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JAK TO CHODÍ
V NAŠÍ MATEŘSKÉ
ŠKOLE
(k článku uvnitř zpravodaje)

Zima je a zimou se třesu? Kdepak!
Zimy si užíváme a nezapomínáme
ani na zvířátka.
A když už je nám zima, ve školce si
užijeme také spoustu zábavy...
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Tisková zpráva
V průběhu měsíce ledna se znovu rozeběhli
stavební práce na projektu „Splašková kanalizace
Jetřichov“
spolufinancovaného
z evropských
dotací z OPŢP. V průběhu ledna aţ března budou
stavební
práce
probíhat
na
vedlejších
kanalizačních řadech v přilehlých ulicích a od
dubna se zahájí práce i v hlavní komunikaci přes
Jetřichov, tak jak tomu bylo jiţ na podzim.
V realizovaném úseku bude prováděno průběţné
zúţení komunikace. Upozorňujeme občany, na
moţné změny místního dopravního značení. Více
informací bude průběţně uveřejňováno na
internetových stránkách, úřední desce a
zpravodaji obce.

INFORMACE PRO OBČANY:
Usnesení z veřejného zasedání ZO v Jetřichově ze dne 10. 12. 2014
1. ZO Jetřichov schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Jaroslava Doleţala a paní Ing. Petru
Jansovou a jako zapisovatelku paní Ing. Martu Hopjanovou.
/Schváleno 7-mi hlasy/
2. ZO Jetřichov schvaluje program veřejného zasedání bez výhrad.
/Schváleno 7-mi hlasy/
3. ZO Jetřichov souhlasí s kontrolou usnesení z minulého veřejného zasedání ze dne 6.11.2014
bez výhrad.
/Schváleno 7-mi hlasy/
4. ZO souhlasí bez výhrad s finanční zprávou o hospodaření obce k 30.11.2014 (přílohou
usnesení).
/Schváleno 7-mi hlasy/
5. ZO Jetřichov schvaluje rozpočtová opatření – změny v rozpočtu ke dni 31.12.2014 a souhlasí, ţe
poslední změny v rozpočtu provede starosta obce, pokud dojde ještě k platbám či příjmům mimo
plán, do konce roku 2014 (přílohou usnesení).
/Schváleno 7-mi hlasy/
6. ZO stanovuje v souladu s § 102 odst. 2, písm. a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů a to po celou dobu jeho funkčního
období s tím, ţe na nejbliţším zastupitelstvu změny předloţí a provede zdůvodnění.
/Schváleno 7-mi hlasy/
7. ZO stanovuje v souladu s § 102 odst. 2, písm. a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření do
výše 50000 Kč v případě překročení rozpočtu ve výdajích v jednotlivých paragrafech a v příjmech
do 50000 v případě překročení mimořádných příjmů s novým paragrafem a to do příští veřejného
zasedání ZO Jetřichov s tím, ţe na nejbliţším zastupitelstvu změny předloţí a provede
zdůvodnění.
/Schváleno 7-mi hlasy/
8. ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2015 do schválení rozpočtu pro rok 2015 (přílohou
usnesení) nejdéle však do 31.3.2015.
/Schváleno 7-mi hlasy/
9. ZO schvaluje příkaz k inventarizaci majetku k 31.12.2014 a schvaluje inventurní komise pro
jednotlivé úseky ve sloţení: Bc. Chráska, Ing. Jansová, p. Abely, p. Doleţal, p. Pallová a p.
Janoušek, HIK p. Gorgan, p. Doleţal, Bc. Chráska (přílohou usnesení).
/Schváleno 7-mi hlasy/
10. ZO Jetřichov odvolává z funkce předsedy finančního výboru Ing. Petru Jansovou a schvaluje
předsedou finančního výboru p. Jaroslava Doleţala.
/Schváleno 6-ti hlasy, 1 se zdrţel/
11. ZO Jetřichov schvaluje jako členy finančního výboru pana Petra Leiera a pana Miroslava Sobola.
/Schváleno 7-mi hlasy/
12. ZO Jetřichov schvaluje za členy kontrolního výboru pana Antonína Janouška a pana Zdeňka
Kuldu.
/Schváleno 6-ti hlasy, 1 se zdrţel/
13. ZO Jetřichov zřizuje „Kulturní a školský výbor“. Tento výbor bude mít 7 členů.
/Schváleno 7-mi hlasy/
14. ZO Jetřichov schvaluje předsedou Kulturního a školského výboru Ing. Petru Jansovou.
/Schváleno 6-ti hlasy, 1 se zdrţel/
15. ZO Jetřichov schvaluje za členy Kulturního a školského výboru paní Marii Abelyovou, paní Ilonu
Seidlovou, paní Alţbětu Hamplovou, paní Lenku Šimonovou, paní Ing. Martu Hopjanovou a pana
Bc. Martina Doleţala.
/Schváleno 7-mi hlasy/
16. Zastupitelstvo obce Jetřichov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměny za výkon funkcí předsedy výboru a člena výboru (pokud je členem zastupitelstva) ve
výši, která je uvedena v příloze. Odměna bude poskytována měsíčně a to ode dne zvolení do
funkce.
/Schváleno 7-mi hlasy/
17. ZO Jetřichov schvaluje dar Městské knihovně Náchod pro rok 2015 na koupi knih ve výši
10.000,-Kč.
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/Schváleno 7-mi hlasy/
18. ZO Jetřichov schvaluje dar Občanskému sdruţení zdravotně postiţených Broumov pro rok 2015
ve výši 3.000,-Kč
/Schváleno 7-mi hlasy/
19. ZO Jetřichov schvaluje dar Klubu důchodců Meziměstí pro rok 2015 ve výši 5.000,-Kč
/Schváleno 7-mi hlasy/
20. ZO Jetřichov schvaluje finanční příspěvek Mas Broumovsko na činnost pro rok 2015 ve výši
3.000,-Kč
/Schváleno 6-ti hlasy, 1 se zdrţel/
21. ZO Jetřichov schvaluje smlouvu o výpůjčce uzavřenou s DSO Broumovsko na kontejnery na
separovaný odpad.
/Schváleno 7-mi hlasy/
22. ZO Jetřichov schvaluje přijetí dotace z Královéhradeckého kraje ve výši 5000,- Kč jako účelové
neinvestiční finanční podpory na výdaje jednotky SDH.
/Schváleno 7-mi hlasy/
23. ZO Jetřichov schvaluje podání ţádosti na dotaci z POV Královéhradeckého kraje na rekonstrukci
sociálního zařízení v KD.
/Schváleno 7-mi hlasy/
24. ZO Jetřichov schvaluje vyvěšení záměru obce o prodeji části pozemku st.p.č. 99, který je oplocen
panem Kreclem a nachází se na něm příjezdová cesta k domu č.p.19. S tím, ţe majitel domu
uhradí zaměření pozemku a rozdělení na dvě parcely.
/Schváleno 7-mi hlasy/
25. ZO schválilo slevu nájemného pro obchod paní Salabové na rok 2015 ve výši 50% z nájmu.
/Schváleno 5-ti hlasy, 0 se zdrţel, 2 proti/
26. ZO schvaluje pro vyhrnování sněhu na místních komunikacích obce Jetřichov v roce 2015
nabídku Ilony Seidlové.
/Schváleno 6-ti hlasy, 1 se zdrţel/

