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Vydává obec Jetřichov

www.jetrichov.cz

INFORMACE PRO OBČANY:
Usnesení z veřejného zasedání ZO v Jetřichově ze dne 25.2.2016
1. Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Jaroslava Doležala a paní Soňu Pallovou,
jako zapisovatelku paní Ing. Martu Hopjanovou.
/Schváleno 6 -ti hlasy/
2. Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje program veřejného zasedání s úpravami, schvaluje vypuštění bodu
prodej pozemku za Barum
/Schváleno 6 -ti hlasy/
3. Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje zprávu kontrolního výboru bez výhrad. (je přílohou)
/Schváleno 6 -ti hlasy/
4. Zastupitelstvo obce Jetřichov souhlasí s kontrolou usnesení z minulého veřejného zasedání ze dne 9.12.2015
bez výhrad.
/Schváleno 6-ti hlasy/
5. Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje zprávu finančního výboru bez výhrad. (je přílohou)
/Schváleno 6 -ti hlasy/
6. Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje finanční zprávu o hospodaření obce k 31.01.2016 bez výhrad. (je
přílohou)
/Schváleno 6 -ti hlasy/
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7. Zastupitelstvo obce Jetřichov bere na vědomí provedené rozpočtové změny k 31.12. 2015. (jsou přílohou)
/Schváleno 6 -ti hlasy/
8. Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje rozpočet obce pro rok 2016 (návrh rozpočtu a schválený rozpočet je
přílohou usnesení) jako schodkový ve výši příjmů 7.023.490 Kč a výdajů 11.597.273 Kč s dofinancováním
přebytkem roku 2015 ve výši 4.573.783 Kč a stanovuje ve výdajích závazné ukazatele paragrafy a v příjmech
celkové příjmy.
/Schváleno 6 -ti hlasy/
9. Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje rozpočtový výhled pro rok 2018 bez výhrad.
/Schváleno 6 -ti hlasy/
10. Zastupitelstvo obce Jetřichov stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva,
neuvolněného člena komise/výboru, neuvolněného předsedy komise/výboru, neuvolněného místostarosty obce
a neuvolněného starosty obce v maximální částce dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném
znění a to i v případě budoucí změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Pokud zastává funkci více neuvolněných
místostarostů je výše takto stanovené odměny dělena na adekvátní části, dle počtu neuvolněných místostarostů.
Takto stanovená odměna bude poskytována od 01.03.2016 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání
zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
/Schváleno 6 -ti hlasy/
11. Zastupitelstvo obce Jetřichov stanoví, že při souběhu funkcí neuvolněného člena zastupitelstva a neuvolněného
předsedy komise/výboru se odměna poskytne jako součet měsíčních odměn stanovených pro tyto jednotlivé
funkce.
/Schváleno 6 -ti hlasy/
12. Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje zadávací dokumentaci pro zakázku Výměna oken Jetřichov čp. 179,
Výměna oken Jetřichov čp. 173 a Rekonstrukce sociálních zařízení v kulturním domě a schvalují vyhlášení
těchto zakázek.
/Schváleno 6 -ti hlasy/
13. Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje dar Klubu důchodců Meziměstí pro rok 2016 ve výši 5.000 Kč.
/Schváleno 6 -ti hlasy/
14. Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje poskytnutí dotace Královéhradeckému kraji k úhradě ztráty z
provozování dopravní obslužnosti nad rámec dopravní obslužnosti území Královéhradeckého kraje veřejnou
linkovou dopravou v částce 32.653 Kč.
/Schváleno 6 -ti hlasy/
15. Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje nový Volební řád školské rady při Základní škole a Mateřské škole v
Jetřichově a novou Zřizovací listinu školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává příspěvková
organizace Základní škola a Mateřská škola Jetřichov, Jetřichov 126. (jsou přílohou usnesení)
/Schváleno
6 -ti hlasy/
16. Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje podepsání smlouvy o zřízení věcného břemen – služebnosti č. IE-122002601/2 se společností ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené společností ELETRO-COMP spol. s r.o.
/Schváleno
6 -ti hlasy/
17. Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje slevu nájemného pro restauraci Sv. Magdalena na rok 2016 ve výši
50% z nájmu. Tato sleva bude poskytnuta od 1.3.2016.
/Schváleno 4 hlasy, 2 hlasy proti/
18. Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje slevu nájemného pro obchod paní Salabové na rok 2016 ve výši 50% z
nájmu. Tato sleva bude poskytnuta od 1.3.2016.
/Schváleno 4 hlasy 2 se zdrželi/

