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INFORMACE PRO OBČANY:
Usnesení z veřejného zasedání ZO v Jetřichově ze dne 19.12.2013
1.

ZO schvaluje program veřejného zasedání bez výhrad.

2.

ZO souhlasí s kontrolou usnesení z minulého veřejného zasedání ze dne 27.9.2013 a ze dne
24.10.2013 bez výhrad.

3.

ZO schvaluje zprávy finančního a kontrolního výboru bez výhrad /jsou přílohou usnesení/.

4.

ZO schvaluje rozpočtová opatření-změny v rozpočtu ke dni 31.12.2013, bere na vědomí rozpočtové
změny k 30.11.02011 a souhlasí, že poslední změny v rozpočtu provede starosta obce, pokud dojde
ještě k platbám nebo příjmům mimo plán do konce roku 2013. /přílohou usnesení/

5.

ZO souhlasí bez výhrad s finanční zprávou o hospodaření obce k 30.11.2013.

6.

ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2014 do schválení rozpočtu pro rok 2014 /je přílohou
usnesení/.

7.

ZO bere na vědomí zprávu ředitelky školy o stavu školy a školky v Jetřichově.

8.

ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Broumovem o výkonu přenesené
působnosti ve věci přestupků dle zákona č.200/1990 v rozsahu § 53 odst. 1 a § 47a.

9.

ZO schvaluje finanční dar Klubu důchodců Meziměstí ve výši 5000,- Kč.

10. ZO schvaluje finanční dar Sdružení zdravotně postižených Broumov ve výši 5000,- Kč.
11. ZO schvaluje pro výběrové řízení „Jetřichov-Pasa, sanační zásah“
A) Komise pro otvírání nabídek –
1) Bc. Filip Chráska - člen, Jaroslav Doležal - náhradník
2) Ing. Ladislav Kocian- člen, Allowance s.r.o., Bc. Michaela Paroulková - náhradník, Allowance
s.r.o.
3) Martin Houdek – člen, Allowance s.r.o., Ing. Jindřiška Moudrá – náhradník, Allowance s.r.o.
B) Komise pro posouzení a hodnocení nabídek
1) Josef Gorgan – člen, Ing. Marta Hopjanová - náhradník
2) Bc. Filip Chráska - člen, Miroslav Abely - náhradník
3) Antonín Janoušek člen, Jaroslav Doležal - náhradník
4) ing. Ladislav Kocian- člen, Allowance s.r.o, Bc. Michaela Paroulková - náhradník, Allowance
s.r.o.
5) Martin Houdek – člen, Allowance s.r.o., Ing. Jindřiška Moudrá – náhradník, Allowance s.r.o.
12. ZO schvaluje pro vyhrnování sněhu na místních komunikacích obce Jetřichov nabídku Ilony
Seidlové.
13. ZO schválilo slevu nájemného pro obchod paní Salabové na rok 2014 ve výši 50% z nájmu.
14. ZO schválilo slevu nájemného pro Restauraci Sv. Magdalena dle žádosti p. Plocicové pro rok 2014
ve výši 50% z nájmu.
15. ZO schvaluje prodejní cenu pro knihu pana Bergamanna Broumovsko na historických zobrazeních
ve výši 600,- Kč pro zájemce o koupi.
16. ZO schvaluje koupi lesních a travních pozemků v k.ú. Jetřichov dle nabídky od spolku Myslivecké
sdružení RÁJ Hejtmánkovice maximálně za cenu 210 000,- Kč.

Usnesení z veřejného zasedání ZO v Jetřichově ze dne 17.1.2014
1.

ZO schvaluje program veřejného zasedání bez výhrad.

2.

ZO schvaluje odměňování neuvolněných zastupitelů v maximální výši podle funkcí dle nařízení
vlády 37/2003 v platném znění.
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Když rozbolí zuby
Stomatologická lékařská pohotovost oblast Broumov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 09.00 - 11.00 hod.

25. –
26. 01.
01. –
02. 02.
08. –
09. 02.
15. –
16. 02.

MDDr. Petr
Houštěk
MUDr. Lukáš
Neoral
MUDr.
Jaromír
Kopecký
MUDr.
Ladislav
Růžička ml.

