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INFORMACE PRO OBČANY:
Usnesení z veřejného zasedání OZ v Jetřichově ze dne 29.3.2013
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4.
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10.

11.
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14.
15.

ZO schvaluje program veřejného zasedání bez výhrad.
ZO souhlasí s kontrolou usnesení z minulého veřejného zasedání ze dne 20.12.2012.
ZO schvaluje zprávy finančního a kontrolního výboru bez výhrad /jsou přílohou k usnesení/.
ZO schvaluje rozpočet obce pro rok 2013 /návrh rozpočtu je přílohou usnesení/ jako schodkový ve
výši příjmů 5.450.900,- Kč a výdajů 7.159.270,- Kč a financováním zůstatkem roku 2012 ve výši
1.708.370,- Kč a stanovuje ve výdajích závazné ukazatele paragrafy a v příjmech celkové příjmy.
ZO schvaluje rozpočtový výhled pro rok 2015 bez výhrad.
ZO bere na vědomí finanční hospodaření obce za první dva měsíce roku 2013.
ZO souhlasí s výběrem měřiče rychlosti s tím, že pověřuje realizací projektu pana Gorgana a pana
Doležala.
ZO schvaluje příspěvek neziskovým organizacím TJ Praha zrakově postižení 6000,- Kč, Klubu
důchodců v Meziměstí 5000,- Kč.
ZO schválilo slevu na nájmu pro obchod paní Salabové ve výši 50 % pro rok 2013 od 1.1.2013 tj. na
28.171,- Kč.
ZO schválilo slevu na nájmu paní Lucii Plocicové v restaurantu Svatá Magdaléna ve výši 50 %
z nájmu tj. na 30.600,- Kč pro rok 2013 od 1.1.2013 a výpůjčka zařízení zůstává v plné výši / tj.
1900,- Kč měsíčně.
ZO schvaluje pronájem pozemku p.č. 882/4 a 881/2 v k. ú. Jetřichov panu Dušanu Doležalovi.
ZO bere na vědomí, že nebyly zjištěny žádné nedostatky při přezkumu hospodaření obce Jetřichov
za rok 21012 .
ZO bere na vědomí organizační postup při stavbě chodníku k lokalitě Bělidlo.
ZO bere na vědomí, že obec získala finanční prostředky na dva pracovníky veřejně prospěšných
prací od Úřadu práce ČR.
ZO bere na vědomí, že DSO Broumovsko jménem obce bude žádat o dotaci na prvky mobiliáře
k herním prvkům do Programu obnovy venkova (POV).
Když rozbolí zuby

Svozy komunálního odpadu
Jetřichov
Bělidlo a směr
(svozy v pondělí)
Hynčice (svozy
středa)
27.5.2013

29.5.2013

10.6.2013

12.6.2013

24.6.2013

26.6.2013

8.7.2013

10.7.2013

22.7.2013

24.7.2013

8.8.2013

7.8.2013

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

25. –
26. 05.
01. –
02. 06.
08. –
09. 06.
15. –
16. 06.
22. –
23. 06.

MUDr. Libor
Kapitán
Bc. J. N.
Ogriščenko dentista
MUDr.
Vjačeslav
Ogriščenko
MUDr. Lukáš
Neoral ml.
MUDr. Jaromír
Kopecký

ZS Meziměstí

491 582 381

ZS VEBA –
Olivětín 66,
Broumov
ZS VEBA –
Olivětín 66,
Broumov
ZS Police nad
Metují
17. listopadu
387, Police nad
Metují

