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Slovo úvodem
Jaro dorazilo v plné síle a Velikonoce již klepou
na dveře. Na obecní úrovni byl schvalován rozpočet
na rok 2010, a proto bylo vydání nového čísla
zpravodaje pozdrženo o několik dní, aby vám mohly
být prezentovány co nejaktuálnější údaje. V tomto
čísle si tak kromě jiného můžete přečíst informace o
Ostatcích, které se konaly 6.3.2010 a zároveň i
podrobný článek o Velikonocích.
Informací se do tohoto čísla sešlo dost a tak
doufáme, že vás zaujmou.
Jménem všech, kteří zpravodaj připravují, vám
přeji příjemné prožití Velikonoc.

Zároveň opět připomínám, 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 jsou stále vítány.
A ještě omluva. V minulém čísle zpravodaje
nebyl uveden autor příspěvku o Šrumci, takže to nyní
napravuji – autorem byl Filip Chráska.
M. Doležal

I N FO R M AC E P R O O B Č AN Y :
Usnesení z veřejného zasedání ZO v Jetřichově ze dne 18.3.2010
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 18.12.2009 bez výhrad.
ZO schvaluje zprávy finančního a kontrolního výboru bez výhrad (jsou přílohou k usnesení).
ZO schvaluje rozpočet obce pro rok 2010 s doplněním o paragraf 3349 noviny a zpravodaje (návrh
rozpočtu je přílohou usnesení). Rozpočet byl schválený jako schodkový ve výši příjmů 4.306.040,- Kč a
výdajů 4.818.756,- Kč s dofinancováním zůstatkem roku 2009 ve výši 512.716,- Kč.
ZO schvaluje příspěvek neziskovým organizacím TJ Praha zrakově postižení 6000,- Kč, Klubu důchodců v
Meziměstí 5000,- Kč a občanskému sdružení zdravotně postižených v Broumově 5000,- Kč.
ZO schvaluje prodej pozemku 90/2, s tím, že jsou 2 zájemci o koupi. Obec na vlastní náklady provede
rozměření na dva díly a kupující poměrně zaplatí rozměření. Pozemky obec odprodá za reálnou cenu
pozemků v místě.
ZO schvaluje záměr prodeje pozemku parcela č. 176, který bude vyvěšen do příštího Zastupitelstva.
ZO zamítlo žádost o slevu nájmu pro restauraci Svatá Magdalena.

ROZPOČET OBCE pro rok 2010
Příjmy
Položka
1113
1111
1112
1121
1211
1341
1361
1511
4112

Název
DPFO zvl. sazba
DPFO ze záv. činnosti
DPFO sam. výd. činnosti
DPPO
DPH
Poplatek ze psů
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinv. dotace ze st. rozp

1031 2111
3113 2111
3612 2132
3613 2132
3722 2111
6171 2111
3111
6310 2141
3724 2324
3725 2324

Pěstební činnost – lesy
Škola
Bytové hosp
Nájem nebyt. prost
Odpady
Místní správa-služby
Prodej pozemků
Příjmy z úroků
Odpady ASEKOL
Odpady EKO-KOM

Výdaje

Zůstatek z roku 2009
Příjmy celkem vč. zůstatku z roku 2009

Kč
50.000,580.000,100.000,690.000,1.380.000,3.000,5.500,500.000,166.040,3.474.540,100.000,7.000,450.000,120.000,90.000,15.000,5.000,7.500,2.000,35.000,831.500,512.716,4.818.756,-

Položka
1031
2212
3113
3314
3319
3392
3399
3419
3612
3613
3631
3722
3745
5512
6112
6171
3635
6402

Název
Pěstební činnost /lesy/
Silnice
Škola
Knihovna
Kultura
KD
Ostatní zál. kultury
Tělovýchova
Bytové hospodářství
Nebytové prostory
Veřejné osvětlení
Komunální odpad
Péče o vzhled obce
Požární ochrana
Zastupitelstvo
Činnost místní zprávy
Uzemní plánování
Finanční vypořádání
Výdaje rok 2010 celkem