Průběh napojování nemovitostí na kanalizaci
Výstavba splaškové kanalizace je již za námi a v jarních měsících budou odstraňovány v rámci reklamací
závady, které se přes zimu objevily a bude možné pokračovat ve výstavbě přípojek.
Veřejné části kanalizačních přípojek byly připraveny pro zhruba 388 obyvatel. Do dnešního dne bylo
nahlášeno napojení nemovitostí s 283 obyvateli. Chtěl bych proto touto cestou velice poděkovat všem, kteří
k budování přípojek přistoupili zodpovědně a své nemovitosti již napojili, termíny na výstavbu kanalizace a
napojování nemovitostí byly poměrně krátké. Počasí by snad již mělo být příznivější a bude možné
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pokračovat v dalším budování přípojek. Proto věřím, že k napojení zbylých nemovitostí dojde co možná
nejdříve.
Ještě jednou děkuji.
Josef Gorgan
starosta obce
Oprava silnice II/303 z Jetřichova do Broumova
Od 16.05.2016 by měla začít oprava povrchu silnice II/303 mezi křižovatkou silnic na Jetřichov (pod
Pasama) a čerpací stanicí pohonných hmot v Broumově. Podle informací, které se k nám dostaly, nebude po
většinu času uzavírka úplná a provoz na této komunikaci bude řízen semafory. Zatím s námi ještě nikdo o
případných objížďkách nejednal, ale pokud budou, tak by pravděpodobně neměly trvat delší dobu.
Josef Gorgan
starosta obce

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Obec JETŘICHOV a společnost Marius Pedersen a.s. si Vás dovoluje upozornit, že dne

25.4.2016

pro Vás zajistili svoz velkoobjemového odpadu.
Obec i svozová firma má zájem na tom, abyste měli možnost zbavit se legálně odpadu, který se nevejde do
sběrných nádob (matrace, koberce, nábytek atd.) a odpadu, který nepatří do sběrných nádob jako např. papír, železo,
plastové výrobky, pneumatiky
Odpad uložte u sběrných nádob (popelnice) u domů
Tento svoz provede několik vozidel a každé vozidlo odveze určitý druh odpadu. Proto je důležité, aby
jednotlivé druhy byly uloženy u sběrných nádob viditelně odděleně
a tak, aby je bylo možné naložit. Netvořte nepřehledné haldy odpadů.
1. Popelářské auto bude sbírat - Odpad, který se nevejde do popelnice - staré matrace, starý nábytek, koberce,
atd., Ostatní odpad musí být v pytlích, krabicích nebo svázaný tak, aby jej obsluha vozu mohla naložit – drobný odpad
volně pohozený na zemi nebude posádka vozu sbírat.
2. Avia bude sbírat - Papír – noviny a časopisy dohromady pevně svázané, kartonový papír zvlášť pevně
svázaný. Pneumatiky z osobních vozidel – včetně disků, Železo (drobné části v sudech, kbelících atd.). Noviny,
časopisy a kartonový papír chraňte před případným deštěm.
Posádky jednotlivých vozů naloží ručně denně několik tun odpadu, a proto Vás tímto prosíme o dodržení
podmínek uložení. Dbejte prosím i o bezpečnost silničního provozu.
Odpad připravte u sběrných nádob v 7.00 hodin.
Neodvezeme lednice, televize, elektrozařízení a nebezpečné odpady. Svoz těchto odpadů se uskuteční ve
Vaši obci dne 21.4.2016.
Případné dotazy ke svozu velkoobjemových odpadů zodpoví:
Za Marius Pedersen a.s. Josef Hamerský
telefon: 491 524 691, 606 632 232