491 502 425

491 502 525

491 541 654
602 333 427
602 304 594

JARNÍ POZDRAV ZE ŠKOLY
Ve středu 15.5.2013 se konala u příležitosti Svátku matek a v Den rodin tradiční besídka MŠ a ZŠ. I
když bylo nádherné počasí, sešli jsme se tentokrát v kulturním domě, protože měly děti v programu
taneční vystoupení. A že to stálo za to, mi dá určitě za pravdu každý, kdo se přišel podívat.
Školka měla připravené nápadité taneční vystoupení na písničky Jaromíra Nohavici, školáci zase
„rockovali“ na pódiu. A když vpluly do sálu maličké břišní tanečnice a rozjely svoje třpytivé a cinkající
kreace, tajil se všem dech. Také sklidily největší potlesk! Na závěr besídky jsme pozvali taneční skupinu
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dětí z DDM Ulita v Broumově (jeden náš žáček 2. třídy v něm také vystupuje). Malí tanečníci nás velmi
potěšili a překvapili vystoupením v rytmu country, které bylo opravdu na dobré úrovni. Doufám, že tento
sbor nebyl v Jetřichově naposledy. Mají prý v repertoáru i jiné tance, a tak se na ně budeme těšit i příště.
Všechna vystoupení byla pěkná a inspirativní. Někdy se až divíme, co se v těch našich dětech skrývá,
jen to najít a ukázat. A to je výzva hlavně pro rodiče a pedagogy. Dá to totiž spoustu práce, která bývá
často oceněna jen tím potleskem, který však jistě hřeje u srdce. Děkuji všem, kteří aktivně pomáhali s
přípravou našeho vystoupení. Všem maminkám, babičkám, ženám i celým rodinám přeji hodně zdaru a
trpělivosti s výchovou naší mladé generace.
Mgr. Marie Hanzlíková

ŠKOLÁCI VÁM PŘEJÍ
KRÁSNÉ JARO A NEBE BEZ
MRÁČKŮ!

PŘÍSPĚVKY ORG ANIZACÍ
TJ SOKOL Jetřichov

TJ SOKOL Jetřichov
pořádá
v sobotu 22. června 2013
9. ROČNÍK

CYKLISTICKÉHO
MEMORIÁLU

JIŘÍHO NĚMEČKA
Start tradičně z hřiště
TJ SOKOL
Prezentace do 14:00 hod.
Po dojezdu následuje
posezení s hudbou
a občerstvením.
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Nepřízeň počasí a podmáčený terén doposud nedovolily provést jarní úpravu hřiště a zamýšlenou
rekonstrukci nohejbalových hřišť. Doufejme, že se počasí umoudří a bude možné hřiště připravit nejen
pro pořádání plánovaných akcí, ale hlavně pro nohejbalové družstvo. Jako každý rok i letos se družstvo
TJ SOKOL Jetřichov účastní Okresního přeboru v nohejbalu, i když zápasy z důvodu nezpůsobilého
hřiště byly zatím odehrány na hřištích soupeřů.
Rozpis a výsledky – Okresní přebor mužů ONS Náchod.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

kolo:
kolo:
kolo:
kolo:
kolo:
kolo:
kolo:

26.4.2013
3.5.2013
10.5.2013
17.5.2013
24.5.2013
31.5.2013
7.6.2013

Zájezd – Jetřichov
1:4
Jetřichov – Rychnovek
5:0
Nový Ples – Jetřichov
Jetřichov – Jezbiny
1:4
D. Radechová – Jetřichov
Jetřichov – Jizbice
Jaroměř – Jetřichov

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

kolo:
kolo:
kolo:
kolo:
kolo:
kolo:
kolo:

14.6.2013
21.6.2013
28.6.2013
30.8.2013
6.9.2013
13.9.2013
20.9.2013

Jetřichov – V. Dřevíč
VOŠ Náchod – Jetřichov
Jetřichov – Smržov
volno
Bybí – Jetřichov
Jetřichov – Nahořany
Play-off

