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Usnesení z veřejného zasedání ZO v Jetřichově ze dne 19.3.2015
ZO Jetřichov schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Soňu Pallovou a pana Jaroslava Doležala, jako
zapisovatelku paní Ing. Martu Hopjanovou.
/Schváleno 7 -mi hlasy/
ZO Jetřichov schvaluje program veřejného zasedání bez výhrad.
/Schváleno 7-mi hlasy/
ZO Jetřichov schvaluje zprávu kontrolního výboru bez výhrad (je přílohou).
/Schváleno 7 -mi hlasy/
ZO Jetřichov souhlasí s kontrolou usnesení z minulého veřejného zasedání ze dne 5.2.2015 bez výhrad.
/Schváleno 7 -mi hlasy/
ZO Jetřichov schvaluje zprávu finančního výboru bez výhrad (je přílohou).
/Schváleno 7 -mi hlasy/
ZO souhlasí bez výhrad s finanční zprávou o hospodaření obce k 28.2.2015 (je přílohou).
/Schváleno 7 -mi hlasy/
ZO Jetřichov schvaluje rozpočet obce pro rok 2015 (návrh rozpočtu a schválený rozpočet je přílohou) jako
schodkový ve výši příjmů 111.282.220,-Kč a výdajů 129.520.394,-Kč s dofinancováním přebytkem minulých
let ve výši 3.394.424,-Kč a smluvně zabezpečenými úvěry ve výši 14.843.750,- Kč.
/Schváleno 7 -mi hlasy/
ZO Jetřichov schvaluje rozpočtový výhled pro rok 2017 bez výhrad.
/Schváleno 7 -mi hlasy/
ZO Jetřichov schvaluje vyvěšení záměru obce o prodeji st.p.č.318, 319,320,321 a části pozemku p. č. 74/2 tento pozemek bude rozdělen dle nákresu v mapce, která je součástí žádosti, s tím, že žadatel uhradí
zaměření pozemku a jeho rozdělení na dvě parcely. Cena pozemků bude stanovená jako cena v místě
obvyklá.
/Schváleno 7 -mi hlasy/
ZO Jetřichov vydává obecně závaznou vyhlášku č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Jetřichov.(je přílohou)
/Schváleno 6 - ti hlasy/
ZO Jetřichov zřizuje ve smyslu ustanovení § 29 ods.1 písm. a)a § 68 zákona č.133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 20.3.2015 jednotku sboru dobrovolných hasičů obce
Jetřichov.
/Schváleno 6 - ti hlasy /
ZO Jetřichov schvaluje uzavření smlouvy o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany s obcí
Heřmánkovice. (smlouva přílohou)
/Schváleno 6 - ti hlasy/
ZO Jetřichov schvaluje znění Smlouvy o budoucím napojení na kanalizaci, která bude sepisována s majiteli
nemovitostí napojovaných na splaškovou kanalizaci Jetřichov. (je přílohou)
/Schváleno 6 - ti hlasy /

