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Tak nám začal rok 2010. Doufejme, ţe bude
lepší neţ ten předchozí alespoň co se týče tzv.
„krize“.
Leden začal – světe div se v našich končinách –
sněţením a posléze sněhovou kalamitou. Jak uţ to
bývá, co na jedné straně znamená problémy, na
straně druhé přináší potěšení. Vyuţijme tedy toho,
ţe máme dostatek sněhu a vyraţme, ať u ţ na ly ţe
nebo na brusle. Krásu současné zimy dokreslují
fotografie na obálce.
Na závěr mi nezbývá neţ opět napsat, ţe
přispívat do zpravodaje můţe kaţdý, neboť
především na námětech občanů a organizací by měl
být zpravodaj zalo ţen. Zároveň je moţné otisknout
zajímavé fotografie nebo grafické prvky. Jakékoliv
návrhy a připomín ky ke zkvalitnění obsahu nebo
grafiky zpravodaje jsou stále vítány.

I N F OR M A C E P R O OB Č A N Y:
Usnesení z veřejného zasedání ZO v Jetřichově ze dne 18.12.2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ZO schvaluje program veřejného zasedání bez výhrad.
ZO souhlasí s kontrolou usnesení z minulého veřejného zasedání ze dne 8.10.2009 bez výhrad.
ZO schvaluje zprávy finanč ního a kont rolního výboru bez výhrad (jsou přílohou usnesení).
ZO schvaluje rozpočtová opatření – změny v rozpočtu ke dni 18.12.2009 a souhlasí, že poslední změny v
rozpočtu provede starosta obce, pokud dojde ještě k platbám nebo příjmům mimo plán do konce roku 2009
(přílohou usnesení).
ZO souhlasí bez vý hrad s finanční zprávou o hospodaření obce k 30. 11.2009.
ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2010 do schválení rozpočtu pro rok 2010 (je přílohou
usnesení).
ZO schvaluje příkaz k inventarizaci majetku k 31. 12.2009 a schvaluje inventurní komise pro jednotlivé
úseky ve složení Falta, Hopjanová, Školník a Kouba, Janouš ek, Retr. Je přílohou usnesení.
2
ZO schvaluje prodej pozemku č.90/ 2 v katastru obce Jet řichov, výměra 2040 m .

Informace k výměně řidičských průkazů
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!

Když rozbolí zuby

Stomatologická lékařská pohotovost oblast Broumov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 09.00 - 11.00 hod.

23. – 24.
01.
30. – 31.
01.
06. – 07.
02.
13. – 14.
02.
20. – 21.
02.

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

Bělidlo a směr Hynčice
(s vozy středa)

8.2.2010

22.2.2010

27.1.2010

10.2.2010

8.3.2010

22.3.2010

24.2.2010

10.3.2010

27. – 28.
02.
06. – 07.
03
13. – 14.
03.
20. – 21.
03.

Stránka 2

MUDr. Dana
Kapitánová
MUDr. Josef
Práza
MUDr.
Ladislav
Růžička ml.
MUDr. Miloš
Pastelák
MUDr.
Ludvík
Neoral
MDDr. Petr
Houštěk
MUDr.
Jaromír
Kopecký
MUDr. Libor
Kapitán
Bc. J. N.
Ogriščenko dentista

ZS, Meziměstí

491 582 381

ZS Machov
119
Poliklinika
Broumov

491 547 139

Sadová 44,
Broumov IV
ZS Police nad
Metují

491 524 334

Poliklinika
Broumov
17. listopadu
387, Police
nad Met ují
ZS, Meziměstí

491 523 607

ZS VEBA –
Olivět ín 66,
Broumov

491 502 425

603 479 132

491 541 654

602 304 594

491 582 381

Poplatky v roce 2010
Váţen í spoluobčané
Je začátek roku a s tím přichází i kaţdoroční placení
poplatků obci, které jsou stanoveny obecními vyhláškami.
První vyhláška se týká odpadového hospodářství. Uţ po
několik ro ků se platí poplatek za dospělou osobu ve výši 248
Kč. Za děti do 15-t i let se platí padesátiprocentní sazba 124
Kč. Chalupáři, kteří mají v obci Jetřichov chalupu, hradí
částku 248 Kč za číslo popisné. Druhá vyhláška se týká
poplatků za psy. Výška platby za jednoho psa činí 30 Kč.
Na obecním úřadě jsou k dostání známky na popelnice
proti platbě, které je nutné umístit do 30. března na vlastní
odpadní nádoby a to proto, ţe od 1.4.2010 bude firma
Ru mpold s.r.o. kontrolovat platnost známek a neoznačené

