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Slovo úvodem
Ačkoliv to tak venku rozhodně nevypadá (psáno
24.3.2013, teplota: - 11°C), v nadcházejícím týdnu
jsou Velikonoce. Doufejme, že se jaro již chystá a
teploty povylezou, aby koledníkům nebyla zima.
Informací se do tohoto čísla sešlo dost a tak
doufám, že vás zaujmou. Tímto přeji všem 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.
M. Doležal

I N FO R M AC E P R O O B Č AN Y :
Návrh rozpočtu rok 2013
Příjmy
Položka
1111
1112
1113
1121
1211
1341
1340
1351
1361
1511
4112
4111
4116

Název
DPFO zvl. sazba
DPFO ze záv. činnosti
DPFO sam. výd. činnosti
DPPO
DPH
Poplatek ze psů
Správní poplatky – odpady
Odvod z loterií
Ověřování
Daň z nemovitostí
Dotace na st. správu
Dotace volby
Příjmy z ÚP na prac.
Celkem:
1032 Lesy
3612 Nájem bytových prostor
3613 Nájem nebytových prostor
3725 Odpady EKO-KOM
6171 Obec
6310 Úroky
Celkem
Zůstatek rok 2012 – FIN
Příjmy celkem vč. zůstatku z roku 2012

Výdaje
Kč
930.000,141.000,100.000,950.000,1.700.000,3.000,90.000,6.000,5.500,482.000,83.600,23.500,8.000,4.522.900,150.000,550.000,140.000,50.000,35.000,3.000,928.000,1.708.370,7.159.270,-

Informace k výměně řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydané od
1. ledna 2001 do 30. dubna 2004
jsou jejich držitelé povinni
vyměnit nejpozději do 31. prosince 2010.
Nevyměníš - nepojedeš!

http://www.vymentesiridicak.cz/

Podejte žádost o výměnu co
nejdříve!

Položka
1032
2212
2219
2321
3113
3314
3319
3349
3392
3399
3419
3612
3613
3631
3722
3745
5512
6112
6171
6399
6409
6310
6320
6402
6118

Název
Pěstební činnost (lesy)
Silnice
Chodníky
Kanalizace
Školy
Knihovna
Kronika a kultura
Zpravodaj
KD
SPOZ – ost. zálež. kultury
Tělovýchova
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Odpady
Péče o veřejnou zeleň
Hasiči
Zastupitelstvo
Činnost místní zprávy
Ost. fin. op. – vratka DPH
Ostatní činnosti
Služby peněžních ústavů
Pojištění
Vratka DPH
Volby
Celkem

Kč
120.000,100.000,1.800.000,920.000,250.000,20.000,13.000,27.000,200.000,20.000,30.000,250.000,50.000,80.000,310.000,200.000,100.000,400.000,2.196.000,70.000,8.100,18.000,80.000,3.670,23.500,7.159.270,-

Když rozbolí zuby
Stomatologická lékařská pohotovost oblast Broumov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 09.00 - 11.00 hod.
30. 3.
MUDr. Vjačeslav
ZS VEBA – Olivětín 66, 491 502 525
Ogriščenko
Broumov
31. 03.
MUDr. Lukáš Neoral ZS Police nad Metují 491 541 654
ml.
602 333 427
01. 04.
MUDr. Ladislav
Poliklinika Broumov
603 479 084
Růžička
06. – 07. MUDr. Daniel
ZS, Police nad Metují 491 543 844
04.
Blažek
13. – 14. MUDr. Lukáš Neoral ZS Police nad Metují 491 541 654
04.
602 333 452
20. – 21. MUDr. Jan Kubec ZS Police nad Metují 491 543 398
04.
27. – 28. MUDr. Dana
ZS, Meziměstí
491 582 381
04.
Kapitánová
05.
MUDr. Ladislav
Poliklinika Broumov
603 479 132
Růžička ml.
04. – 05. MUDr. Miloš
Sadová 44, Broumov 491 524 334
05.
Pastelák
08. 05.
MDDr. Petr Houštěk Poliklinika Broumov
602 333 466
11. – 12. MUDr. Lukáš Neoral ZS Police nad Metují 491 541 654
05.
602 333 452
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Svozy komunálního odpadu
Jetřichov (svozy v pondělí)