Poliklinika
Broumov
ZS Police
nad Metují
17. listopadu
387, Police
nad Metují
Poliklinika
Broumov

602333466
491541654
602333452
602304594

603479132

22. –
23. 02.
01. –
02. 03.
08. –
09. 03.
15. –
16. 03.
22. –
23. 03.

Bc. J. N.
Ogriščenko dentista
MUDr.
Vjačeslav
Ogriščenko
MUDr. Lukáš
Neoral ml.
MUDr.
Ladislav
Růžička
MUDr. Daniel
Blažek

ZS VEBA –
Olivětín 66,
Broumov
ZS VEBA –
Olivětín 66,
Broumov
ZS Police
nad Metují
Poliklinika
Broumov

491502425

ZS, Police
nad Metují

491543844

491502425

491541654
602333427
603479084

Svozy komunálního odpadu r. 2014
Jetřichov
(svozy v pondělí)
režim svozu 1x14

6.1.2014
3.2.2014
3.3.2014
31.3.2014
28.4.2014
26.5.2014
23.6.2014
21.7.2014
18.8.2014
15.9.2014
13.10.2014
10.11.2014
8.12.2014

20.1.2014
17.2.2014
17.3.2014
14.4.2014
12.5.2014
9.6.2014
7.7.2014
4.8.2014
1.9.2014
29.9.2014
27.10.2014
24.11.2014
22.12.2014

Bělidlo a směr Hynčice
(svozy ve středu)
režim svozu 1x14

8.1.2014
5.2.2014
5.3.2014
2.4.2014
30.4.2014
28.5.2014
25.6.2014
23.7.2014
20.8.2014
17.9.2014
15.10.2014
12.11.2014
10.12.2014

22.1.2014
19.2.2014
19.3.2014
16.4.2014
14.5.2014
11.6.2014
9.7.2014
6.8.2014
3.9.2014
1.10.2014
29.10.2014
26.11.2014
24.12.2014

Co nevyšlo v minulém roce:
HUBERTOVA JÍZDA 2013
Dne 19.10.2013 se uskutečnila 7. Hubertova jízda na louce za hájovnou v Jetřichově. Ráno nás
přivítalo pěknou mlhou, která však neodradila 70 koní pod sedlem nebo v zápřeži od účasti na této akci.
Po slavnostním zahájení fanfárou lesních rohů se účastníci vydali na vyjížďku okolím Jetřichova. Během
jízdy se probudilo sluníčko, které všechny zahřálo a rozsvítilo krásnou podzimní krajinu.
Po návratu z vyjížďky následovaly soutěže pro sedlové koně i povozy, které sledoval a povzbuzoval
hojný počet diváků. Pro všechny bylo připraveno občerstvení, pro děti malování mávátek s koníkem a i
díky počasí na louce panovala dobrá nálada. Hubert pokračoval večer na obecním sále taneční zábavou
se skupinou Slaveňáci. Nechyběl ani tradiční soud, který je v Jetřichově neodmyslitelnou součástí
Hubertovy jízdy.
Díky Vám všem, kteří jste se zúčastnili, Vám, kteří jste pomohli tuto akci uspořádat, se "Hubert" v
Jetřichově opět povedl a zapsal do podvědomí přátel z širokého okolí.
Velké poděkování za spolupráci patří také obci Jetřichov a místním hasičům. Velice si vážíme Vaší
přízně.
My se budeme i příští rok snažit o zachování dobrého jména Jetřichova spojené s Hubertovou
jízdou.
Za "přátele koní Jetřichov" Jana Hrábková
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Konec roku je pro většinu lidí časem hodnocení a
bilancování, a to platí i pro nás ve škole. V listopadu jsme
požádali naše žáky a jejich rodiče, aby nám pomohli
s hodnocením školy. Právě jejich názor je pro nás
nejdůležitější a směrodatný.
Rozdali jsme všem žákům a rodičům anonymní dotazníky
zaměřené na různé oblasti hodnocení. Všichni odpovídali na
otázky formou školního známkování. Známky jsme na závěr
vyhodnotili průměrem a vystavili škole objektivní vysvědčení.
Z 10 žáků se hodnocení zúčastnilo 9 žáků a své názory k nim
přidalo 16 rodičů z 20. Zájem o toto hodnocení byl tedy
poměrně vysoký a já děkuji všem účastníkům za jejich cenné
názory a podněty.
A jak tedy naše „pololetní vysvědčení“ dopadlo?

