do Náchoda. Jako každoročně se plavání
zúčastnily i děti z mateřské školky. Všichni zdatně uplavali závěrečný závod a domů si odnesli „Mokré vysvědčení“. Tato akce je všeobecně velmi oblíbená a pro tělesný vývoj dětí přínosná. Ne ve všech školách a
školkách je však takovou samozřejmostí jako u nás v Jetřichově. Letošní výcvik finančně podpořila Obec
Jetřichov, za což děkujeme nejen my pedagogové, ale hlavně děti a rodiče.
V listopadu jsme ještě shlédli pěkné divadelní představení v broumovském divadle na motivy pohádky
H.Ch.Andersena Ošklivé kačátko.
A co nás ještě čeká do konce roku?
Všechny naše aktivity se budou točit kolem adventu a vánoc:
5.12. se přijde na děti podívat, tak jako každoročně, Mikuláš s čerty i andělem.
V broumovském divadle uvidíme ještě jednu Vánoční pohádku.
Ve druhém adventním týdnu připravujeme pro děti vánoční dílny. Budou se v nich seznamovat s různými
vánočními zvyky, obyčeji, výtvarnými technikami a jistě si domů odnesou nejeden pěkný výrobek.
Začali jsme již pilně nacvičovat na veřejné vánoční vystoupení, které se letos uskuteční v kulturním domě
v posledním adventním týdnu. Přesné datum a čas zveřejní Kulturní komise Obce Jetřichov.
A pak už si budeme užívat zasloužených zimních prázdnin, abychom se odpočatí sešli v novém roce 2008.

JAK VIDÍ VÁNOCE DĚTI

*************************************************************************************

Tatínek mívá
radost ze
všeho, co dostane pod
stromeček.
Dokonce i ze
mne.

Kapra mám
moc rád. Musí
být ve vaně, a
tím je vyřazená z koupání.

Na Štědrý
Za každý dávečer bývám
rek slušně
poděkujeme a dlouho vzhůru,
hlavně se dí- protože rodiče si hrají
váme, jestli
strašně dlouho
stojí za to.
se vším, co
dostanu.

K zabalenému
dárku jsem
přistoupil
něžně
s kudlou
v ruce.

*****************************************************************
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Z AJ Í M AV O S T I
Rekonstrukce "Zvoničky"
Jak si již možná někteří obyvatelé Jetřichova všimli, byla opravena "Zvonička" a její okolí. Chátrající zbořenina (sloužící především ke scházení výrostků, kteří ji pouze dále devastovali) byla společně s přilehlým pozemkem prodána do soukromých rukou a tak mohla být provedena její kompletní rekonstrukce společně s
úpravou jejího okolí. (Převzato z internetových stránek, kde je ke shlédnutí i více fotografií)
Před opravou

Po opravě

- Podrobněji v některém z příštích čísel -

Opětovně upozorňujeme na výměnu řidičských průkazů!
Odbor dopravy Městského úřadu Broumov upozorňuje všechny občany, kteří mají řidičský průkaz vydaný
do konce roku 1993, že jsou povinni si jej vyměnit do 31. prosince 2007.
Lhůta od podání žádosti k převzetí nového řidičského průkazu je zpravidla do 15–20 dní. Pokud potřebujete
jezdit již od začátku nového roku, nenechávejte výměnu na poslední chvíli!
Výměnu řidičských průkazů provádí odbor dopravy Městského úřadu Broumov – pracoviště evidence řidičů. Zde vám bude poskytnut potřebný formulář a podány potřebné informace.
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Tato výměna je do konce tohoto roku bezplatná.
Od 1.1.2008 pak bude výměna výše uvedených řidičských průkazů podléhat správnímu poplatku 50,- Kč.
(Řidič, který při kontrole od 1.1.2008 předloží neplatný řidičský průkaz se dopouští přestupku, za který mu
může být uložena na místě pokuta až do výše 2000,- Kč blokově nebo ve správním řízení do 2500,- Kč.)
Nechcete již řídit a řidičský průkaz nepotřebujete?
Pokud již nechcete řídit a řidičský průkaz nepotřebujete, můžete se ho vzdát. K tomuto je nutné řidičský
průkaz odevzdat na odboru dopravy Městského úřadu Broumov spolu s předložením písemného oznámení o
vzdání se všech řidičských oprávnění – potřebný tiskopis lze vyplnit na místě. Při tomto úkonu je nutné předložit též platný doklad totožnosti.
Výjimečně!
Vzdát se řidičských oprávnění a vrátit řidičský průkaz můžete
dne 19.12.2007 od 15:00 hod. do 17:00 hod. na zdejším obecním úřadu!
Zde Vám budou též poskytnuty případné informace k výměně řidičského průkazu.

