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Pro volné chvíle

Konec roku klepe na dveře a tak jsme pro Vás
připravili závěrečné číslo zpravodaje tohoto roku.
V době avizované uzávěrky listopadového čísla bylo jen
málo příspěvků a tak jsme s vydáním zpravodaje
počkali až na tento měsíc a dostáváte tak do ruky
zároveň vánoční a novoroční číslo.
Celý tento rok byl poněkud zvláštní a to nejen co
se ekonomiky a politiky týče, ale i počasí se asi
„zbláznilo“. V říjnu, shodou okolností v době konání
Hubertovy jízdy (podrobnosti uvnitř), napadlo tolik
sněhu, že bylo možné již vyrazit na běžkách (bylo by
možné uspořádat skierink). Následně se pak v
listopadu teploty vyšplhaly tak vysoko, že padlo několik
teplotních rekordů a bylo i několik dní vyloženě „babího
léta“.
Doufejme tedy, že se počasí umoudří a nastolí tu
klasickou bílou zimní náladu vánoční. A i pokud se tak
nestane, přeji všem čtenářům zpravodaje

jménem těch, co ho pro Vás připravují, příjemné prožití Vánoc, bohatého Ježíška a
v novém roce 2010 především pevné zdraví,
pohodu a spokojenost, aby aspoň částečně bylo
naplněno přání z titulní strany.
Jetřichovskému zpravodaji pak přeji především co
nejvíce příspěvků a přispěvatelů, aby bylo v příštím
roce o čem psát a zpravodaj byl pro čtenáře
atraktivnější.
Děkuji všem za příspěvky a zachovejte nám přízeň.
Za tvůrce zpravodaje Martin Doležal

INFORMACE PRO OBČANY:
Usnesení z veřejného zasedání ZO v Jetřichově ze dne 8.10.2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

ZO schvaluje program veřejného zasedání bez výhrad.
ZO souhlasí s kontrolou usnesení z minulého veřejného zasedání ze dne 29.6.2009 bez výhrad .
ZO schvaluje zprávy finančního a kontrolního výboru bez výhrad (jsou přílohou usnesení).
ZO schvaluje rozpočtová opatření-změny v rozpočtu bez výhrad.
ZO schvaluje finanční zprávu o hospodaření obce k 30.9.2009 bez výhrad.
ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou Grantika České spořitelny a.s Brno, jedná se o zpracování žádosti o
dotaci na čerpání prostředků z fondů EU na realizaci projektu Jetřichov- Pasa.
ZO schvaluje mandátní smlouvu s firmou Grantika České spořitelny a.s. Brno pro provedení zadavatele
veřejné zakázky Jetřichov-Pasa .
ZO schvaluje nový domovní řád pro byty v obecním vlastnictví.
ZO schvaluje Navýšení nájmu od 1.2.2009 a to ve výši maximálního přírůstku měsíčního nájemného s tím,
že v na dalším zastupitelstvu bude projednána sleva na toto zvýšení nájmu pro příští rok z důvodu
současné situace v zemi /krize, snižování platů, zmrazení důchodů/.
ZO Schvaluje nový ceník služeb obce pro místní občany a chalupáře.
ZO schvaluje opravu odměny starosty a místostarosty, z důvodu špatně vypočítané výšky. Ve správné výši
zaokrouhlené na desetikoruny směrem nahoru, zároveň s doplatkem za uplynulé měsíce ve výši 63,- Kč
pan Doležal a 9,- Kč pan Školník.

Usnesení z mimořádného veřejného zasedání ZO v Jetřichově ze dne 26.10.2009
1. ZO schvaluje program veřejného zasedání bez výhrad.
2. ZO schvaluje dodatek č.2 zřizovací listiny PO. (Je přílohou usnesení)

Nový ceník služeb platný po schválení zastupitelstvem dne 8.10.2009
Sekání trávy - pracovník obce, každá započatá hodina 180,- Kč
Práce s M-25 do 10 km
- každá započatá půlhodina 150,- Kč
Pronájem výč.zařízení
- 200,- Kč víkend (organizace zdarma)
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Kopírování: č/b. A4 – 1,- Kč / 1 stránka
č/b. A3 – 3,- Kč / 1 stránka
bar. A4 – 5,- Kč / 1 stránka

Informace k výměně řidičských průkazů

Když rozbolí zuby

Řidičské průkazy vydané od
1. ledna 1994 do 31. prosince 2000
jsou jejich držitelé povinni
vyměnit nejpozději do 31. prosince 2010.
Stále musí pětina řidičů na úřady!
Nevyměníš - nepojedeš!