Nová „odpadová“ vyhláška obce.
Nutnost vydání nové odpadové vyhlášky (Obecně závazná vyhláška obce Jetřichov č. 1/2015 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jetřichov) vyplynula ze změny zákona
185/2001 Sb., o odpadech a změnách některých dalších zákonů. Obcím byla stanovena povinnost zajistit
místa (a následně i svozy) pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně
nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologické odpady rostlinného původu (zejména o
trávu, listí, větve atd.). Nově je to tedy papír, kovy, a biologické odpady rostlinného původu. Proto byly
do systémů nakládání s komunálním odpadem v obci na základě smlouvy nově zapojeny sběrné suroviny
Pumr a kompostárna Křinice společnosti EKO Broumovsko s.r.o. Je tedy nově možné v rámci systému
odevzdávat papír a kovy do sběrny, zůstaly zachovány svozy organizované obcí – SDH. Trávu a listí bude
možné ukládat do kontejneru, který by měl být přistaven společností EKO Broumovsko s.r.o. do prostoru
betonové plochy za obecním úřadem. Větve je možné odkládat na plochu na hasičském hřišti. Jak jsme
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ale uvedli již minule, ideálně však vidíme formu domácího kompostování, protože co nebude nutné
odvézt, nebudeme muset platit.
Obecně závazná vyhláška obce Jetřichov č. 1/2015 je dostupná na webových stránkách obce
(www.jetrichov.cz) nebo na obecním úřadě.
Znovu bychom chtěli touto cestou požádat občany o co možná nejpečlivější třídění odpadů, aby
toho komunálního v popelnicích bylo co nejméně a nebyly do popelnic vhazovány odpady, které tam
nepatří, jako jsou plasty, sklo, neznečištěný papír, kovy, stavební odpad, odpad ze zahrádek atd. Do
sběrných nádob pak dávat pečlivě vytříděný odpad.
Plasty (žlutý kontejner):
ANO: Do kontejnerů na plasty patří plastové obaly, fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET
láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, vymyté kelímky od jogurtů, mléčných
výrobků, nápojový karton (TetraPak), balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky
z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
NE: Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin,
barev a jiných nebezpečných látek, sklo, papír, kovy, textil, molitan, guma, kabely, linolea a další
podlahové krytiny či novodurové trubky a výrobky z PVC a zbytkový komunální odpad.
Sklo (zelený kontejner nebo bílý kontejner)
ANO: Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína,
alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z
oken a ze dveří.
Do bílého kontejneru (pokud je k dispozici) vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či
zavařenin rozbité skleničky, čiré lahve od alkoholických nápojů atd.
Biologické odpady rostlinného původu mimo větví (velký kontejner – bude umístěn na betonové
ploše u obecního úřadu).
ANO: Do tohoto kontejneru můžete odkládat zbytky ovoce, zeleniny, listy a nať zeleniny, odpad ze
zeleně v domácnosti, zbytky pečiva a obilovin, travní hmota, plevel, listí, jemné, nebo drcené větve.
NE: Do tohoto kontejneru nepatří živočišné zbytky (maso, kůže, kosti), exkrementy zvířat, papír,
sklo, plasty, textil, kovy, nebezpečné odpady, zbytkový komunální odpad.
Biologické odpady rostlinného původu - větve (stanovená plocha na hasičském hřišti).
ANO: Na toto místo odkládejte větve jakékoliv velikosti.
NE: Do tohoto kontejneru nepatří živočišné zbytky (maso, kůže, kosti), exkrementy zvířat, papír,
sklo, plasty, textil, kovy, nebezpečné odpady, zbytkový komunální odpad.
Josef Gorgan
starosta obce
Časový harmonogram stavby: „Splašková kanalizace Jetřichov“ (aktualizace k 26.3.2015)

Máme tu jaro a práce na splaškové kanalizace se dostaly do vyšších obrátek. Níže Vám předkládáme
časový harmonogram stavby. V jejím průběhu bude harmonogram průběžně upřesňován dle vývoje
stavby a jeho aktuální podobu Vám budeme vždy dávat k dispozici prostřednictvím webových stránek
obce (www.jetrichov.cz) a na obecních vývěskách. Neberte tedy tento jako definitivní.
Značení jednotlivých částí kanalizace:
Stoka A - část od křižovatky na Loučné až po křižovatku U Suchánků, Stoka A1 - část od křižovatky
na Loučné směrem na Hynčice, Stoka A1-1 - část od křižovatky na Loučné směrem na Ruprechtice, Stoka
A2 - část od křižovatky u Magdalény směrem na Meziměstí, Stoka A3 - část od křižovatky u Magdalény
směrem na Hejtmánkovice, Stoka A4 - část v ulici ke škole, Stoka A5 - část v ulici k Novákom, Retrom,
Stoka A6 - část v ulici Faturom, Andršom, Stoka A7 - část v úvoze vedle Sobola, Stoka A8 - část v ulici
k Hamplom, Stoka A9 - část v ulici vedle hasičského hřiště, Stoka A10 - část od křižovatky U Suchánků
směrem na Pasa.
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březen

duben

květen

červen

četa č. 2

stavba č. 1

četa č. 3, 4

stavba č. 3 STOKA A10

četa č. 3, 4

stavba č. 4

četa č. 4, 3
1.7. 2015 - 28.8. 2015 II/302

STOKA A2, A3

četa č. 2

stavba č. 2
četa č. 3, 4

STOKA A7, A8

četa č. 1

STOKA A9

četa č. 3

TLAKOVÁ KANALIZACE AŠ2 - AŠ7

protlaky

TLAKOVÁ KANALIZACE - OSTATNÍ

protlaky

četa č. 1
četa č. 2

ČS1 a ČS2
četa č. 3, 4
četa č. 1

četa č. 2

ČS7
PŘECHODY VODNÍCH TOKŮ

četa č. 2

četa č. 2

STOKA A5, A6

ČS6

1.8. 2015 - 22.8. 2015 III/303
23

četa č. 1
3.8. 2015 - 28.8. 2015 III/303 26

STOKA A-1, A1-1

ČS4 a ČS5

srpen

30.3. 2015 - 1.7. 2015 III/3024

STOKA A

STOKA A4

červenec

protlkay

četa č. 1

četa č. 1

Josef Gorgan
starosta obce
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Schválený rozpočet 2015
Rozpočet 2015 - příjmy
§