popelnice platnými známkami nebude vyváţet. U popelnic je
mo ţné poplatek rozloţit do dvou půlročních splátek.
Nahlášení psa je výhodné pro vlastníky, protoţe se
vyvarují některý m nepříjemnostem, které by mohli nastat,
kdyby jejich mazlíček způsobil škodu nebo se stala nehoda,
ţe by se zatoulal.
Budeme rádi, kdyţ si tyto záleţitosti vyřídíte na
obecním úřadě v určených dobách. Pokud by existoval
jaký koliv důvod, proč tyto poplatky nemůţete zaplatit, tak
přijďte a mů ţeme se dohodnout na eventuálním pozdějším
vyrovnání.
Ing. Marta Hopjanová, účetní obce

P Ř ÍS P Ě V K Y O R G A N I Z A C Í
Z činnosti hasičů
Zpráva o konání výroční valné hromady
Dne 9. 1. 2010 od 16,00 hodin se v kulturním do mě
konala výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů.
Celkově bylo přítomno 36 členů z celkového počtu 62 členů.
Součástí této VH byly volby do nového výboru SDH. Na
kandidátce bylo 16 členů SDH, do výboru bylo zvoleno 13
členů. Nový m starostou se stal Milan Koňarik, místostarostou
Milan Vido, velitelem Miroslav Retr, jednatelem Veronika
Kousalová, hospodářem Lenka Šimonová. Dále byli do
výboru zvoleni: Jiří Andrš, Marie Andršová, Josef Novák stř.,
Jarmila Mrázková, Jan Boţík, Jan Frydrych, Jakub Janoušek
a Antonín Janoušek.
O činnosti SDH Jetřichov v roce 2009
Rok 2009 byl zahájen výroční valnou hro madou.
K 31. 12. 2009 měl náš sbor 62 členů, z toho 2 děti do 15
let, 39 mu ţů a 21 ţen. Celkem je mezi námi 22 důchodců,
coţ čin í 35% z celkového počtu.
17. ledna 2009 proběhl jiţ tradiční Hasičský ples s
vepřovými hody, který se za hojné účasti hostů vydařil.
Účastníci si při zvuku skupiny DOTEKY pěkně zatančili.
Součástí plesu byla také bohatá tombola. Zde je třeba
poděkovat všem, kteří do tomboly přispěli hodnotnými
cenami.
V březnu jsme provedli návštěvu všech našich členek a
byla jim dvěma členy výboru předána kytička k MDŢ.
Na přelo mu března a dubna vybudoval člen našeho sboru
pan Antonín Sobol na hasičském hřišti novou pergolu. Tímto
bychom mu rádi veřejně poděkovali.
Na jaře byla hasičské mládeţi zapůjčena hasičská
klubovna, aby se měli kde scházet. Za toto zapůjčení budou
udrţovat klubovnu a přilehlé o kolí v pořádku. Za odpovědné
osoby byli určení Boţík Jan a Frydrych Jan.
Na jaře obec zajistila opravu a STK hasičské Avie. A také
zajistila nové vycházkové uniformy. Za obojí moc děku jeme.
5. dubna jsme byli přivoláni k poţáru suché trávy v
katastru Jetřichova a 28. dubna jsme byli p řivolán i k poţáru
lesa v Hynčicích. Kaţdé akce se zúčastnilo 9 lidí a vyjela obě
dvě hasičská auta.
V dubnu také proběhly brigády na údrţbě hasičské
klubovny – dávala se jiná kuchyňská lin ka a na přípravě
čarodějnic. Celkem se zde odpracovalo 120 hodin.
30. dubna jsme pořádali jiţ tradičn í pálení čarodějn ic.
Akce se díky přízn ivému počasí, účasti několika místních
čarodějnic a mnoha ostatních návštěvníků velmi vydařila.
Den na to jsme zajišťovali občerstvení na oslavě 1. máje
– 2. ročníku M F cupu.

