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Obec Jetřichov

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Informace z veřejného zasedání obecního zastupitelstva, které bylo svoláno starostou obce 17
prosince 2004 do předsálí kulturního domu.
Z programu : Kontrola usnesení z min.schůze – 14.10.04
Zprávy výborů, komisí a starosty obce
Prodej a pronájem pozemků
Stanovení poplatků za odvoz komunálního odpadu
Kontrolou zápisu z minulé schůze bylo konstatováno splnění úkolů. Předseda finančního výboru
požádal zastupitele o schválení přesunů některých části v rozpočtu obce a předseda stavební komise požádal občany aby požadavky na kácení stromů podávaly v průběhu léta. Bude více času na
posouzení a kácení bude možné využívat v době vegetačního klidu.
Dále upozornil občany aby se vyvarovali různých skládek, zejména na cizích pozemcích.
Jejich likvidace se potom musí zajišťovat nájemní firmou a hradit z rozpočtu obce. Jako příklad
uvedl skládku na „Bělidle“.
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Na obecní úřad byla předložena žádost o zakoupení pozemku č.15 v kú Jetřichov místním
občanem p.Fridrichem Martinem č.p.66. Dále byly podány žádosti o pronájem pozemků převážně v okolí bydliště žadatelů.

Stanovení poplatků za odvoz komunálního odpadu (popelnic).

Na návrh starosty obce, který se chvalně vyjádřil k platební morálce občanů při úhradě poplatků za svoz komunálního odpadu, došlo ke schválení obecním zastupitelstvem aby částka za
svoz zůstala na úrovni loňského roku 2004 to zn. :
Pro dospělé osoby
Děti do 15-ti let (včetně roku dovršení této hranice)
Poplatek ze psů pro rok 2005

240,-Kč/za rok a
124,-Kč/rok.
30,-Kč/rok

Termín úhrady zůstává stejný : do 28.února za I pololetí 2005
do 30.června za II pololetí 2005
Poplatek ze psů se platí jednorázově do 30 března 2005
Horší je však situace u tříděného odpadu (plastů a skla). Svozní firmy si stěžují, že občané
nedodržují pravidla aby do plastu byly vhazovány PET lahve sešlápnuté, ale zejména
v kontejnerech na sklo se objevují sklenice často i s plnými již zkaženými kompoty, sklenice
značně znečištěné i s víčkem a lahve s kovovými uzávěry. Stěžuje to třídění likvidačním firmám
a obci možnost odměny ze tříděného odpadu.
V poslední době se také objevil nešvar, některých občanů, možná ne i jetřichovských,
kteří využívají odpadkových košů na autobusových zastávkách k likvidaci domovního odpadů
nebo předčasné strhávání plakátů a odběr dřeva z obecního lesa. Občané by neměli být
k takovýmto aktivitám neteční a upozornit na tuto skutečnost obecní úřad aby bylo možné nepřístojnostem zamezit. Vrhá to špatné světlo na všechny občany obce.
Ze zprávy starosty obce byl kritický postoj k špatnému hospodaření školského zařízení,
kde obec byla nucena povýšit finanční prostředky na provozní náklady a mzdy o cck. 75.000 ,Kč. Do budoucna je nutné zvážit zda jsou vynaložené finanční prostředky efektivně využívány.
Zejména, kdy školku navštěvuje větší část dětí ze sousedních obcí.
V poslední části příspěvku starosty byla zmínka o činnosti a práci obecních zastupitelů.
Aktivita, kterou zvolení zastupitelé projevovali před volbami, vyprchala a současná aktivita je
na bodě mrazu. Starostovi chybí od zastupitelů větší zájem o dění v obci, projev větší aktivity při
návrzích a nápadech jak obec vylepšovat apod. Zastupitelé by měli více využívat také Jetřichovského zpravodaje pro větší informaci svých voličů ze své činnosti. Naproti tomu by příště občané měli více vážit koho si za své zastupitelé zvolí.

Z jednání výroční valné hromady hasičů
Minulou sobotu tedy přesněji 8.1.se konala výroční valná hromada hasičů za účasti cck
40-ti členů této organizace. Jako host byl přítomen zástupce okrsku pí Köglerová a starosta obce
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p.Doležal. Ze zprávy činnosti, se kterou seznámil p.Valtera, jednatel organizace, vyplynula bohatá činnost jak na úseku organizačním při pořádání hasičských soutěží tak společensko kulturní
činnosti (pálení čarodějnic, plesu, posvícení, i posezení členů s družebními hasiči z Polska).
Když se vezme v úvahu, že členská základna je složena ze 69 členů z čehož je 9 členů do 15-ti
let věku, 18 důchodců a 42 ostatních, veškerá zátěž na činnosti tedy spočívá pouze na několika
aktivních členech.
V loňském roce se družstva hasičů v kategorii mládeže zúčastnila pouze tří soutěží a to v KD při
trojboji mladých hasičů, Vižňovského poháru v pětiboji, a předsezonního víceboje v Meziměstí.
Družstvo mužů a žen mimo okrskové soutěže 22 května a 11 září 5 ročníku o pohár
starosty obce v Jetřichově, se také družstvo mužů účastnilo v červnu u příležitosti 130.výročí
založení dobrovolných hasičů v Broumově, kde náš sbor se účastnil výstavy se stříkačkou DKV
PP6 z dřívějších let i techniky současné a mimo jiné také předvedli stříkačku v činnosti. 20 června pak u příležitosti těchto oslav se družstvo ml.členů zúčastnilo soutěže v hasičském útoku a
broumovského požárního poplachu, kde ze 14-ti družstev obsadilo 5 místo.
Na slavnostním zasedání oslav byl našemu sboru předán pamětní list SDH Broumov
a HZS (hasičská záchranná služba) Broumov.
O týden později pak družstvo žen odjelo do Hejtmánkovic obhajovat pohár starosty obce Hejtmánkovic, ale nepodařilo se pohár obhájit a ze 4 družstev obsadilo 2 místo za místním
družstvem z Hejtmánkovic.