RODIČOVSKÉ POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

HODNOCENÁ OBLAST
Jste spokojeni s kvalitou vyučování ve škole?
Jste spokojeni s hodnocením a klasifikací žáků?
Je množství poznatků, které žák získává ve škole, dostatečné?
Je nabídka nepovinné zájmové činnosti dostatečná?
Je doba, kterou tráví dítě ve škole, správně dlouhá?
Je doba domácí přípravy na vyučování správně dlouhá?
Je správná organizace školy (rozvrh, přestávky, vstup do školy, atd.)?
Jste spokojeni s prací školní družiny?
Cítí se vaše dítě ve škole bezpečně?
Jste dostatečně informováni o vašem dítěti?
Je dostatečná nabídka školních akcí (výlety, exkurze, divadlo, atd.)?
Jste spokojeni s prostory školy a jejich vybaveností?
Jste spokojeni s tím, že vaše dítě navštěvuje tuto školu?

HODNOCENÍ
výborný
výborný
výborný
výborný
chvalitebný
výborný
chvalitebný
výborný
chvalitebný
chvalitebný
výborný
výborný
výborný

ŽÁKOVSKÉ POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

HODNOCENÁ OBLAST
Můj rozvrh hodin mi vyhovuje.
Vyhovuje m i nabídka zájmových kroužků.
Učitelky berou ohled na slabší žáky.
Učitelky chtějí, abychom učivu rozuměli, nejenom se učili nazpaměť.
Domácí příprava na vyučování mi netrvá dlouho.
Mám pocit, že učitelkám na mně záleží, že mi pomáhají.
Někdy pracujeme ve skupinách, společně řešíme problémy.
Učitelky se věnují všem žákům ve třídě, nikoho nevynechávají.
Nebojím se zeptat učitelky, když něčemu nerozumím.
Mohu učitelkám říci svůj názor, diskutovat s nimi.
Přestupky proti školnímu řádu jsou spravedlivě trestány.
Při hodině se často používají různé učební pomůcky, počítače apod.
Jsem spokojen(a) s kolektivem mé třídy, mám tu kamarády.
Ve škole se cítím bezpečně.
Líbí se mi moje třída, naše škola.
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HODNOCENÍ
výborný
výborný
výborný
výborný
chvalitebný
výborný
výborný
výborný
chvalitebný
chvalitebný
chvalitebný
výborný
výborný
chvalitebný
výborný

S vysvědčením jsme spokojeni. Žáci i jejich rodiče nás ohodnotili vyznamenáním, za které děkujeme. Také však
poukázali na problémy, které je zajímají a poskytli nám tak důležitou zpětnou vazbu pro naši další práci. A jako
každý žáček, i my se budeme snažit do příštího vysvědčení náš prospěch vylepšit, protože vždy je co zlepšovat.

A za hodnocení loňského roku připojuji přání do toho nového:
Našim dětem, jejich rodičům a všem jetřichovským občanům hodně zdraví a štěstí.
Žákům pevnou vůli, píli a otevřenou mysl pro jejich celoroční školní práci.
Rodičům trpělivost, laskavost a pevné nervy, bez kterých se výchova dětí neobejde.
Učitelkám a všem zaměstnancům školy pevné zdraví a dobrou mysl, aby naše škola byla stále místem nejen
užitečným, ale také příjemným a přátelským.
Představitelům Obce Jetřichov hodně vytrvalosti v jejich nelehkém úsilí za obec lepší a krásnější.
Já sama za sebe bych si přála, aby nám Obec Jetřichov i nadále zachovala svou přízeň a podporu a aby nám
jetřichovští občané více důvěřovali. Přála bych si, aby všichni pochopili, že to, co ve škole děláme, je dobré
pro ně, jejich děti a společný život v obci.