V průběhu května
js me připravovali cv ičiště na
okrskovou hasičskou soutěţ. By lo zde odpracováno 95
brigádnických hodin. Mládeţ si vzala na starosti natírání
laviček.
V sobotu 23. května 2009 od 13,00 hodin se konala na
hasičském hřišti v Jetřichově hasičská soutěţ Meziměstského
okrsku, které se zúčastnila 3 dru ţstva muţů a jedno druţstvo
ţen. Mimo soutěţ zde také závodil dorost z Meziměstí.
Soutěţ se skládala ze štafety a útoku. Časy se sčítaly.
Pořadí bylo následující:
Ţeny:
1. místo Meziměstí celkový čas 161,8
Muţi:
1. místo Jetřichov 123,3, 2. místo Ruprechtice 168,6
3. místo Meziměstí 189,9
Dorost:
Meziměstí 114,3
Po této okrskové soutěţi proběhl ještě jeden útok. Hlavní
cenou byla láhev dobrého moku. Vítězem se stali mu ţi z
Jetřichova.
Jetřichovské ţeny se letos této soutěţe bohuţel
nezúčastnili, p rotoţe na poslední chvíli vypadla jedna z
účastnic, kterou se nepodařilo nahradit.
Počasí soutěţi celkem přálo a účast přihlíţejících byla
hojná.
30. května jsme na dětském dnu, který byl na Soko lském
hřišti, zajišťovali střelbu ze v zduchovky a dţberovku.
V červnu oslavili manţelé Pu mrovi zlatou svatbu.
V průběhu června se druţstvo muţů zúčastnilo několika
hasičských soutěţí.
13. června – Hejt mánkov ice - 3. místo
14. června – Po lsko – 13. místo
20. června – Roţmitál – 4. místo
V létě vyrobil pan Antonín Sobol na hasičském hřišti dvě
nové kadibudky, které uţ opravdu byly potřeba. Tímto
bychom mu opět rádi veřejně poděkovali.
11. července zajišťoval náš sbor občerstvení na přehlídce
koní, která se konala na hasičském hřišti v Jetřichově.
Začátkem září se připravovalo cvičiště na soutěţ o pohár
starosty a zároveň se za účasti mládeţe čistila hasičská nádrţ.
Odpracovalo se zde 150 brigádnických hodin.
12. září se uskutečnil další ročník soutěţe O pohár
starosty obce. Soutěţe se zúčastnila 3 dru ţstev ţen a 7
druţstev muţů, včetně pravidelného účastníka z Polské Nowé
Wsi. Zatímco mu ţi zdolávali poţární útok přes kladinu a
pontonovou lávku, ţeny musely zdolat třetin ku limonády.
Muţi:
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1. Bu kovice, 2. Hejt mán kovice, 3. Martín kovice,
4. Nowa Wes, 5. Teplice nad Metují, 6. Jetřichov,
7. Viţňov
Ţeny:
1. Martínkovice, 2. Hejt mán kovice, 3. Jetřichov
Všechna zúčastněná druţstva získala pěknou cenu.
Poděkování patří obecnímu úřadu, který zajistil poháry na
první tři místa u ţen i mu ţů.
Tímto také musíme poděkovat všem sponzorům, kteří
přispěli pěknými cenami.
19. září jsme uspořádali nohejbal trojic. Počasí nám přálo.
Účast soutěţících i přihlíţejících byla bohuţel slabá.
Celkem se zúčastnilo 6 tříčlenných druţstev.
Pořadí bylo následující:
1. místo – Rychnovek
2. místo – Prouza, Andrš, Doleţal
3. místo – Pejchal, Mervart, Linhart
4. místo – Tarzan, Opat, Péca – z Broumova
5. místo – Jedlička, Retr, Jedlička
6. místo – Linhart, Stříbrný, Janatka
V průběhu září hasičská mládeţ vysádrovala a
vymalovala klubovnu. Odpracovali zde 40 hodin.
Koncem září js me koupili mobilní centrálu, pomocí které
se přes SMSky vyhlašuje poplach, svolávají se schůze,
brigády a podobně.
17. října členové našeho sboru pomáhali při pořádání
zábavy u příleţitosti Hubertovy jízdy. V reţii našeho sboru
jsme zajišťovali občerstvení ve výčepu, baru a v kuchyni.
Zábava se za hojné účasti návštěvníků vydařila.
V sobotu 31. října 2009 proběhlo v celém okrsku
Meziměstí, takt ické cvičení jednotek SDH.
Jednalo se o praktický výcvik s pouţit ím vody a vyuţit ím
dostupných sil a prostředků. Cílem cvičení bylo ověření
akceschopnosti a připravenosti jednotek poţární ochrany,
ověření ko munikace mezi jednotkami a naučit velitele
jednotek organizovat a řídit hasební zásah.
V sobotu 14. listopadu 2009 js me pořádali Posvícenskou
taneční zábavu, jiţ t radičně spojenou s Vepřovými hody. K
tanci a poslechu hrála hudební skupina Doteky, pod
vedením pana Beka. Zábavy se zúčastnilo velké mno ţství