Bělidlo a směr Hynčice
(svozy středa)
3 .4 .2 0 13
1 5 .5 .2 01 3

1 .4 .2 0 13

1 3 .5 .2 01 3

1 5 .4 .2 01 3

2 7 .5 .2 01 3

1 7 .4 .2 01 3

2 9 .5 .2 01 3

2 9 .4 .2 01 3

1 0 .6 .2 01 3

1 .5 .2 0 13

1 2 .6 .2 01 3

PŘÍSPĚVKY ORGANI ZACÍ
Z činnosti TJ SOKOL Jetřichov

Masopustní rej v Jetřichově
Devátý den března 2013 se v Jetřichově na Broumovsku nesl ve znamení masopustního reje. Místní TJ Sokol
Jetřichov s podporou obce a za přispění velkého kolektivu dobrovolníků uspořádali parádní taneční zábavu. Jejím
předvojem je průvod masek, procházejí celou obci.
Místní nadšenci se za pomoci fantazie a šikovných
rukou proměňují ve vodníky, čarodějnice, šenkýřky,
přerostlá miminka, příslušníky ozbrojených složek. Nechybí
čertice, mistr popravčí, legendární Otík, medvěd, šimpanz.
Z dalekého severu dorazila ledová královna, z matičky Rusi
přijela na svém povoze taženém prasátky Marfuška. Průvod
doplnili jeptiška s toulavým mnichem a další pestré a krásné
masky. Letošní změnou je absence koňského povozu. Pro
tentokrát je nahrazen legendární Pragou V3S.
Procházejíc vesnicí za doprovodu živé hudby, zvou
místní občany k večerní taneční zábavě. Pozornosti masek
neujdou ani projíždějící motoristé. Většinou stáhnou okénko
a takzvaně „pustí korunu“. Zpravidla s úsměvem.
Maskám pro tentokrát počasí příliš nepřeje, je sychravo
a občas spadne z oblohy i ta nějaká kapka.
Jetřichováci jsou většinou na příchod masek připraveni,
servírují se vybrané dobroty a lahodné nápoje. Není
jednoduché držet se zpátky a vydržet nasazené tempo. S blížícím se večerem všem kvapem ubývají síly a již se
těší do místního vyhřátého kulturáku na večerní taneční zábavu.
S blížící se tmou zaznívají první akordy a tóny skupiny Fontána, starající se o dobrou zábavu na sále. V kuchyni
se smaží řízky, pečou výpečky, chladí jitrničky a mnoho dalších dobrot. Pivo dorazilo z Náchoda a ostatní nápoje
mají převážně plzeňský původ.
Je připravena bohatá tombola. Šťastný výherce se může těšit z nového notebooku, či kávovaru. Ti méně šťastní
můžou vyhrát lahev „dobrého“ pití, nebo nějakou drobnost do domácnosti.
Zaplněný kulturák, plný taneční parket, obklopený bar, kouřící kuchyně a roztočená pípa svědčí o povedené
akci. Dík patří všem, kteří přiložili ruku k dílu.
Tak za rok zase na viděnou v Jetřichově.
Napsal Kamil Linhart