položka

-

1111
1112
1113

-

1121
1122
1211
1340
1341
1351
1361
1511

-

4112
4222
4116
4134

-

4216
4213

-

8123
∑

1032
3612
3613
3725
6171
6310

∑

∑

Rozpočet 2015 - Výdaje

název položky
v Kč
DAŇOVÉ PŘÍJMY
DPFO zvláštní sazba
985 000
DPFO ze závislé činnosti
135 000
DPFO samostatná výd.
110 000
činnost
DPPO
1 050 000
DPO Obec
181 260
DPH
2 100 000
Správní poplatky - odpady
90 000
Poplatek ze psů
3 300
Odvod z loterií
16 000
Ověřování
5 000
Daň z nemovitostí
467 000
TRANSFERY
Dotace na st. správu
82 500
investiční transf .kraj
2 644 670
Příjmy z ÚP na prac.
142 000
Převody z rozpočtových
52 640 620
účtů
investiční transf st.roz.
48 374 990
Dotace fondy
1 421 880
FINANCOVÁNÍ
dlouhodobé půjčky
14 843 750
CELKEM
125 292 970
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
lesy
132 000
nájem bytových prostor
550 000
nájem nebytových prostor
82 000
odpady EKO-KOM
50 000
obec
15 000
úroky
4 000
CELKEM
833 000
Zůstatek rok 2014 - FIN
3 394 424
Příjmy celkem včetně zůstatku z roku 2014
129 520 394
CELKEM

§

položka

1032
2212

-

název položky
BĚŽNÉ VÝDAJE
Pěstební činnost (lesy)
Silnice

2219
3113
3314
3319
3349
3392

-

Chodníky
Školy
Knihovna
Kronika a kultura
Zpravodaj
KD

120 000
266 000
20 000
13 000
27 000
200 000

3399

-

30 000

3419
3612
3613

-

SPOZ - ost. záležitosti
kultury
Tělovýchova
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství

80 000
450 000
100 000

3631
3722
3745
5512
6112
6171

-

Veřejné osvětlení
Odpady
Péče o veřejnou zeleň
Hasiči
Zastupitelstvo
Činnost místní správy

100 000
310 000
150 000
80 000
500 000
2 176 000

6310
6320
6330
6399
6402
6409

-

Služby peněžních ústavů
Pojištění
Převody vlástním účtům
Ost. finanční operace - DPH
vratka volby
Ostatní činnosti

18 000
130 000
52 640 620
-631 770
4 740
8 100

2321
3725

-

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kanalizace
Pasa skládka

∑

CELKEM

v Kč
140 000
100 000

45 596 304
26 892 400
129 520 394

OZNÁMENÍ
VEDENÍ MŠ JETŘICHOV VYHLAŠUJE
ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016
Zápis se koná ve dnech 4. – 24.5.2015.
Tiskopis přihlášky si vyzvedněte v MŠ.
UPOZORNĚNÍ: dítě smí být zařazeno do mateřské školy v souběhu s pobíráním rodičovského příspěvku za určitých
podmínek. Bližší informace o tomto nařízení podá vedoucí učitelka MŠ.
Prosíme rodiče, kteří uvažují o zařazení dítěte do kolektivu MŠ v jarních měsících r. 2016, aby si podali přihlášku již
nyní. Důvodem je přehled a úprava rozpočtu pro celý školní rok. V případě, že matka bude chtít nastoupit do
zaměstnání dříve, bude mít dítě bez problémů zařazené.
Poplatek za předškolní vzdělávání je dán směrnicí. Děti docházející v posledním ročníku MŠ t.j. před vstupem do
ZŠ mají docházku bezplatnou.
Po ukončení zápisu budou rodiče dětí v patřičné lhůtě vyrozuměni.
Marie Venclová
(vedoucí učitelka)
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PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍ
Z činnosti TJ SOKOL Jetřichov