lid í, coţ nás velmi potěšilo. Tančilo se aţ do časných ranních
hodin.
Zpravidla jeden den v měsíci se provádí údrţba
hasičských aut. Zde bylo odpracováno 40 brigádnických
hodin.
A ještě několik slov k činnosti hasičské mládeţe.
Musíme konstatovat, ţe se mládeţ začíná akt ivněji podílet
na činnosti hasičů, coţ nás velmi těší. Celé druţstvo se
vlastně skládá pouze z mládeţe. Nechodí pouze na soutěţe,
ale účastní se i brigád pořádaných v rámci ostatní činnosti.
Dovolte, abychom stručně vyjádřili jejich aktiv ity za rok
2009.
Účast na hasičských soutěţích – okrsková soutěţ v
Jetřichově, O pohár starosty Jetřichova, soutěţe v
Hejt mán kovicích, Ro ţmitále a v Po lsku.
Příprava dřeva na čarodějnice; Přestavba kuchyně;
Natírán í lav iček na hřišti; Po máhání s pergolou; Příprava na
obě dvě soutěţe; Zasádrování děr a vymalování hasičské
klubovny; Zajištění po vloupání před vloupáním; Po moc při
čištění nádrţe; Uklízen í okolo klubovny; Obsluha v baru na
zábavě u příleţitosti Hubertovy jízdy; Připevnění skříněk na
poháry; Oprava okýnka u udírny; Protaţen í ko mínu
Celkem mládeţ odpracovala 215 brigádnických hodin.
A nyní několika čísly k účasti členů výboru na
pravidelných schůzích:
Výbor je 13-ti členný a schází se pravidelně jednou
měsíčně, v ţdy 1. pátek.
Celková účast členů výboru na schůzích čin ila 74%.
Děku jeme všem našim členům, kteří se svým akt ivním
přístupem podíleli na brigádách a na všech akcích, které jsme
v roce 2009 pořádali.
Velké d ík patří také našim spoluobčanům, kteří nejsou
členy hasičů, a přece nám velmi po máhají při pořádání
různých akcí. Jedná se především o pány Škorpíka, Havlíka a
Stanického a paní Hurdálkovou, která je z Hejt mánkovic.
Pokud js me na někoho zapo mněli, velice se omlouváme.
Nesmíme také zapo menout poděkovat všem rodinným
příslušníků m, kteří s námi mají trpělivost a tolerují naši
hasičskou činnost.
Naše poděkování patří také obecními úřadu a starostovy
obce Jaroslavu Doleţalovi, kteří nám vţdy vyšli vstříc.

Z činnosti TJ SOKOL Jetřichov
I zdejší tělovýchovná jednota uspořádala 15.1.2010
výroční valnou hromadu, které se zúčastnilo 14 členů. I kdyţ
výbor a potaţmo celá organizace od dubna 2009 téměř
nepracovala, podařilo se uspořádat většinu tradičních akcí –
Ostatky, Dětský den, 5. ročník cyklistického memo riálu
Jiřího Němečka, Týden pro děti, tradiční cvičení ţen v KD,
Vánoční pětiboj. Navíc druţstvo nohejbalu, které se účastnilo
okresní soutěţe, celkově obsadilo pěkné 3. místo!

Bohuţel stále menší zájem o sportovní činnost, především
u mládeţe, zapříčiňuje kaţdoroční úbytek členů a tak se
naplánované akce daří uspořádat s vypětím všech sil,
většinou stále stejných lidí.
I přes avizované problémy byl schválen plán činnosti na r.
2010 s tím, ţe především tradičn í akce pořádané TJ budou
zachovány. Všechny zájemce, které baví jakáko liv sportovní
činnost, v našich řadách rádi přiv ítáme!