Kč
110.000,100.000,300.000,12.000,12.000,150.000,20.000,20.000,423.356,30.000,100.000,300.000,100.000,80.000,450.000,2.200.000,410.000,1.400,4.818.756,-

Svozy komunálního odpadu
Jetřichov (svozy v pondělí)
2 2 .3 .2 01 0

6 .4 .2 0 10

Bělidlo a směr Hynčice
(svozy středa)
2 4 .3 .2 01 0
7 .4 .2 0 10

1 9 .4 .2 01 0

3 .5 .2 0 10

2 1 .4 .2 01 0

5 .5 .2 0 10

3 .5 .2 0 10

1 7 .5 .2 01 0

1 9 .5 .2 01 0

2 .6 .2 0 10
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Když rozbolí zuby

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.
Nevyměníš - nepojedeš!

Stomatologická lékařská pohotovost oblast Broumov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 09.00 - 11.00 hod.
27. – 28. MUDr. Vjačeslav
ZS VEBA –
491502525

03.
03. 04.
04. 04.
05. 04.

http://www.vymentesiridicak.cz/

Podejte žádost o výměnu co nejdříve!

10. - 11.
04.
17. – 18.
04
24. – 25.
04.
01. – 02.
05.
08. – 09.
05.

Ogriščenko
MUDr. Lukáš
Neoral
MUDr. Ladislav
Růžička
MUDr. Daniel
Blažek
MUDr. Jaroslava
Neoralová
MUDr. Jan Kubec
MUDr. Dana
Kapitánová
MUDr. Josef
Práza
MUDr. Ladislav
Růžička ml.

Olivětín 66
ZS Police
nad Metují
Poliklinika
Broumov
ZS, Police
nad Metují
Horní 109,
Teplice n/M.
ZS Police
nad Metují
ZS
Meziměstí
ZS Machov
Poliklinika
Broumov

491541654
602333427
491521839
491543844
491581394
491543398
491582381
491547139
603479132

PŘÍSPĚVKY ORGANI ZACÍ
Ostatková zábava s průvodem masek 2010
V sobotu 6.3.2010 už jako každoročně proběhnul
průvod masek, který evokuje prastarý rituál loučení se
zimou. Letos se zúčastnilo 24 masek a kromě stálic a
velitelek průvodu (Jarča Veverková, Hanka Kotyzová a
Jana Gorgánová) a dalších místních obyvatel, kteří
pravidelně chodí, se přidalo i několik masek z okolních
obcí nebo i přátel místních masek, kteří třeba poprvé
nebo už po několikáté přišli oslavovat společně příchod
jara. Objevovaly se různé převleky. Od pohádkových
bytostí jako jsou čerti, bílé paní, čarodějnice či Marfušy
s Ivánkem po medvědy, opaty, šašky, školačky, ad. Kdo
otevřel průvodu dveře, rozhodně nelitoval.
Jako doprovod sloužila maskám osvědčená skvadra
muzikantů, kteří hráli do kroku i do tance. Ty převážel
už po několikáté se svými koňmi Petr Kuneš na povozu
zapůjčeném od Honzy Školníka ml. Letos povoz sloužil
částečně i pro rozvoz a odpočinek unavených masek,
což bylo dobře. Masky byly všude bohatě hoštěny a
přivezly spoustu zajímavých cen do večerní tomboly.
Na každé další akci přibývají noví občané, kteří otevírají
maskám a nabízejí občerstvení, což ukazuje na
oblíbenost této akce. Ani letos se nevydařilo počasí, jak
bychom si všichni přáli, takže masky musely čelit
ostrému mrazu a po poledni i sychravému větru. I
přesto však mnoho z nich vydrželo až do setmění
chodit. Průvod tak jako pokaždé absolvoval trasu od
Bělidla přes spodní Jetřichov a okolí hlavní křižovatky a
poté od horní křižovatky zpátky do středu obce.
Večer od 20.00 se konala v KD Jetřichov tradiční
Ostatková zábava. K tanci zahrála na této akci
osvědčená zábavová hudební skupina Fontána s
charismatickou zpěvačkou v čele. Akce se zúčastnilo
mnoho lidí, hlavně z blízkého okolí, což nás mile
překvapilo. Využili letošního pestrého občerstvení, kde
se kromě tradičních řízků na tři způsoby a guláše mohli
občerstvit výbornými jitrnicemi a excelentní tlačenkou.

