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Podzim je v plném proudu a již se prý chystá zima.
Ačkoliv se pro obec v uplynulých dvou měsících nic
zásadního nestalo, máme pro vás několik informací
o proběhnuvších akcích a zároveň několik poznámek
o tom, co se chystá.
Zároveň si jistě povšimnete nového barevného stylu
zpravodaje. Jak je upřesněno níže, z dotace na zřízení
Czech POINTu byla, kromě jiného, pořízena barevná
tiskárna a tudíž se vám budeme snažit od nynějška pravidelně přinášet zpravodaj v živějších barvách.
O to více musíme na tomto místě připomenout, 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 budou i
nadále vítány.

INFORMACE PRO OBČANY:
Usnesení z veřejného zasedání ZO v Jetřichově ze dne 2.10. 2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ZO schvaluje program veřejného zasedání bez výhrad.
ZO souhlasí s kontrolou usnesení z minulého veřejného zasedání ze dne 3.7.2008 s výhradou.
ZO schvaluje finanční zprávu o hospodaření obce k 31.8.2008 bez výhrad.
ZO schvaluje rozpočtová opatření – změny v rozpočtu bez výhrad.
ZO schvaluje firmu AURUM Pardubice pro zpracování nového územního plánu.
ZO schvaluje navýšení nájmu z nebytových prostor od 1.1.2009 o 10%.
ZO bere na vědomí nákup techniky pro Czech-POINT zřizovaný obcí‚ dotovanou částkou
52.000,- Kč.
8. ZO schvaluje příspěvek pro klub důchodců v Meziměstí a TJ jednota Praha – zrakově postižení.
9. ZO schvaluje darování cesty obci od pana Janouška Antonína a pana Kalouse.
V minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali o nově zřizované
službě Czech POINT na zdejším obecním úřadě. Služba již začala od
10.11.2008 fungovat a v tomto článku vás seznámíme se vším, co
poskytuje. V budoucnosti pak budete pravidelně informováni na úředních
dechách i ve zpravodaji o novinkách (např. pravděpodobně od 1.1.2009 si
budou moci řidiči prostřednictvím Czech POINTU zjistit stav bodů, za
spáchané přestupky.)

Co poskytuje Czech POINT
1. V Ý P I S Z K A T AS T R U N E M O V I T O S T Í .
O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může
požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě
listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud
žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Vydání první strany
výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena
na 50,- Kč. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní
číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo
stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. I v
tomto případě je ověřený výstup zpoplatněn stejně. O výpis
lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova
je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě po-

chopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale
i přesné číslo bytu v domě.
2. V Ý P I S Z O B C H O D N Í H O R E J S T Ř Í K U .
O výpis z Obchodního rejstříku České republiky
opět může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat
na základě znalosti IČ obchodní organizace. I zde je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další
strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše
je zákonem omezena na 50,- Kč.
3. V Ý P I S Z Ž I V N O S T E N S K É H O R E J S T Ř Í K U .
I v tomto případě může o výpis z Živnostenského
rejstříku České republiky požádat anonymní žadatel. Výpis
lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.
I v tomto případě je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na
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100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou,
jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.
4. V Ý P I S Z R E J S T Ř Í K U T R E S T Ů .
Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku
trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku
trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné
žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji
obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z
Rejstříku trestů vydán; tuto žádost úřad archivuje dle zákona.
Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat,
musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné
číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří
mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům,
kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně
ověřené plné moci.
V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z
Rejstřík trestů elektronicky, zaplatí klient podle zákona za
tento výpis 50,- Kč jako správní poplatek úřadu za přijetí
žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Na tento
výpis se nevylepuje žádný kolek.
V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku
trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle §11

odst. 1 zákona č. 269/1994S. o Rejstříku trestů v platném
znění – tedy formou papírové žádosti. Systém Czech
POINT umožňuje vytisknout žadateli tuto papírovou žádost již předvyplněnou jeho osobními údaji, které sdělil
obsluze pracoviště Czech POINT. V tomto případě se
neplatí správní poplatek úřadu, ale vylepí se kolek v hodnotě 50,- Kč a žádost úřad pošle ke zpracování na Rejstřík
trestů.
5. P Ř I J E T Í P O D Á N Í P O D L E Ž I VN . Z ÁK . (§ 72)
Na základě novely živnostenského zákona lze veškerá podání obecním živnostenským úřadům podat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech
POINT. Jde o
• ohlášení živnosti
• ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku
• žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí
o udělení koncese.
Způsob tohoto podání vám upřesní na kontaktním
místě.
(zpracováno a podrobnosti na http://www.czechpoint.cz)

