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INFORMACE PRO OBČANY:
Usnesení z veřejného zasedání ZO v Jetřichově ze dne 27. 9. 2013
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 27.6.2013.
ZO souhlasí s kontrolou usnesení z mimořádného zasedání ze dne 11.7.2013.
ZO schvaluje zprávu finančního výboru bez výhrad /je přílohou k usnesení/.
ZO schvaluje finanční zprávu o hospodaření obce k 31.8.2013 bez výhrad /je přílohou k usnesení/.
ZO schvaluje rozpočtová opatření – změny v rozpočtu bez výhrad /jsou přílohou k usnesení/.
ZO schvaluje dar pro Martina Rozuma z Hejtmánkovic ve výši 10 000,- Kč.
ZO schvaluje plán inventur na rok 2013 /je přílohou k usnesení/.

Usnesení z mimořádného veřejného zasedání ZO v Jetřichově ze dne 24. 10. 2013
1.
2.

3.

4.
5.

ZO schvaluje program veřejného zasedání bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje zahájení výběrového řízení dle zákona 137/2006 Sb. na akci
„JETŘICHOV - PASA, sanační zásah“ – výběr dodavatele stavby, a to formou užšího nadlimitního
řízení na služby a s předpokládanou cenou veřejné zakázky 33 755 000,- Kč bez DPH a bez 9,93
%. Nejedná se o významnou veřejnou zakázku dle § 16a, odst. b).
Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje způsob hodnocení: Základním hodnotícím kritériem pro
zadání veřejné zakázky bude, v souladu s § 78 odst. 1 b) zákona, nejnižší celková nabídková cena
v Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje „Kvalifikační dokumentaci“ „Pokyny pro zpracování
nabídky“, „Obchodní podmínky – smlouva o dílo“ a „Odůvodnění účelnosti dle § 156 ZVZ“.
Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 1462/2 (ostatní plocha –
ostatní komunikace, o výměře 115 m²) a p.p.č. 1462/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o
výměře 678 m²) v k. ú. a obci Jetřichov, okr. Náchod, oddělených z pozemku p.č. 1462/1 (ostatní
plocha – ostatní komunikace, o původní výměře 14 669 m²) GP č. 255-105/2013 pro rozdělení
pozemku ze dne 2. 10. 2013 (není dosud zapsán v katastru nemovitostí) od (dárce)
Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec králové, (obdarovaný) Obec
Jetřichov, Jetřichov 126, 549 83 Meziměstí 3. Pozemky se nachází pod stavbou chodníků.
Zastupitelstvo schvaluje přijetí daru.
Když rozbolí zuby

Svozy komunálního odpadu
Jetřichov
Bělidlo a směr Hynčice
(svozy v pondělí)
(svozy středa)
11.11.2013

13.11.2013

Stomatologická lékařská pohotovost oblast Broumov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 09.00 - 11.00 hod.
09. –
MUDr. Jaromír
17. listopadu
602 304 594
10. 11.
Kopecký
387, Police nad
Metují

25.11.2013

27.11.2013

16. –
17. 11.

9.12.2013

11.12.2013

23.12.2013

25.12.2013

26. 12.
28. –
29. 12.
01. 01.
2014

MUDr. Dana
Kapitánová
MUDr. Jan
Kubec
MUDr. Ladislav
Růžička ml.

23. –
24. 11.

ZS, Meziměstí

491 582 381

ZS Police nad
Metují
Poliklinika
Broumov

491 543 398

30. –
01. 12.
07. –
08. 12.
14. –
15. 12.
21. –
22. 12.
24. 12.

603 479 132
25. 12.
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Bc. J. N.
Ogriščenko dentista
MUDr.
Vjačeslav
Ogriščenko
MUDr. Lukáš
Neoral ml.
MUDr. Ladislav
Růžička
MUDr. Daniel
Blažek
MUDr.
Jaroslava
Neoralová
MUDr. Jan
Kubec
MUDr. Lukáš
Neoral

ZS VEBA –
Olivětín 66,
Broumov
ZS VEBA –
Olivětín 66,
Broumov
ZS Police nad
Metují
Poliklinika
Broumov
ZS, Police nad
Metují
Horní 109,
Teplice nad
Metují
ZS Police nad
Metují
ZS Police nad
Metují

491 502 425

491 502 525

491 541 654
602 333 427
603 479 084
491 543 844
491 581 394
602 333 460
491 543 398
491 541 654
602 333 452