Poprvé jsme taky vyzkoušeli dva druhy piva, o které byl
zájem.
V tombole hrály prim hlavní ceny, které byly
tahákem k nakupování lístků, hlavně kávovar Krups
Nescafé Dolce Gusto věnovaný firmou Ekospol
Meziměstí, o který projevovali návštěvníci největší
zájem, ale také minisystém CD přehrávač od
Elektosprintservisu J. Doležala a přenosný přehrávač
DVD, který zakoupila Obec Jetřichov. Kromě toho se
objevily v tombole i sladké odměny v podobě dortu–
podkovy od Hanky Kotyzové či sladká roláda s
šampusem. Taky jsme měly v tombole nevšední dary
jako velké balení hnojiv na okrasné květiny, originál
obrazu od místní malířky Jitky Matěnové nebo 30 kg
ovsa od anonymního dárce.
Za TJ Sokol Jetřichov bych chtěl poděkovat skrze
tento článek všem návštěvníkům za účast a doufáme,
že se ukážete i příště. Dále děkuji všem maskám, které
se statečně držely a dokázaly ujít v hojném počtu
převážnou většinu trasy a vybrat do tomboly i do
sokolské kasy nemalé peníze. Taky děkuji muzikantům,
Petrovi Kunešovi a jeho pomocníkům za hladký průběh
průvodu. Velice děkuji všem, kteří nám pomohli s
organizací obou akcí, jako Lenka Šimonová, Mirek Retr,
Antonín Janoušek a Milan Vido; kteří nám pomohli
obsluhovat a postarali se o úklid po zábavě. Dalšími
takovými jsou Jitka Kohlerová a Alena Ptáčková, které
společně zajišťovali hladký průběh občerstvení v
kuchyni. A samozřejmě pí. Smolová a pí. Faltová, které
pracovaly v šatně. Včetně toho taky mnohým ženám z
Jetřichova a okolí, které chodí cvičit do Sokola a které
pomohly s přípravou salátu a řízků. Všem moc děkuji za
pomoc TJ Sokolu s pořádáním již tradiční akce. A také
musím poděkovat všem obyvatelům Jetřichova a
řidičům aut, kteří otevřeli a pohostili masky nebo
zastavili svůj vůz a přispěli, protože nám a hlavně
maskám udělali velikou radost.
Filip Chráska, pořadatel za TJ Sokol
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Z činnosti hasičů
V lednu jsme uspořádali, již tradiční, Hasičský
ples spojený s vepřovými hody. K tanci a poslechu
nám zahrála hudební skupina DOTEKY z
Heřmánkovic. Tančilo se až do časných ranních
hodin. Akce se za hojné účasti návštěvníků velmi
vydařila. Tímto děkujeme všem, kteří se podíleli na
zajištění plesu a také všem, kteří přispěli do tomboly
nějakou cenou.

30. dubna chceme všechny pozvat na Páleční
čarodějnic.
V květnu proběhne na hasičském hřišti
Okrsková hasičská soutěž.
Obě akce budou včas plakátovány.