Z činnosti hasičů
Dne 16.2.2013 Sbor dobrovolných hasičů Jetřichov pořádal tradiční hasičský ples s vepřovými hody. Přesto, že
návštěva nebyla velká, díky dobré hudbě, bohaté tombole a zabíjačkovým pochoutkám, se ples vydařil. Je tedy na
místě tímto poděkovat p. Stanickému za výbornou zabijačku, p. Martinu Doležalovi za zhotovení pozvánek a
hlavně všem sponzorům, kteří nám přispěli do tomboly.
Děkuje SDH Jetřichov
30. dubna chceme všechny pozvat na Pálení
čarodějnic.
Akce bude včas plakátována.
Zpráva mladých hasičů
Každé úterý se připravujeme v kulturním domě na
závody v požární všestrannosti, které nám začínají
6.4 v Rožnově a poté 13.4 v Nahořanech.
Další sobotu 20.4 se uskuteční sběr železa a
papíru. Začínáme v 8.00 u p. Pumra. Výtěžek bude
použit,jako vždy,na činnost ml. hasičů. Za připravené
suroviny, předem děkujeme.
Za SDH Jetřichov Sobol.M
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VELIKONOCE
Velikonocemi každoročně ožívá mystérium znovuzrozeného života. Jsou největšími svátky křesťanů, spjatými s
památkou smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
K Velikonocům se váží naděje věřících všech konfesí na duchovní obnovu života. Pro mnohého člověka
zůstává smysl svátků jara s velikonočním tajemstvím skryt anebo stojí ve stínu Vánoc, které dnes znamenají
dominantu roku. Snad je to tím, že se část lidské společnosti po mnoho generací odklání od hledání duchovních
hodnot a směřují jinými cestami. Sekularizace více zasáhla Vánoce než Velikonoce, které slaví většinou věřící.
Věřící slaví Velikonoce jako svátky vykoupení, svátky naděje, znovuzrozené v dramatu Kristova kříže.
Velikonoční slavností Zmrtvýchvstání Páně každoročně vrcholí liturgický rok křesťanů. Současně je to období, v
němž se koncentroval duchovní základ lidové kultury. Pojetí Velikonoc se podle místa, prostřední a času různí.
Jedno Velikonoční téma spojuje však všechny: „Vajíčko ti dávám, věrná ti ostávám“.
Dominantní kulturní vrstva Velikonoc je spjatá s křesťanstvím. Základem křesťanských Velikonoc, které
představují výchozí a nejstarší bod i obřadní cyklus křesťanství, je biblická zvěst o ukřižování, smrti a
zmrtvýchvstání Spasitele Ježíše Krista. Na tuto genezi Velikonoc poukazuje právě i název, odvozený od veliké
noci. Tak byla pojmenovaná noc, po níž vstal Ježíš z mrtvých, noc největšího tajemství v duchovních dějinách.
Velikonocemi vrcholí a také nabývá smyslu biblický příběh o narození a životě Syna Božího, na rozdíl od
Vánoc, které nejsou v Bibli časově určeny, velikonoční drama Ježíšovi oběti se podle evangelií odehrává na
židovský svátek nekvašených chlebů (hod beránka, pesach – židovské Velikonoce).
Církev dala velikonočním přípravám a oslavám v kostele (cyklus zabírá 40 + 50 dní) řád a reformami
napravovala odklánění obřadů od biblického času a smyslu Velikonoc. Jejich příprava začíná na Popeleční středu,
tj. 40dní předem, které pro křesťana znamenají šest neděl koncentrace, pokání, půstu. O páté neděli postní
(Judica, Smrtná či Smrtelná neděle) se v katolickém obřadu poprvé připomíná Kristova smrt. Šestá neděle
(poslední), postní neděle je Květná (Palmarum), jíž počíná velikonoční Svatý týden (Velký, pašijový týden). Jeho
obřady určuje liturgie: podle ní spočívá těžiště Velikonoc ve třech dnech – Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá
sobota. Velikonoce i liturgický rok vrcholí slavností Zmrtvýchvstání Páně na Bílou sobotu (nebo jako noční slavnost
vyústí na Hod boží velikonoční).
Liší se pojetí katolíků: Bílá sobota zasvěcena matce Boží Panně Marii, Velikonoce vrcholí slavností Vzkříšení,
významné místo mají obřady svěcení. A pojetí evangelíků: ustanovení večeře Páně jako dominanta velikonočního
odkazu. Velký pátek jako výlučný svátek s bohoslužbou.
Zdroj Internet