Svozy komunálního odpadu
Jetřichov
(svozy v pondělí)

Bělidlo
a směr Hynčice
(svozy středa)

17.11.2008

19.11.2008

1.12.2008

3.12.2008

15.12.2008

17.12.2008

29.12.2008

31.12.2008

Společenská rubrika
Tato rubrika ve zpravodaji již vycházet nebude. Zveřejňováním a blahopřáním k životnímu jubileu by se
vydavatel zpravodaje (obec Jetřichov)
mohl dostat do konfliktu se zákonem
na ochranu osobních údajů.
(V případě, že bude někdo chtít nějaké jubileum zveřejnit, musí k tomu
dotčená osoba dát písemný souhlas)
Rubriku by bylo možné využít
k různým společenským oznámením,
poděkováním, apod. za předpokladu
souhlasu s uveřejněním osobních údajů.
Jak rubriku dále využít proto ponecháváme na názoru čtenářů.

Když rozbolí zuby
8. - 9.11.

MUDr. Daniel Blažek, 17. listopadu 388, Police n/Met.,
tel. 491 543 844
MUDr. Jaroslava Neoralová, Horní 109, Teplice n/Met.,
15.11.
tel. 491 581 394
MUDr. Jan Kubec, 17. listopadu 291, Police n/Met.,
16.11.
tel. 491 543 398
MUDr. Dana Kapitánová, 5. května 14, Meziměstí,
17.11.
tel. 491 582 381
22. - 23.11. MUDr. Josef Práza, Zdrav.střed. Machov 119,
tel. 491 547 139
29. - 30.11. MUDr. Ladislav Růžička ml., Masarykova 30, Broumov,
tel. 603 479 132
MUDr. Miloš Pastelák, Sadová 44, Broumov,
6. - 7.12.
tel. 49 1524 334
13. - 14.12. MUDr. Alena Slezáková, Masarykova 30, Broumov,
tel. 491 523 607
20. - 21.12. MUDr. Ludvík Neoral, 17. listopadu 291, Police n/Met.,
tel. 491 541 654
Bc. J. N. Ogriščenko – dentista, ZS VEBA, Olivětín 66,
24.12.SV
Broumov, tel. 491 502 425
MUDr. Vjačeslav Ogriščenko, ZS VEBA, Olivětín 66,
25.12.SV
Broumov, tel. 491 502 525
MUDr. Miloš Pastelák, Sadová 44, Broumov,
26.12.SV
tel. 49 1524 334
MUDr. Jaromír Kopecký, 17. listopadu 291, Police
27.12.
n/Met., tel. 491 543 543
MUDr. Libor Kapitán, 5. května 14, Meziměstí,
28.12.
tel. 491 582 381
01.01.09.SV MUDr. Ladislav Růžička, Masarykova 30, Broumov,
tel. 491 521 839
(http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/Na-Broumov_cel_.08.rtf)
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Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR za obec Jetřichov
Kolo
1.
2.

číslo
1
2
3
4
5
6

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

353
353

121
78

34.28
22.10

121
78

97
78

80.17
100.00

Legenda:
Celkový vítěz: Trpák Pavel MUDr.

Kandidát
příjmení, jméno, tituly

Volební
strana

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Počty hlasů
1.
2.
kolo
kolo
29
44
18
X
6
X
22
34

% hlasů
1.
2.
kolo
kolo
29.89
56.41
18.55
X
6.18
X
22.68
43.58

Trpák Pavel MUDr.
Gangur Jiří
Sobotka Jan Ing.
Adamec Ivan Mgr.
Vobořil Zbyněk prof. MUDr.
DrSc.
Kulich Jiří RNDr.

ČSSD
KSČM
USSOSVPM
ODS

ČSSD
KSČM
US-DEU
ODS

ČSSD
KSČM
BEZPP
ODS

Nestran.

Nestran.

BEZPP

21

X

21.64

X

SZ

SZ

SZ

1

X

1.03

X

Výsledky voleb do zastupitelstva kraje za obec Jetřichov
Voliči
v seznamu
353

Vydané
obálky
137
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Č.
1
3
7
13
18
32
33

Název
Komunistická str.Čech a
Moravy
SNK Evropští demokraté
Volba pro kraj
NEZÁVISLÍ
Strana zelených
Strana zdravého rozumu
Sdruž.pro rep.Republ.str.Čsl.