Oprava křížku
Malá záhada zdá se býti objasněna. U zatáčky za horní křižovatkou, směrem
na Pasa, se po levé straně nachází pomníček. Mnozí si jistě všimli, že ho již delší
dobu na vrcholu nezdobil poměrně zajímavý křížek. Zřejmě vandalové nebo
zloděj, říkal si každý.
Ale vše je zřejmě jinak! Křížek, a navíc renovovaný, je opět na svém místě!
Pokud někdo ví podrobnosti, rádi je ve zpravodaji zveřejníme. Popravdě, každý
byl již smířen s tím, že křížek zmizel v nenávratnu.
(JZ)

P Ř Í S P Ě V K Y Č T E N ÁŘ Ů
Báječný nedělní oběd
Je neděle 2.12. něco kolem 11:30 hod. dopoledne. Pro někoho první adventní neděle, pro ostatní, jako každá jiná.
Někdo si k dobrému obědu pustí do ouška pěknou hudbu a někdo třeba sleduje program, který právě běží v televizi.
V našem okolí se už pomalu stává tradicí, že nám k nedělnímu obědu hraje úplně jiná kapela – „cirkulárka“. Je až
neuvěřitelné jak jeden ….. (dle potřeby čtenáře) dokáže několika desítkám lidí zpříjemnit nedělní odpočinek. Aby toho
rámusu nebylo málo, tak se kolem 12 hodiny o kousek dál roztáčí další pila.
To už byly cirkulárky dvě. Vím, že dokud nedělní klid nebude upravovat obecní vyhláška, tak s lidskou bezohledností
nikdo nic nezmůže.
A co říci na závěr?! Není nad to, mít skvělé sousedy.
Kouba Michael