Usnesení z veřejného zasedání ZO v Jetřichově ze dne 5. 2. 2015
1. ZO Jetřichov schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Miroslava Abelyho a pana Filipa Chrásku,
jako zapisovatelku paní Ing. Martu Hopjanovou.
/Schváleno 7 -mi hlasy/
2. ZO Jetřichov schvaluje program veřejného zasedání bez výhrad.
/Schváleno 7 -mi hlasy/
3. ZO Jetřichov schvaluje zprávu kontrolního výboru bez výhrad (je přílohou)
/Schváleno 7 -mi hlasy/
4. ZO Jetřichov souhlasí s kontrolou usnesení z minulého veřejného zasedání ze dne 10.12.2014
bez výhrad.
/Schváleno 7 -mi hlasy/
5. ZO Jetřichov schvaluje zprávu finančního výboru bez výhrad (je přílohou).
/Schváleno 7 -mi hlasy/
6. ZO souhlasí bez výhrad s finanční zprávou o hospodaření obce k 31.1.2015 (je přílohou).
/Schváleno 7 -mi hlasy/
7. ZO Jetřichov schvaluje navýšení úvazku pracovního místa administrativní pracovnice na Obecním
úřadu Jetřichov z 0,6 na 1 a to od 1.3.2015.
/Schváleno 6 -ti hlasy, 1 se zdrţel/
8. ZO Jetřichov schvaluje slevu nájemného pro restauraci Sv. Magdaléna na rok 2015 ve výši 50 %
pronájmu nebytových prostor. Tato sleva bude poskytnuta od 1.3.2015
/Schváleno 4 -mi hlasy, 2 proti, 1 se zdrţel/
9. ZO Jetřichov schvaluje příspěvek Nadačnímu fondu Hospital Broumov ve výši 4000,- Kč.
/Schváleno 7 -mi hlasy/
10. ZO Jetřichov schvaluje umístění zákazové značky na pozemku obce (cesta u zvoničky) 1383/1.
Zákazová značka bude s dodatkovou tabulkou „dopravní obsluze vjezd povolen“ Tato značka by
měla být umístěna v průběhu roku 2015. Finanční náklady na toto značení ponese pan Vlach a
pan Horaţďovský.
/Schváleno 4 -mi hlasy, 2 proti, 1 se zdrţel /
11. ZO Jetřichov schvaluje sepsání smlouvy s firmou Eko Broumovsko s.r.o, na likvidaci biologicky
rozloţitelných odpadů s roční paušální sazbou 19.346,-Kč bez DPH
/Schváleno 7 -mi hlasy/
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12. ZO stanovuje v souladu s § 102 odst. 2, písm. a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření do
výše 50000 Kč v případě překročení rozpočtu ve výdajích v jednotlivých paragrafech a v příjmech
do 50000 v případě překročení mimořádných příjmů s novým paragrafem s tím, ţe na nejbliţším
zastupitelstvu změny předloţí a provede zdůvodnění.
/Schváleno 7 -mi hlasy /
13. ZO Jetřichov schvaluje podání ţádosti o poskytnutí podpory z programu KHK na realizaci
projektu“ Splašková kanalizace Jetřichov“. Ţádost bude podána prostřednictvím firmy Ekologický
rozvoj a výstavba s.r.o.
/Schváleno 7 -mi hlasy/
14. ZO Jetřichov schvaluje, aby na náklady obce byly zhotoveny projekty kanalizačních přípojek pro
majitele nemovitostí napojovaných na budovanou kanalizaci a aby byly tyto přípojky téţ na
náklady obce zúřadovány před stavebním úřadem MěÚ Broumov
/Schváleno 7 -mi hlasy /
15. ZO Jetřichov schvaluje, aby byly na náklady obce zbudovány veřejné části kanalizačních přípojek
jednotlivých nemovitostí napojovaných na budovanou kanalizaci. Veřejnou částí kanalizační
přípojky je myšlena část přípojek leţících na veřejných pozemcích.
/Schváleno 7 -mi hlasy/
16. Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje, aby firma Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. provedla
koncesní řízení na provozovatele stavby „ Splašková kanalizace Jetřichov“ a schvaluje podpis
smlouvy s touto firmou ve výši 195.000,- bez DPH.
/Schváleno 7 -mi hlasy/
17. ZO Jetřichov schvaluje, aby výběr zhotovitele a stanovení ceny za zbudování veřejných částí
kanalizačních přípojek byl realizován pomocí navazujícího řízení bez uveřejnění a vyuţila tak
opční právo vůči zhotoviteli Aquasys s.r.o.
/Schváleno 7 -mi hlasy/
18. ZO Jetřichov schvaluje, aby byla podána ţádost na Úřad práce v Hradci Králové na dva
pracovníky na Veřejně prospěšné práce. Budou osloveni pánové Ivan Štencl a Libor Prouza, aby
tuto práci vykonávali. ZO s výběrem pracovníků souhlasí.
/Schváleno 7 -mi hlasy/
Informace o průběhu výstavby splaškové kanalizace Jetřichov
V pondělí 19. ledna 2015 byly znovu obnoveny práce na splaškové kanalizaci a to v prostoru mezi
dolní křiţovatkou a ČOV Meziměstí. Stavba v hlavní silnici bude moci pokračovat nejdříve od dubna
2015, proto pokud to počasí dovolí, budou práce pokračovat na vedlejších kanalizačních řadech v
přilehlých ulicích a mimo hlavní silnici. Měly by být budovány části v prostoru mezi č. p. 107 (Sobol) a
202 (Čuda) směrem k č.p. 213 (Pázler), v boční ulici u hasičského hřiště směrem k č.p. 52 (Janoušek) a
část v ulici od č.p. 202 (Čuda) směrem k č.p. 206 (Hampl). To vše dle aktuálního stavu počasí. V těchto
částech by měly být zároveň vysazovány „veřejné části“ kanalizačních přípojek a je také samozřejmě
moţné zároveň řešit „soukromé části“ kanalizačních přípojek. Dotčení obyvatelé budou včas informováni
o termínech prací. V těchto místech pak dbejte zvýšené opatrnosti v důsledku pohybu techniky na
stavbě a moţné změny místního dopravního značení.
O dalším postupu Vás budeme aktuálně informovat.
Josef Gorgan
starosta obce
Termín napojování nemovitostí na splaškovou kanalizaci
Vzhledem k ne zcela jasnému znění podmínek poskytnuté dotace na stavbu splaškové kanalizace byl
vznesen dotaz na Státní fond ţivotního prostředí. Dotaz se týkal termínu napojení jednotlivých
nemovitostí a provozoven na budoucí splaškovou kanalizaci. Dle sdělení Státního fondu ţivotního
prostředí by měly být podmínky dotace splněny do 31.3.2016. Z toho plyne, ţe nemovitosti a
provozovny by měly být napojeny zhruba do konce roku 2015. Nesplnění podmínek dotace by pro
naši obec mělo nedozírné následky, proto je nutné tyto termíny dodrţet!
Hlavní část kanalizačního řadu musí být dokončena do konce září 2015. „Veřejné části“ kanalizačních
přípojek, které budou občanům hrazeny z rozpočtu obce, budou budovány průběţně se stavbou
kanalizačního řadu a přivedeny k hranici pozemku. Tyto přípojky budou zakončeny revizní šachtou, do
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které bude napojena přípojka od domu nebo provozovny. Tyto „soukromé části“ kanalizačních přípojek
je třeba budovat jiţ v průběhu roku 2015 a připravit tak nemovitost k napojení. Stavbu „soukromé části“
přípojky je moţné začít jiţ v době, kdy v té které části obce ještě nebudou hlavní část kanalizačního řadu
ani „veřejné části“ přípojek zbudovány. K připojení na kanalizaci pak dojde následně. Projekty většiny
kanalizačních přípojek jsou jiţ zhotoveny a místa napojení (revizní šachty) budou na pozemcích
vyznačena.
Do kanalizační přípojky nesmí být svedena dešťová voda. Soukromou část přípojky je moţné
zbudovat svépomocí nebo vyuţít firmu. Některé firmy z blízkého okolí dodali své nabídky (viz. níţe).
Pokud chcete vyuţít sluţeb těchto nebo jiných firem, neváhejte a včas je kontaktujte.
Josef Gorgan
starosta obce
Kontakty na firmy:
Sany cš s.r.o., Jetřichov 225 (za STK)
tel: 602 117 021 e-mail: sany.cs@tiscali.cz
Orientační ceník je níţe.

