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Poděkování
Koncem tohoto roku ukončí paní Jitka Köhlerová svou dlouholetou
a zodpovědnou práci v obecní knihovně.
Chtěl bych ji touto cestou za vše poděkovat.
Jaroslav Doležal, starosta obce
„Nejmrazivější zima tisíciletí“

Venku panuje klasický podzim a někteří již netrpělivě očekávají, kdy že ta médii avizovaná „tisíciletá zima“ konečně přijde.
Nelekejte se tohoto sdělení, které uměle vytvořili novináři, kteří za
honbou po senzaci pouze vytrhli z kontextu některé informace. Jistý
polský klimatolog byl při jedné z přednášek dotázán, co by se stalo,
kdyby opravdu přestal fungovat Golfský proud, který, jak známo,
otepluje podnebí i v Evropě. Odpověď byla, že by pravděpodobně
následovala „nejmrazivější zima tisíciletí“ a po malé úpravě byla
novinářská senzace na světě. To, že zima bude, je jisté, ale jaká, to
dnes přesně nedokáže zodpovědět nikdo. Takže se jako vždy necháme překvapit. (Volně zpracováno podle webových informací)

Slovo úvodem
Uplynuly další dva měsíce a do ruky se Vám opět dostává další číslo Jetřichovského zpravodaje. Jak bylo
v minulém čísle avizováno, 15. a 16. října proběhly volby
do zastupitelstva obce. Pro někoho byly výsledky překvapivé, pro jiného ne (výsledky na jiném místě zpravodaje). Faktem však zůstává, že o sedm míst
v zastupitelstvu, se ucházelo, rekordních třicet tři kandidátů ve čtyřech sdruženích nezávislých kandidátů. Doufejme tedy jen, že všichni, kteří se do zastupitelstva obce
nedostali, se aktivně do práce pro obec zapojí a tím pomohou splnit své sliby z předvolebních letáků, což by
mělo být prospěšné pro všechny občany Jetřichova. Že to
však nebude tak žhavé, bylo patrné již 5.11.2010
v kulturním domě na ustavujícím zasedání zastupitelstva

obce Jetřichov, kterého se rozhodně všichni neúspěšní kandidáti nezúčastnili. I přesto byl o zasedání slušný zájem z řad občanů obce, což by mohlo být příslibem, že se občané začnou o dění v obci aktivně zajímat.
Toť ve stručnosti k hlavnímu tématu uplynulého
období a nyní mi nezbývá, než opět 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 jsou stále vítány.
M. Doležal

INFORMACE PRO OBČANY:
Kompletní výsledky voleb do obecního zastupitelstva obce Jetřichov
(konané ve dnech 15.10. – 16.10.2010)
Celkové výsledky
Počet volených
členů zastupitelstva
7

Počet
volebních
obvodů
1

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

370

249

67,30

249

1 675

Výsledky jednotlivců podle stran
SNK - Jetřichovští nezávislí 1
poř.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8

Kandidát
příjmení, jméno, tituly
Pallová Soňa
Kotyzová Hana
Abelyová Marie
Ostradecká Irena
Salabová Miroslava
Veverka Jan
Gorgan Josef
Novák Josef

SNK - Jetřichovští nezávislí 2

Počet hlasů
abs. v %
66
61
53
34
46
24
80
18

poř.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

17,27
15,96
13,87
8,90
12,04
6,28
20,94
4,71

SNK - SNK pro Jetřichov
poř.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kandidát
příjmení, jméno, tituly
Doležal Jaroslav
Kouba Michael
Retr Miroslav
Janoušek Antonín
Kulda Zdeněk
Volfová Monika
Chráska Filip
Prouza Miroslav
Falta Karel

Seidlová Ilona
Ptáček Josef
Krupička Jan
Plhalová Dagmar
Andrš Jiří
Kulda Pavel
Kousal Marek
Krupička Miroslav
Čepl Martin