OSTATKY 2015

Již tradičně uspořádala Tělovýchovná jednota SOKOL Jetřichov dne 14. března 2015 OSTATKOVOU ZÁBAVU.
Obcí procházel za zvuků kapely pana Vlka průvod masek s koňským povozem (viz. foto z titulní strany), který zval
na večerní zábavu. Vše poté vyvrcholilo v prostorách jetřichovského kulturního domu taneční zábavou, kde hrála
osvědčená kapela Fontána vedená panem Drahoňovským. Letošní účast na taneční zábavě nebyla taková, na
jakou jsme zvyklí z minulých let, ale i tak byl parket zaplněn tanečníky až do pozdně nočně ranních hodin.
Jako hlavní pořadatel děkuji všem, kteří se starali o bezproblémový běh akce. Dále děkuji všem, kdo ať již
účastí, či přispěním do tomboly, podpořili tuto tradiční akci a potažmo i činnost Tělovýchovné jednoty SOKOL
Jetřichov. Hlavní cenu do tomboly, benzínovou sekačku, věnovala obec Jetřichov, za což též děkujeme.
Za TJ Sokol Jetřichov M. Doležal
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ŠKOLSKÝ a KULTURNÍ VÝBOR
a OBEC JETŘICHOV
pořádají dne 22. května 2015
zájezd „nejen“ pro seniory do LITOMYŠLE
Program zájezdu:
 návštěva zámku Litomyšl
 prohlídka zámecké a zrekonstruovaných klášterních zahrad
 Piaristický kostel
 volný program (možnost návštěvy gurmánské pouti, při zpáteční cestě
Růžový palouček Moraliště)
 návrat v cca 17 hodin
Cena zájezdu:
 důchodci zdarma, ostatní hradí pouze vstupné (80,- nebo 120,- Kč)
Přihlášky:
Přihlášky posílejte na email obec.jetrichov@tiscali.cz nebo je doneste na úřad paní
Hopjanové nejpozději do 30. dubna 2015.

Přihláška k vyplnění na další stránce.
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Kalendář akcí pro rok 2015
Ob ec Jet ř i c ho v
Datum

Akce

Pořádá

30. dubna 2015

Pálení čarodějnic

Hasiči Jetřichov

1. května 2015

Prvomájová veselice

Egzoti s.r.o.

Den matek

MŠ a ZŠ Jetřichov

Okrsková hasičská soutěž

Hasiči Jetřichov

31. května 2015

Dětský den

TJ SOKOL Jetřichov

13. června 2015

Cyklistický memoriál Jiřího Němečka
11. ročník

TJ SOKOL Jetřichov

20. června 2015

Malé letní dovádění

Obec Jetřichov

13. – 19. července
2015

Týden pro naše děti

TJ SOKOL Jetřichov
Obec Jetřichov

Torpedo Tour – vyjížďka na kolech s torpedem a v
dobovém oblečení

Egzoti s.r.o.

Hasičská soutěž "O pohár starosty Jetřichova"

Hasiči Jetřichov

Piknik na Špičáku – s řízkem a salátem na Špičák

Egzoti s.r.o.