TÝDEN PRO NAŠE DĚTI 7
15.7.2013 – PROČ CHODIT DALEKO?
 Sraz: 8:00, před budovou školy a školky
 Plán: odjezd v 8:20 autobusem do Broumova, od zastávky Hotel Veba pěšky do Křinic na naučnou
stezku Proč chodit daleko? Soutěž o zajímavé ceny. Dozvíte se zajímavé věci o architektuře
vesnických stavení, o přírodě a místní krajině. Okruh dlouhý 9km. Skončíme kolem 12:00 v Křinicích
u Obecního domu. Zpátky půjdeme do Broumova.
 Pro menší vymyšlena kratší cesta kolem Cihelny s návštěvou Dřevěného kostelíku v Broumově a hry
v parku Alejka + nanukové potěšení
 Odjezd v 13:27 od Hotelu Veba
 Příchod: rozchod v Jetřichově v 13:40
 Peníze: cestovné = pro jistotu 30 Kč + na svačinu nebo pití, případně oběd
 Dobré obutí, vybavení pláštěnkou, popřípadě pitím a svačinou
16.7.2013 – DĚTSKÝ DESETIBOJ DVOJIC 2
 Sraz: 9:00 dolní antukové hřiště TJ Sokol
 utkání v tradičních i netradičních sportech. Soutěžit se bude v několika kategoriích o krásné ceny
vždy ve dvojkách podle věku a vyspělosti.
 Hlavním mottem bude zábava. Změřte své síly a ukažte, že jste kolektivní hráč.
 při nepřízni počasí se bude konat v budově KD v Jetřichově
 Občerstvení zajištěno
 Předpokládaný konec: 12:00 – 13:00
17.7.2013 –VÝLET - ADRŠPAŠSKÉ SKÁLY
 Sraz: v 7:00, před budovou školy a školky
 Plán: v 7:12 odjedeme autobusem z Jetřichova – příjezd do Adršpachu v 7:58. Po 8:00 vstup do skal.
Starší půjdou okruh kolem jezírka + velký skalní okruh. Menší děti půjdou malý skalní okruh a poté
okruh kolem jezírka. Sejdeme se společně mimo skalní město na jídle u stánků. Společně odjedeme
vlakem z Dolního Adršpachu v 13:12 s přestupem v Teplicích
 Příchod: přijedeme v 13:44 na zastávku v Ruprechticích. Rozchod u MŠ ve 14:00
 Peníze: na cestu a vstupné 70 Kč, dále na svačinu nebo případně oběd
 Dobré obutí, vybavení pláštěnkou, popřípadě pitím a svačinou
18.7.2013 – DEN PLNÝ NÁPADŮ V.
 Sraz: 9:00, před tělocvičnou TJ Sokol
 Plán dne: Tvorba ručních výrobků z různých materiálů, pohybové aktivity na sále
 Společná výroba obědu a zákusku (kreativní vaření ve velkém)
 Spousta dalších zajímavých aktivit
 předpokládané ukončení akce ve 14:00
19.7.2013 – HŘIBY NAD SLAVNÝM + SLUNEČNÍ HODINY
Výlet pro starší 10 let – Hřiby Nad Slavným
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 Plán: Sraz u MŠ v 6:30, odjezd v 6:47 vlakem do Broumova, V 7:12 odjezd z Broumova do Křinic,
z Křinic do Zaječí rokle nad Martínkovicemi, Skalní hřiby Nad Slavným – lezení a skákání, Vyhlídka
Čertova tchýně s výhledem na Martínkovice, Liščí rokle, Hájkova rokle, Dolů do Suchého dolu kolem
vodopádů, zhruba 10-11km dlouhý výlet.
 odjezd ze Suchého Dolu ve 12:43
 Příjezd: Přes Polici a přes Broumov na zastávku v Jetřichově dorazíme v 13:39
 Peníze: cestovné = 40 Kč
 sebou svačinu, pití, popřípadě kapesné
 Dobré obutí, vybavení pláštěnkou, pitím a svačinou
Výlet pro mladší 10 let – Sluneční hodiny nad Meziměstím
 Plán: Sraz u MŠ v 7:50. Odjezd ze zastávky Ruprechtice vlakem do Meziměstí v 8:13. Vyrazíme na
sluneční hodiny přes Jiráskovu čtvrť. U slunečních hodin pohybové soutěže. Poté pěšky do
Vernéřovic, u krámu odpočinek, občerstvení, zábavné hry na louce, poté pěšky zadní cestou přes
pole směr Březová a pak pod viaduktem kolem rybníků patřící Vlachovým zadem po polní cestě do
Jetřichova. Výlet dlouhý zhruba 7km, Příchod po 12:00 do Jetřichova polní cestou u Vlachových. Děti
se mohou rozcházet cestou dolů.
 Oficiální rozchod u MŠ zhruba ve 13:00.
 Peníze: cestovné = 5 Kč, sebou svačinu, pití, popřípadě kapesné
 Dobré obutí, vybavení pláštěnkou, pitím a svačinou
20.7.2013 – ZÁBAVA NA PLNÝ PECKY
 Sraz: 17:00 – dolní antukové hřiště
 Plán: Velká hra o Peckovitý pohár, společná večeře, podvečerní stezka odvahy pro statečné utřinosy
(mezi 19:30 až zhruba 21:00), od 21:00 diskotéka pro začátečníky i pokročilé do nočních hodin,
spousta laskomin a zábavy
 Rozchod dobrovolný, diskotéka bude končit mezi 23:30 a půlnocí
Podmínky pro účast na akcích:
 Dítě musí být starší 6 let (jinak v doprovodu rodiče nebo jiné dospělé osoby), musí mít pevnou obuv,
oblečeno vhodně z hlediska počasí
 Musíme být informováni o případných zdravotních komplikacích v zájmu dítěte
 Doporučujeme uvést do přihlášky kontakt na rodiče, kvůli případným změnám
 Konání jednotlivých dnů je limitováno účastí min. 5 dětí, jinak se akce nekoná!
Přihlášení:
 Přihlásit svoje dítě/děti či sebe jako doprovod můžete na jednotlivé dny nebo na celý týden pomocí
nezávazné přihlášky. Přihlášky jsou umístěné na OÚ Jetřichov nebo 13.7.2013 máte možnost vyplnit
přihlášku osobě, jež bude obcházet obec. Nezaručujeme ale, že se zastavíme všude.
Dotazy a záštita:
 Celou akci pořádá Filip Chráska a Ing. Marta Hopjanová, na které bude pro případný zájem uveden
kontakt
 Celá akce je pod záštitou TJ Sokol Jetřichov a obce Jetřichov.