Dušan Doležal, Jetřichov 179
tel: 737 109 791 e-mail: info@montazni-plosina.net
Nabídka prací je níţe.

Smluvní ceny za zemní práce
Telefon: 602 117 021 Josef Franc - jednatel firmy
E-mail: sany.cs@tiscali.cz
Akce:
Zhotovení kanalizačních přípojek v obci Jetřichov
Práce: Výkop + zához
Mj
Kč/Mj
Šířka x hloubka výkopu:
35 x 50 cm
m
60
V zem. Tř. 3
35 x 70 cm
m
80
V zem. Tř. 3
35 x 80 cm
m
90
V zem. Tř. 3
35 x 90 cm
m
100 V zem. Tř. 3
35 x 100 cm
m
110 V zem. Tř. 3
50 x 120 cm
m
160 V zem. Tř. 3
3
výkop zeminy – jáma (m )
350 V zem. Tř. 3
hutnění + úprava terénu (m2)
20
sejmutí drnu + obnova (m2)
15
zřízení pískového lože (m)
22
sestavení a pokládka potrubí (m) 28
Materiál: Truba kanalizační KGEM 160x4x5000 MM
ks
371
Koleno KGB 160 15-90 st (ks)
85
Převlečka KGB 160 rovná (ks)
52
Písek kopaný
m3
149

Nabídka prací spojených s kanalizací
Jelikož se blíží čas realizací kanalizačních přípojek,
nabízím zájemcům zhotovitelské práce týkající se těchto
přípojek.
Jedná se o tyto práce:
- vyměření trasy a dodávku veškerého materiálu
- veškeré zemní práce prováděné pásovým
minibarem, ale samozřejmě i ruční kopání
- podpískování potrubí
- případné bourací práce (betony, prostupy
zdivem)
- pokládka potrubí
- strojový nebo ruční zásyp potrubí
- zhutnění terénu pomocí vibračního pěchu nebo
desky
- rozebrání a znovupoložení dlažeb
- finální úpravy terénu
Pro ty, kteří budou mít na přípojce čerpací stanici,
nabízím zhotovení el. rozvodu.
Cenové nabídky poskytnu individuálně každému
zájemci.
Můj kontakt je: Dušan Doležal, Jetřichov 224
psč: 549 83, tel. 737 109 791