Volební
účast v %
38.81
Platné
hlasy
Celk. v %
17 14.52
1
2
10
2
1
0

0.85
1.70
8.54
1.70
0.85
0.00

Odevzdané
obálky
133

% platných
hlasů
87.97
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Č.
37
42
47
48
50
53

Podrobné výsledky voleb na www.volby.cz

Platné
hlasy
117

Název
SDŽ-Strana důstojného
života
Volte Pr.Blokwww.cibulka.net
Občanská demokratická
strana
Česká str.sociálně demokrat.
Koalice pro Královéhradec.kraj
Děln.str.-zrušení popl.ve
zdr.

Platné
hlasy
Celk. v %
2
1.70
7

5.98

25 21.36
36 30.76
10

8.54

4

3.41

PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍ A OBČANŮ
Činnost hasičů za září a říjen 2008
HASIČSKÁ SOUTĚŽ O POHÁR STAROSTY
Jak již bývá několik let zvykem, pořádali jsme druhou
sobotu v září, tj. 13. září 2008, na hasičském hřišti v Jetřichově, hasičskou soutěž „O pohár starosty Jetřichova“.
Začátek soutěže byl asi o půl hodiny odložen, protože jsem
čekali na některá hasičská družstva, která se přesouvala ze
soutěže z Broumova. K oficiálnímu zahájení soutěže nastoupilo 8 družstev mužů a 4 družstva žen.
Každé družstvo absolvovalo dva požární útoky, oba
časy se sčítaly. Po startu musel každý člen družstva překonat kladinu, pokračovat na ponton a na základnu. Při pádu
z kladiny nebo z pontonu se každý musel vrátit na startovní čáru. Následoval požární útok, na koš se připevnilo

ventilové lanko, voda se sála z nádrže. Terče se shazovaly do
kříže. Při diskvalifikaci se počítaly 2 minuty.
Z pontonu do ledové vody naštěstí nikdo nespadl. Při velmi chladném počasí by to nebylo nic příjemného. Soutěž se bez
větších problémů vydařila, jídla a pití bylo dost a ani chladné
počasí neodradilo množství přihlížejících.
Pořadí družstev bylo následující:
Ženy:
1. místo Hejtmánkovice
2. místo Martínkovice „B“
3. místo Jetřichov
4. místo Martínkovice „A“
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51,84 + 58,38
52,47 + 60,28
D + 76,75
D+D

Muži:
1. místo Nowa Wies Klodzka
2. místo Hejtmánkovice
3. místo Teplice n. M.
4. místo Jetřichov
5. místo Hynčice
6. místo Vižňov

7. místo Meziměstí
8. místo Martínkovice

60,05 + 56,66
64,09 + 52,87
77,78 + 64,13
63,13 + 85,06
81,03 + 90,87
D + 55,10

58,46 + D
60,9 + 118,1

Absolutními vítězi se staly ženy z Hejtmánkovic, které měly nejen nejrychlejší útok ze všech, ale také nejlepší celkový
čas.

Poděkování patří obecnímu úřadu, který zajistil poháry na první tři místa u žen i mužů.Tímto také musíme poděkovat
všem sponzorům, kteří přispěli pěknými cenami.
HUBERTOVA JÍZDA
V sobotu 11. října 2008 náš sbor zajišťoval kompletní občerstvení na taneční zábavě u příležitosti konání Hubertovy jízdy.
Zábava se vydařila a za doprovodu hudební skupiny Doteky se tančilo do ranních hodin.

Z činnosti TJ SOKOL Jetřichov
NOHEJBAL
Okresní soutěže v nohejbalu 2. třídy se tento rok zúčastnilo 12 družstev. Byli jsme rozděleni do dvou skupin –
sever a jih. My jsme hráli skupinu severní. Zápasy skupiny
se odehrály na jaře, o výsledcích jsem se vás snažil průběžně seznamovat.
V podzimní části se začalo hrát s týmy z druhé skupiny, aby bylo možné určit celkové pořadí družstev z obou
skupin dohromady. Jelikož jsme po jarní části skončili na
čtvrtém místě, hráli jsme o konečné 5.-8. místo. Tady
uvádím podzimní výsledky: Rožnov B – Jetřichov 2:3,
Jetřichov – Smržov 3:2, Jetřichov – Rožnov B 4:1, Smržov
– Jetřichov 2:3. Jelikož jsme v jarní části prohráli s Dolní
Radechovou a tento výsledek se nám započítával, skončili
jsme celkově na 6. místě. Vidíte, že podzimní část se nám
opravdu povedla.
Bohužel, jak je už u nás dobrým zvykem, na jaře začínalo hrát deset hráčů, ale na podzim jsme měli problémy
abychom hráli 4. Osobně si myslím, že jsme odehráli velice dobrou sezonu, vzhledem k tomu, že jsme po letech