Počet hlasů
abs. v %
51
29
33
20
43
17
19
8
13

21,88
12,44
14,16
8,58
18,45
7,29
8,15
3,43
5,57

SNK - Vize 2010

Počet hlasů
abs. v %
128
91
79
100
73
52
111
14
8

Kandidát
příjmení, jméno, tituly

poř.
číslo
1
2
3
4
5
6
7

19,51
13,87
12,04
15,24
11,12
7,92
16,92
2,13
1,21

Kandidát
příjmení, jméno, tituly
Školník Jan
Abely Miroslav
Sobol Miroslav
Frydrych Martin
Božík Jan
Chaloupková Marie
Novák Josef

Počet hlasů
abs. v %
106
97
48
67
24
43
19

26,23
24,0
11,88
16,58
5,94
10,64
4,70

*) barevně označení získali mandát do zastupitelstva obce
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Výsledky podle stran
číslo

1
2
3
4

Kandidátní listina
název

Hlasy
abs.
v%

SNK - Jetřichovští nezávislí 1
SNK - Jetřichovští nezávislí 2
SNK - SNK pro Jetřichov
SNK - Vize 2010

382
233
656
404

22,81
13,91
39,16
24,12

Počet
kandidátů

Přepočtené %
platných hlasů

Počet
mandátů

8
9
9
7

22,80
13,91
39,16
24,11

1
1
3
2

Zvolení zastupitelé dle výsledku
Č
1
2
3
3
3
4
4

Kandidátní listina
název
SNK - Jetřichovští nezávislí 1
SNK - Jetřichovští nezávislí 2
SNK - SNK pro Jetřichov
SNK - SNK pro Jetřichov
SNK - SNK pro Jetřichov
SNK - Vize 2010
SNK - Vize 2010

poř.
číslo
7
1
1
7
4
1
2

Kandidát
příjmení, jméno
Gorgan Josef
Seidlová Ilona
Doležal Jaroslav
Chráska Filip
Janoušek Antonín
Školník Jan
Abely Miroslav

věk

Politická
příslušnost

40
35
63
23
60
28
46

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

Hlasy
abs. v %
80
51
128
111
100
106
97

20,94
21,88
19,51
16,92
15,24
26,23
24,00

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Jetřichov
dne 5.11.2010 od 18:00 hod. v kulturním domě
1. Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje program ustavujícího zasedání.
2. Zastupitelstvo obce Jetřichov schválilo zvolení dvou místostarostů.
3. Zastupitelstvo obce Jetřichov určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty obce nebude žádný člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
4. Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným
předsedajícím.
5. Zastupitelstvo obce Jetřichov volí starostou Jaroslava Doležala – 6 pro, 1 se zdržel.
6. Zastupitelstvo obce Jetřichov volí místostarostou Filipa Chrásku – 5 pro, 2 proti.
7. Zastupitelstvo obce Jetřichov volí místostarostou Josefa Gorgana – 4 pro, 3 se zdržel.
8. Zastupitelstvo obce Jetřichov zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
9. Zastupitelstvo obce Jetřichov volí předsedou finančního výboru Ilonu Seidlovou.
10. Zastupitelstvo obce Jetřichov volí předsedou kontrolního výboru Miroslava Abelyho.
11. Zastupitelstvo obce Jetřichov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši, která je uvedená v příloze, měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
12. Zastupitelstvo obce Jetřichov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši, která je uvedená v příloze, měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty.
13. Zastupitelstvo obce Jetřichov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarostů jako neuvolněných členů zastupitelstva obce ve výši, která je uvedená v příloze,
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarostů.
V Jetřichově 5.11.2010
Jaroslav Doležal starosta obce Jetřichov
Nové zastupitelstvo obce Jetřichov
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Když rozbolí zuby

Svozy komunálního odpadu
Jetřichov
(svozy v pondělí)
15.11.2010
29.11.2010
13.12.2010
27.12.2010

Bělidlo a směr Hynčice

(svozy středa)
17.11.2010
1.12.2010
15.12.2010
29.12.2010

Nevyměníš – nepojedeš!
Poslední výzva 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.