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Vyhlídka
Naše děti si určitě vzpomenou na studánku
a lavičky u „košťáláku“, kam se školou a
školkou chodily. Studánka ani lavičky tam již
bohužel nejsou, avšak pan Vávra zhotovil
krásné dřevěné posezení nyní umístěné na
„babiččině vyhlídce“. Místo, které je pro
všechny, se ale opět stalo terčem vandalů. U
sezení se povalují lahve od alkoholu, dokonce
se tam zakládá „ohniště“, ale nikdo to po sobě
neuklidí. Stojí za zamyšlení, proč se musí
všechno hezké ničit.
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Vandalové v Jetřichově
V Jetřichově se v poslední době dějí podivné věci. Jednou to jsou propálené výplně autobusových
zastávek, podruhé vyndané víko od kanálu. V zimě, když je uklizený chodník přes parčík, je ráno
pořádně zaházený. Utrhané plakáty, rozbité sklo úřední desky, rozbitá lavička, dopravní značka nejprve
na střeše telefonní budky, poté utopená v rybníce. Máme zde nějaké záhadné skřítky, kterým vše hezké
vadí? To asi ne, ale i k nám se dostali vandalové. Všímejme si proto všichni více svého okolí a
zabraňme jejich dalšímu řádění!
Sepsala O. Doležalová