Vánoční turnaj – pětiboj míčových her

Za podpory

květen 2015
2. polovina května
2015

První víkend v
září 2015
19. září 2015
Konec září
2015
27. prosince 2015

TJ SOKOL Jetřichov

Změny kalendáře vyhrazeny.
Každý může kalendář doplnit – oznámit na obecním úřadu.
PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Dobročinný fond pro pozůstalé
Několik slov k „Hasičskému dobročinnému fondu pro pozůstalé“. V minulosti jsem již o tomto fondu psal, jak
fond funguje. Rád bych se znovu zmínil o historii tohoto dobročinného fondu.
Původní fond byl založen v roce 1924 na základě velké úmrtnosti členů hasičského sboru. V té době totiž
vznikalo na území okresu broumovska velké množství požárů. Jeho členy mohli být pouze mladí členové hasičského
sboru do 40 let. To trvalo do roku 1950, kdy byl založen nový fond, na podnět tehdejšího fondu v Polici nad Metují a
protože byl na velké územní rozloze bývalého okresu Broumova, občané broumovska si založili svůj vlastní fond,
který sdružoval členy v okolí Broumova, pod názvem „Hasičská pohřební pokladna PRO POZŮSTALÉ ČLENY I. obvodu
v Broumově“. V době svého založení měl fond 461 členů.
18. ledna 1959 byli členové výboru pozvání na okresní národní výbor v Náchodě, kde se rozhodlo o existenci
fondu, kdy se fond přejmenoval na „ Dobročinný fond po pozůstalých členech požárních jednot“ při ROH národního
podniku Veba Broumov. Věk pro přijetí členů fondu byl navýšen nad 50 let a už se nejednalo pouze o hasiče a jejich
manželky, ale členem se mohl stát každý, kdo dosáhl věku 18-ti let.
25.4.1965 byl navázán družební kontakt s fondem Police nad Metují, kdy na výroční členské schůzi
v Hejtmánkovicích byl pozván jejich zástupce. Na jejich členské schůze byl zase delegován náš tehdejší předseda Josef
Klimeš z Jetřichova až do roku 1970. D té doby se pořádali i společné zájezdy.
10.11.1968 došlo ke změně názvu fondu na „Dobročinný fond pro pozůstalé Broumova a okolí“. Členská
základna se pohybovala kolem 500 členů. K lednu roku 2012 měl fond dokonce 515 členů. Postupem času se naše
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základna začala snižovat, kdy k lednu 2015 už je pouze 473 členů. Vliv na snižování členů má velká úmrtnost členské
základny a také nedostatečné rozšiřování této členské základny. (Za každého zemřelého člena fondu se vybírá stále
pouze 2,-Kč, a vyplácí se pozůstalým 2.000,-Kč za zemřelého člena fondu).
K dnešnímu dni je v Jetřichově 51 členů Dobročinného fondu a jejím výběrčím po paní Pejchalové Květě převzal
tuto funkci výběrčího Janoušek Tomáš. Tuto funkci vlastně vykonává již rok. Rád bych tedy vyzval občany Jetřichova,
pokud by měli zájem o členství, mohou se spojit s výběrčím Tomášem Janouškem, který podá podrobnější informace.
Falta

Poděkování:
Rád bych poděkoval místnímu sboru dobrovolných hasičů, za jejich blahopřání k mým narozeninám a předaným
dárkem.
Falta
Když rozbolí zuby
Stomatologická lékařská pohotovost oblast Broumov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 09.00 - 11.00 hod.

Svozy komunálního odpadu
Jetřichov (svozy v pondělí)
13.4.2015

25.5.2015

27.4.2015

08.6.2015

11.5.2015

22.6.2015

Bělidlo a směr Hynčice
(svozy středa)
15.4.2015

27.5.2015

29.4.2015

10.6.2015

13.5.2015

24.6.2015

04. 04.
05.04. a
06.04.
11. – 12.
04.
18. - 19.
04.
25. – 26.
04.
01. 05.
02. 05.
03. 05.
08. 05.
09. 05.
10. 05.

MUDr. Miloš
Sadová 44, Broumov
Pastelák
MUDr. Ludvík
ZS Police nad Metují
Neoral
MUDr. Jaromír
17. listopadu 387,
Kopecký
Police nad Metují
MUDr. Libor
ZS Meziměstí
Kapitán
Bc. J. N. Ogriščenko třída Soukenická 66,
- dentista
Olivětín, Broumov
MUDr. Vjačeslav
ZS VEBA – Olivětín 66,
Ogriščenko
Broumov
MUDr. Lukáš Neoral ZS Police nad Metují
ml.
MUDr. Ladislav
Poliklinika Broumov
Růžička
MUDr. Daniel
ZS, Police nad Metují
Blažek
MDDr. Petr Houštěk Poliklinika ZS Machov
MUDr. Jan Kubec ZS Police nad Metují

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
vytříděného z komunálního odpadu
Čtvrtek 23. 4. 2015

491 524 334
491 541 654
602 333 452
602 304 594
491 582 381
491 502 425
491 502 425
491 541 654
602 333 427
603 479 084
491 543 844
602 333 466
491 543 398

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU

křižovatka Hynčice – Jetřichov 15:30 – 15:35
Bělidlo – směr Meziměstí 15:40 – 15:45
křižovatka u hospody 15:50 – 16:00
u váhy 16:05 – 16:15
křižovatka Pasa 16:20 – 16:25

Pondělí 27. 4. 2015
Odpad připravte u sběrných nádob

v 7:00 hodin.

Podrobnosti budou ještě vyvěšeny.
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