pořádá v sobotu 6. března 2010 tradiční
OSTATKOVOU ZÁBAVU
Začátek ve 20 hod. na sále kulturního domu.
Hraje skupina FONTÁNA, vedoucí p. Drahoňovský.
Bohatá tombola. Průvod masek prochází vesnicí od 8:00 hod.
Podrobnosti na plakátech. SRDEČNĚ ZVEME!
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ŠKOLNÍ STRÁNKY
Rozloučili jsme se se starým rokem a přivítali jsme nový
rok 2010. Kaţdý po svém.
My jsme se loučili tradičn í vánoční besídkou. I kdyţ
polovina aktérů byla postiţena chřipkovou epidemíí, t i zbylí
se svého úkolu zhostili na výbornou. Ještě jednou jim všem
děkuji!
Nový rok jsme přivítali tradičně - ve školních lavicích
pololetním opakováním, neboť den zúčtování (pololetní
vysvědčení) se jiţ kvapem b líţí…
Podíváme se, jak proţívali konec starého roku a počátek
nového naši předkové:
Hlavně na venkově se dlouho udrţovaly silvestrovské a
novoroční obyčeje. Do kaţdé chalupy chodily ţeny, takzvané
ometačky, které o metly plotnu, aby kamna po celý rok dobře
hořela. Na Nový rok také ţádná hospodyňka neprala a
nevěšela prádlo, jinak by to do roku věstilo smrt někoho
blízkého. I do dnešní doby se některé pranostiky udrţely. Na
Silvestra bychom se měli náleţitě připravit, vše uklid it, zbavit
se restů a první den nového roku odpočívat a být na ostatní
milí, přeci jen se říká: "Jak na Nový rok, tak po celý rok!" K
obědu si dopřejme vařenou čočku nebo alespoň čočkovou
polévku, abychom si zajistili dobrou finanční situaci a

konzu maci veškeré drůbeţe nechejme aţ na jiné dny, jinak by
nám štěstí uletělo pryč.
A ještě pár lidových pranostik:
Na Silvestra-li jiţní vít r duje, příznivý rok to ohlašuje;
západní vítr ryb dává nejvíce, severní zimu a Vánoce,
východní vítr slibuje hojnost plodů, severovýchodní značí
nepohodu.
O Silvestru papeţi sníţek si u ţ poleţí; Je-li o Silvestru v
noci vítr a jasno, bude dobrého vína pořídku; Na Nový rok, o
slepičí kro k; Jak na
Nový rok, tak po celý
rok; Kdy ţ je na Nový
rok hezky, bude tak i o
ţních; Sv ítí-li na Nový
rok jasně slunce, bude
hojná úroda; Na Nový
rok
déšť
o
Velikonocích
sníh;
Hospodář si první leden
pamatuje, ten mu na budoucí rok ukazuje; Jsou-li červánky v
novoroční den, přinesou jistě samou slotu jen.

Vánoce ve školce a škole

Š*K*O*L*N*Í***A*K*T*U*A*L*I*T*Y
Základní a mateřská škola, Jetřichov, okres Náchod
V souladu s § 46, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon)
vyhlašuje ředitelka Základní školy a mateřské školy, Jetřichov, okres Náchod
zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2010 – 2011
Zápis se týká dětí, které k 31.8.2009 dovrší 6 let věku
a dětí starších, které z různých důvodů do školy nechodí.
Zápis se koná ve čtvrtek 4. února 2010
od 14.00 do 16 hodin v prostorách základní školy.
K zápisu se dostaví děti v doprovodu alespoň jednoho z rodičů,
který předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
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Několik informací o škole
Škola vyučuje 1. aţ 4. ročník podle Ško lního
vzdělávacího programu Učíme se spolu, aneb „Ško la
rodinného typu“. Náš školní vzdělávací program je plně v
souladu s Rámcovým v zdělávacím programem MŠMT a je
rodičům k dispozici k nahlédnutí v řed itelně školy.
Jako základní škola chceme ţáků m poskytovat základní
vzdělání, tj. naučit je dobře českému jazyku a matematice,
poskytnout jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v
souladu se současnými trendy jim dát dobré základy
jednoho cizího jazyka a seznámit je uţivatelským
způsobem s prací na počítačích.
Školu navštěvuje 15 ţáků, kteří chodí do jedné třídy.
Všechny ročníky se tedy vzdělávají v jednom ko lekt ivu.
Rozv rh hodin máme přizpůsoben tak, ţe u moţňuje dělit
ţáky na dvě skupiny (1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník), coţ

umo ţňuje pracovat v malých skupinách a věnovat se ţákům
individuálně.
Pro ţáky se zvýšenými náro ky na vzdělávání (tj. pro
ţáky s poruchami učení nebo naopak pro ţáky nadané)
zajišťujeme indiv iduální učební plány a samostatné učební
jednotky.
Školn í druţina má 1oddělení, které mohou všichni ţáci
navštěvovat.
Jako nepovinný předměty se ve škole vyučuje anglický
jazyk v první a druhé třídě. Do rozvrhu bývá zařazována i
jedna hodina týdně práce s počítačem jiţ od první třídy.
Ve škole pracují 2 učitelky (včetně ředitelky školy),
anglický jazy k je zajištěn extern í učitelkou s odpovídajícím
vzděláním.

