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V minulém čísle bylo na tomto místě uvedeno, že
letošní zima si dává na čas. A zřejmě opravdu. Nejen
první jarní den se uvedl pořádnou sněhovou nadílkou,
ale i celý následující týden včetně Velikonočního
pondělí připomínal spíše solidní zimu, než přicházející
jaro.
Ještě před tím, na počátku března, však zasáhl naše
území orkán Emma, jehož přechod jsme všichni pocítili
nejen velmi silným větrem, ale i vskutku nezvyklou
březnovou bouřkou s krupobitím. Díky silnému větru
opět popadalo několik stromů v Košťáláku i po vesnici
a mnoho střech prodělalo zatěžkávací zkoušku.
Doufejme, že ve chvíli, kdy čtete tento zpravodaj,
již jaro propuká v plné síle a obrázky z obálky jsou
aktuální.

2
3
3
4
4
5
5
6
6-7
8

Opět musím na tomto místě připomenout, že přispívat
do zpravodaje může každý, kdo projeví zájem. Taktéž uvítám
více příspěvků od čtenářů a jakékoliv návrhy a připomínky
ke zkvalitnění obsahu nebo grafiky (podrobnosti v tiráži).
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INFORMACE PRO OBČANY

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
vytříděného z komunálního odpadu
Obec Jetřichov a firma RUMPOLD s.r.o. ,
si Vás dovoluje upozornit,
že dne 10.4.2008

zajistili svoz nebezpečných odpadů a elektrozařízení pro občany
Speciální svozové vozidlo bude sbírat tyto druhy odpadů:
Motorové,převodové a mazací oleje, barvy, ředidla, pryskyřice, lepidla, rozpouštědla,odmašťovací přípravky,
fotochemikálie , léky, pesticidy, (zahradní chemie včetně obalů ), baterie ( suché články ), akumulátory,
zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, televizory a staré lednice.
Nebezpečné odpady ze stavebnictví (eternit apod.) do tohoto svozu nepatří.
Svoz proběhne zastávkovým způsobem. Obsluhou svozového vozidla bude odpad přebírán přímo
od občanů. Občan předloží obsluze vozidla doklad o zaplacení svozu tuhého komunálního odpadu na
rok 2008.
Odpad nesmí být shromažďován na určených místech před příjezdem svozového vozidla.
Odpad nesmí být shromažďován na jiných místech – odpad odložený na jiných místech nebude odvezen.
SVOZOVÁ TRASA PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU.

Čtvrtek 10.4.2008
Jetřichov

křižovatka Hynčice-Jetřichov
Bělidlo – směr Meziměstí
křižovatka u hospody
u váhy
křižovatka Pasa

Případné dotazy zodpoví :
RUMPOLD s .r.o Rieger Bohuslav

15:30 – 15:35
15:40 – 15:45
15:50 – 16:00
16:05 – 16:10
16:15 – 16:20

telefon: 491 524 691, 606 632 232

Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte šetřit přírodu ve Vašem okolí.
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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Obec Jetřichov a společnost Rumpold s.r.o.
si Vás dovoluje upozornit, že
dne 5.5.2008

pro Vás zajistili

svoz velkoobjemového odpadu
Obec i svozová firma má zájem na tom , aby jste 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.
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 ( bez 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 prosím o
dodržení podmínek uložení. Dbejte prosím i o bezpečnost silničního provozu.

Neodkládejte nebezpečné a stavební odpady!
Odpad připravte u sběrných nádob v 7:00 hodin.

Případné dotazy ke svozu velkoobjemových odpadů zodpoví :
RUMPOLD s.r.o Rieger Bohuslav
telefon: 491 524 691, 606 632 232
Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte šetřit přírodu ve Vašem okolí.

SVOZY KOMUNÁLNÍHO DOPADU
Jetřichov
(svozy v pondělí)

Bělidlo a směr Hynčice
(svozy středa)

7.4.2008

9.4.2008

21.4.2008

23.4.2008

5.5.2008

7.5.2008

19.5.2008

21.5.2008
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KDYŽ ROZBOLÍ ZUBY
Rozpis služeb
stomatologické lékařské služby první pomoci
v oblasti: Broumov, Police nad Metují, Machov

Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 09.00 - 11.00 hod.

Datum služby

Jméno lékaře

Adresa ordinace

05.04. a 06.04.

MUDr. Ludvík Neoral

12.04. a 13.04.