P Ř Í S P Ě V K Y OB Č AN Ů
Kulečníkový turnaj
Dne 15. 12. 2012 jsme uspořádali 1. ročník turnaje v kulečníku „Memoriál Václava Šimona“. Akce se konala v
hospodě u Seidlů. Soutěže se zúčastnilo 16 hráčů z Jetřichova, Meziměstí, Adršpachu, Broumova a Martínkovic.
Turnaj se vydařil, všichni zúčastnění si pochvalovali pořadatelskou službu, hodně si chválili kuchyň paní Seidlové a
údržbu kulečníku panem Seidlem. Akce končila kolem 20. hodiny. Na 1. místě se umístil pan Skok z Martínkovic,
na 2. místě pan Retr z Jetřichova a na 3. místě pan Juriga z Broumova.
Všem zúčastněným bych rád poděkoval za sportovní chování během celého turnaje. Nejvíce bych chtěl
poděkovat všem sponzorům za pěkné ceny a rodině Seidlových za perfektní obsluhu během turnaje.
Soutěžící: pánové Retr, Novák, Škorpík, Pejchal, Skok, Juriga, Hurdálek, Vojtůvka ml., Vojtůvka st., Pavlínek,
Tlapák, Fichtner, Rus, Janoušek, Groh a Golba
Sponzoři: p. Seidlová, Primátor, Jan Školník, Pumr Václav, Veba Broumov, Hasiči Jetřichov, Obec Jetřichov,
Pejchal ml., Tomket, Elektrosprint Doležal, Rubis Vránová, Elektro Abely, Servis Ducháč Remeš, Magdaléna
Jetřichov, NOKA Novák
Za spolek přátel kulečníku Miroslav Retr

Únor bílý – pole sílí
jak zní lidová pranostika. Ale nejen to. S posledním zimním
měsícem a tušením předjaří se už zahrádkáři a sadaři těší, že
se budou moci vrhnout do práce.
Jednou z nich je řez ovocných a okrasných dřevin, které se
po zimě chystají na nové vegetační období. Odstraníme
přehuštěné, slabé, případně staré a nemocné větve a výhony,
které dřevinám ubírají na síle a kráse.
U okrasných dřevin se mnohdy může jednat o minimální
úpravu. Ovocné dřeviny však vyžadují řez, který má zajistit co
nejvyšší a nejkvalitnější plodnost.
Okrasné dřeviny kvetou na dvouletém dřevě. Jedná se
např. u nás hlavně o žlutě kvetoucí zlatici (Zlatý déšť), nebo
růžovou vajgelu a jiné.
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Při řezu ovocných stromů se řeže hlavně pro užitek. Odstraňují se větve tak, aby se udržel tvar koruny. Větve,
které se kříží apod. Správný řez stromu jenom prospěje. Všichni známe staré, možná desítky let neprořezané
jabloně u silnic, které sice často statečně kvetou a plodí velké množství jablek, ale jsou malá a nekvalitní.
M. Chaloupková Bělidlo

Egzoti - Stará lyže
V sobotu 9. února 2013 se již tradičně konala
v Jetřichově „Stará lyže“. Je to oblíbená akce
Egzorů s.r.o. a koná se pravidelně každý rok a
pokaždé trochu jinou cestou. Ta letošní byla
zvláštní tím, že nebyl sníh a tak se šlo pěšky a
jenom někteří měli hůlky, aby se líp šlo. Právě že
bylo málo sněhu, tak nás bylo letos méně, ale
stejně nás bylo přes třicet.
Sraz byl u Suchánků. Tam bylo občerstvení na
cestu. A šlo se přes les až do Ameriky. Někteří
přišli přes pole od Křinic, z Broumova nebo
z Martínkovic. Šlo se moc pěkně, bylo hezky a
výhled na ty naše Česko – Polské kopečky byl
úchvatný.
V Americe byl společný oběd. Výborná
gulášová polévka, řízek a brambory a ještě pro
každého dva kousky štrůdlu. Jeden s jabkama a druhý s tvarohem. Když jsme se po cestě najedli a odpočali
nohám, tak taky byla zábava, muzika a taneček. A bylo hodně veselo.
Domů jsme šli každý, jak uznal za nejlepší. Někteří dřív, aby nebyla přes les tma na cestu. No a někteří až
hodně dlouho. No a to pak teprve byly zážitky.
Egzoti různých akcí za celý rok připravují hodně. Pro Jetřichováky i pro přespolní. Už se zase těšíme na další.
Těď nejdřív to bude bál a v dubnu „Starý škrpál“ …
M. Chaloupková Bělidlo