Egzoti „Starý škrpál“
Na sobotu 6. Dubna 2013 naši Egzoti měli naplánovaný pěší výlet „ Starý škrpál“. Bylo ještě dost sněhu,
přesto se nás sešlo přes 30 účastníků. U Ábleiů bylo připraveno občerstvení, abychom měli dost
energie. Cesta lesem – cestou
necestou – přes Psa, chvíli i přes
staveniště. Ale kdo je připraven, není
překvapen! Všichni byli v pohodě,
nikdo si nestěžoval. Prošli jsme si i
vesničku Hony, zastavili se u
zvoničky. Pokušitelé si i zazvonili. A
došli jsme až do restaurace „U
generála Laudona“, kde jsme měli
zajištěný pozdní oběd.
K obědu byla gulášová polévka,
srnčí svíčková nebo uzené, knedlík,
zelí. Někteří z našich pravidelných
účastníků, hlavně s malými dětmi, se
připojili až na sále. A byla i muzika a
pěkné posezení mezi dobrými přáteli.
Byl to hezky prožitý den.
M. Chaloupková Bělidlo
Májová jízda Egzoti MF
Už po několik let se
naši Egzoti těší a pilně
připravují svá vozidla –
pečlivě připravené a
spolehlivé
zahradní
stroje. Celá akce je
recese na oslavu 1.
Máje před 30 a více lety.
Letos bylo 18 alegorických vozů. Cesta
tentokrát vedla od hřiště
na horní konec a pak
přes celý Jetřichov až ke
kostelu a na Meziměstí.
Každý rok je to trochu
jinak, aby taky vedlejší
vesnice viděli, jak se
Egzoti baví. A pak se
jelo přes Bělidlo zase
zpět na hřiště. Jízda to
byla veselá i přes
některé zádrhele.
Účastníky byli nejen místní, ale i přespolní a byli také velice dobře připraveni. Bylo možné vidět
pionýry, příslušníky vojenských složek, zdravotníky a různé jiné přestrojení dle vlastní fantazie
zúčastněných. Bylo se na co dívat.
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Na hřišti pro pobavení všech se také soutěžilo o co nejrychlejší vozidlo. A bylo hodně veselo.
Rivalita a prestiž byla veliká. I to počasí se vydařilo a bylo dokonce i sluníčko. Ale přesto bylo na hřišti
bláta dost. A to tu soutěž ještě vylepšilo.
Na občerstvení bylo připraveno od pití přes jídlo všeho druhu. Každý si mohl vybrat. Účast byla
veliká a spokojenost taky. Jelikož se tahle akce koná každý rok, tak už ode dneška každý připravuje
svoje stroje a nápady jak a čím na příští rok ty ostatní překvapit!
M. Chaloupková Bělidlo

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
(Sepsáno z knižních novinek Knihovny Jetřichov)
O založení vesnic na Broumovsku
Podle pověsti mají vesnice na Broumovsku zajímavý původ i pojmenování. Když prý německý císař
Friedrich vedl válku s Holandskem, zajal při jedné vítězné bitvě tři tisíce mužů, řadových vojáků i
důstojníků. Protože ale pro ně neměl žádné uplatnění, dal jim na jejich žádost svolení vyhledat si volné
pozemky a založit osady. Šest z nich, samí důstojníci, přišlo se svými sluhy na lesem zarostlou výšinu
Broumovsko, zvanou Schlesischer Vogelzug neboli Slezské ptačí tažení. Název vznikl proto, že tudy ze
Slezska do Čech táhli ptáci.
Všichni důstojníci se usadili v okolí vyvýšeniny a postupně zakládali vesnice, jež pojmenovávali
podle svých vlastních jmen. U zrodu Martínkovic (Märzdorf) a Božanova (Barzdorf) tak údajně stál Martin
Barzing, o vznik Hynčic (Heinzendorf) a Heřmánkovic (Herrnsdorf) se postaral Hermann Hinzky.
Ruprechtice (Ruppersdorf) a Jetřichov (Dittersbach) prý založil jakýsi Rupert Ditsch, zatímco
Vernéřovice (Wernersdorf) a Březovou (Birkigt) Werner Bilk. Zakladatelem vsí Hejtmánkovic
(Hauptmannsdorf) a Křinic (Weckersdorf) byl jejich hejtman (německy hauptmann) Wekany, jehož
křestní jméno neznáme. Velká Ves (Krossdorf, nebo také Grossdorf) vznikla později zásluhou
praporečníka Krosse. Ten byl zraněn do oka, a nejdřív se léčil u Martina Barzinga v Martínkovicích. Ves
založil teprve poté pro svého syna a zetě v místech, kde se už v té době nacházel ovčín s přízviskem Na
Malé mokřině.

Fořt v Jetřichově
Tomu, kdo šel někdy za měsícem osvětlené noci v hodině duchů Jetřichovem, se mohlo přihodit, že
slyšel štěkat množství malých psů, ale jenom na jednom místě louky, která se mezi dvěma pahorky
vtahuje do vesnice.
Kdo měl štěstí, viděl se psy také fořta. Byl to malý muž, nosil zelený oblek jako lesník a klobouk s
pérem. Psi skákali kolem něj, ale jejich štěkot zněl zvláštně a tlumené jako z velké dálky.
Někdy přišel fořt až do vesnice a jednou se dokonce objevil u domu koláře. Tehdy bylo zrovna
hodně zakázek, a tak kolář a jeho tři tovaryši pracovali až do půlnoci. Byla překrásná jarní noc, tichá a
klidná, a najednou se ozval štěkat psů. Tovaryši byli veselí mladíci a nic se nebáli. Řekli si, že budou
štěkat také. Mistr tornu nevěřil, ale oni ho brzy přesvědčili – do štěkotu psů se začal ozývat štěkot
tovaryšů.
Náhle stál u otevřeného okna fořt a řekl: „Pomohli jste štěkat, pomozte i jíst." A hodil jim srnčí kytu.
Od té doby už fořta nikdo neviděl.