A jak to vypadalo ve staré škole?
Školn í vzdělání nebylo po staletí ani zdaleka takové, jaké
je známe dnes. Ve školách bývaly tělesné
tresty, které v některých případech dnes
chybí. Spolu s dobou se mění i věci,
schovávané pod školní lavicí. Dříve si pod
lavicí děti schovávali například dřevěné
praky, později tzv. „flusačky“ (zbraň
zhotovená z duté tuţky), ještě později
elektronické hry, dnes to jsou mobilní
telefony.
Před třicet iletou válkou bylo školství na
celkem dobré úrovni, ale po jejím skončení
tj. v druhé polovině 17. století nastal ve
školství úpadek. Úroveň školství v té době
byla velmi nízká. Tehdejší ţáci se ztěţí
naučili základů m čtení, psaní a počítání.
Učitelování nepatřilo mezi hlavní zaměstnání, spíše bylo
takovým vedlejší prací, vykonávanou třeba písařem,
varhaníkem nebo také vyslouţilý mi vojáky a ti si se
zlobivými ţáky velké „servítky“ nedělali. Za vlády Marie
Terezie byla stanovena povinná školní docházka a zároveň

také začalo plat it nařízen í, podle kterého musela být nejniţší
škola zřízena při kaţdé farnosti.
Venkovská škola bývala umístněna v některé
z
chalup
v hlavní světnici, kde se scházeli všechny děti
naráz. Ti nejmenší si sedávali na malých
lavičkách vpředu a čím větší a pokročilejší ţáci
byli, t ím dále v zadu seděli.
Aţ do roku 1918 zač ínalo a končilo
vyučování modlitbou. Po to mto roce byly
modlitby nahrazeny zpěvem.
Velkou roli v dnešní podobě školství jistě
sehrál Jan Ámos Ko menský, který se snaţil o
reformu školství a který zastával názor, ţe nárok
na vzdělání by měli mít všichni. Také se
zasazoval o to, aby se učení a škola stala pro
ţáky hrou – zároveň byl velkým nepřítelem vyučování
pomocí tělesných trestů.
Úryvek z knihy "Lidové obyčeje a nápady pro šikovné
ruce - Podzim"

P Ř ÍS P Ě V K Y O B Č A N Ů
Šrumec, aneb rocková vichřice opět v Jetřichově
Tento leden se stal Jetřichovský kulturní dů m opět
dějištěm dnes uţ kultovní akce Šru mec. Letos uţ to byl 12.
ročník. I kdyţ nejsem členem o.s. Kluci z Rakety, kteří tyto
minifestivaly pořádají, tak to podporuji svojí účastí a snaţím
se tyto festiválky chválit, kde se dá, protoţe taková tradice a
poctivost v pořádání kulturních akcí je na Brou movsku
nevídaná. Dosud jsem se zúčastnil 9. ročníků a pamatuji ještě
éru, kdy se festivaly nazývaly Festdelay a povětšinou se
konaly v KD Otovice. Myslím si, ţe mů ţeme být pyšní, ţe
tyto akce probíhají právě v naší obci a našem KD, protoţe
tato stavba se na podobné aktivity velice hodí.
Moţná, ţe nesdílíte stejný názor na Šrumce jako já.
Kapely, jen ţ jsou zvány na tyto koncerty nebývají špicí
hitparád, ale svoje posluchačstvo si najdou. A právě proto, ţe
se jedná o posluchačskou minoritu, tak kulturní zázemí v