Stomatologická lékařská pohotovost oblast Broumov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 09.00 - 11.00 hod.
12.12. a
MUDr. V.
ZS VEBA –
491 502 525
13.12.
Ogriščenko
Olivětín 66
Broumov
19.12. a
MUDr. Lukáš
17. listopadu 291 491 541 654
20.12.
Neoral
Police nad Metují 602 333 427
24.12.
MUDr. Lukáš
17. listopadu 291 491 541 654
Neoral
Police nad Metují 602 333 427
25.12.
MUDr. Josef
Zdrav.střed.
491 547 139
Práza
Machov 119
26.12.
MUDr. Ludvík
17. listopadu 291 491 541 654
Neoral
Police nad Metují
27.12.
MUDr. Dana
5. května 14
491 582 381
Kapitánová
Meziměstí
01.01.2010
MUDr.
Masarykova 30
603 479 132
Ladislav
Broumov
Růžička ml.
02.01.2010
MUDr.
Masarykova 30
491 521 839
Ladislav
Broumov
Růžička
03.01.2010
MUDr. Daniel
17. listopadu 388 491 543 844
Blažek
Police nad Metují
12.12. a
MUDr. V.
ZS VEBA –
491 502 525
13.12.
Ogriščenko
Olivětín 66
Broumov

http://www.vymentesiridicak.cz/
Svozy komunálního odpadu
Jetřichov
(svozy v pondělí)

Bělidlo a směr Hynčice
(svozy středa)

14.12.2009

16.12.2009

28.12.2009

30.12.2009

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Hubertova jízda na sněhu
Přátelé koní Jetřichov uspořádali v sobotu 17.10.
třetí Hubertovu jízdu. Ačkoliv celý předešlý týden sněžilo a byla velká zima, sešlo se na louce za hájovnou
celkem 30 koní. Potěšující pro pořadatele bylo, že ti,
kteří nechali své koně doma, přijeli podpořit tuto akci
alespoň v řadách diváků.
Po
zahájení
odjeli koně na vyjížďku zasněženým
okolím Jetřichova,
vedeni
“lišákem”
Petrem Kunešem.
Na louce se zatím
připravovala
trať
pro soutěže. Tou
první byl “DOSTIH”
a z velkého počtu
startujících
jezdci
dojeli do cíle v
pořadí: Honza Valášek, Petra Dvořáková, Petr Kuneš,
Alena
Žočková,
Miloš Jirout... Své síly v dostihu poměřily i dvě jezdkyně na chladnokrevných koních – Iva Peterková a
Jitka Smítalová. Další “JEZDECKOU SOUTĚŽ” mezi
překážkami měřenou časem vyhrála Lucka Králová, 2.
Míša Holá, 3. Alena Žočková, 4. Iva Peterková. Do
akce se zapojily i děti na ponících a do cíle dojely v
pořadí Honza Vlach na Bleskovi, Míša Zelená na Pi-

kovi, Natálka Ticháčková na Šmudlovi a Deniska
Bitvarová na Barušce. “VOZATAJSKOU SOUTĚŽ” v
zápřahu vyhrál Ondřej Papež, druhý se umístil Josef
Vlach. Poté byli všichni soutěžící vyhlášeni a odměněni. Pro diváky zas byla odměnou rozzářená dětská
očka při předávání perníkových medailí, mašlí a diplomů.
Součástí Hubertovy
jízdy je taneční zábava a
soud. I večer se koňáci
sešli v hojném počtu na
obecním sále, kapela
“Slaveňáci” úžasně hrála
k tanci a poslechu, k
tradičnímu soudu prohřešků již ale nedošlo.
Během večera totiž z
výběhu utekli tři koně a
ačkoliv byli hledáni, dva
z nich u Vernéřovic
srazil vlak. Tato smutná
událost všechny zaskočila, ale co naplat – neštěstí nechodí jen po horách...
Přátelé koní Jetřichov tímto děkují všem za
účast, podporu a pomoc a těší se opět za rok na
setkání při další Hubertově jízdě.
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Jana Hrábková