Egzoti - bál
V sobotu 16. března se v Jetřichově u
Suchánků konal bál. Příprava trvala již od před
Vánoc.
Tentokrát
bylo
téma
určeno
„Z V Í Ř Á T K A “ .
A bylo to tedy hemžení zvířátek všeho druhu
ale i všeho druhu hmyzu. Hospůdka to není
veliká, ale bylo nás tam plno. Fantazie některých
při výrobě kostýmů a vytváření patřičného image
neznala mezí.
Bylo tam několik kočiček a pejsků, několik
zajíčků, i těch Ferdů mravenců bylo více, kraviček
apod. zvířátek. Ale každé bylo jiné. a všechny
byly moc pěkný. Byl tam lev a tygr a medvěd a
třeba včelka mája a všichni její kamarádi apod.
Všichni si zaslouží pochvalu za snahu vytvořit
co nejvěrnější podobu toho svého zvířátka. Fantazie pracovala naplno. Byla i bohatá tombola a taky dražba
nějakých cen. A bylo hodně veselo. A je to dobře. Dík patří všem, kteří takovou akci připravili a vymysleli téma a
taky hlavně všem, kteří svoji účastí projevili smysl pro legraci a recesi.
Foto na http://egzoti.poplach.com/791-zviratkovy-candrbal-2013.
M. Chaloupková Bělidlo

Motorkářský večírek v Jetřichově
Osmého února se v prostorách kulturního domu Jetřichov sešli příznivci jedné stopy. Loňská moto veselice se
povedla, proto se tým pořadatelů usnesl akci zopakovat. V téměř nezměněné sestavě šikovných rukou byl
nachystán sál, sklípek byl naplněn soudky poctivého olivětínského piva, z kuchyně zavoněla směs lahodných vůní.
S blížícím se večerem začalo stoupat napětí, zdali bude námaha pořadatelů oceněna patřičnou návštěvou.
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Po sedmé hodině většina členů pořadatelského týmu zaujala předem
domluvenou pozici a začali se nejprve jednotlivě trousit, a poté už i valit natěšení
návštěvníci.
Z podia zazněli první akordy stárkovského Kat-bandu, což přimělo tanečníky
a tanečnice k pohybu. Na baru začaly cinkat lahve, chvíli na to už panáky
přenášely svůj obsah do žíznivých hrdel.
V průběhu večera došlo i na náruživé sportovní výkony. Někteří členové
motorkářské společnosti se nechali vyhecovat k netušeným výkonům.
Rybízek s Karlosem vylosovali hodnotné ceny, tradičně neunikli pozornosti a
byli vyzkoušeni z umění řídit dopravní prostředek poslepu.
Závěrem nezbývá než poděkovat všem jedincům a skupinkám, jež přispěli ke
zdárnému průběhu akce. Taktéž všem sponzorům, kteří darovali hodnotné ceny.
Bohatá galerie fotografii je k vidění na:
http://jet.rajce.idnes.cz/II_moto_veselice_probehnuvsi_8.2._2013_v_Jetrichove/
Zaslal Kamil Linhart