podobě těchto malých festivalů funkčně a nenásilně zaplňuje
mezeru v ku lturním ţivotě Brou movska.
Samozřejmě, ţe tu jsou další iniciat ivy jako Šonovská o.s.
Music & Theatre S.G. Pitaše, aktivity v Čechách uznávaného
hudebního publicisty Jaroslava Špuláka (Brou movská
kytara), koncerty pořádané kulturním odborem města
Brou mov (dříve taktéţ fungovalo kulturní sdruţení Zákus).
Rovněţ zde na Brou movsku působí jako ostřílený pořadatel
akcí M íra Sluka z Meziměstí, který pořádá např.:
RockTrencle v sousedních Hejt mánkovicích. Dále pak
Meziměstské organizace (sdruţení Subterén, akce Lukáše
Hejcmana, a.d.) nebo vcelku úspěšné akce pořádané pod
klubem H2O2 (dříve bar Za Vodou) v Broumově a jistě
bychom našli i další. Není toho rozhodně málo na tak malý
kout země. Proto jsem velice rád, ţe Kluci z Rakety neusnuli
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na vavřínech. Kaţdá jejich akce má kvalitní o rganizaci a
výběrem kapel i vedlejších akt ivit je i v této oblasti ojedinělá.
Pořádání těchto akcí má dlouhé trvání. Já sám jsem
navštěvoval ještě na přelomu let 2001-2002 koncerty
Festdelay v Otovicích, na kterých se scházelo neuvěřitelné
mno ţství lidí. Od roku 2002 uţ se akce jmenují Šru mec. Po
prvním ročníku, jen ţ byl ještě v Otovicích, se uţ festival
přesunul do kulturního domu v Jetřichově a kromě něko lika
akcí, které z organizačních důvodů proběhli ve
Vernéřovicích, se Šru mec dodnes pořádá právě v Jetřichově.
I kdy ţ v úvodu píšu, ţe se konal 12. ročník, tak to
neznamená, ţe akce se pořádají 12 let. Kdyţ je vstřícné
období a akce se povede, tak se třeba za rok udělají dvě.
Nebo jak to bylo při jubilejním 10. ročníku, ţe se festival
konal od pátka aţ do soboty.
Abychom pochopili akční rádius této akce, tak na Šrumec
se sjíţd í pravidelně návštěvníci aţ od Hronova a Náchoda,
dříve i z Hradce Králové a pravidelně i od Trutnova. Nebývá
vyjímkou, ţe se zde objevují návštěvníci i ze v zdálenějších
míst. Kaţdoročně se stává svátkem pro místní (broumovskou,
polickou a náchodskou) tvrděrockovou komunitu, která se na
těchto akcích vţdycky ráda sejde. A je to nádherný pocit, ţe
na úplný okraj Královéhradeckého kraje, který m Jet řichov je,
přijíţd í tolik návštěvníků z širšího okolí.
A co tyto akce nabízejí? Především nezměrnou porci
hutné, hlasité a kvalitní undergroundové muziky. Šru mce se
vţdy zaměřovali na okrajové hudební proudy. Většina
zvaných kapel hraje hudební styly jako klasické reggae, ska
(dvoutónová odnoţ jamajského reggae, velice veselé a rychlé,
k tanci), punk (rychlotempová tříakordová rocková odnoţ s
tvrdým basovým základem), hardcore a všelijaké odnoţe
(noise, emo, old school, crossover, metalcore), občas i metal
(všechny moţné odnoţe) nebo různé ko mb inace těchto stylů.
Často jsou zvány i kapely z českého undergroundu a rocku.
Nikdy ale pořadatelé nesklouzávají k tomu, ţe by pozvali
nekvalitní kapely. Většinou zde hraje jedna nebo dvě
celorepublikově známější kapely (v lednové akci to byla
legendární desetihlavá saň, plzeňské ska – Tleskač, na
Šru mci hráli uţ po třetí) a zbytek doplňují regionáln í kapely z
Královéhradecka a místní kapely z Brou movska a
Náchodska. Toto je podstatné, protoţe Šru mec vţdy dával
prostor k zvid itelnění začínajícím kapelám na Brou movsku.
Kro mě toho byly tyto fesťáčky vţdy proslulé nemalý mi
návštěvami z undergroundového prostředí našich polských
bratrů (letos přijela Mieroszówská reggae kapela Fofo) a ţe