Jiráskova 193, 550 01 Broumov

IČO 48623865

CENTRUM PRO RODINU POMÁHÁ ŘEŠIT DLUHY
Odborný sociální poradce pomáhá osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, řešit
nezaměstnanost, zadluženost, rodinné a sociální problémy, pracovně právní problematiku a pomůže také i s
řešením úředních obsílek a v komunikaci s úřady či soudy.
V rámci dluhového poradenství se také zaměřujeme na oddlužení neboli osobní bankrot. Oddlužení je
často jediná možnost pro dlužníky, kteří se ocitli v bezvýchodné situaci a nejsou schopni dluhy nadále
splácet. Dlužníkovi má umožnit „nový start" a motivovat ho ke splácení svého dluhu, a to alespoň do
předpokládané výše 30 % všech závazků za dobu 5 let. Pro podání žádosti musí dlužník splňovat zákonem
dané podmínky a to zejména trvalý finanční příjem, nejlépe ze zaměstnání nebo důchodového pojištění.
Odborný sociální poradce za dobu dvou let pomohl s návrhem na oddlužení jedenácti klientům, se
kterými i nadále spolupracuje po celou dobu trvání insolvenčního řízení. Celková dlužná částka se vyšplhala
k sedmi miliónům korun.
Odborná sociální poradna je otevřena vždy v pondělí a ve středu od 10 do 15 hodin. Nachází se v budově
Centra pro rodinu, v ulici Lidická 174, Broumov (bývalá ZŠ Velká Ves).
Odborný sociální poradce: Martin Minařík DiS., e-mail: minarik@nadejebroumov.cz, tel.: 778 486 553
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PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍ
TJ SOKOL Jetřichov
MAŠKARNÍ PRŮVOD A OSTATKOVÁ ZÁBAVA
Rok se s rokem sešel a Sokol v Jetřichově uspořádal každoroční maškarní průvod v sobotu 12.3.2016,
který byl jako tradičně zakončen oblíbenou ostatkovou zábavou.
Průvodu se zúčastnili jako vždy jak místní, tak přespolní účastníci, kteří mají vřelý vztah k naší vsi nebo
příbuzenskou nebo jinou vazbu k občanům z Jetřichova. Objevily se masky jako medvěd, Šmoulinka
s Taťkou Šmoulou, policajt, vodník, Napoleon, Ivánek a Nastěnka, pirát a další vydařené masky
v jednotlivém nebo párovém provedení. Masky absolvovaly tradiční trasu Bělidlo – Loučná – spodek
Jetřichova – křižovatka – koňmi a auty na horní konec a pak zpátky přes hořejšek dolů zase ke křižovatce.
Tuto náročnou trasu poměrně slušný počet masek zdolal až do konce a nebylo přehnaně odpadlíků.
Masky se očividně bavily a nejspíše bavily i kolemjdoucí, kolemjedoucí a většinu obyvatel Jetřichova
v domech, které navštívily, protože od nich dostaly slušné ceny do tomboly a vybraly od nich i pěkné peníze.
Jako každoročně doprovázely masky na koňském povoze čtyři muzikanti z kapely Broumovanka pod
vedením pana Vlka. Spolu s maskami udělali radost spoustě lidem, hlavně starší generaci, která si ráda na
průvod počká až do odpoledních hodin.
Večer se na celodenní průvod navázalo každoroční Ostatkovou zábavou, která byla letos velice kladně
přijata a plánovala přijít (a nakonec dorazila) na tuto akci spousta lidí, kteří se soudě dle úsměvů a
rozparádění výborně bavili.
Jako již tradičně se Obec Jetřichov a TJ Sokol postaraly o bohaté ceny do hlavní tomboly. Letos Obec
Jetřichov zakoupila jako hlavní cenu notebook. Další dvě hlavní ceny zakoupené organizací TJ Sokol byly
smartphone a kávovar KRUPS Dolce gusto. O výhru hlavních cen i darovaných cen byl obrovský zájem a
prodalo se opravdu hodně lístků a i když se tím snižovala šance vyhrát, lidi by s chutí nakupovali losy dále.
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Na této zábavě bohužel nemohla zahrát tradiční kapela Fontána z Náchoda, jelikož bubeník nemohl ze
zdravotních důvodů vystoupit a tak se musela sehnat před akcí náhrada, což kvůli sdělení této informace pár