PODZIM VE STOLETÉM
KALENDÁŘI
ZÁŘÍ
Začíná se skvostným hezkým počasím do 13., kdy nastane trochu chladnější a podzimnější
počasí, brzy na to opět hezky až do 28., na to nastane pošmourné, deštivé počasí. Dne
ubývá o 1 hodinu 47 minut. Délka dne 13 hodin 27 minut až 11 hodin 40 minut.
Teplé září — dobře se ovoci i vínu daří.
Na dešti v září rolníku moc záleží.
Od Panny Marie Bolestné teplota rychleji poklesne.
Svatá Ludmila deštěm obmyla.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima nám nastává.
O svatém Matouši vlaštovka nás opouští.
Když je vlhko v září, v lesích houbám se daří.
Na Kosmu a Damiána, chladno bývá z rána.
O svatém Jeronýmu připravuj se už na zimu.

ŘÍJEN
Začíná špatným počasím, dne 10. jinovatka, až do 17., pak následuje hezký letní den, dne
25. studeno, potom opět hezky, od 27. do 30. dosti studeno. Dne ubývá o 1 hodinu 47
minut. Délka dne je 11 hodin 36 minut až 9 hodin 49 minut.
Třetího října bouře a louže, třicátého sníh a rampouchy.
Svatý František zahání lidi do chýšek.
O svaté Brigitě bývá mlha na úsvitě.
Po teplém září, zle se říjen tváří.
Je-li mnoho vos a sršáňů, příjde studená a dlouhá zima.
Svatá Terezie šedivá, louky svým vlasem zdobívá.
Říjnové sluneční paprsky sypou cukr do vína.
Je-li říjen sněžný a studený, tuhé zimy jest to znamení.
Čím více se urodí červených bobulí, tím víc bude v zimě mrazu a sněhu.
V roce, ve kterém je mnoho žaludů, má býti studená zima s množstvím sněhu.
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LISTOPAD
Studeno až do 10., odpoledne ale všeobecně hezky a teplo, od 11. do 13.
pošmourno, mlhavo a déšť, pak opět mrzne až do 30., odpoledne ale slunečno. Dne
ubývá o 1 hodinu 19 minut. Délka dne je 9 hodin 45 minut až 8 hodin 26 minut.
Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.
Začátkem-li listopadu sněží, mívá sníh pak výšku věží.
Svatý Teodor, mrazy lezou z hor.
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok na to bývá.
Listopadový sníh uléhá v noci.
Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři.
V listopadu hřmí — sedlák vesnou sní.
Listopadové sněžení, neškodí vůbec osení.
Svatý Kliment zimu oblevuje.
Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho leží.
Mgr. Marie Hanzlíková
(zdroj Internet)

ŠKOLNÍ OKÉNKO

Zahájení školního roku máme za
sebou. Letos se v naší jednotřídce
vzdělává 10 žáků od prvního do čtvrtého ročníku. Kromě jednoho jsou všichni místní. V kraji
se řadíme sice mezi nejmenší školy, ale vybavením a kvalitou vzdělávání můžeme směle
konkurovat těm největším. Rodinný kolektiv a individuální práce jsou našimi přednostmi.
Žáci si po prázdninách rychle zvykli na rytmus školy. Noví školáci už bez problémů slabikují
první slova a počítají příklady. Máme za sebou i pár pěkných vzdělávacích akcí a exkurzí:
návštěvu broumovské Galerie Dům, preventivní a vzdělávací program paní Frumarové
z oblasti canisterapie Pes, přítel člověka a multimediální vzdělávací program Madagaskar –
příběh dávné Lemurie.
V letošním školním roce jsme provedli úpravy v našem školním vzdělávací programu „Od
hraní k vědění“, aby byl v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. Žákům tak
například přibyla hodina matematiky týdně, která je zaměřena na finanční gramotnost.
Letos nabízíme žákům 3 zájmové kroužky – Bajtík (práce s počítačem), Šikula (výtvarný a
rukodělný kroužek) a Káčata (taneční a pohybový kroužek). Této zájmové činnosti se účastní
všichni naši žáci. Program kroužků jsme sestavovali se žáky společně. Sami si vytvořili roční
plán podle svých zálib a zájmů. A že je to baví a jsou šikovní, o tom svědčí plody jejich snažení
(např. vaření švestkových knedlíků nebo dlabání dýní – viz foto).

Našim školákům přeji úspěšný a pohodový
školní rok se spoustou pěkných zážitků a
nově získaných dovedností a znalostí!