PŘÍSPĚVKY ORG ANIZACÍ
Z činnosti hasičů
17. října jsme zajišťovali občerstvení na zábavě u
příležitosti Hubertovy jízdy. Akce se velmi vydařila a
všichni se bavili až do časných ranních hodin.
V sobotu 31. října 2009 proběhlo v celém okrsku
Meziměstí, taktické cvičení jednotek SDH.
Z nezjištěné příčiny došlo k požáru ve skladu
pneumatik v Jetřichově na Bělidle. Vrátný požár
nahlásil na linku 150. Operační důstojník vyhlásil
poplach celému okrsku Meziměstí. Bylo nutné zajistit
kyvadlovou dopravu vody z hasičské nádrže v
Jetřichově a dále dopravu vody z místí řeky Stěnavy.
Akce se zúčastnily jednotky SDH Meziměstí, Teplice
nad Metují, Adršpach, Jetřichov, Hynčice a
Vernéřovice.
Jednalo se o praktický výcvik s použitím vody a
využitím dostupných sil a prostředků. Cílem cvičení
bylo ověření akceschopnosti a připravenosti jednotek
požární
ochrany,
ověření
komunikace
mezi
jednotkami a naučit velitele jednotek organizovat a
řídit hasební zásah.

Vepřovými hody. K tanci a poslechu hrála hudební
skupina Doteky, pod vedením pana Beka. Zábavy se
zúčastnilo velké množství lidí, což nás velmi potěšilo.
Tančilo se až do časných ranních hodin.
Plánované akce:
9. ledna 2010 proběhne Hasičská valná hromada
23. ledna 2010 pořádáme Hasičský ples

V sobotu 14. listopadu 2009 jsme pořádali
Posvícenskou taneční zábavu, již tradičně spojenou s

***ADVENT VE ŠKOLE***
Pojďte s námi prožít předvánoční čas a připomenout si pravé kouzlo vánoc…

***ADVENT***
Do předvánočního období vstupujeme adventem, což je období čtyř týdnů před Štědrým dnem. Slovo advent
znamená příchod. Je to doba očekávání narození Ježíška. Advent býval pro naše předky dobou postní, v níž platily
zásady střídmosti v jídle a pití, zákaz bujných zábav, tance a zpěvu. Byla to doba zbožného rozjímání. Dodržovaly
se dávné zvyky.