MUDr. Jaromír Kopecký

19.04. a 20.04.

MUDr. Libor Kapitán

26.04. a 27.04.

Bc. J. N. Ogriščenko – dentista

01.05.

MUDr. Vjačeslav Ogriščenko

03.05.

MUDr. Ladislav Růžička ml.

04.05.

MUDr. Ladislav Růžička

08.05.

MUDr. Daniel Blažek

10.05. a 11.05

MUDr. Jaroslava Neoralová

17.05. a 18.05.

MUDr. Jan Kubec

24.05. a 25.05.

MUDr. Dana Kapitánová

31.05. a 01.06.

MUDr. Josef Práza

17. listopadu 291,
Police nad Metují
17. listopadu 291,
Police nad Metují
5. května 14,
Meziměstí
ZS VEBA – Olivětín 66,
Broumov
ZS VEBA – Olivětín 66,
Broumov
Masarykova 30,
Broumov
Masarykova 30,
Broumov
17. listopadu 388,
Police nad Metují
Horní 109,
Teplice nad Metují
17. listopadu 291,
Police nad Metují
5. května 14,
Meziměstí
Zdrav.střed.
Machov

(viz. http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/N_-Broumov_I.pol.08_1.rtf)

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V měsíci březnu oslavili významná životní jubilea:
JEDLIČKA Petr – 60 let

RETROVÁ Eva – 50 let

V měsíci dubnu oslaví významná životní jubilea:
ANDRŠ Jiří – 60 let

SÁGNER Ladislav – 87 let

Do dalších let přejeme
především pevné zdraví
a mnoho štěstí a pohody.
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Telefon
491 541 654
491 543 543
491 582 381
491 502 425
491 502 525
603 479 132
491 521 839
491 543 844
491 581 394
491 543 398
491 582 381
491 547 139

V MINULÉM ČÍSLE CHYBĚLO
Usnesení z veřejného zasedání OZ v Jetřichově ze dne 20.12.2007
1. OZ schvaluje program veřejného zasedání bez výhrad
2. OZ souhlasí s kontrolou usnesení z minulého veřejného zasedání ze dne 27.9.2007 s výhradami.
3. OZ souhlasí bez výhrad s Finanční zprávou o hospodaření obce k 30.11 .2007,je přílohou usnesení.
4. OZ schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2008 do schválení rozpočtu pro rok 2008, je přílohou
usnesení.
5. OZ schvaluje změny v rozpočtu ke dni 20.12.2007 a souhlasí, že poslední zrněny v rozpočtu provede
starosta obce, pokud dojde ještě k platbám mimo rozpočet v tomto roce, je přílohou usnesení.
6. OZ schvaluje příkaz k inventarizaci majetkuk 31.12.2007 a schvaluje inventární komise pro jednotlivé
úseky ve složení Falta, Hopjanová, Školník a Kouba, Janoušek‚ Retr, je přílohou usnesení.
7. OZ vzalo na vědomí výroční zprávu školy
8. OZ vzalo na vědomí projekt přestavby kuchyně, kterou provede vybraná firma
9. OZ schvaluje prodej bytů
na Bělidle čp.l39:
bytová jednotka 139/2 p.Prouzová- cena 50.000,-Kč
bytová jednotka 139/1 p.Brádlercena 10.000,-Kč
bytová jednotka 139/3 p.Sobolcena 20.000,-Kč
na Bělidle čp.140:
bytová jednotka 140/2 p.Prouzová- cena 20.000,-Kč
bytová jednotka 140/3 p.Zuzulová- cena 20.000,-Kč
bytová jednotka 140/4 p.Zuzulová- cena 10.000,-Kč
bytová jednotka 140/l p.Zelená -