Mgr. Marie Hanzlíková
Více informací o škole najdete na www.skolajetrichov.webnode.cz
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Střípky z Mateřské školy Jetřichov
Druhého září jsme se sešli v plném počtu jak děti, tak i pracovníci mateřské školy a školní jídelny.
Do školky začalo docházet 26 dětí, což je plná kapacita MŠ v rozsahu 2 až 7 let. Obě paní učitelky jsou
kvalifikované a pracují na plný úvazek.
První měsíc se děti seznamovaly s novým prostředím, novými kamarády a občas ukápla i nějaká ta
slzička, když opouštěly maminky. Od 9. září začaly děti jezdit na kurz plavání a čekalo je 9 lekcí. V
současné době plavání stále
probíhá a z našich některých
nejmenší se stávají zdatní
plavci a pokud ne přímo
plavci, tak se určitě odboural
strach z vody a i otužování je
nutné. Každé pondělí se již
těší na autobus, který je
doveze
do
plaveckého
bazénu do Náchoda. Na
plavání jezdí pouze starší
děti, mladší zůstávají s p. uč.
ve školce, kde probíhá
program dle RVP.
1.10.
jsme
všichni
vyrazili do lesa za přírodními
krásami a vrátili jsme se
nejen unavení, ale v košíku jsme měli i několik hub, převážně podhříbků a děti z nich měly velkou radost.
Děti se seznamují s některými tématy, kde potom probíhá přímá praxe – např. si uvařily ze zeleniny
dobrý zeleninový salát, upekly bramboráčky, nebo suší ovoce a střádají vitamíny na zimu. Děkujeme
rodičům, kteří nám zeleninu a
ovoce do MŠ přinesli. Dále se
děti podílely na výzdobě v
prostorách MŠ svými kresbami a
výrobou strašidýlek, pavouků i
dlabáním dýní.
Jenom nás trochu mrzí, že
zaostává kultura, nejezdíme do
divadel, protože není kam. V
Broumově každoměsíční divadla
zrušili a v Meziměstí jsou 2x do
roka.
A co nás ještě čeká do
konce roku určitě to bude
„Vánoční focení“ proběhne 13.
listopadu. V prosinci nás zajisté
navštíví, jako každý rok bájné postavy „ANDĚL, MIKULÁŠ I ČERTI“ od kterých děti obdrží za své výkony
sladkou odměnu. Jen ještě nevíme, zda přijdou od Meziměstí či od Broumova nebo snad z Jetřichova?
Dále děti budou vyrábět, péci, učit se tanečky, písničky a básničky, aby se mohly pochlubit, co už
umí na vánoční besídce, která proběhne na ke konci prosince.
V MŠ také probíhá program pro předškolní děti a to grafomotorika, kterou děti provází skřítek
Bambulka, logopedie a až skončí plavání tak jistě i taneční kroužek.
Za MŠ p. uč. Venclová a p. uč. Ryšavá
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PŘÍSPĚVKY ORGANIZ ACÍ
TJ SOKOL Jetřichov
Rozpis a výsledky – Okresní přebor mužů ONS Náchod.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

kolo:
kolo:
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
14.6.2013
21.6.2013

Zájezd – Jetřichov
1:4
Jetřichov – Rychnovek
5:0
Nový Ples – Jetřichov
Jetřichov – Jezbiny
1:4
D. Radechová – Jetřichov 1:4
Jetřichov – Jizbice
4:1
Jaroměř – Jetřichov
3:2
Jetřichov – V. Dřevíč
4:1
VOŠ NA – Jetřichov
3:2

Jetřichov – Smržov
1:4
volno
Babí – Jetřichov
2:3
Jetřichov – Nahořany
5:0
Play-off
Jetřichov – Babí
3:2
Celkově se Jetřichov umístil na velmi pěkném
třetím místě!

10.
11.
12.
13.
14.

kolo:
kolo:
kolo:
kolo:
kolo:

28.6.2013
30.8.2013
6.9.2013
13.9.2013
20.9.2013

TJ SOKOL JETŘICHOV
pořádá
v pátek 27.12. 2013
v KD v Jetřichově

MÍČOVÝ PĚTIBOJ DVOJIC
Sportovní disciplíny: hod na koš, stolní tenis, nohejbal, líný tenis a volejbal.
Prezentace: do 8:00
Začátek: 8:30
Startovné: 200,- Kč/dvojice

Srdečně zveme. Hraje se o ceny, které věnují místní podnikatelé a regionální firmy.
Občerstvení zajištěno.
Podmínkou je, aby alespoň jeden hráč z týmu měl trvalé bydliště v Jetřichově.
Maximální počet účastnících se dvojic je 12, proto neváhejte a přihlaste se na telefonním
čísle 723 375 210.