Uvedené ceny nezahrnují DPH.
Odpadové hospodářství v obci
Od 1. ledna 2015 vstoupila v účinnost novela zákona o odpadech č. 229/2014 Sb., která do oblasti
odpadové legislativy přinesla několik podstatných změn, přičemţ některé z těchto změn výrazně
zasáhnou do obcemi vytvářených systémů nakládání s komunálním odpadem a pravděpodobně ovlivní i
finanční stránku této věci.
Nejprve krátké shrnutí, jak dopadlo financování svozu a likvidace odpadů v naší obci v roce 2014.
 Náklady na svozy odpadů – 305.504, Příjem za poplatky od občanů – 94.033, Příjem za tříděný odpad (plasty, sklo) z EKO-KOM – 66.066,Obec tedy přispívá občanům na svoz a likvidaci odpadů částkou 145.405,- Kč. I proto je poplatek
vybíraný od občanů nejniţší na Broumovsku. I v budoucích letech se budeme tento poplatek snaţit
udrţet na co moţná nejniţší moţné míře a doufáme, ţe nedojde k razantnímu zdraţení ze strany
svozové firmy. Dle informací svozové firmy by během letošního roku měla být nasazena vozidla, která
budou při nakládce odpad zároveň váţit. Mělo by tak dojít ke spravedlivějšímu rozpočítávání nákladů na
svozy mezi jednotlivé obce. I proto bychom chtěli poţádat občany o co moţná nejpečlivější třídění
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odpadů aby toho komunálního v popelnicích bylo co nejméně a nebyly do popelnic vhazovány odpady,
které nepatří, jako jsou plasty, sklo, neznečištěný papír, kovy, stavební odpad, odpad ze zahrádek
atd.
A nyní ke změnám, které pro letošní rok přinesla novela zákona o odpadech. Obcím byla stanovena
povinnost zajistit místa (a následně i svozy) pro oddělené soustřeďování sloţek komunálního odpadu,
minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozloţitelných odpadů.
 Plasty a sklo – tyto sloţky jiţ máme v současné době vyřešeny umístěním kontejnerů
 Kovy a papír – tyto sloţky odpadu budou v naší obci řešeny prostřednictvím sběrny druhotných
surovin, kterou zde máme a nadále budou probíhat svozy, které byly jiţ dříve v obci
organizovány
 Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) – jedné se zejména o trávu, listí, větve atd.
Toto je hlavní novinka, kterou přináší výše zmiňovaná novela. Obec má nyní povinnost zajistit
oddělené soustřeďování této sloţky komunálního odpadu minimálně pro biologické odpady
rostlinného původu, a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku. Proto
byla sepsána smlouva se společností EKO Broumovsko s.r.o., na základě které bude v obci
umístěn kontejner, do kterého budou moci občané a obec sváţet trávu a listí. Firma EKO
Broumovsko s.r.o. provozuje kompostárnu v Křinicích, kam bude tento odpad sváţet. Za tuto
sluţbu musí obec této firmě zaplatit. Určitou formou, jak získat vynaloţené prostředky zpět je
moţnost zdarma odebrat z této kompostárny jiţ hotový kompost. Této moţnosti mohou vyuţít,
jak všichni občané, tak i obec. Jako ideální však ale vidíme formu domácího kompostování,
protoţe co nebude nutné odvézt nebudeme muset platit.
 Nebezpečný a velkoobjemový odpad – tyto sloţky budou i nadále řešeny formou dvou svozů
ročně. Zde bychom chtěli ještě připomenout moţnost, ţe kaţdý občan obce můţe i mimo
vyhlášené termíny svozů odvézt nebezpečný nebo velkoobjemový odpad do sběrného dvora
v Heřmánkovicích. Zde ho můţe odevzdat zdarma, pokud se nebude jednat o zvláště velké
mnoţství, řekněme kára za osobní automobil je ještě v pořádku. Platba za uloţení tohoto odpadu
pak bude přefakturována obci.
 Stavební odpad – na tento odpad je moţné objednat kontejner od svozové firmy Marius
Pedersen a.s., tel. +420 491 524 691 nebo odvézt do sběrného dvora v Heřmánkovicích. Odvoz
stavebního odpadu je placený.
Vzhledem k těmto změnám je připravována nová obecně závazná vyhláška obce týkající se odpadů.
Pro rok 2015 zůstává cena za svozy odpadů stejná jako v roce 2014 a dřívějších, tedy 248,Kč/dospělá osoba, 124,- Kč/děti do 15 let. Splatnost těchto poplatků je do konce března 2015.
Josef Gorgan
starosta obce

JAK TO CHODÍ V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Tentokrát vám ve školním okénku přinášíme zprávičky ze školky. I když je venku zima a celkově to
vypadá na „okurkovou sezónu“, tady se stále něco děje. Kromě fotek, které pravidelně zveřejňujeme na
facebook, vám tu chceme přiblížit nebo připomenout naše základní výchovné cíle a metody:
Vytváříme takové prostředí, kde panuje vzájemná důvěra, že se děti i dospělí cítí
dobře. Máme společně na paměti, že je velmi důležité vytvářet ve školce
atmosféru, kde děti získají a mají pocit bezpečí a důvěry. Snažíme se dostatečně
laskavým, vstřícným, přátelským a podnětným prostředím probouzet u dětí
aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale i s odvahou
ukázat, co vše umí, zvládnou a dokážou. Rozvíjet pozitivní citové vztahy k sobě i k
druhým. Všestranně a nenásilně rozvíjet osobnost dítěte, poskytnout mu určitou
volnost a soukromí. Nenutíme děti do činností.