http://www.vymentesiridicak.cz/

Stomatologická lékařská pohotovost oblast Broumov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 09.00 – 11.00 hod.
17.11.
MUDr. Ladislav Poliklinika
603 479 084
Růžička
Broumov
20., 21.
MUDr. Jaromír
17. listopadu
602 304 594
11.
Kopecký
287, Police nad
Metují
27., 28.
MUDr. Libor
ZS Meziměstí
491 582 381
11.
Kapitán
04., 05.
Bc. J. N. Ogriš- ZS VEBA Oli491 502 425
12.
čenko - dentista větín 66, Broumov
11., 12.
MUDr. VjačeZS VEBA Oli491 582 525
12.
slav Ogriščenvětín 66, Brouko
mov
18.,
MUDr. Lukáš
ZS Police nad
491 541 654
19. 12.
Neoral
Metují
602 333 427
24. 12.
MUDr. Miloš
Sadová 44,
491 524 334
Pastelák
Broumov
25. 12.
MUDr. Lukáš
ZS Police nad
491 541 654
Neoral
Metují
602 333 427
26. 12.
MUDr. Ludvík
ZS Police nad
491 541 654
Neoral
Metují
602 333 452

PŘÍSPĚVKY ORGANIZ ACÍ
Nohejbal 2010 – konečné pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rychnovek
Jizbice
Dolní Radechová
VOŠ Náchod
Nový Ples
Hubiles
Jetřichov
Jaroměř

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

TJ SOKOL Jetřichov
Cvičení žen

Zbečník B
Rasošky
Smržov
Nové Město
Velký Dřevíč
Jezbiny B
Zájezd

Tak už zase chodíme každé úterý cvičit do kulturáku. Na šestou navečer už se schází skupinka žen z Jetřichova a z Ruprechtic před vchodem. Pěšky nebo na
kole podle počasí. Pokaždé je trochu jiná sestava, podle
toho, jak máme které čas a můžeme se věnovat sami
sobě a svému zdraví. Při hudbě a v dobrém kolektivu
strávíme hodinku cvičením. Předcvičuje pokaždé některá jiná cvičitelka, aby to nebylo jednotvárné. A pokaždé
cvičíme s jiným nářadím nebo jen tak na molitanové
podložce. Cvičební pomůcky se střídají. Někdy s balonem, někdy s gumou, se židlí apod.
Je u toho i dost veselo a dozvíme se, co se kde událo
nového a naopak co se kde nového chystá. Na prvním
cvičení nás bylo 11 a 6 jich bylo omluveno. Je vidět, že
to všem už chybělo.
Přijďte mezi nás …..
Marie Chaloupková Bělidlo

Hasiči Jetřichov, Meziměstí, ul. Školní, 28.10.2010
Popis zásahu: Požár plechové skladové haly s
uskladněným senem, rozměry cca 50 x 20 x 8 m. Jednotky vytáhly z haly traktor a
další stroj, část sena se podařilo pomocí nakladače vyvézt
ven. Voda na hašení byla
dovážena cisternami od zřízeného čerpacího stanoviště
na rybníku.
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Hubertova jízda Jetřichov
Přátelé koní Jetřichov v sobotu 9.10.2010 uspořádali
v pořadí čtvrtou Hubertovu jízdu na louce za hájovnou.
Sice nás ráno pozlobila pořádná mlha, ale potom vykouklo sluníčko a prozářilo celou akci. Hubertovy jízdy
se zúčasnilo 12 povozů a 48 jezdců v sedle. Jetřichov
doslova ožil, protože se sešlo celkem 68 koní a moc nás
potěšil i dav přihlížejících diváků. Po nastoupení za
zvuku fanfár pana Kubečka všechny přivítal lišák Petr
Kuneš vlajkou “Hubertovy jízdy Jetřichov”. Poté jezdce

v sedlech odvedl na vyjížďku, která směřovala na Křinice. Vedení vozů měl letos na starost Ladislav Retr.
Trasa vyjížďky vedla většinou po lesních cestách, škoda
jen, že díky mlze byla špatná viditelnost na Broumov a
okolí.
Po návratu z vyjížďky byla odstartována první soutěž – dostih, který měl hojnou účast startujících. První
pětice jezdů dojela v pořadí: Alena Tranová, Lucka
Králová, Markéta Dostalová, Jiří Votava a Jakub Tuček.