dní před zábavou a množství podobných akcí v okolí nebyla žádná lehká věc. Nakonec se Martinu
Doležalovi povedlo sehnat volnou kapelu Ironic z Meziměstí, která hraje převážně rockovou hudbu. I když
repertoár zněl poměrně tvrdě, tak lidé si na parketu poměrně dost zařádili a zazpívali a kdo nechtěl řádit a
zpívat s kapelou, tak se odebral do výčepu a baru, kde se mohl rychle dostat do té správné nálady na
křepčení. O zábavu a paření až do rána byl velký zájem a kapela musela po dvakráte přidávat a hrát se
přestalo po třetí ráno.
Zábavu navštívilo hodně přes 150 lidí, což byla nádherná účast a nikdo jsme v tak úžasný zájem o tuto
akci nedoufali. De facto se návštěvníkům podařilo do 21:00 zaplnit celý kulturní dům a potěšilo nás, co jsme
akce pořádali, že se zábava i průvod vydařily a na zábavu dorazilo tolik lidí z Jetřichova, Meziměstí, Hynčic,
Ruprechtic nebo i Hejtmánkovic a tak nádherně se bavili až do ranních hodin.
Je to velká satisfakce za naše úsilí udržet si určitý standard této akce, ať už je to v oblasti muziky, cen do
tomboly, kvality alkoholu, piva a nealkoholických nápojů nebo nabízeného jídla. Jsme velice rádi, že na naši
ostatkovou zábavu chodíte rádi a další rok budeme potěšeni, když Vás na ní opět uvidíme.
Za pořádající organizaci TJ Sokol Jetřichov napsal Filip Chráska
Snad není nutné připomínat, že kromě jiné sportovní činnosti, zaujímá také skupina sportovců, kteří se
zajímají o nohejbal. Každý také ví, že tato parta nohejbalistů se každoročně účastní Okresní soutěže mužů,
kde v loňském roce obsadili osmé místo. Ale již málo se ví, že tito pardi jezdí po různých soutěžích, kde
mimo jiné se účastnili 27. února 2016 také tradičního, letos již 13. Memoriálu Radima Téra v Polici nad
Metují.
Tento ročník, který byl velice kvalitně obsazen a kde mimo cen od sponzorů si letos vítěz poprvé odnáší
natrvalo krásný pohár. A jak o se turnaji píše v Polickém měsíčníku: „Zlaté medaile si odvezl tradiční
účastník turnaje, kluci z Jetřichova, s kapitánem Dušanem (Doležalem doplněna Adou Prouzovým a
Lukášem Mervartem), předvedli výborný výkon jako vždy a kteří porazily po vyrovnaném výkonu ve finále
Pistolníky (domácí), Bronz patří loňskému vítězi "Dynamu" a bramborovou medaili si odváží tým z
Hejtmánkovic." Toliko zpráva z měsíčníku.
Jak je vidět i tato parta nohejbalistů dělá dobrou pověst i mimo region Jetřichova a což je dobře.
Co však kluky mrzí, že na dokončení tak krásného sportoviště nohejbalu, na kterém bylo odpracováno
spousty brigádnických hodin, není pomalu nikoho, kdo by pomohl na jeho dokončení. Navíc se na úpravě
podílel vandal, který se projel na kole po hřišti a nadělal překrásné koleje, které na úpravě do původního
stavu, dají nohejbalistům nemálo starosti.
K. Falta

SDH Jetřichov
V sobotu dne 23.4.2016 bude od 8 hod. probíhat sběr papíru a železa. Suroviny mějte připravené u
cesty. Bude projíždět svozové auto. Za darovaný sběr předem děkují hasiči. Získané prostředky budou
použity na činnost mladých hasičů.
Sobol Miroslav
Dne 30.4.2016 ve večerních hodinách se uskuteční na hasičském hřišti pálení čarodějnic. SDH se
těší se na vaši účast i na případné čarodějnice! Občerstvení je jako obvykle zajištěno.
Sobol M. starosta SDH
Chtěl bych pozvat širokou veřejnost na okrskovou soutěž v požárním sportu konanou
dne 21. května 2016 v dopoledních hodinách. K vidění bude požární útok v podání vámi všem známých
hasičů z nedalekého okolí. Občerstvení bude zajištěno. Družstvo SDH Jetřichov se těší na vaši účast!
Sobol Miroslav
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