Cílem našeho snažení je šťastné dítě, které se do mateřské školy těší.
MOTTO :
„Všechno, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské
školce. Moudrost na mě nečeká na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na pískovišti mateřské školy.“

Tohle jsem se naučil:
Stránka 6

• o všechno se rozděl
• hraj fér
• nikoho nebij
• vracej věci tam, kde jsi je našel
• uklízej po sobě
• neber nic, co ti nepatří
• když někomu ublížíš, řekni promiň
• před jídlem si umyj ruce
• splachuj
• teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře
• žij vyrovnaně- trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a
hraj si a pracuj
• každý den odpoledne si zdřímni
• když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními
pohromadě
• nepřestávej žasnout
• vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku – kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru
a nikdo vlastně neví jak a proč, ale my všichni jsme takoví
• a nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, které ses naučil – největší
slovo ze všech – DÍVEJ SE
Loňský rok 2014 jsme uzavřeli
odpoledním vystoupením našich
dětí, tentokrát s tématem „ŠMOULÍ
VÁNOCE“.

Kateřina Ryšavá (učitelka)

PŘÍSPĚVKY ORG ANIZACÍ
Hasiči Jetřichov
Zpráva o činnosti hasičů za rok 2014
Váţení spoluobčané,
rádi bychom Vás touto cestou seznámili s činností sboru dobrovolných hasičů za rok 2014.
Rok 2014 jsme 11. ledna zahájili valnou hromadou. Ke konci roku měl sbor 72 členů, z toho 15 dětí
do 15 let. Na poměrně bohaté činnosti sboru, se během celého roku podílí část členů, kteří nechybí ani
na akcích pořádaných jinými sloţkami.
15. února jsme pořádali jiţ tradiční hasičský ples s vepřovými hody. Hudba MODEUS, bohatá
tombola a vcelku slušná návštěvnost, přispěli k tomu, ţe se zábava vydařila a všichni kdo se zúčastnili
se dobře bavili.
Začátkem března jsme měli výjezd k poţáru v Březové. 7. března jsme popřáli všem našim členkám
k MDŢ. Zástupci výboru předali všem malou kytičku s poděkováním za práci ve sboru. V tomto měsíci se
také naši dva členové, Marek Kousal a Jan Volf, zúčastnili školení strojníků v Bílých Poličanech
19. dubna jsme po vesnici spolu s dětmi provedli sběr šrotu a starého papíru. Výdělek z této akce
pouţily děti na svoji pravidelnou činnost. Během dubna jsme připravili boudu na hasičském cvičišti na
čarodějnice. Navozili jsme dřevo na hranici, provedli úklid a srovnali lavice tak, abychom mohli 30. dubna
při dobrém občerstvení a s hudbou, přivítat poměrně dost návštěvníků při pálení čarodějnic.
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Měsíc květen začal přípravou na okrskovou hasičskou soutěţ, která proběhla dne 24. 5. Naše
druţstva ţen i muţů se shodně umístila na 2. místě.
1. června se naši členové podíleli na spolupořádání dětského dne. Střelbou ze vzduchovek,
stříkáním ze dţberové stříkačky a nafoukáním pěny na hřiště, jsme přispěli k bezvadnému odpoledni. 7.
6. jsme se zúčastnili Bohoušova memoriálu v Hejtmánkovicích. 10. 6. jsme byli na výjezdu u poţáru
v Alpské vísce. 19. 6. jsme jeli do Hradce Králové, kde jsme mohli díky obecnímu úřadu zakoupit
pracovní stejnokroje.
Tak jako kaţdý rok před prázdninami jsme museli vyčistit poţární nádrţ. Zjistili jsme, ţe je špatný
přítok z přednádrţe. Po jednání se starostou obce bylo dohodnuto, ţe se zakoupí plastové odpadní
potrubí, staré se vykope a poloţí nové. Proto jsme 27. 6. spolu s Dušanem Doleţalem, který provedl
výkopové práce bagrem, toto potrubí vyměnili. 28. 6. jsme nádrţ vypustili, pomocí cisterny vyčistili a
napustili novým přítokem. Po brigádě bylo svoláno na hřiště posezení členů a rodinných příslušníků
s malým občerstvením. Akce se zúčastnilo 25 členů.
12. 7. se stará garda zúčastnila Broumovských oslav. Dne 16. 8. jsme jeli k přátelům do Polska na
noční soutěţ, kde jsme skončili jako hosté druzí, celkově jsme se umístili na osmém místě. Soutěţ se
velmi vydařila.
Na 13. 9. jsme naplánovali hasičskou soutěţ o pohár starosty Jetřichova, akce se vydařila. Obě
naše druţstva se opět umístila shodně na 2. místě.
Jako kaţdý rok jsme byli poţádáni o zapůjčení lavic a grilu na Hubertovu jízdu, a o zajištění obsluhy
na večerní taneční zábavě. Po mnohaleté spolupráci jsou tyto akce vydařené, dobře navštěvované a pro
obě strany přínosné.
21. 10. proběhlo v Meziměstí aplikační cvičení, kde jsme se proškolili v různých oblastech včetně
zdravovědy.
Poslední kulturní akcí tohoto roku byla Posvícenská taneční zábava konaná 8. listopadu. Podle
účastníků vydařená zábava, sice s menší účastí, ale jedna z tradičních, které nelze vynechat.
Tak jako kaţdý rok jsme navštívili naše jubilanty s dárkovým balíčkem. Všem jsme jménem sboru
popřáli a poděkovali za práci a podporu naší činnosti.
Na letošní rok připadla také dvě významná výročí. Diamantová svatba manţelů Stanických, které
jsme s dárkem a poděkováním za dlouholetou pomoc navštívili 11. září doma. Dále to byla zlatá svatba
manţelů Koňarikových. Ty jsme převezli z domu aţ na obřad na obecní úřad na historické hasičské
stříkačce taţené koňmi. S technikou a v uniformách jsme tak popřáli k tak významnému ţivotnímu
jubileu našemu dlouholetému starostovi.
Výbor se v letošním roce sešel celkem desetkrát, za účasti nejméně 9 členů.
Rok 2014 jsme dne 13. prosince zakončili valnou hromadou, kde jsme si na další období zvolili nový
výbor. Je pravda, ţe se sloţení výboru moc nezměnilo , ale všichni se budeme snaţit ….. jak víme, je
stále co vylepšovat …..
Tolik o naší činnosti. Na první pohled nejsou vidět stovky hodin na brigádách, při údrţbě výzbroje a
výstroje, úklidy před a po akcích jak na cvičišti, tak v kulturním domě. Tady se sluší poděkovat všem,
kteří se aktivně zúčastňují všech akcí.
Do roku 2015 Vám všem přejeme jen to nejlepší.
SDH Jetřichov
Čerpání finančních prostředků SDH Jetřichov z rozpočtu obce v roce 2014
Pohonné hmoty – 13.214,-Kč
Hadice „C“ – 4.767,40 Kč
El. energie – 27.058,-Kč
Kompresor – 3.409,-Kč
Školení – 3.696,-Kč
Údrţba hasičského hřiště – 2.712,-Kč
Nové uniformy – 16.365,-Kč
Dar na hasičský ples – 4.930,-Kč
Celkem čerpáno: 76.151,-Kč