Svoboda team rozšiřuje svoje řady závodní techniky
Už deset let se jetřichovský Svoboda team pohybuje ve vodách
automobilového sportu. Jelikož všichni členové teamu jsou zapřisáhlí
tatrováci, tak o značce závodní techniky nemůže být pochyb. První byla
osmikolka 813, se kterou jsme se několik let účastnili závodů v Truck
Trialu. Po návštěvě startu dakarské rally převládla chuť zkusit i toto
odvětví. Sehnal se tedy postarší tahač Tatra 815, což je vozidlo
nejpodobnější dakarským speciálům, a začal se pomalu přestavovat na
závodní speciál. Kabina se posunula vzad, vyrobila se nástavba,
vzduchem chlazený dvanáctiválec Tatra se upravil na 550 koní a v létě
roku 2007, tehdy ještě bílá, Tatra vyrazila na první závodní zkušenost,
Rally Dresden – Breslau.
Od těch dob se mnohé změnilo. Polička v dílně se naplnila poháry,
Tatra Breslau pojmenovaná právě podle své první účasti se změnila k
nepoznání. V garáži přibyly dva nové stroje a první osmikolka byla nucena
odejít do světa. Stalo
se tak v roce 2009,
kdy jsme se rozhodli
postavit tváří v tvář
světově špičce na Silk
Way Rally v Rusku.
Úkol to byl velmi náročný, ale podřídilo se prakticky vše.
Stavěla se od základu nová závodní Tatra splňující přísná
pravidla FIA. K ní pak další doprovodná Tatra 6x6, která je v
dnešní době na takto velkém závodě nutností. To vedlo k
jakémusi upozadění menších závodů a Tatra Breslau zůstala
opuštěna ve vedlejší garáži. Co víc, dokonce přišla i o motor
léty ladění vyšponovaný na 730 koní, který se přesunul do
nové Tatry Dakar. SWR se nám povedlo zúčastnit se již
dvakrát. Dakarka je vyladěna k našemu obrazu a z
doprovodné šestikolky se stala opravdová vlajková loď teamu.
Prostorná čtyřdveřová kabina poskytuje pohodlné cestovní
prostředí pro šest členů posádky. Nástavba je pak rozdělena
na nákladovou a obytnou část. V obytné části nalezneme čtyři
lůžka, kuchyňskou linku, sporák, lednici a sprchový kout s
teplou vodou čerpanou z nádrže o objemu 900 litrů. Díky tomu
je vozidlo schopno poskytnout plnohodnotné zázemí jak nám,
tak i případným nájemcům. Menší závody nás samozřejmě
bavit nepřestaly. Jedná se o krátkou adrenalinovou zábavu,
během víkendu si užijete téměř vše. Rychlé pasáže, trialové
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sekce, brody, písek, bláto, a někdy dokonce i bloudění a vyprošťování. Kvůli této koncentraci nástrah zde však
technika velmi trpí a pro jeden závodní stroj by byla sezona velmi náročná.
Tím se naskytla ideální příležitost pro oprášení více než rok odstavené Tatry Breslau. A nebude to jen tak
nějaké vyhnání pavouků z nástavby, ale přestavba vozu na kapotový speciál Jamal. Problémem byla pohonná
jednotka. Nakonec se nám podařilo sehnat zcela nový čistě závodní dvanáctiválec Tatra z dob továrního Tatra
maraton teamu a stavba se mohla rozeběhnout naplno. Na vozidle se tedy tvrdě pracuje již od podzimu. Z
původního vozu bude použit podvozek a kabina, která byla zpevněna a posunuta směrem vzad. Vozidlo bude mít
zcela novou lehčí nástavbu. Díky použití vzduchem chlazeného motoru vozidlo nepotřebuje chladič, a tak pod
přední kapotou vzniká zcela volný prostor, který bude využit pro připevnění navijáku na vyprošťování vozidla. Po
dokončení bude vozidlo jediný kapotový závodní speciál značky Tatra. Tato nová evoluce vozu má zajistit
naprostou konkurenceschopnost vozům našich soupeřů. Na autě se již od podzimu tvrdě pracuje. První ostrý start
tohoto vozu je plánován již na dubnovou MT Rally v Polsku. Dále se hodláme účastnit květnové Baja 300 –
Mitteldeutschland v Lipsku. Vrcholem sezony 2013 by pak opět měla být ruská Silk Way Rally na přelomu června a
července. Do Ruska vyrazíme s Tatrou Dakar, která je již prakticky nachystána. Dolaďují se pouze drobné detaily.
V našich hlavách však hlodá i další myšlenka. Návrat ke kořenům v MČR v Truck Trialu. Kdy myšlenka přejde v
činy, není zatím jasné. Jasné už ale je, že až se tak stane, vozidlem bude opět Tatra, tentokrát ve specifikaci 6x6.
Jak vidíte, máme toho opravdu hodně co na práci, tak nám držte palce, ať to vše stihneme.
Za Svoboda team Filip Nikl