Reportáže z akcí
Akce pro Martina aneb Oldies Disco.
Dne 12.10. se v místním kulturním domě uskutečnila disco
párty.Tanečnice a tanečníci z blízkého i dalekého okolí se sešli,aby
podpořili nápad několika nadšenců, kteří si říkají moto mládež Jetřichov.
Šlo o to vybrat nějakou finanční částku pro mladého muže ze
sousední obce Hejtmánkovice Martina Rozuma. Jeho příběh jistě
všichni dobře znáte.
Akce se všem velice líbila, tančilo se do brzkých ranních hodin. Dá
se říci, že jsme DJ Petra Faltu doslova utancovali. Hrál nám k tanci
samé pecky a za to mu patří díky.
Dále bychom rádi poděkovali obci Jetřichov, že nám na tuto akci
bezplatně zapůjčila sál se vším co k tomu patří. Děkujeme.
Svou ochotou i finančním příspěvkem nás také podpořila paní Mirka
Salabová – majitelka místního smíšeného zboží. Někteří přijít nemohli, a
i přesto poslali příspěvek také děkujeme.
O plné sklenice všech tvarů a velikostí se staraly Maruška Škodová,
Lenka Šimonová, Dušan Doležal, Luboš Volf. Klobásky pro hladové
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disco šílence vařila Jana Gorgánová s Frantou. O bezpečné uložení svršků dbal Volf Honza. Hlavní
aktéři Mirek Sobol – Rybízek a Karel Prouza – Karlos vše spustili, ale hlavně dohlíželi na pravidelné
doplňování dobrovolného vstupného do velké sklenice, kterou ostražitě hlídali.
Všem dobrovolníkům, kteří pomáhali jakýmkoli způsobem, děkujeme, vážíme si toho, že jste s námi
do toho šli.
Po sečtení dobrovolného vstupného, výtěžku z tomboly atd. a následném odečtení nezbytných
nákladů jako občerstvení, hudba, a poplatek pro sdružení OSA, je částka velice pěkná: 23 401,- Kč.
Tato částka již byla vložena na transparentní účet u KB.
Takže ještě jednou vám všem, kteří jste přišli, tancovali a bavili se děkujeme.Taky velice děkujeme
že jste přinesli-či poslali pěknou i veselou tombolu a že jste si jí také odnesli:-)!
Dobrá věc se podařila nám všem! Díky
napsala Sobolová
Pokud příběh Martina Rozuma neznáte, tady je (www.hejtmankovice.cz)
„Milí spoluobčané, rádi bychom vám dali možnost seznámit se s jedním životním osudem ... Je to
osud člověka, který žije zde, mezi námi v Hejtmánkovicích a jmenuje se Martin Rozum. Je to mladý muž,
plný energie, který ještě nedávno studoval vysokou školu, aktivně sportoval, smál se a miloval život ...
Potom přišlo náhle několik minut černého osudu, které mu změnily celý jeho život. Byl únor 2012,
běžný večer a Martin se po náročném dni necítil dobře a tak se chystal odpočívat. Do postele už ale
nedošel, udělalo se mu špatně, upadl na zem, měl křeče, přestával dýchat. Jeho stav byl velice vážný!
První lékařská pomoc mu byla poskytnuta několik minut poté a záchranka Martina odvezla do
náchodské nemocnice, kde byl urgentně vyšetřen, provedeno CT mozku a na ARO v Náchodě byl
napojen na pomocné přístroje, které ho udržovaly při životě. V té době se dle výsledků vyšetření stav
Martina zdál být bohužel neslučitelný se životem. Došlo ke krvácení do mozku po prasknutí cévní
výdutě.
Rodina Martina se ale nechtěla smířit s krutým osudem a i přes velice malou pravděpodobnost na
úspěch následovala další vyšetření, operace mozku v Praze, spousta probdělých nocí nad lůžkem syna
s nejistou prognózou. Konsilium lékařů matce sdělilo, žádná naděje. V ten okamžik matka vnitřně cítila
naději a začala bojovat o svého syna jako lvice a nejen matka, ale i celá rodina ač naděje byla nulová.
Beznadějný boj s osudem byl částečně vyhrán.
Po několika týdnech byl Martin převezen k dalšímu léčení do místa bydliště, na ARO nemocnice v
Broumově, kde byl stále napojen na přístroje. Matka po domluvě s personálem byla u lůžka Martina