V rozpočtu obce pro rok 2014 byla vyčleněna částka 80.000,-Kč
Zpráva o činnosti mladých hasičů za rok 2014
Na začátku roku se sešlo asi 14 dětí. První akce byl hasičský pětiboj v nafukovací hale v Teplicích
nad Metují 18.1, kde mladší získali 22. místo z 33 a starší 10. místo z 15. Nejmladší účastník z asi 220
dětí, M.Sobol si odvezl dárek od pořadatelů.
1. února jsme jeli bruslit do Olivětína, ale bylo teplo a tak místo bruslení jsme plnili různé úkoly v
karnevalovém duchu. I tak to bylo pěkné.
22. února jsme byli pozváni na karneval do Hynčic. Děti se převlékly za masky a zúčastnily se
soutěţí, kde získaly různé odměny. Moc se jim to líbilo.
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5. března v čase tréninku jsme jeli do Broumova na náměstí, kde se konal křest nového auta
profesionálních hasičů.
5. dubna se druţstvo starších zúčastnilo závodu poţ. všestrannosti v Roţnově, kde skončili 9. z 12
a Nela Volhejnová jako dorostenka 4. z 13.
12. dubna jsme jeli na ZPV do Nahořan, kde se mladší umístili 33. ze 40 druţstev. Nela Volhejnová
za dorostenky běţela za Velichovky a byla 4. z 5. Terka Sobolová běţela za Českou Metuji a ti obsadili
11. místo 24.
19. dubna jsme uskutečnili sběr ţeleza a papíru v naší obci. Surovin se vybralo za 6095,-Kč. Tímto
děkujeme občanům. Peníze jsme
pouţili na nákup kšiltovek a činnost,
hlavně na soutěţích.
1. června se pořádal dětský den na
hřišti TJ Sokol, kde jsme měli dvě
stanoviště a to střelbu ze vzduchovky a
stříkání
dţberovkou.
Starší
děti
pomáhaly s organizací a to M.
Krupičková, T. Sobolová a Dan Vacek,
za to jim patří dík.
13. září se naše děti zúčastnily
poháru starosty obce, kde předvedly
poţ. útok.
3. prosince jsme se rozloučili s
rokem 2014 Mikuláškou besídkou
konanou v poţ. zbrojnici a návštěvou
hasičů v polském Mirošově s pěknou
ukázkou techniky.
Chci poděkovat všem, co mi jakkoli pomáhali při této činnost, ať uţ z řad SDH nebo obecní úřad.
Dále chci poděkovat mladým hasičům za pomoc při různých brigádách. Je hezké, ţe děti nejsou jen u
počítačů, ať při trénincích, které byly zhruba jednou týdně nebo při závodech kde je asi 220 dětí.
Tímto se loučím a předávám vedení kolektivu MH výboru SDH.
Váš jiţ dnes bývalý vedoucí Sobol M., 13.12.2014
Hasičský ples
V sobotu 31. 1. 2015 jsme pořádali jiţ tradiční Hasičský ples. K tanci a poslechu hrála hudební
skupina Návštěvníci.
Hlavní cenou v tombole bylo kolo, které daroval Obecní úřad Jetřichov. Zábava se vydařila, všichni
se bavili aţ do brzkých ranních hodin.
Pěknými cenami do tomboly přispěly také: Václav Pumr, Jaroslav Novák, Josef Vlach, Agropodnik
pan Micák, potraviny Mirka Salabová, pivovar Olivětín, Papillons a.s., Veba textilní závody a.s., Rupis
Lada Vránová, Z-TRADE s.r.o., pila pan Szotkowski.
Tímto všem mockrát děkujeme.
Sbor dobrovolných hasičů Jetřichov
TJ SOKOL Jetřichov
Jako kaţdý rok se i letos, dne 10.1.2015, uskutečnila Valná hromada TJ SOKOL Jetřichov. Stav
členské základny ke dni konání valné hromady byl 16 členů.
K činnosti TJ SOKOL za minulý rok 2014. Stěţejní sportovní činností je stále nohejbal, kdy se
druţstvo nohejbalu umístilo na pěkném sedmém místě, v rámci okresního přeboru, a to i přes zdravotní
potíţe několika hráčů v závěru sezony. Na kontě nohejbalistů je téţ nejvíce brigádnických hodin
odpracovaných v rámci rozsáhlé rekonstrukce hřiště. Podrobně se rozsáhlé rekonstrukci hřiště budeme
věnovat v příštím čísle zpravodaje. Je však nutné na tomto místě uvést, ţe se jedná od počátku
fungování tohoto hřiště o kompletní úpravy jak povrchu, tak podkladu hřiště spojené s úpravou okolí a
opravou odvodu vody. Taktéţ byly zhotoveny nové kůly a jejich uloţení. Jak je uvedeno níţe, největší
peněţní poloţku tvoří antuka a její dovoz (uţ to nejde sehnat např. „za flašku“). Byli bychom rádi, kdyby
si kaţdý povšiml toho, ţe nebyly účtovány ţádné práce jak manuální, tak s technikou a ani ţádné jiné
náklady (např. na občerstvení).
Kromě sportovní činnosti naše tělovýchovná jednota pravidelně pořádá sportovní a kulturní akce, o
kterých jste byli průběţně informováni v předešlých zpravodajích. V minulém roce to byly tyto akce:
Tradiční Ostatková zábava spojená s masopustním průvodem masek (15. března 2014), dětský den
(1. června 2014) – ve spolupráci s SDH Jetřichov, jubilejní jiţ desátý ročník Cyklistického memoriálu
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Jiřího Němečka (14. června 2014) a jiţ tradiční a hojně navštěvovaný Týden pro naše děti (14. aţ 19.
července 2014). V minulém roce se opět od prosince rozjelo cvičení pro děti v kulturním domě a nesmí
se zapomenout na podporu Vánočního pětiboje v míčových hrách viz. reporáţ dále. Na závěr článku
bychom chtěli poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli a podílejí na činnosti naší TJ.
V neposlední řadě se jedná o obec Jetřichov, která finančně podporuje jak rekonstrukci hřiště, tak
většinu našich akcí.
TJ SOKOL Jetřichov
TJ Sokol Jetřichov - čerpání finančních prostředků z rozpočtu obce v roce 2014
 Voda hřiště – 493,- Kč
 Tombola ostatková zábava – 4.340,- Kč
 Trička Memoriál JN 2015 (10tý ročník) – 12.037,- Kč
Úpravy dolního hřiště
 Vodovod - materiál a práce – 857,- Kč
 Beton – 3.875,- Kč
 Antuka – 1. část – 40.535,- Kč
 Antuka – 2. část – 17.424,- Kč
 Trubky – 8.580,- Kč
 Montáţ stoţárů, svařování, odpady (p. Kunc – Otovice) – 9.988,- Kč
 Obrubníky – 3.650,- Kč
Prací se účastnilo 4 aţ 6 lidí + technika
 Nakladač UNC (V. Pumr) – manipulace s antukou - nic neúčtováno
 Nákladní auto (V. Pumr) - doprava ţoků s antukou - nic neúčtováno
 Bagr (D. Doleţal) - odtěţení vrchní vrstvy hlíny se starou antukou, vytrhání starých kolíků i s
betony, které slouţily na upevnění sítě, a vykopání nového odpadu (starý jiţ nefunkční) - nic
neúčtováno
 Válec od Města Teplice nad Metují – válcování povrchů - nic neúčtováno
 Pokrytí celé střechy na budovách na hřišti (Fatura) – práce - nic neúčtováno
Za práci s veškerou technikou nebylo nic účtováno. Po dokončení prací budou proplaceny pouze
pohonné hmoty. Momentálně cca 120 litrů nafty.
Celkem čerpáno z rozpočtu obce v roce 2014: 101.779,-Kč