Ohnivý muž na Pasách
(vznik Lesních domků)
Obě pověsti spojuje společný motiv trojího různého poděkování ohnivci za jeho službu. V některých
pověstech se třikrát děkovat nemuselo, většinou stačilo jediné poděkování, na něž se však nesmělo
zapomenout, jak píšeme v poznámce k předešlé pověsti.
Dalším společným motivem je skutečnost, že ohnivý muž nesměl překročit určitou mez. V první
pověsti to jsou hranice obce, ohnivec se proto s člověkem loučí u prvních jetřichovských chalup. K nim
ještě pár slov vysvětlení: Na horním konci Jetřichova stála hájovna, na jejímž místě dříve býval
hospodářsky dvůr. Pro jeho pracovníky byly v roce 1660 postaveny domky, nazývané Lesní
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(Buschhuser), jež představovaly začátek obce. Podobné domky pro lesní dělníky byly na přelomu 17. a
18. století postaveny ještě ve Vižnově a v Heřmánkovicích.
Ve druhé pověsti je hranicí, kterou ohnivec nesmí překročit, vodní tok, v tomto případě
Hejtmánkovický potok. Novým motivem v tomto vyprávění je skutečnost, že člověka před případným
hněvem ohnivého muže chránila chůze mezi kolejemi vyjetými vozem. To bývala ovšem pověra
obecnějšího rázu – člověk byl při chůzi takovou cestou chráněn před všemi démony.

Kaple (v současných mapách je zmiňována jako Laudonova)
Naši předkové postavili jako symbol křesťanství několik křížů, svatých soch a obrazů. Příčinou
vzniku byly osudy a různé příběh, ale i sliby a vděčnost. Na kopci za mlýnem (č. 2/3), postavil bývalý
majitel kapli. Nazval ji po svém zeti „Groher kaple“. Byla postavena z vděčnosti za záchranu dřevorubců.
Tato
kaple
byla
vybavena
oltářem
(jako
kostelíček),
svatými
obrázky,
osmi lavicemi a
důstojným klenutým
stropem. Kaple byla
viditelná
z dálky,
obklopena
čtyřmi
lípami. Stála na
stezce do Broumova, která byla v té
době hodně používána. Každý rok byla
u
kaple
pouť
s lidovým festivalem,
kde hrála velká kapela.
Bohužel z této kapličky je už jenom pár rozbitých kamenů a cihel, nad kterými stojí majestátně jedna
lípa.

Kostel (sv. Jakuba Většího - Ruprechtice)
Kostel, který stojí na návrší, je na ruprechtickém
pozemku. Tam na hřbitově odpočívají naši předkové.
Mnohem dříve byl na onom místě dřevěný kostel, který je
poprvé připomínán roku 1386. Píše se, že byl dlouhých 200
let osiřelý. V roce 1844 dostal kostel za 900 zlatých
varhany.
Markantní a jedinečná na Broumovsku je samostatně
stojící zvonice. Tři zvony byly pořízeny z darů a sbírek v
letech 1604 až 1665. Během první světové války musely být
obětovány na přetavení. V roce 1922 byly zakoupeny nové.
Obyvatelé Jetřichova, stejně jako Ruprechtic a Hynčic, patřili léta k Vernéřovické farnosti. Teprve po
mnoha letech dostali obyvatelé Ruprechtic vlastní farnost. Věřící z Ruprechtic a Hynčic se mnoho let
snažili o církevní samostatnost, na rozdíl od věřících z Jetřichova. Ti chodili, hlavně z horního konce, do
Vernéřovic, kam to měli blíže. Poslední pastor byl v roce 1939 vyhoštěn (BFCLA DR FRANZ MENZEL).
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