cena 20.000,-Kč

Z ČINNOSTI HASIČŮ

Zpráva o činnosti hasičů
Dne 26. ledna 2008 pořádal Sbor dobrovolných hasičů již tradiční Hasičský ples s vepřovými hody. Ples
se za velké účasti návštěvníku velmi vydařil. K tanci a poslechu hrála skupina BTK pod vedením pana Nývlta.
Součástí plesu byla také bohatá tombola. Zde děkujeme všem, kteří do tomboly přispěli hodnotnými cenami a
všem našim členům, kteří zajišťovali organizaci plesu.
Na 19. dubna je zajištěn sběr železa a papíru. Svoz bude zahájen v 8,00 hodin. Prosíme občany, aby tyto
druhotné suroviny připravili ráno před dům. Sběrači si je naloží a odvezou. Drobný kovový odpad, prosím,
uložte do beden a noviny a časopisy připravte svázané. Děkujeme.
30. dubna 2008 zveme všechny občany na pálení čarodějnic. Začátek průvodu bude jako vždy ve 20,00
hodin na křižovatce u „Magdaleny“.
24. května se bude konat na hasičském hřišti Okrsková hasičská soutěž. Přesný čas konání soutěže bude
včas zveřejněn na plakátech.
Výbor SDH Jetřichov
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Z ČINNOSTI TJ SOKOL JETŘICHOV
Po několikaleté odmlce se opět v hojnějším počtu sešli zájemci o členství v místní Tělovýchovné jednotě
SOKOL Jetřichov. Na schůzi v pátek 21.3.2008 se jich sešlo na dvě desítky a co je velmi potěšitelné, ve valné
většině se jednalo o mladé tváře. Kromě volby nového výboru a stanovení podmínek členství, byl sestaven i
plán činnosti na rok 2008 (podrobnosti v příštím čísle). Všichni zájemci o členství v této organizaci jsou i nadále
vítáni.
Z plánu na příští dva měsíce:
12.4.2008 by se měl v kulturním domě uskutečnit tradiční pětiboj míčových her.
Do konce dubna se uskuteční brigáda na úpravu hřiště, neboť od května se zde bude opět hrát soutěž v nohejbalu.
Na květen je plánován turnaj v nohejbalu místních družstev.
Zřejmě 31. května se uskuteční Dětský den ve spolupráci s obcí Jetřichov.
Podrobnosti u všech akcí budou včas plakátovány.
Data jednotlivých akcí mohou být upřesněna.
Doufejme, že nadšení všem vydrží a všechny plánované akce se uskuteční.
Za výbor TJ SOKOL Jetřichov Martin Doležal

OHLÉDNUTÍ ZA OSTAKOVOU ZÁBAVOU
8. března 2008 uspořádala obec Jetřichov ve spolupráci s Hasiči Jetřichov a TJ Sokol Jetřichov tradiční
OSTATKOVOU ZÁBAVU. Za příznivého počasí a bujarého veselí obcházelo všechna stavení v obci devět
masek společně s hudbou a povozem s koňmi. Bohatá tombola tvořená především příspěvky obyvatel obce s
hlavní cenou křovinořezem přilákaly na večerní zábavu slušný počet návštěvníků. Celá akce se vydařila, za čož
je třeba na tomto místě poděkovat všem pořadatelům i sponzorům.
K dokreslení atmosféry je na závěr přidáno několik fotografií (bez komentáře).
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NEPOVEDENÉ GRAFFITI
Jistě jste si všimli, že jednu ze zastávek ve
středu obce „zdobí“ rádoby umělecké dílo. Jelikož
se lze domnívat, že jde o pokus graffiti, přidáváme
definici tohoto pojmu. Pokud tento článek čte autor
přiloženého „uměleckého díla“, nechť vezme na
vědomí, že při jeho nalezení mu kromě povinnosti
vše uvést do původního stavu hrozí i trestní stíhání.

Graffiti je druh výtvarného projevu spočívající
ve vytvoření výtvarného díla pomocí sprejových barev.
Protože je však většinou vytvářen nelegálně (např. na
domech, památkách, dopravních prostředcích apod.),
jde o závažnou formu vandalismu, která je v České
republice trestným činem. Samotný termín graffiti je
vzdáleně spřízněný s pojmem sgrafito, oba vychází z
původního řeckého slovesa γραφειν (grafein - psát).