***
Pravá vánoční pohoda začínala 4. prosince na svátek Svaté Barbory. V tento den chodívaly po vesnicích
„Barborky“. Ženy a dívky zahalené do bílých prostěradel a závojů, což symbolizovalo panenskou čistotu,
nadělovaly hodným dětem ovoce a perníčky, zlobivým dětem hrozily metlou. Tyto dívčí dýchánky se neudržely, ale
zachoval se krásný zvyk věnovat dívce nebo ženě „barborku“ – třešňovou větvičku. Když „barborka“ rozkvetla do
Štědrého dne vdané ženě, přinášela štěstí. Svobodné dívce předpovídala do roka svatbu.
***
6. prosince má svátek Svatý Mikuláš. Byl to velice štědrý světec, pomáhal, kde se jen dalo. Mikulášské
průvody chodily – a dodnes chodí – v předvečer svátku. Dříve byly průvody daleko bohatší. Dnes Mikuláše
doprovází andělé a čerti. Mikuláši nadělují, děti se radují, bojí, teší…V souvislosti s Mikulášem se pořádají v řadě
měst mikulášské trhy s rozmanitým vánočním zbožím.
***
V minulých stoletích se udržoval zvyk 13. prosince na
Svatou Lucii. Lidé věřili, že na Svatou Lucii se slétávají
čarodějnice. Od Lucie až do Štědrého dne dávali stranou každý
den jedno poleno. Tím pak na Štědrý den topili a měli jistotu, že
jsou na celý rok chráněni před čarodějnicemi.
Svatá Lucie byla patronkou švadlen. Proto byl v tento den
zákaz příst, tkát, šít. Po vesnicích chodily ženy převlečené za
„Lucky“ a kontrolovaly, zda se někde nepřede nebo nedere
peří. Když na něco přišly, peří rozfoukaly a rozházely, plátno
roztrhaly. V mnoha vesnicích chodily průvody „Lucek“
v různých maskách a prováděly představení.
***
Potom bylo deset dní klidu, věnovaných předvánočnímu
mytí, gruntování, chystání dárků, k pečení a vaření.
Advent končí na Štědrý den 24. prosince při západu
slunce.
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***VÁNOČNÍ ZVYKY***
V lidové tradici byl Štědrý den dnem půstu, protože se jedná o poslední den adventu. S východem první
hvězdy adventní půst končil. Rodina zasedla ke slavnostní večeři, svátečně oblečená a najednou, aby všichni
zůstali zdrávi. Večeře začínala motlitbou a měla několik chodů. Byla snaha, aby bylo na stole zastoupeno co
největší množství pokrmů – maso, pečivo, ovoce, cukroví, ořechy,…Ryba se stala štědrovečerním jídlem až v 19.
století, v Čechách zvítězil kapr. Jídla muselo být nadbytek, mělo zbýt, aby se na domácnost nepřivolala bída.
Trochu ode všeho dostal dobytek, trochu se nasypalo do studně, něco ke kořenům stromů.
K večerní pohodě svítily svíčky u jesliček. U nás se rozvinula tradice lidových Betlémů vyřezávaných ze dřeva,
vyrobených z papíru, keramiky, skla nebo perníku. Zdobení vánočního stromečku není v našich zemích příliš
starým zvykem. Rozšířilo se k nám z Německa až v 19. století.
Štědrý večer se nazýval proto štědrým, že byl spojen s nadílkou. Dárky se podělovali dospělí navzájem,
dostávaly je děti, čeládka i domácí dobytek.
Podle lidové víry byl Štědrý večer a po něm následující noc nejvhodnější dobou k předpovídání
budoucnosti. Po večeři se rozkrajovala jablíčka. Byla-li uprostřed hvězdička, byla naděje na zdraví a štěstí po celý
rok. Ovšem křížek z jader značil smrt, červivý střed zase nemoc. Podobně to znamenalo při louskání ořechů.
Svobodné dívky se mohly dovědět o své budoucnosti, když přesně o půlnoci prosekaly led na zamrzlém
rybníce, říčce apod. Ve vodě se jim zjevilo, co je čeká. Nebo házely přes hlavu střevícem. Dopadl-li špičkou ke
dveřím, do roka se dívka vdá.
Celá rodina pouštěla po vodě v míse ořechové skořápky se zapálenou svíčkou. Některá „lodička“ plavala
daleko, pak se její majitel mohl těšit na cestování. Ale smutné bylo, když svíčka zhasla nebo se lodička potopila.
Věštili to neštěstí nebo i smrt.
Půlnoční mše byla oslavou narozeného Ježíška a otevřela Boží hod vánoční – 25. prosinec.
Boží hod byl dnem rozjímání a zakazovala se jakákoli práce. Jídlo bylo sváteční, ale ne tradiční. Kuchařky
snesly, co měly nejlepšího.
26. prosinec je zasvěcen Svatému Štěpánu. V tento den se světil oves a jiné obilí k jarní setbě. Koledníci
obcházeli vesnici, příbuzní a známí se navštěvovali. Dnem Svatého Štěpána vánoční radovánky kočí.
Z prosince zbývá jen pár dní ke Svatému Silvestru – 31. prosinci. Je to den bujarého veselí, kdy se loučíme
se starým rokem.
Na Nový rok – 1. ledna – se udržuje pověra, že
co bude dělat člověk na Nový rok, to bude dělat po
celý rok. Hospodyňka nesmí nechat viset prádlo, jinak
by přivolala na rodinu pohromu. Na Nový rok k obědu
se nesmí jíst pták (kuře, husa, slepice), protože by
odlétlo štěstí.
Svátkem Tří králů – 6.ledna – končí cyklus
vánočních svátků. Toho dne se odstrojuje stromeček
a ukládá Betlém. V tento den se tři králové – Kašpar,
Melichar a Baltazar – přišli poklonit Ježíškovi a
přinesli mu zlato, kadidlo a myrhu.V českém prostředí
je svátek Tří králů typický obchůzkou koledníků, kteří
napodobují příchod tří králů do Betléma. Nad rám
dveří píšou písmena K + M + B, což jsou iniciály tří
králů a zároveň zkratka latinského požehnání.

PŘEJEME VÁM ŠŤASTNÉ A POŽEHNANÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY
V KRUHU NEJBLIŽŠÍCH,
ZDRAVÍ A POHODU DO NOVÉHO ROKU.