V prosinci 2013

Mgr. Marie Hanzlíková

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V souladu s § 46, ods. 1 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) vyhlašuji

zápis dětí do první třídy pro školní rok 2014/2015.
Zápis se uskuteční

v úterý 4. února 2014 od 13.00 do 16.00 hodin
v prostorách školy.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2007 do 31. 8.
2008
a děti po loňském odkladu.
Rodiče se dostaví k zápisu s dítětem a vezmou s sebou
rodný list dítěte
a vlastní občanský průkaz.

V tento den v dopoledních
hodinách proběhne tradiční
společná akce ZŠ a MŠ
TĚŠÍME SE DO ŠKOLY,
na kterou srdečně zveme
všechny rodiče a ostatní. Je to
dobrá příležitost k prohlídce
školy a k „nahlédnutí pod
pokličku jednoho školního
dne“.

Pokud váháte, zda své dítě zapíšete do naší školy, nabízím vám seznam PLUS, který by vám ve vašem
rozhodování mohl pomoci:

PROČ PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO NAŠÍ ŠKOLY?

+
+
+

Škola se nachází v obci, odpadá problém s dojížděním (zvýšené finanční nároky, časová i psychická zátěž
nejen pro žáka, ale i pro rodiče).
Přátelská, domácí atmosféra v pěkném moderním a čistém prostředí.
Stabilní a kvalitní pedagogický a provozní kolektiv.
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+
+
+
+
+
+
+
+

Malý žákovský kolektiv = větší variabilita výuky, možnost individuální práce s žáky, „na všechny se dostane
a nikdo se neschová“, žáci si ze školy odnesou „více“.
Plynulý přechod z mateřské školy, se kterou úzce spolupracujeme. Prvňáčci znají prostředí, učitelky i
kolektiv, lépe se adaptují na změnu.
Výuka anglického jazyka od 1. ročníku.
Moderní a bohaté vybavení, každodenní přístup k výpočetní technice.
Stravování v budově, kvalitní domácí kuchyně.
Bezplatná školní družina, bezplatné kroužky (rukodělný, taneční a počítačový).
Bezplatný plavecký kurz pro všechny ročníky.
Veškeré pomůcky (učebnice, sešity, výtvarný materiál i ostatní potřeby) zajišťuje škola, rodiče se nemusí o
nic starat. Žáky vybaví jen základními potřebami (aktovka, penál, přezůvky, oděv a obuv na tělesnou
výchovu, zástěrka nebo staré triko na výtvarnou výchovu.)

Budoucím prvňáčkům přeji úspěšný zápis!
Mgr. Marie Hanzlíková

Více o škole se dozvíte také na našich
internetových stránkách:

www.skolajetrichov.webnode.cz

PŘÍSPĚVKY ORG ANIZACÍ
Činnost hasičů za rok 2013
Rok 2013 byl zahájen výroční valnou hromadou 5. 1. 2013. K 31. 12. 2013 měl náš sbor 53 členů, z
toho 32 mužů a 21 žen a 21 dětí.
Naše činnost během roku se řídila plánem schváleným na výroční valné hromadě, a schválená
usnesení byla průběžně plněna.
A teď něco k naší práci v roce 2013.
Dne 16. února 2013 jsme pořádali již tradiční Hasičský ples s vepřovými hody. K tanci a poslechu
hrála hudební skupina MODEUS, o předtančení ČESKÉ BESEDY se postaral taneční kroužek z Pěkova.
Bylo to příjemné zpestření začátku plesu, i pro menší počet návštěvníků, kteří se dobře bavili. Po bohaté
tombole skončil ples v časných ranních hodinách.
V březnu jsme navštívili všechny naše členky s malou kytičkou k MDŽ.
V průběhu měsíce dubna jsme připravovali hřiště na pálení čarodějnic. Brigáda na svoz dřeva, úklid
boudy a postavení lavic, předcházelo samotnému pálení, které se za slušné účasti a při dobrém
občerstvení vydařilo.
Během měsíce května bylo třeba připravit hřiště na okrskovou hasičskou soutěž. Soutěž se konala
25. května od 13 hodin. Naše družstvo mužů se umístilo na druhém místě.
V červnu jsme pomáhali na dětském dni, který se musel pro nepříznivé počasí přesunout do
kulturního domu.
Členové našeho soutěžního družstva se během roku účastnili několika soutěží v okolí: Pohár
starosty Broumova - 6. místo, Pohár starosty Martínkovic - 3. místo - tady jsme se u příležitosti
jubilejního výročí založení sboru zúčastnili i s družstvem veteránů a starou stříkačkou, Soutěž SDH Veba
Broumov - 8. místo, Pohár starosty Jetřichova - 1. místo.
K již zmiňovanému poháru starosty Jetřichova. Původní termín konání byl určen na 14. 9. 2013.
Předcházela tomu brigáda na hřišti, vyčištění přednádrže a koupaliště. Po skončení jsme poseděli s
rodinnými příslušníky. V den konání však bylo tak špatné počasí, že nezbylo nic jiného než soutěž zrušit
a přeložit na 21. 9. 2013. Tam se projevilo odložení soutěže v malé účasti. Změnila se pravidla, přidala
se střelba ze vzduchovky, po které teprve začalo soutěžní družstvo útok. Přes nepřízeň počasí a malou
účast se soutěž dokončila.
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19. října jsme se podíleli na Hubertově jízdě a to tím, že jsme jako po mnoho let nazpět zajišťovali
zábavu v kulturním domě. Tak jako obvykle se zábava vydařila.
30. listopadu jsme pořádali tradiční posvícenskou zábavu s kapelou BTK. Přestože zábava byla
organizátory dobře připravena, zabíjačkové pochoutky v kuchyni a dobrá hudba na sále, neobvykle malý
počet návštěvníků nemohl rozproudit zábavu tak, jak jsme byli zvyklí. Přesto nechceme přestat pořádat
tuto již tradiční hasičskou zábavu ani příští roky.
Pravidelně se každý měsíc schází výbor SDH. Naši zástupci se zúčastňují schůzí okrsku i okresního
sdružení SDH.
Brigády na hřišti, údržba techniky a hasičské zbrojnice a zajišťování kulturních akcí, to jsou stovky
hodin, které hrstka našich členů během roku odpracuje. Nezbývá než poděkovat a přát si, aby nás bylo
víc, kteří se na práci budou podílet. Vždyť jsme skoro jediná složka v obci, která má takovou rozsáhlou
činnost.
Jmenovat někoho zvlášť je vždy těžké, ale připomenout Miroslava Sobola jako vedoucího mládeže
a řidiče zároveň je třeba. Čas, který mládeži věnuje, zaslouží uznání.
Po delší době se podařilo sestavit výjezdovou jednotku. Na doporučení sboru jmenoval starosta
obce p. Doležal nového velitele
výjezdové jednotky p. Miroslava
Krupičku, který absolvoval velitelský
kurz v Poličanech. Tak bylo
dokončeno obsazení této funkce.
Navštěvujeme naše jubilanty s
malým dárkem každoročně u
příležitosti jejich narozenin.
Na závěr naší krátké zprávy o
činnosti děkujeme všem našim
členům, kteří se svým aktivním
přístupem podíleli na všech akcích,
které jsme pořádali. Rodinným
příslušníkům za toleranci, obecnímu
úřadu a starostovi obce p.
Doležalovi za vstřícnost.
SDH Jetřichov
TJ SOKOL Jetřichov VH
Leden je čas bilancování a tak se i členové TJ SOKOL Jetřichov sešli v pátek 19.1.2014 na valné
hromadě. Zhodnocen byl minulý rok, kdy se podařilo splnit plán akcí a uspořádat všechny tradiční akce –
Ostatky, Dětský den, Cyklistický memoriál JN, Týden pro naše děti, podpora Pětiboje míčových her.
Družstvo nohejbalu se pak v okresním přeboru umístilo na pěkném třetím místě!
Na valné hromadě byl také schválen plán činnosti na rok 2014. Stálá sestava posílena o několik
nových tváří dává naději, že se uskuteční nejen naplánované akce, ale bude se moci kromě údržby
započít i s pozvolnou rekonstrukcí sportovního areálu, aby tento i nadále plnil svou funkci a družstvo
nohejbalu se mohlo i nadále účastnit okresního přeboru v nohejbalu.
Jménem TJ SOKOL Jetřichov děkuji všem, kteří se zasluhují o to, že toto sdružení zdárně funguje.
Zároveň děkuji obci Jetřichov za podporu a přispívání na činnost naší organizace. Předem děkujeme
všem, kteří naši další činnost podpoří např. účastí na našich akcích.
Martin Doležal