znovu začínali od nuly. Doufám, že nás bude chodit trénovat
tolik, abychom mohli příští rok opět hrát o cenné body v soutěži. Samozřejmě bychom chtěli, aby nás chodily podporovat
opět (davy) fanoušků, kam jinam taky v pátek odpoledne, že?
Tolik tedy k odehrané soutěži. V zimním období samozřejmě nezahálíme, jezdíme hrát každou neděli do Broumova
do sokolovny. Asi od poloviny listopadu bychom chtěli začít
chodit hrát do místního kult. domu. Jednalo by se o úterky od
19-ti hodin asi na hoďku a půl. Uvítali bychom, kdyby přišli i
jiné tváře, než na které jsme celý rok zvyklí. O letním turnaji
bylo vidět, že nohejbal hraje docela dost jak starších tak i mladších hráčů.
V zimním období přece nemusíte sedět jen u televize. Uvítáme každého se zájmem o nohejbal. O svátcích bychom chtěli
opět uspořádat Vánoční turnaj trojic a bylo by dobré, kdyby se
jej zúčastnilo více místních družstev než cizích. Za všechny
nohejbalisty děkuji všem, kteří nám celou sezonu drželi palce a
zdravím
nohu vejš Dušan Doležal

Z*P*R*Á*V*I*Č*K*Y * Z * M*A*T*E*Ř*I*N*K*Y
Školní rok 2008 – 2009
byl zahájen v plném obsazení – máme zapsaných 25
dětí. Některé docházejí na 5 dní v měsíci a některé na 4
hodiny denně dle ustanovení § 63 zákona č. 117/1995 Sb.
V průběhu školního roku se počty těchto dětí budou měnit
a začnou chodit na celý den.
Děti vzdělávají ved. p. uč. Venclová Marie, p. uč.
Endlerová Marie a vypomáhá jim školnice p. Veverková
Jaroslava. O plná bříška se starají p. kuchařka Staniková
Věra, a ved. ŠJ Machová Hana. Všichni se snaží, aby se
děti v zařízení cítily velmi dobře a spokojeně.
Od šk. r. 2007-2008 je pro nás povinný „Rámcově
vzdělávací program“ pro předškolní vzdělávání. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích,
které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem
spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zaměřená činnost, ve které pedagog s
dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení ve skupinách, individuálně i
frontálně. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Náš vzdělávací program má název „Hrajeme si celý
den“. Z tohoto názvu vyplývá, že se děti učí převážně
hrou.
Akce pro tento školní rok: 1x za měsíc jezdíme
autobusem do divadla v Broumově na pohádky či koncerty. Děti se také seznamují s městem – prohlídky vlakového

nádraží, autobusového nádraží, pošty, banky, náměstí s předvánoční výzdobou, prodejny – výlohy, někdy si mají možnost i
pohrát v dětském koutku za MěÚ.
Jako každý rok, tak i letos nás navštíví 5. prosince Anděl, Mikuláš a čert.– přiletí k nám ze ZŠ Meziměstí. Tradičně
nás čeká ke konci prosince „Vánoční besídka“ s nadílkou. V
jarních měsících budeme dojíždět na plavecký výcvik do bazénu v Náchodě. V květnu potěšíme naše maminky a babičky při
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vystoupení ke Dni matek. Ke konci školního roku vyrazíme s dětmi na školní výlet.
V tomto školním roce se zaměříme na rekonstrukci
a vybavování školní zahrady. Během velkých letních
prázdnin plánujeme rekonstrukci hygienického zařízení
pro děti.