Další soutěží byl parkur. Přihlásilo se třináct jezdců.
První místo Markéta Dostalová na Ritě, druhá Michaela
Horáčková s Lagunou a třetí Zdenda Jirman s Princeznou. V jízdě zručnosti dospělých měřené časem se jako
první umístil Jirka Vlk s klisnou Taiga a stejně jako
parkur i tuto soutěž jel bez sedla. Druhá byla Lucka
Králová na Talmině, třetí Maruška Kollertová na Talii.
Stejnou jízdu zručnosti vyzkoušely i děti. Vyhrála
Míša Zelená na Pikovi, druhá byla Natálka Ticháčková
s Kristýnkou, třetí Dagmar Špačková a Sindy.
Nejmladším soutěžícím byl čtyřletý Šimon Polák,
který na poničce Lence jel tuto trasu s vodičem – taťkou
Martinem. Poté soutěžili vozáci. V kategorii lehkých
koní mezi překážkami z balíků do cíle s nejlepším časem dojel Ondra Papež a Keffeus, Ladislav Hrudík s
Heidy a Adélkou, Jozífek Jirmanů s Elzou a Honzík
Vlach s Bleskem. Spřežení těžkých koní dojela v pořadí: Tomáš Dostal s Rynem a Streimirem, František Dostal se stejným spřežením František Geisler s koňmi
Nemo a Kamila a Jaroslav Schippl s Káčou. Během
odpoledne se přijeli na louku podívat ještě dva jezdci v
sedlech, takže koní bylo neuvěřitelných 70.
Po celý den bylo připraveno občerstvení pro všechny, děti vybarvovaly vlaječky a nechyběla ani možnost
jízdy na koni nebo povozem.
Večer se na zaplněném sále obce konala taneční zábava se skupinou Slaveňáci a proběhl tradiční soud.
Všichni pořadatelé děkují koním i lidem, kteří se zúčastnili čtvrté Hubertovy jízdy v Jetřichově, divákům a
všem, kteří nám pomohli tuto akci uspořádat. Poděkování patří i starostovi Jetřichova za podpoření tohoto
dne a hasičům za technickou pomoc i vzornou organizaci večerní zábavy.
Za “přátele koní Jetřichov” napsala Jana Hrábková

EGZOTI s.r.o.
V sobotu 25. září
2010 se konal již pátý
ročník pěší tůry z Jetřichova na Ruprechtický
Špičák. Na pozvánce
bylo „Řízek a bramborový salát sebou!“.
Ráno po 10. hodině
jsme se sešli na dvoře
u Pumrů a k jedenácté
jsme vyrazili. Bylo nás
asi padesát, velcí malí,
mladí i starší.
Nejprve u Pumrů na
váhu na společné foto a všichni se zvážit. Každý měl
batůžek a v něm požadovaný řízek a věci na přežití.
Výlet byl plánován na celý den. Občerstvení cestou
bylo velice dobře zajištěno a zorganizováno. Počasí

nám přálo. Ani zima ani teplo,
ani vítr ani déšť. A všeobecná
nálada vynikající!
Asi o půl druhá už jsme byli
všichni nahoře u rozhledny a
rozložili jsme PIKNIK v trávě.
„Pan Pávek“ nám dovezl nahoru i pivo na občerstvení a
Alenka napekla výborné štafetky. Nemělo to chybu. Došlo i
na focení a někteří vylezli i na
rozhlednu.
Poseděli jsme, odpočinuli a
asi po hodině se vydali pomalu
dolů a do Hynčic do hospody. Tam byl cíl. A dolů se
nejde o nic líp než nahoru. Ale bez úrazu to zvládli
všichni. Někteří si cestou stihli nasbírat houby.
V hospodě jsme měli rezervovaný sál s hudbou na
tanec, K večeři byl výborný gulášek s chlebem a piveč-
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ko. A i na ten taneček došlo. Je tam velký sál a měli
jsme ho pro sebe.
Poděkování za zdařilou akci patří všem zúčastněným.
Byli skvělí. A uznání patří všem, kteří se podíleli na
přípravě a organizaci celého pěkně stráveného dne.