Také něco o hřišti
V minulém čísle JZ jsme měli možnost přečíst si článek týkající se užívání hřiště TJ Sokol Jetřichov. Název a především obsah zmíněného článku jistě upoutal nejen mou pozornost. Nejen že je napsán tendenčně, ale nezasvěcení mohou dokonce po přečtení dospět k závěru, že (nejmenovaní) pošetilí mocní házejí skupině aktivních človíčků klacky pod
nohy a snaží se uspat dobrou myšlenku a odradit je od dobrého úmyslu!
Těžko pochopitelný je i dotaz a zde cituji: „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???“.
To si opravdu někdo může myslet, že jedna jarní úprava kurtů a údržba hřiště po necelou jednu (slovy jednu) sezonu
(vše na náklady TJ Sokol), mu dává právo hanět práci všech těch, kteří sportovní areál nejen vlastně z ničeho svépo-
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mocně vybudovali, ale
také
v předcházejících
sezonách
pravidelně
brali do rukou hrábě,
lopaty, motyky a sekačky
i spoustu jiných nástrojů
a trávili svůj volný čas
tím, že hřiště každoročně
uváděli
do
provozuschopného
stavu
(a
vlastně se jednalo o stále
tytéž nadšence, kterým
jen přibývaly vrásky). A
většinou to bylo pro ty,
kteří pak pouze přišli a
bez práce si zasportovali
Žádný
nehorázný
„bordel“
v posledních
letech na hřišti nebyl!
Jako důkaz poslouží to,
že se na hřišti v roce
2005, mohly konat oslavy 750 let založení obce,
kdy hřiště bylo nejen
upraveno, ale i celkově
obnoveno. Poté se každý
rok pravidelně upravovalo a bylo možné jej využívat! (např. každoroční cyklistické memoriály)
Nikomu není mládí trnem v oku, nikdo si nemyslí, že mladá generace je opravdu tak špatná, nikdo nikomu nehází
klacky pod nohy a nikdo se nesnaží uspat dobrou myšlenku. Každý rozumně uvažující člověk přece musí pochopit, že
dodržování základních dohodnutých pravidel, mezi něž bezesporu patří i udržování pořádku, musí být důsledně vyžadováno. Svou roli zde sehrává i fakt, že se nikdo nechtěl stát členem TJ Sokol a tak musely být přijata i dohodnutá opatření.
Nikdo ze současných členů prostě jen nechce, aby hřiště dopadlo jako například „zvonička“, než byla obnovena. Navíc kromě využívání areálu bylo využíváno i vybavení (míče, sítě, apod.), které má též svou hodnotu.
A proto se na závěr ptám: Skutečně byl na konci sezony v kabinách takový pořádek, jako při jarním předávání klíčů?
Kdo zodpovídal za půjčování klíčů a dohlížel na pořádek? Co nového bylo na hřiště pořízeno za zisk z uspořádaných
akcí? Vrátily se vynaložené prostředky na údržbu? Jak bylo o využívané vybavení pečováno? Byla obnovena upadající
sportovní činnost? To jsou základní otázky, které by měly být zodpovězeny, aby mohl někdo hodnotit úspěšnost své činnosti a kritizovat ostatní za to, že se snaží dodržovat dohodnutá pravidla.
Předkládám také několik fotografií, které dokreslují fakta mnou výše popisovaná.
Za TJ Sokol Jetřichov
Martin Doležal
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Vážení spoluobčané.
Končící rok 2007 je pro nás další etapou bilancování činnosti obce.Vstup do roku 2007 byl pro obec počátkem dalšího volebního období.Zastupitelstvo obce zvolené v říjnu roku 2006 má před sebou mnoho úkolů a to s činností místní
správy, chodu obce, základní školy a mateřské školky. To jsou jen základní činnosti, které je nutné preferovat.
Vzhled a čistota obce je snad samozřejmou starostí obce, ale nejenom obce. Mnoho obyvatel Jetřichova včetně chalupářů, se snaží zvelebovat okolí svých domů, podnikatelé okolí svých provozů a tím přispět k zviditelnění Jetřichova –
obce čisté a upravené. Možná to pomůže probudit ty, kteří ještě kolem svých domů neměli čas pořádek udělat.
Musím zde pochválit našeho Tondu Janouška a jeho partu Libora Prouzu a Tondu Brádlera, kteří se o vzhled a čistotu zaslouží nejvíce.
V letošním roce došlo vícekrát k vandalství na autobusových zastávkách, komu asi překáží makro-výplně, odpadkové
koše a lavičky? Nechodíte náhodou nevšímavě okolo?
Pochvalu zaslouží také p. Horažďovský, který odkoupil od obce pozemek „u Zvoničky“ a včetně likvidace odpadu
uvedl do původního stavu „Zvoničku“. Toto všechno na vlastní náklady.
Malá reakce na článek ve zpravodaji č. 5/2007 – „Sportoviště nebo oraniště aneb pošetilost mocných“. Před dvěma
lety obec slavila 750 let založení obce, tyto oslavy se konaly na tomto hřišti, obec toto zvelebila nemalou finanční částkou, žádné oraniště ani „bordel“ tam nebyl, to bylo jasné z ohlasů návštěvníků oslav. Uvedený článek je urážkou všech,
kteří toto sportoviště vybudovali, party „fotrů“ a někdy i jejich dětí, kteří tento stánek z oraniště dotáhli do podoby dnešní.
Problém nastal generační změnou, nenašla se taková perfektní parta „fotrů“, kteří udělají něco pro svoje ratolesti a pro
sportovní vyžití všech. Věřím tomu že se najde někdo, kdo vrátí tomuto zařízení punc sportovního stánku Jetřichova.
V letošním roce se řešil problém zachování základní školy a mateřské školky. Zastupitelstvo na svém zasedání rozhodlo další rok toto zařízení zachovat. Rozhodující bude kolik žáků bude v této škole příští školní rok, což bude jasné po
zápisu.
Investiční záměr, výstavba malé čističky odpadních na „Bělidle“ zastupitelstvo zrušilo a rozhodlo byty odprodat nájemníkům. Tento prodej je v současné těsně před uzavřením kupních smluv.
Skládka „Pasa“ – ukončeno vytěžení nebezpečného odpadu, provedeno závěrečné vzorkování podzemních vod a
vyhodnocení celkové akce.
Toto je nepatrný přehled dění v Jetřichově – místní zpravodaj a internetové stránky obce informují všechny občany
podrobně o činnosti obecního zastupitelstva a zasedání zastupitelstva jsou vždy veřejná.
Na závěr všem přeji příjemné Vánoce, zdraví, spokojenost a pohodu v roce 2008.
Starosta obce Jaroslav Doležal
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