ŠKOLNÍ STRÁNKY
Slavení Velikonoc se
odvozuje
z
židovské
tradice. Ta byla spojena se
dvěma
svátky,
které
souvisejí s obnovou přírody.
Prvním z nich byl svátek
pastevecký - na jaře se rodí
nová zvířata. Druhým byl
svátek zemědělský, který je
spojen
s
nekvašenými
chleby a pálením prvního snopu úrody. Pro pastevce i
zemědělce byl první jarní úplněk začátkem nového
roku, a tedy i nového života.
Židé pak před cca 3500 lety dali svátku jara nový
význam svátkem Paschy: oslavou vyvedení židovského
národa z egyptského otroctví.
Současný význam pak Velikonoce dostaly Kristovou
smrtí a zmrtvýchvstáním přede dvěma tisíci lety: láska a
život jsou silnější než smrt.
Velikonocům
předchází
čtyřicetidenní přípravná doba tzv. Postní doba, která začíná
popeleční středou.
Ze
všech
svátků
mají
Velikonoce nejdelší přípravné období - čtyřicetidenní
postní doba, která začíná popeleční středou.
Vrcholí ve Svatém týdnu, nazývaném podle
biblického příběhu umučení Ježíše také Pášijovým
nebo Velkým týdnem.
Ten začíná Květnou nedělí,
graduje svatým tříděním, tj.
Zeleným čtvrtkem,
Velkým
pátkem a Bílou sobotou, končí
před slavností Vzkříšení. Jako
příprava ke spoluúčasti člověka na velikonoční obnově
je Svatý týden období výlučné. Jsou to dny očisty
skutečné i symbolické a dny střídmosti. Půstu, klidu,
ticha i mlčenlivosti, soustředění. Posvátný charakter
těchto dní umocňují lidové tradice svěcení jara (zvláště
obyčeje zaměřené k ochraně budoucího živobytí a
zdraví rodiny).
Modré pondělí: Na Modré pondělí dětem a
studentům začínaly jarní prázdniny.
Šedivé úterý: V tento den hospodyně uklízely a
vymetaly pavučiny. Ani jeden z těchto dvou dnů nebyl
nijak výjimečný z hlediska lidových zvyků. Větší roli
hrály dny nadcházející.
Škaredá středa: Jidáš ten den na Ježíše žaloval,
Sazometná - vymetávali se saze z komína, Smetná. V
tento den se nemá podle lidové pověry nikdo škaredit,
protože by mu to mohlo vydržet každou středu v roce.
Zelený čtvrtek: Tento den byl dnem odpuštění.
Rodiny se modlily a všichni se omyli rosou, která bránila

onemocnění šíje a dalším
nemocem. Uklízelo se a smetí
se odnášelo na křižovatku cest,
aby se nedržely v domech
blechy. Aby stavení opustil hmyz
a myši, zvonilo se paličkou o
hmoždíř. Na Zelený čtvrtek
utichaly zvony - "odlétaly do
Říma". Znovu se rozeznívaly na
Bílou sobotu. Místo zvonů se
však ozývaly ve vsích dřevěné řehtačky a klapačky "klapání", scházeli
se v odpoledních
hodinách chlapci a
dívky
a
říkali
říkanky o Jidášovi.
Dodneška se právě
tento den objevuje
na pultech pečivo "jidáše", které se i
dříve
podávalo
namazané medem.
Velký pátek: Toto byl den
hlubokého smutku a dodržoval se
přísný
půst
na
památku
ukřižovaného Ježíše Krista. Také
výzdoba kostelů byla tento den
chudá a písně se zpívaly bez
doprovodu varhan. Někde i na
Velký pátek nahrazovaly řehtačky
hlas zvonů a oznamovaly poledne a
ranní i večerní klekání. Chodilo se s
velkým hlukem po vesnici, děti s
řehtačkami honily Jidáše. Nemělo
se pracovat na polích (hýbat se zemí), nemělo se prát
prádlo. Přesto symbolem Velkého pátku byla voda - tou
se lidé omývali pro zdraví, vykrápěl se chlév a omývala
zvířata. Také se tento den děly zázraky - zem se
otevírala, aby ukázala své poklady.
Bílá sobota: Ještě před
východem slunce se muselo
uklidit,
vybílit
stavení,
vymetalo se novým koštětem.
Pekly se mazance, beránci a
také chléb. Vše se chystalo
na Boží hod velikonoční.
Chlapci pletli pomlázky z vrbových proutků, vázali se
březové větvičky a zdobila se vajíčka.
Boží hod velikonoční: Ze soboty na neděli došlo ke
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Noc byla označována za
"velkou" - a odtud název Velikonoce. V neděli se také
začala jíst tradiční velikonoční jídla - vejce, mazanec,
beránek, víno a chleba - vždy od ranní mše posvěcená.
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Tento den byl také ve znamení pojídání dobrých
pokrmů, klobás, nádivek a dalších. Na Boží hod se
setkávaly jen nejbližší rodiny, bez přátel a známých.
Velikonoční pondělí: Tomuto dni se také říkalo
Červené pondělí. Brzy ráno vycházeli chlapci - koledníci
s pomlázkami šlehat děvčata, aby z nich vyhnali nemoci