21 srpna pořádali hasiči na požárním cvičišti hasičské odpoledne pro děti, které se i přes
ne zrovna příznivé počasí vydařilo. I když účast dětí nebyla taková jak se předpokládalo, všechny zúčastněné děti mohli být spokojeny zejména, když na závěr bylo pro děti připraveno zvedání
na plošině Doležala Dušana.
19.října byla účast družstva mužů při aplikačním cvičení na kravín ve Vernéřovicích, které je vyhlašováno formou poplachu a místo zásahu je vyhlášeno až při výjezdu.
Není také zapomenuto na členky SDH – starší 18-ti let, kdy u příležitosti MDŽ, provádějí
návštěvu dva členové sboru s kytičkou a přáním hodně zdraví do dalších let. Také pro zlepšení
finanční situace sboru organizují členové každoroční sběr železa a papíru. Na úspěších některých akcí se podílejí i místní podnikatelé, svými sponzorskými dary ať již při soutěži o pohár
starosty, nebo hasičském odpoledni pro děti.
V průběhu výroční valné hromady starosta obce předal u příležitosti 140-ti let založení
obce hasičské v Českých zemích, pamětní list a medaili aktivním členům místního sboru :
Retrovi Miroslavu, Pejchalovi Josefu, Janouškovi Antonínu, Šimonovi Václavu a Prouzovi Miroslavu.
Stužku za věrnost obdrželi: za 40 let Andrš Jiří, 30 let Hanušová Lota, Pumrová Růžena a za 10
let Seidlová Ilona. U příležitosti 60-ti let věku obdržel dlouholetý člen SDH Kaněra Josef dárkový balíček.
Výroční valná hromada rovněž provedla volbu 13-ti členného výboru pro pětileté funkční období. Voleb se účastnilo 38 členů ve věku od 18-ti let. Na mimořádném zasedání v průběhu
valné hromady bylo zvolena základní část funkcí :
Starosta SDH
Koňarik Milan
místostarosta
Valtera Miloslav
jednatel
Kousalová Veronika
velitel SDH
Retr Miroslav
zástupce velitele
Pejchal Josef
Ostatní funkce budou zvoleni až na prvním jednání výboru SDH.
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22 ledna se uskuteční v KD další ročník hasičského trojboje žákovských a dorosteneckých družstev náchodského regionu. Celé dopoledne je KD obležen dětmi soutěžícími o nejlepší umístění a získání pěkných cen, kterých se zúčastňuje až na 400 soutěžících dětí.
29 ledna je také připraven hasičský ples s vepřovými hody a bohatou tombolou. Srdečně zvou pořadatelé. Neseďte doma a přijďte si zatančit.

Koncem roku jsme se rozloučili navždy s paní Franzovou Helenou, která odešla po dlouhé těžké nemoci ve věku 65 let. Paní Franzová pracovala mimo jiné také jako vychovatelka v místní
školce. Jistě si ji budou pamatovat děti, kterým je dnes více jak 30 let a sami mají děti již školou
povinné. Čest její památce.

Rozpis lékařů na stomatologickou službu
15. – 16.01. MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
22. – 23.01. MUDr. Blažek, ZS Police nad Metují
29. – 30.01. MUDr. Neoralová, Horní 109 Teplice n.M.
05. – 06.02. MUDr. Práza, ZS Machov
12. – 13.02. MUDr. Růžičková, poliklinika Broumov

491 582 381
491 543 844
491 581 394
491 547 139
491 523 607

Služba je zajištěna v době od 9.00 do 11.00 hod.

Kam až zamířila škodná
Jistě si občané povšimli, že o letošních vánočních svátcích došlo k rozšíření osvětlení nejen vánočního stromu na křižovatce, další osvětlení nad křižovatkou, ale i osvětlení vůbec u některých
občanů v obci. Každým rokem se obec stává více zviditelněná a to je snad nutné chválit.
Méně potěšitelné je však ta skutečnost, že jsou i tací, kterým něco pěkného vadí a snaží se to za
každou cenu kazit. Bylo tomu tak i u vánočního stromku kdy spodní část osvětlení, kam vandal
dosáhl bylo utrženo a část osvětlení bylo zničeno. Že by alkohol a nebo radost z příchodu nového roku stoupla někomu tak do hlavy, že nemá ani úctu k práci někoho jiného ? Na víc bylo zničeno osvětlení za několik tisíc korun.
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Společenská kronika
V lednu oslaví své životní jubileum 82 let paní Danuše Nováková z Jetřichova č.p.68 Přejeme
pí.Novákové Danuši aby se ve zdraví dožila dalších mnoha let.
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Svoz popelnic v měsíci lednu a únoru 2005
Leden
Únor

17.01.05 a 31.01.05
14.01.05 a 21.02.05
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Statistika k 31.12.2004
Ku konci roku byl stav občanů obce Jetřichova 446 naproti začátku roku
2004, kdy byl počáteční stav k 1.1.2004 449 občanů - byl tedy zaznamenán úbytek o 3 občany.
20 občanů se přistěhovalo a stejný počet se z Jetřichova odstěhovalo.
Narodil se jeden chlapec manželům Doležalovým a 4 občané zemřeli.

Vydává kulturní, školská komise a sociální 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-výroba@cbox.cz
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