Máme před sebou spoustu práce, ale hlavně spoustu
pěkných společně strávených dní. A my ve školce se snažíme,
aby pro nás všechny byly milou vzpomínkou.
V Jetřichově dne 31. 10. 2008
Vedoucí učitelka Venclová Marie

Hubertova jízda 2008
V sobotu 11. října uspořádali jetřichovští koňáci Hubertovu jízdu, která se stejně jako vloni konala na louce za
hájovnou. Po rozplynutí ranní mlhy zasvítilo sluníčko, a
proto se tu sešlo celkem 33 jezdců v sedle a 15 povozů. Po
zahájení se všichni účastníci odebrali na vyjížďku, která
byla letos naplánována po lesních a lučních cestách. Krásné počasí babího léta všem naskytlo mnoho krásných pohledů na okolí Jetřichova. Místní krajinu obdivovali zvláště přátelé, kteří nejsou zdejší a na tato místa se podívali
poprvé. Liškou byl stejně jako vloni Petr Kuneš, který
zároveň celou Hubertovu jízdu vedl.
Po zhruba dvouhodinové vyjížďce jsme se znovu sešli
za hájovnou, kde už čekali diváci, kteří se přišli na koníčky
podívat. Bylo krásné vidět například rozzářené oči dětí z
Dětského domova, které se nechaly vyfotit s lišákem.
Odpolední program pokračoval dostihem sedlových
koní, který vyhrála Markéta Dostalová, druhé místo obsadila Jitka Schmidová a třetí Zdenda Jirman. Po malém
občerstvení dál pokračovalo zábavné soutěžní odpoledne
parkurem, kterého se zúčastnilo sedm jezdů. Tady první
místo vybojovala Alena Řezníčková, druhé Markéta Dostalová s Ritou, třetí Zdenda Jirman s Princeznou. Poslední
soutěží pro sedlové koně byla westernová jízda. Mezi
dvanácti soutěžícími vyhrála Irena Kolbová, druhá Alena
Řezníčková, třetí Jitka Schmidová.
Pro povozy byla připravena vozatajská soutěž, která
spočívala v projetí branek z balíků slámy a kuželů a byla
měřena časem. Soutěže se zúčastnilo osm povozů. V kategorii lehkých spřežení vyhrál Karel Nývlt z Police, druhý
byl Vladimír Hrudík ze Žďáru n.Met., třetí Miroslav Tomáš se spřežením Ondry Papeže. V kategorii chladnokrevných spřežení první místo obsadil František Dostal ze stáje
Hefra Broumov, druhé místo František Geisler, který své
spřežení opět představil s nablýskanými postroji a na třetím místě se umístil Antonín Navrátil, který se svými koníčky přijel ze Slavného.
Po celou dobu zábavného odpoledne panovala dobrá
nálada, na závěr byli vyhodnoceni tito účastníci Hubertovy

jízdy: Honza Vlach jako nejmenší účastník v sedle, Ondra
Papež, který své spřežení s krásným červeným vozíkem doplnil
o stejné oblečení celé posádky, Jiří Votava, který se svým kolegou Kubou přijel v indiánském oblečení, a navíc stejně jako
vloni zapůjčil koně ze svého ranče Vápenka. Na těchto koních
na vyjížďku jeli Olda a Josef Ducháčovi.

Během odpoledne měli diváci možnost svézt se nejen v
některém z povozů, ale i v sedle. Mohli tak sami poznat, že
NEJKRÁSNĚJŠÍ POHLED NA SVĚT JE ZE HŘBETU KONĚ. Večer se konala v sále Kulturního domu taneční zábava,
jejíž součástí byl "soud". I letos se zde účastníci Hubertovy
jízdy zpovídali ze svých prohřešků během vyjíždy. Díky krásnému počasí a díky lidem, kteří se postarali o uspořádání této
akce, díky všem, kteří nějak pomohli se i letošní Hubertova
jízda povedla. Tak nashledanou za rok...
Jana Hrábková

Povídání cestovatele s velkoplošnou projekcí
Dne 29.11.2008 od 17:56 hod. proběhne v kulturním
domě v Jetřichově přednáška našeho velkého cestovatele KREJČI.Tento dobrodruh prošel kus země a
hodlá vás vtáhnout do svých příběhů, které zažil.
Celé povídání bude doplněno velkoplošnou projekcí s
fotografiemi. Vzhledem k velkému obsahu jeho putování, musí přednášku rozložit do dvou termínů.

V první časti se podíváme do Ruska, Mongolska, Číny,
ve které vrcholily přípravy na olympijské hry a do Tibetu.
Délka je odhadována cca na 2 hod. Pivo a limo zajištěno. Vstupné dobrovolné. Druhá část bude v co nejkratším
možném termínu. Moc se těšíme na vaši návštěvu.
Za kolektiv Jan Školník
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