ţánrová i tvůrčí kvalita není za hranicemi vůbec špatná, jsme
se mnohokrát přesvědčili.
Kro mě hudby se uţ po několik ročníků zde rozjíţdí
alternativní občerstvení (kro mě toho klasického) ve stylu
“vegan“, které nabízí bezmasá jídla a zde také podávaný
bezmasý guláš, který je manifestem celosvětové levicové
organizace proti plýtvání jídlem Food Not Bo mbs (jídlo
místo zbraní). Sdru ţení Kluci z Rakety se snaţí hlavně o
podporu svobodného myšlení a projevu a podporu ostatních
nezávislých organizací a sdruţení, třeba i osvětových jako je
právě Foot Not Bo mbs. Kro mě toho je zde často i prodej
doplňkových předmětů (trička, cd, vinyly), které organizují
buď přímo pořadatelé nebo kapely.
Chtěl bych hlavně zbořit mýtus o tom, ţe Šru mec je akce,
kde se slézají kontroverzn í lidé s pochybnými zájmy , kteří
holdují chlastu a drogám. Takto to nefunguje a není. Většina
lid í, kteří se zde schází, jsou volnomyšlenkářští lidé, které
spojuje láska k ţivé muzice, a kteří by se třeba bez této akce
vůbec nesešli. Občerstvení tu je kvalitní, jak z hlediska p ití a
jíd la, a n ikdy se zde drogy neprodávaly! Mnoho lidí z
Jetřichova uţ Šru mec navštívilo a myslím si, ţe v iděli úsilí a
dobře odvedenou práci mnoha lidí, kteří se na akci podílejí.
Šru mec se o mnoho neliší od hejtmánkov ických RockTrenclí,
kde účast obyvatel Jetřichova je vţdy větší. Kaţdopádně jsou
zde obyvatelé Jetřichova, kteří Šru mec navštěvují pravidelně
a tím i podporují místní scénu, coţ se mi velice líb í. Děkuji
za to a budu rád, kdyţ takových bude více. Navíc zde v obci
jsou dva aktivní pořadatelé Šru mce – Míša Matěnová a Kamil
Linhart a i kvůli nim se tato akce v Jetřichově opakuje.
Chtěl bych tímto člán kem poděkovat za ty všechny
výjimečné a okouzlující festivaly s pulzující at mosférou,
které se o.s. Kluci z Rakety podařilo uspořádat. Vţdycky se
mi líbil výběr kapel i to, jaký v poslední době objednávali
zvuk a neustále rozšiřovali škálu doprovodných aktivit. Není
to snadné udělat akci pro prů měrně 150 a více návštěvníků.
Náklady jsou taky nemalé a není záru ka návratnosti.
Nemyslete si, ţe to je výdělečná činnost. Většinou jsou
pořadatelé rádi za to, ţe vyjdou tak, ţe “nula od nuly pojde“.
Za tu odvahu a vervu, s jakou akce pořádají, si zaslouţili mů j
nehynoucí obdiv.
Informace o proběhlých a připravovaných akcích pod
záštitou o.s. se můţete informovat na webových stránkách:
http://www.myspace.com/srumec nebo
http://bandzone.cz/fan/srumec

Vánoční pětiboj míčových her.
27. prosince 2009 se uskutečnil Vánoční pětiboj
míčových her. Za podpory TJ Sokol Jetřichov, obce
Jetřichov a místních sportovců jej zorganizoval
Kamil Linhart. Zúčastnilo se ho deset druţstev.
Poděkování patří i sponzorům: Potraviny ČudaSalabová, p. Doleţal– Elektrosprint-servis, p.
Novák – Autoopravna, p. Pumr – Sběrné suroviny.
Stupně vítězů: 1. „Asi první“, 2. „Znouze team“,
3. „Hurvajz team“

V pozadí účastníci,
v popředí vítězové
turnaje
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Cvičení žen
Je po Vánocích, všude se plní Novoroční předsevzetí,
fitcentra se plní adepty zíravého pohybu a v Jetřichově se
kaţdé úterý navečer od 18 do 19 hod. scházejí ţeny ke
cvičení při hudbě. Je to dobrá parta. V dobré pohodě a veselé
náladě si kaţdý týden hodinku zacvičíme. Sál je velký dost a

máte-li zájem, jistě se mezi námi místečko najde. Cvičíme na
mo litanových podloţkách s nářadím i bez nářadí. A dělá nám
to moc dobře. Takţe nashledanou v úterý navečer v šest u
dveří do kulturáku.
Marie Chaloupková

Masopust
Na Nový rok o slepičí krok. Na tři Krále o skok dále. Na
Hro mnice o holinu více. A opět se nám blíţí čas Masopustu a
maškary. Obrázky nám připo menou, ţe je to v Jetřichově moc
hezká t radice a u ţ je zase rok pryč.
Dá to jistě hojně práce na přípravě a organizaci, ale u ţ se
zase všichni těšíme, ţe bule veselo. Obrázky nám
připo menou, jak to bylo v roce 2003, 2004 nebo v roce 2009.

2003

2004
Berte to jako pozvánku a hlavně podporu této hezké tradice.
Buďte u toho...
M. Chaloupková Bělid lo
2009

„Ale babičko, kde máš ten Jetřichovský zpravodaj, snad jsi ho nedala do kamen? Ještě jsem ho celý
nepřečet?“ Malý Saša Palla – už mu bude 1 rok.
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