Pálení čarodějnic - původ a historie

ZAJÍMAVOST

Pálení čarodějnic patří k doposud velmi živým zvykům. Filipojakubská noc z 30.dubna na 1.května bývala jednou z magických
nocí, kdy prý měly zlé síly větší moc než jindy. O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem, kdy měly zlé síly moc škodit lidem, se daly nalézt
četné poklady. Aby se hledající před silami bránil, musel mít při sobě květ z kapradí, svěcenou křídu a další předměty. Lidé věřili, že v
povětří poletuje spousta čarodějnic, které se slétají na sabat. Proto se této noci říká „noc čarodějnic“.
Čarodějnice se před sabatem natíraly kouzelnými mastmi, s jejichž pomocí pak mohly na košťatech létat. Taková košťata prý
bývala zhotovena z jasanového dřeva, vrbových a březových proutků. Při reji byla volena královna sabatu, která potom vládla hostině a
tanci - „čarodějnickému kolu“ – to se tančilo pozpátku. Jídla vypadala sice lákavě, ale byla bez chuti a nezahnala hlad. Nesměl chybět
ani kotel plný žab a hadů stejně jako nádoby s jedy. Čarodějnice se tu, jak lidé kdysi věřili, s oblibou proměňovaly ve vlky, psy a jiná
zvířata a vyprávěly si, co všechno zlého se jim od posledního setkání podařilo lidem natropit.
Víra v nečisté síly, stará jako lidstvo samo, se časem proměnila v pověru, ze ďábel může moc na zemi uplatňovat pouze
prostřednictvím lidí - čarodějnic a někdy i čarodějů. Zvláště staré ženy bývaly často podezřívány, že spojení s ďáblem a před uhranutím
jimi se venkované bránili rozmanitými praktikami:
−
před vrata domu i chlévu se pokládali narýpané drny, dříve, než mohla čarodějnice vstoupit dovnitř, musela všechna stébla
přepočítat, což jí trvalo až do rána, kdy její moc pominula
−
stavení se kropilo svěcenou vodou, před vrata a na dvůr se zapichovaly pruty a pichlavé trní, aby se čarodějnice poranila, na
ochranu před nimi se zapichovaly i vidle a košťata, pod drn se dávalo vejce. Aby se čarodějnice zahnaly, práskaly čarodějnice na
návsi biči a také se střílelo z pušek
Existovala řada praktik, které měly umožnit čarodějnici vidět, případně potrestat. Lidé věřili, že ji lze zahlédnout v noci na
křižovatce nebo opuštěném místě.
Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech pálily ohně, které jsou v některých krajích (zvláště v Německu) velmi
starého původu. Postupem doby se z výročních ohňů stalo „pálení čarodějnic“ - mladíci zapalovali košťata a vyhazovali je do výšky, prý
proto, aby viděli čarodějnici létající na košťatech v povětří. Jinde se říkalo, že je tak možno čarodějnici srazit k zemi.
Ochrana úrody a dobytka se zejména soustředila na noc filipojakubskou, kdy se vesničané chránili především proti čarodějnicím,
které očarovávaly a tak poškozovaly dobytek i úrodu. V ten den se jednak prováděly pověry na ochranu chléva (zelené větévky na
hnojiště, osypání chléva pískem). Jak již bylo řečeno, v ten den se pálil oheň dodnes zvaný čarodějnice. Ochrana úrody a celého
hospodářství před neúspěchem, to byl hlavní účel tohoto lidového svátku.
Čarodějnice však nebyly jen zlé, těch, které znaly tajemství bylin, uměly zahánět nemoci a napravovat zlomeniny si lidé vážili.
V některých jazycích dokonce slovo čarodějnice znamenalo „moudrá žena“. Bylinkářky - vědmy se vyznaly v tajích přírody. Věděly
mnoho o působení rostlin, hub, kamenů, kovů, drahokamů, ale i barev a vůní. Jejich poznatky, někdy zdánlivě nesmyslné a bláznivé,
přispěly mnohdy k užitečným vědeckým objevům. A tak stará „přírodní magie“ ovlivnila lékařství, chemii, biologii a fyziku. Kromě
bab bylinkářek působili jako léčitelé i kováři a jejich manželky. Když kovářovy kleště vytáhly bolavý zub, hned přispěchala kovářka s
hojivým obkladem. Ani tyto hodné „čarodějnice“ to ale neměly lehké. Většina z nich se ve středověku stala obětí „honu na čarodějnice“.
Miliony nevinných žen byly odsouzeny a upáleny na hranicích po celé Evropě, ale i v Americe.
zdroj archív České tradice a kniha „Církevní rok a lidové obyčeje“
Jetřichovský zpravodaj – vydává Obec Jetřichov IČO 00654116

Adresa redakce: Obec Jetřichov, tel. 491 582 425, obec.jetrichov@tiscali.cz. Grafická úprava: Bc. Martin Doležal, m_dolezal@wo.cz
vychází 1x za dva měsíce nákladem 200 výtisků, evidenční číslo: MK ČR E 17904
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Obsah je sestavován z příspěvků občanů a organizací – příspěvky neprocházejí jazykovou úpravou, za obsah článků ručí pisatel.
Nepodepsané články nebudou uveřejňovány.
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