TJ SOKOL Jetřichov

bude v sobotu 14. března 2015 pořádat tradiční
OSTATKOVOU ZÁBAVU
Začátek ve 20 hod. na sále kulturního domu.
Hraje skupina FONTÁNA, vedoucí p. Drahoňovský.
Bohatá tombola (hlavní ceny: benzínová sekačka, bazén,
smartphone). Tradiční průvod masek obcí.
Podrobnosti na plakátech. SRDEČNĚ ZVEME!
Reportáže z akcí
Vánoční 5-ti boj v míčových hrách, 27.12.20014
Stolní tenis, nohejbal, hod na koš, líný tenis a volejbal. To jsou disciplíny, které čekají na účastníky
sportovního zápolení, konajícího se v čase vánoční pohody. Místem, kde se sportovní nadšenci
scházejí, je kulturní dům v Jetřichově. Předchozí ročníky se zpravidla konaly s hojnou účastí, kvůli které
pořadatelé museli nastavit maximální počet týmů. Dvanáctka je tím číslem, které je ještě moţné časově
zvládnout.
S velkým očekáváním jsme tedy ráno odemkli dveře vytopeného "kulturáku", pověsili síť a nafoukli
míče. Dvojice se začali trousit, do tabulky zapisujeme první jména týmů. Bohuţel se zdá, ţe letošní
turnaj bude poněkud chudší na účastníky. Některé vyřadila nepříjemná zdravotní újma, jiní se zřejmě
nedokázali zvednout z gauče od talíře s vánočním cukrovím.
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Pro losování do soutěţe nám tedy stačilo 7 lístečků s čísly. Jména týmů ukázala na velký smysl pro
humor, Clippers, RB, ZZ Top, Rebelové, Lihometi,Márvins a Jůzkové byli po vytaţení čísel zapsáni do
turnajových pavouků a tabulek a začalo se sportovat.
První disciplínou je nohejbal, komplikovaný malým prostorem sálu. Týmy se navzájem hecují, není
nouze o komické situace. Nohejbal se stává kořistí Jůzků. Průběţně hraný stolní tenis ovládnou taktéţ.
V líném tenise se situace opakuje, Joska Hornych z Bělidla sází míček za míčkem a nedává soupeřům
moc šancí. Ovšem přichází postrach všech teamů, nevyzpytatelný hod na koš. Tato disciplína jen
potvrdí mizernou formu rockových ZZ Top, kteří se trefí z 20 hodů jen dvakrát. Berou poslední místo.
Překvapením je druhé místo dívčího dua RB, jejichţ 10 košů překonávají jen basketbaloví mágové z
Broumova, Clippers, startující na divokou kartu. Clippers také ovládnou volejbal.
Nastává čas účtování, body jsou posečteny a je čas vyhlásit výsledky. Je třeba poznamenat, ţe
slabší účast umoţnila odehrát většinu disciplín na dva vítězné sety, coţ přineslo zajímavé situace.
Děkujeme všem týmům, za absolutní dodrţení pravidel fairplay, česky řečeno slušného sportovního
chování.
Konečné výsledky nakonec vypadají takto: 1. Jůzkové, matadoři a nejstarší účastníci turnaje 26.5 b.,
3 vyhrané disciplíny, 2.Clippers, broumovští baskeťáci 26.5 b., 2 vyhrané disciplíny, 3. Marvins, sloţená
z Mervartovic rodiny 26.0 b., 2 druhá místa, 4. Lihometi, Bártovic senior s kámošem 24,0 b., 2 druhá
místa, 5. ZZ Top, teplicko-jetřichovský tandem 13,0 b., jedno třetí místo, 6. Rebelové, mladé duo,
sbírající zkušenosti 12,5 b., bez bedny, 7. RB, Radka s Blankou, dámské duo 11.5 b., druhé místo v
hodu na koš.
Pořadatelé děkují všem, kdo si přišli zasportovat, či se přišli podívat a zafandit. Za pípou se o plná
hrdla a ţaludky postarali Jacky s Rybízem. Díky chlapi. Petru Vackovi děkujeme za senzační guláš.
Ohromné poděkování posíláme všem, kteří nám přispěli cenami.
Sponzoři a partneři turnaje:
pivovar Primátor Náchod, Dřevoterm, Ekospol, obecní úřad Jetřichov, TJ Sokol Jetřichov, Ekofarma
Bošina, pan Abely, pan Ducháč, pan Pumr, pan Mervart, pan Vlach, paní Salabová, Jarda Novák, Honza
Školník, Milan Sokol, Joska Pejchal ml., Pivnice u Seidlů, restaurace sv. Magdalena a penzion U
Suchánků
Kamil Linhart
Když rozbolí zuby
Stomatologická lékařská pohotovost oblast Broumov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 09.00 - 11.00 hod.
14. – 15.
02.
21. – 22.
02.
28.2. –
01. 03.
07. – 08.
03.