každý den. Ubíhal den za dnem a po vyčerpávající práci matky a veškerého zdravotnického personálu
se stav Martina mírně vylepšoval.
Osudy lidí jsou různé a právě v této rodině jeden osud převrátil všem život „naruby“! Matka nemohla
nadále vykonávat své zaměstnání a zůstala doma, aby Martinovi poskytla vše, co potřebuje a aby mu
život co nejvíce ulehčila.
Vážení přátelé, již je tomu 18 měsíců, život přináší dny pěkné i horší, ale Martin do současné doby
překonal spoustu překážek, podrobil se znovu operaci mozku, denně rehabilituje, je pečlivě opečováván
svou rodinou a také jeho stav se po mravenčí práci markantně vylepšil! Sami lékaři mluví o ,,zázraku“!
Martinovi blízcí musejí ale bohužel velmi často bojovat s byrokracií v našem státě, který život lidem
s handicapem neusnadňuje. Týká se to vyřizování soudních kauz ohledně opatrovnictví, žádostí o
rehabilitační pomůcky a příspěvků zdravotních pojišťoven atd. Protože Martin potřebuje 24-hodinovou
péči, každé opakované „úřednické zařizování“ a to většinou bez velkého efektu je pro rodinu velmi
zatěžující.
V současné době je Martin schopen s vámi promluvit a to i v anglickém jazyce, přivítá vás podáním
ruky, vyjmenuje hráče, se kterými hrál fotbal za Sokol Hejtmánkovice, sleduje oblíbené pořady v televizi,
zase rád jí a směje se! Jeho vitalita a síla k žití je obdivuhodná! Denně rehabilituje a posiluje svaly, které
nemohl doposud používat, ale bohužel pohyb je velmi náročný a čeká ho ještě spousta dní těžké práce,
aby vám mohl přijít naproti. Vše může ale zvládnout lépe, pokud bude mít kvalitní pomůcky, jako je
například speciální rehabilitační vozík, upravená sedačka v autě apod., které jsou pro rodinu Martina
finančně nedostupné.“
Obec Hejtmánkovice se snaží pomoci rodině Martina s nákupem speciálního vozíku a pomůcek.
V současné době probíhá sběr a následný výkup víček z PET lahví a bylo zřízeno transparentní konto u
KB, pro finanční dary. Číslo účtu: 107 – 545 298 02 17 / 0 100 (Pohyb na účtu můžete sledovat na
internetu. Dozvíte se jména dárců a darované částky. Do vyhledávače stačí zadat transparentní účty KB
a najít si majitele účtu - Švábová Jana.) Zapojit se mohou všichni.
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Pozvání na adventní koncert
Dne 30. listopadu 2013 se uskuteční v kostele sv. Anny ve Vižňově adventní koncert Komorního
pěveckého sdružení Cantus Jaroměř.
Pěvecke sdružení Cantus slaví právě v těchto dnech 25 let svého trvání a svým uměním si již
získalo mnohé příznivce po celé republice i v zahraničí. Nejinak tomu bylo vloni v říjnu, kdy Cantus
vystoupil v kostele sv. Anny ve Vižňově s programem duchovních písní.
Nadšení posluchači odcházeli domů s hřejivými pocity v duši a s přáním, aby členové Cantusu do
Vižňova opět zavítali.
Stejně jako vloni vystoupí pěvecké sdružení bez nároku na honorář a výtěžek z koncertu bude
věnován na opravu kostela sv. Anny ve Vižňově.
Při loňském koncertě se vybralo 9 000 Kč a občané Meziměstí a Vižňova tak dokázali, že
dobrovolné vstupné nechápou jako možnost zdarma si poslechnout krásnou hudbu, ale především jako
výraz odpovědnosti k místu, ve kterém žijí, jako příležitost podílet se podle svých možností na opravě
památky nezměrné kulturní a historické ceny.
Věříme, že letošní adventní koncert, bude neméně úspěšný.
Přijďte, poslouchejte, potěšte se, pomozte.
Začátek koncertu je v 16 hodin.
Alena Jarkovská

Co nás ještě čeká …

Dle kalendáře akcí pořádají místní hasiči dne 30.11.2013 od 20 hod.
v místním kulturním domě tradiční

POSVÍCENSKOU ZÁBAVU.
Srdečně Vás zvou!
Včas bude také plakátováno již tradiční
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU.
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