Chraňte svůj majetek
Někteří majitelé nemovitostí nahrávají zlodějům tím, že si svůj majetek nedostatečně chrání. Nově to platí
například pro majitele rodinných domů v městských satelitech, obcích, které jsou v blízkosti větších měst. Rodinné
moderní domy se nezřídka vyznačují širokými francouzskými okny v přízemí. Jak vyplývá ze statistiky, přibývá
hlášení pojistných událostí pojišťovnám. Francouzská okna a zejména pak plastová okna, která se v poslední
době intenzivně osazují i do starší zástavby, jsou pro zloděje v poslední době čím dál častěji místem, kudy
nenechavci vnikají do domů nejen když majitelé nejsou doma, ale v současné době poměrně často i během noci.
Posledním trendem je, že skupiny profesionálních band si nejdříve důkladně monitorují objekty bydlení, připraví si
přístupovou cestu do objektu navrtáním balkónových dveří či oken a další noc do domu rychle vniknou a během
několika minut posbírají zejména hotovost, šperky a doklady a v tichosti nepozorovaně zmizí.Takto většinou
zvládnou více objektů najednou.
Objekty bydlení si monitorují specielními přístroji, jako jsou termokamery. Přesně zjistí, kde obyvatelé domů spí
a pak, když je klid, do domů vnikají.
Proto chceme majitelům domů připomenout několik preventivních opatření, které by měli provést oni sami, aby
se nestali oběťmi zlodějů. Majitelům domů především doporučujeme, aby investovali do kvalitního zámkového
bezpečnostního systému. To se jim určitě vyplatí. Pozornost by měli věnovat i zabezpečení oken a balkónových
dveří. Doporučujeme provádět pravidelné kontroly oken, dveří, balkónových vstupů, zda nejsou navrtané malými
otvory v oblasti kování, kudy pak zloději za pomocí jednoduchých přípravků dveře či okna otevřou a do objektu
vniknou. Právě teď, když roztaje sníh, se okolí domu stává pro stopy anonymní. Pro vyšší standard ochrany
doporučujeme využít elektronickou ochranu. Máme zkušenosti z celé České republiky, že se vyplatil i akustický
alarm pro zapnutí na noc. Jediným prostředkem pro maximální ochranu je elektronický zabezpečovací systém
propojený přes on-line vysílače s PCO (pultem centralizované ochrany). Toto je jediná možnost, jak se chránit před
použitím různých rušiček signálu.
Zabezpečovací systémy nejsou mříže, ale eliminují čas, co nezvaný návštěvník si v domě může dělat co chce.
Tam, kde je instalovaný zabezpečovací systém připojený on-line na PCO, eliminuje se z 90-95% případů možnost,
že zloději se budou snažit vniknout právě tam. Ze zkušeností a statistik vyplývá, že si neradi dělají problémy. Když
je zabezpečovací systém dobře udělaný, není možné ho jen tak vyřadit z provozu, jak se mnohdy objevuje v tisku a
televizi. Jedinou možností je použití rušičky a to lze řešit připojením on-line s PCO.
Případně dotazy či informace a kontakty naleznete na www.jjtrend.com .
Ing. Jiří Jedlička
ředitel společnosti
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Oznámení VAK Náchod, a.s.
Vodovody a kanalizace Náchod upozorňují, že se v Broumově vyskytly případy, kdy se cizí osoby vydávají za
pracovníky nebo spolupracovníky společnosti VAK Náchod a dožadují se vstupu do domu za účelem výměny
vodoměru. VAK Náchod sděluje, že výměnu vodoměru mohou provádět pouze pracovníci společnosti Vodovody a
kanalizace Náchod, kteří se dostaví ve vozidle označeném jménem firmy a prokáží se služebním průkazem.
Dalším případem je nabídka na čištění kanalizačních přípojek od pražské firmy S.M.Kanalizace, která údajně
pracuje pro VAK Náchod. VAK Náchod upozorňuje, že s firmou S.M. Kanalizace nemá žádný smluvní vztah a tato
firma pro VAK Náchod nepracuje.
Není vyloučeno, že podobné pokusy o podvodné zakázky se mohou vyskytnout i v jiných místech.
S případnými dotazy je možné se obrátit na vodárenský dispečink v Náchodě, tel.: 491 419 222.
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