ZÁROVEŇ VÁS ZVEME
NA TRADIČNÍ VÁNOČNÍ BESÍDKU,
KTERÁ SE BUDE KONAT
VE ČTVRTEK 17.PROSINCE OD 17 HODIN
V KULTURNÍM DOMĚ V JETŘICHOVĚ.
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P*O*D*Ě*K*O*V*Á*N*Í
učitelkám mateřské a základní školy za obětavou a příkladnou práci s dětmi,
***
provozním zaměstnancům školy za dobré zázemí, v němž pracujeme,
***
Obci Jetřichov za podporu a vstřícnou spolupráci,
***
všem rodičům za spolupráci při výchově a vzdělávání našich dětí,
***
panu Josefu Machovi za výrobu a instalaci bezpečnostního zábradlí ve škole,
***
všem sponzorům, kteří nám pomáhají v tento vánoční čas potěšit naše nejmilejší.
Pro volné chvíle (vánoční a novoroční)
„Pane šéf, můžete mi dát zítra volno?” ptá se v práci
pan Urbánek. „Manželka chce, abych jí pomohl s
vánočním úklidem.”
„Z takového důvodu vám přece nebudu dávat volno!”
rezolutně to odmítne ředitel.
„Děkuji,” oddechne si zaměstnanec. „Věděl jsem, že je
na vás spolehnutí.”
Na Vánoce křičí malý Filípek přes celý byt na maminku
u sporáku: „Mamí, mamí, stromeček hoří!”
„Říká se, svítí, a ne hoří,” poučí ho matka.
Chlapeček za chvíli zase začne křičet: „Mamí, mamí,
záclony už také svítí!”
O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: „Pepíčku, zapal
vánoční stromeček.”
Za chvíli přijde Pepíček a povídá: „A svíčky taky?”
Franto, co dostaneš k Vánocům?
Člověče, asi chlapa. Viděl jsem ho u manželky ve
skříni.
Tak šťastný a veselý. Jak jsi se vyspal?”
„Ale ušlo to, jen kdyby o mě pořád nezakopávali
číšníci!”

„Tak co, jak jsi prožil letošního Silvestra, příteli?”
„Ale... nejprve jsem nevěděl, kam mám jít a teď si zase
nemohu vzpomenout, kde jsem byl.”
Chlapík ještě opilý z bouřlivé silvestrovské oslavy
zastaví na Nový rok ráno taxík: "Jste volný?"
"Ano, nasedněte si."
"A vešlo by se Vám tam ještě kuře a basa piva?"
"Ale jo."
"Bléááááuuuuuuůůůůů!
Nechala se slyšet tuhle u Koníčků hlava rodiny: "Ták,
maminko, jestli chceme něco ušetřit a něco mít,
budeme si muset něco odpustit. Tak já například bych
mohl přestat kouřit..."
"Já bych si mohla začít kupovat levnější rtěnky a
nechodit s Věrou tak často do kina..."
"A já bych mohl", ozval se malý Jeník "přestat chodit
do školy."
Přeje pan Krško sousedovi: „Tak hodně štěstí do
nového roku!”
„Neblbněte,” říká soused, „vždyť už je únor!”
„A sakra, to zase bude doma mazec,” zakleje pan
Krško. „Přetáhl jsem Silvestra ještě víc než loni!”

Na Silvestra: „Tak kterej prst mám vlastně zlomenej?”
Někdo trefně poznamená: „To musí být ten, co ti jediný
neutrhl dělobuch.”
„Letos byl ale Silvestr!” pochvaluje si v kroužku
známých Pavel. „Petra navařila, lednice plná
šampáňa...”
„To já strávil Silvestra na cestách,” povzdechne si
nahlas Jarda Kudrnů.
„Neříkej,” podiví se chlapi, „kdes byl?”
„Vezli mě na záchytku!”
„Tohle byla báječná jednohubka, milostivá, ostrá jako
meč,” chválí host novoročního rána paní domu.
„Bohužel, pane, to byla drátěnka na nádobí!”
Povídá paní Kalianková na silvestrovské zábavě
manželovi: „Pepo, zpívej nepřetržitě až do rána!”
„To mi dovolíš?”
„Ano, protože když zpíváš, nemůžeš chlastat!”
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