Starost je i mimo jiné o bezpečnost všech zúčastněných
aby se nikomu nic nestalo.
Byl to pátý ročník a u se těšíme na ten příští…
A jistě to bude jako dokument i na internetu na adrese: egzoti.poplach.com
Marie Chaloupková Bělidlo

Tajný výlet
Na letošní svátky „Památka zesnulých“ bylo opravdu krásné slunečné podzimní počasí a naši EGZOTI si
naplánovali tajný výlet. V sobotu 31. října 2010 se na
hořejším konci Jetřichova u Abelyů sešlo opravdu hodně účastníků. Bylo nás skoro šedesát.
Trasa byla předem naplánovaná, ale nikdo nevěděl a
netušil kam? Vláčkem z Březové jsme jeli do Náchoda.
Pak okolo pivovaru Montací nahoru na Dobrošov. Tam

Vážení spoluobčané,
rád bych Vás oslovil, co by Česká podnikatelská
pojišťovna. Je nejvyšší čas na zvážení spokojenosti s
Vaší pojišťovnou. Změnu pojištění lze provést šest neděl před výročím platby. ČPP Vám nabízí, pojištění
majetku, pojištění domácnosti, a to jak pro případ pojistné události tak proti krádeži či vandalizmu, kapitálové pojištění dospělých i dětí, úrazové pojištění „Mozaika“, pojištění pro případ hospitalizace v nemocnici,
cestovní pojištění, pojištění pejsků při ošetření u veterináře, pojištění odpovědnosti občana v občanském životě, pojištění podnikatelů a zejména povinné i havarijní
pojištění motorových vozidel.
Jen pro ilustraci, málo kdo z Vás ví, že Vaše nemovitost, kterou máte pojištěnu více než 6 let i déle, je již
podpojištěna a v případě pojistné události by Vám byla
vyplacena hodnota do výše zhruba 40% hodnoty poškozeného majetku. To proto, že hodnota nemovitostí se
zvyšuje, ať již sama o sobě nebo vlastní rekonstrukcí.
ČPP pojišťuje nemovitosti k současné hodnotě této

byla malá přestávka. Rozhled byl nádherný a někteří
prý tam byli dokonce poprvé v životě. Možná to chtělo
být připraveni a něco málo o historii Dobrošova a hlavně chaty říct. Jistě by to většinu zajímalo. Třeba základní kameny, protože chata vznikla z iniciativy takových
turistů, asi jako jsou dnes Jetřichovští EGZOTI.
Naše cesta pokračovala polní cestou dolů na Lipí do
malé hospůdky u Nováků. Tam jsme měli zajednaný
oběd. Jídlo bylo dobré, ale organizace obsluhy vázla.
Tak si naše děvčata poradila. Trochu žertem a trochu
doopravdy se toho ujmuly a nakonec dostali svou porci
snad všichni. A byla i muzika.
A na půl sedmou pro nás přijel velký autobus. Rozjásané a rozjuchané osazenstvo odvezl na nádraží v
Náchodě. Tam jsme přestoupili a jeli do Meziměstí. A
na nádraží je zase pěkná hospůdka. Tu jsme nemohli
vynechat …
Výlet to byl moc pěkný, počasí nám přálo a dík patří
všem, kteří to připravili a včas naplánovali. Příště budeme 20. listopadu v Kulturáku v Jetřichově a bude
jistě zase hodně veselo!
Marie Chaloupková Bělidlo

nemovitosti! Byli jsme svědky, při nedávných povodních, při požáru apod., kdy občané pojištění podcenili,
nepojistili si svou nemovitost a „zbyly jim pouze oči
pro pláč“! Proto je vhodné nechat si pojištění nemovitosti přehodnotit, aby jste usínali s pocitem, že svoji
nemovitost máte dostatečně zajištěnu. Při tomto pojištění, lze také se připojistit k odpovědnosti vůči zaměstnavateli, tzv. pojistkou na „blbost“. Dále lze poskytnout
slevy věrnostní při jakéhokoli pojištění u ČPP.
V krátkosti k pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel. ČPP nabízí pojištění odpovědnosti s
možností až se 70% slevou a při havarijním pojištění
klonováním bonusu z povinného ručení. Dále jako dárek připojištění motocyklu do 50m3 nebo přívěsného
vozidla do 750kg k pojištěnému vozidlu zdarma.
V případě dotazů se můžete obrátit kdykoli na č.
tel.724 224 960 nebo u ČPP v Broumově.
Za ČPP Falta
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