MUDr. Lukáš
Neoral ml.
MUDr. Ladislav
Růţička
MUDr. Daniel
Blaţek
MUDr. Jaroslava
Neoralová

14. – 15.
03.
21. – 22.
03.
28. 29.03..
04. 04.

MUDr. Jan
Kubec
MUDr. Dana
Kapitánová
MUDr. Ladislav
Růţička ml.
MUDr. Miloš
Pastelák
MDDr. Petr
Houštěk
MUDr. Lukáš
Neoral
MUDr. Jaromír
Kopecký

05.04.
06.04.
11. – 12.
04.
18. - 19.
04.
25. – 26.
04.

MUDr. Libor
Kapitán
Bc. J. N.
Ogriščenko dentista

ZS Police nad
Metují
Poliklinika
Broumov
ZS, Police nad
Metují
Horní 109,
Teplice nad
Metují
ZS Police nad
Metují
ZS, Meziměstí

491 541 654
602 333 427
603 479 084

Poliklinika
Broumov
Sadová 44,
Broumov
Poliklinika ZS
Machov
ZS Police nad
Metují
17. listopadu
387, Police nad
Metují
ZS Meziměstí

603 479 132

třída Soukenická
66, Olivětín,
Broumov

491 502 425

01. 05.

MUDr. Vjačeslav
Ogriščenko

02. 05.

MUDr. Lukáš
Neoral ml.
MUDr. Ladislav
Růţička
MUDr. Daniel
Blaţek
MUDr. Jaroslava
Neoralová

491 543 844
03. 05.
602 333 460
08. 05.
491 543 398

09. 05.

491 582 381
10. 05.
491 524 334
602 333 466
491 541 654
602 333 452
602 304 594
491 582 381

16. – 17.
05.
23. – 24.
05.
30. – 31.
05.
06. – 07.
06.
13. – 14.
06.
20. – 21.
06.

MUDr. Jan
Kubec
MUDr. Dana
Kapitánová
MUDr. Ladislav
Růţička ml.
MUDr. Miloš
Pastelák
MDDr. Petr
Houštěk
MUDr. Lukáš
Neoral
MUDr. Jaromír
Kopecký

27. – 28.
06.

MUDr. Libor
Kapitán

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, Meziměstí

491 502 425

Poliklinika
Broumov
Sadová 44,
Broumov
Poliklinika ZS
Machov
ZS Police nad
Metují
17. listopadu
387, Police nad
Metují
ZS Meziměstí

603 479 132

491 541 654
333 427
603 479 084
491 543 844
602 333 460
491 543 398
491 582 381

491 524 334
602 333 466
491 541 654
602 333 452
602 304 594
491 582 381

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/oblast-broumov-32259/
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Termíny svozů komunálního odpadu pro rok 2015

Občané Jetřichova a okolí,
rád bych opět několika slovy připomněl možnosti pojištění jak u vozidel (POV), majetku (Domex),
cestovního pojištění, pojištění odpovědnosti v občanském životě, úrazové pojištění apod. u České podnikatelské
pojišťovny (ČPP), aniž byste museli vyhledávat kanceláře této pojišťovny.
Myslíte si, že pojištění, které máte již uzavřeno je v odpovídající výši, nebo se Vám zdá, předražené a
mohlo by být levnější? Dovoluji si Vám nabídnout přepočtení a zkusit zda by se nenašla levnější varianta. Hlavně
se jedná u pojištění majetku, které v případě podpojištění Vám pojišťovna vyplatí pouze 40% náhrady. Pokud je
uzavřeno v odpovídající výši, vyplácí ČPP náhrady v cenách současných. Novinky jsou rovněž u pojištění
odpovědnosti vozidel, které ČPP klientům nabízí s možností doplnění dalších připojištění, např. připojištění
přívěsného vozidla do 750 kg k vozidlu zdarma, úrazového připojištění řidiče apod. Investičním životním
pojištěním je možné pojistit celou rodinu jednou pojistnou smlouvou s dalšími pojistnými podmínkami, které ČPP
nabízí. V neposlední řadě je rovněž možné pojistit Vašeho pejska na veterinární léčbu.
Pokud jsem u Vás vzbudil zájem o jakékoliv pojištění, případně nějaké změny, můžete kdykoliv zavolat na
č.tel. 724 224 960 případně se u mne zastavit a domluvit se.
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