a lenost. Dostávali od děvčat
malovaná vajíčka a cukroví.
Proutí, ze kterého se pomlázky
pletly,
byla
přisuzována
životodárná síla. Kdo dostal
pomlázkou, ten omládl.

Zaměstnanci Základní a mateřské školy Jetřichov

KŘESŤANSKÉ VELIKONOCE V OBRAZECH
Vjezd do Jeruzaléma

Ukřižování

Poslední večeře

Zmrtvýchvstání
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V zahradě
Getsemane

Nanebevstoupení

P Ř Í S P Ě V K Y OB Č AN Ů
Poděkování
Chtěla bych veřejně poděkovat panu Janu Školníkovi,tak jako vloni,za neúnavné odklízení sněhu,protože bez
něj bychom byli odříznutí od světa.
Soboty,neděle,ve dne,v noci odklízel sníh a zprůjezdňoval v Jetřichově cesty.
Za to mu patří náš obrovský dík a myslím,že nejen náš.
Díky Martina Hofmanová, Jetřichov 85

Maškary
Na sobotu 6. března 2010 byla
naplánovaná zábava v kulturním domě
v Jetřichově. Průvod maškar se konal i
přesto, že ráno bylo -20 °C., Prostě mráz
jako SAMEC! Koně, vůz, muzikanti a
mimořádně hodně masek. A opravdu moc
pěkných, jedno hezčí než druhá a každá
jiná. Ani ten medvěd nám nechyběl.
V bývalé BARUMCE nám otevřeli –
muzika hrála o sto šest, až jim zamrznul
saxofon, ale harmonika a trubka nám
vydrželi až do večera.
V průvodu šli ve vzácné shodě mnich a
šašek, klaun a smrtka, smrťák a Morfuša,
čert a Maková panenka, čertice a klaun,
Ivánek a cikánka, školačka a loupežník,
čarodějnice a Bílá paní, medvídek a mimino,
myslivec a kat, vandrák a falešný hráč,
vodník a muchomůrka, tulák a dítě a určitě jsem
nevyjmenovala všechny.
Průvod prošel celou vesnicí od zdola až nahoru. A
všude jsme byli mile přijati. Někde byly koblihy, někde
bramboráky, někde sladké, někde slané. Na ohřátí a
pro přípitek bylo snad všechno co existuje. Chtělo to
zachovat si zdravý rozum. A taky se tancovalo a hodně
skákalo, to aby bylo dlouhé žito a dlouhý a pěkný len.
Leckde už na nás nedočkavě čekali. A všude nám
přispívali navečer do tomboly. Moc děkujeme.
Bylo to náročné, ale krásné. Celý den nám svítilo
sluníčko, nálada byla výborná. Vstupenku na bál si

koupili i šoféři aut, kteří Jetřichovem jenom projížděli. A
zase na oplátku si nás zase fotili na památku.
Nejzajímavější asi bylo, když zastavilo zelené auto
plné spoluobčanů tmavší pleti. Kolem auta se seběhly
masky — mnich, Bílá paní a dvě smrtky a taky
muchomůrka. Myslím, že v ten moment romové
nevěděli, která bije! A chtěli se hned prát! Ale vše
dopadlo dobře. Auto si roztlačili a jeli dál za svým
byznysem. Ale asi se jim o tom večer zdálo.
Těšíme se všichni opět za rok na Masopust a
Maškary….
M. Chaloupková, Bělidlo
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