TJ SOKOL Jetřichov

bude v sobotu 15. března 2014 pořádat tradiční
OSTATKOVOU ZÁBAVU
Začátek ve 20 hod. na sále kulturního domu.
Hraje skupina FONTÁNA, vedoucí p. Drahoňovský.
Bohatá tombola. Tradiční průvod masek obcí.
Podrobnosti na plakátech. SRDEČNĚ ZVEME!
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Reportáže z akcí
Vánoční hrátky s míčem v Jetřichově
Sportovní nadšenci se sešli 27.12.2013 v kulturáku v Jetřichově, aby se pobili v tradičních míčových
disciplínách ve Vánočním míčovém pětiboji.
Předchozí ročníky se staly vyhlášenou vánoční sportovní zábavou, tudíž nebylo jednoduché
vysvětlit spoustě nadšených sportovců z Jetřichova, že je počet účastníků předem omezený na dvanáct
týmů. Nej dvanáctka!
Předchozí ročník mohl proběhnout s účastí 16 týmů, ale systém a čas turnaje je předem nastaven.
Nejen sportem živ je člověk. Nečekané zádrhele a komplikace s počtem startujících nakonec pořadatele
vyřešili pozváním loňského vítěze, S.T.S z Broumova.
Mírně byl pozměněn průběh turnaje a
hod na koš byl zařazen jako předposlední
disciplína a nutno podotknout, že zamíchal
pořadím. Začali jsme nohejbalem, který
ovládl Joska s Bóžou(JJ), poté byl rozehrán
líný tenis,který se stal kořistí STS. Průběžně
se v na balkóně hrála čtyřhra stolního tenisu,
ovládlá STS. Drama proběhlo při hodu na
koš, kdy si do té doby, druhá místa sbírající
Hučáci, vybrali slabší chvilku a vyhořeli.
Všechny totiž překvapili Lihini, kteří se
podělili o prvenství s Marvins a zamíchali
pořadím. Hučáči si nakonec spravili chuť ve
volejbale, kdy vypráskali zbytek startovního
pole. Volejbal se naopak nepovedl Troice,
do té doby v pohodě obhajující druhé místo.
Dvě porážky z nich udělali jen smutné diváky a
silně věřící osoby. Nakonec se vyplnila
předtucha jednoho z pořádajících a o bednu si to
rozdalo 6 týmů.
Konečné pořadí může být pro někoho šifrou,
ale zasvěcení vědí:
1. S.T.S. - 48 b., 2. HUčáci - 46,3 b.,
Marvins - 39,5 b., 4. JJ – 39 b., 5. Troika – 36 b.,
6. Jůskové – 34 b., 7. Lihini – 32 b., 8. Vítky – 28
b., 9. Násosky 25, 10. Nokáci 23,5, 11. Vemena
22, 12. Jediný smíšený pár turnaje, SK Červený
kostelec. Jako nejstarším účastník turnaje byl
oceněn Vladimír Linhart.
Věříme, že se všichni dobře bavili. Snad se
za rok se sejdeme znova.
Akci sponzorsky podpořili: HS Flamingo,
Ekospol Meziměstí, Sokol Jetřichov, obec
Jetřichov, pivovar Primátor Náchod, Ekofarma
Bošina, Dřevoterm, Zdravotnické potřeby Milan
Sokol, Restaurace sv. Magdalena, Ekofarma
Vlkovi, pan Vlach, pan Ducháč, Mervartovi, pan
Jan Školník, pan Jaroslav Novák, Pivnice u
Seidlů, pan Václav Pumr, Josef Pejchal njml.,
Restaurace u Suchánků, Josef a Josef Novákovi,
Kamil Linhart a hráči S.T.S Broumov.
napsal Kamil Linhart
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