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Ohlédnutí za rokem 2020

Masopust v březnu 2020, rekonstrukce
komunikace k Březové, zpřístupněná
Laudonova kaple, renovovaný křížek.

Zastupitelstvo obce v době covidu.
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Vážení občané,
máme za sebou rok 2020, tento rok byl pro všechny náročný (ze zřejmých důvodů). Rok 2020 nám
přinesl velice složité situace, jak v pracovním, ale hlavně v osobním životě. Nikdo nemohl tušit, že
rok 2020 bude ve znamení zásadního omezení kontaktů se svými blízkými, rodinou, přáteli i
známými. Téměř ustrnul veškerý kulturní a společenský život. Život nejen mladé generace se
přesunul ještě více do virtuálního prostoru sociálních sítí a lidé mají k sobě dál. To však není život
reálný a věřím, že se brzy vše vrátí do běžných kolejí. Rok 2020 ale také znovu ve společnosti
probudil vlnu solidarity a vzájemné nezištné pomoci, například při šití roušek v jarních měsících
(všem zúčastněným velice děkuji a mají mou poklonu). Až se začne situace vracet k normálu,
nezapomínejme na to.
Co se týká činnosti obce, nebyl loňský rok také jednoduchý a to hlavně z důvodu razantního snížení
daňových příjmů obcí a krajů, se kterým se budeme muset vypořádat i v dalších letech a zřejmě
bude muset dojít k omezení investičních akcí a dalším škrtům. Rok 2020 znamenal snížení příjmů
obce o cca 1.000.000 Kč oproti roku předešlému, což je při rozpočtu cca 8.000.000 Kč velice
významná částka.
I přes tyto problémy se nám podařilo udržet finanční rezervu ve výši cca 4.000.000 Kč, která je
plánována pro financování výstavby nových chodníků a podílu obce na rekonstrukci dešťové
kanalizace při rekonstrukci silnice v úseku od křižovatky u Sv. Magdalény ke křižovatce U Suchánků.
Tuto rekonstrukci plánuje kraj na rok 2022, tak snad vše dobře dopadne a rekonstrukci nezhatí
výpadky příjmů, které se ve velké míře dotkly i krajů.
V roce 2020 byla mimo jiné realizována rekonstrukce místní komunikace k Březové, která byla již
v havarijním stavu. Plánované náklady na rekonstrukci byly 2.088.910 Kč a obec na ní získala dotaci
od Královéhradeckého kraje ve výši cca 912.000 Kč. Letos by na tuto rekonstrukci měla navazovat
rekonstrukce komunikace v Březové, kterou zajišťuje město Meziměstí.
Rekonstrukcí také prošla jedna bytová jednotka v čp 179, tato rekonstrukce byla po mnoha
desítkách let užívání bytu nezbytná.
Dále pokračují práce na projektech pro úpravu školní zahrady, dolního hřiště a revitalizaci celého
prostoru u vily. Nyní jsou projekty ve stavu projednávání územního řízení u stavebního úřadu.
V roce 2021 bude ve spolupráci s DSO Broumovsko vznikat Strategický plán rozvoje obce. Tento
dokument by měl pomoci definovat budoucí rozvoj a směřování obce. Více se dočtete
v samostatném článku.
Velkou radost mám z následujících, dalo by se říci „drobností“, ale myslím, že právě takovéto věci
zpříjemňují život v obci a jsou velice důležité. Podařilo se nám zpřístupnit Laudonovu kapli a
následně došlo v rámci brigád a „akcí Z“ k jejímu vyčištění (děkuji všem, kteří se zapojili a doufám,
že se ještě zapojí). Tyto „svépomocné“ práce ještě nejsou zcela hotovy, ale už tak vzniklo v obci
nádherné místo, které si určitě zaslouží Vaší návštěvu. Křížek, v horní části obce byl renovován
(realizovala společnost Omnium) a obec zde osadila stůl a lavičku. Další nádherné místo v obci
s nádhernými výhledy. Lavičky a stůl byly také osazeny u chodníku na Bělidlo. Maličkosti? Každý
upravený záhonek, každý zkrášlený dům je vidět a dělá život v obci hezčí.
Jménem obce Vám přeji v roce 2021 a v letech příštích hlavně pevné zdraví a duševní pohodu.
Josef Gorgan
starosta obce
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Bezhotovostní platba poplatků za odpady a psy
Také v roce 2021 máte možnost hradit poplatky za odpady a psy bezhotovostně, bez nutnosti chodit
na úřad. Věřím, že tuto službu obzvláště v této době uvítáte. Na stránkách obce www.jetrichov.cz je
připraven formulář, který budete moci vyplnit, předběžně si nechat poplatky spočítat a pak
jednoduše odeslat na úřad. Po kontrole údajů Vám přijdou do e-mailové schránky pokyny pro
bezhotovostní platbu. Pokud by se u Vás vyskytli jakékoliv problémy s odesláním údajů na úřad,
neváhejte nás kontaktovat (+420 491 582 425, obec.jetrichov@tiscali.cz). Známka na popelnice pak
bude v určitých časových intervalech doručena do Vaší poštovní přihrádky.
Pokud tedy nepotřebujete navštívit úřad i z jiného důvodu než je placení poplatků za odpady a psy,
využijte prosím tuto možnost bezhotovostní úhrady.
Vznikají nové strategické plány pro obce Broumovska – co od nich můžeme čekat?
DSO Broumovsko aktuálně pomáhá obcím aktualizovat stávající a vytvářet nové strategické plány
podle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj. V následujícím textu bychom Vás rádi seznámili s
tím, proč je pro obce důležité mít strategický plán, co jeho tvorba obnáší a jak je pro jeho podobu
zásadní, abyste se Vy sami zapojili do jeho tvorby.
Co je to strategický plán
Strategický plán je dokument, do kterého se kromě analýzy stávající situace v obci promítají vize,
kudy se rozvoj obce má promítat; analyzují se silné a slabé stránky a vyhodnocuje se směr, kterým
se obec hodlá vydat v horizontu pěti až deseti let. Jedná se o dokument, který určuje další směřování
obce a reaguje i na vizi směřování regionu a kraje. Zpracovává se na základě požadavků občanů
vzešlých z dotazníkového šetření a veřejných setkání. Tak se nejlépe požadavky těch, kteří v obci
žijí, promítnou do dalšího směřování vývoje obce.
Kvalitně zpracovaný strategický dokument dává základ, se kterým může obec nakládat a využívat
jej i jako podklad pro dotační programy, díky nimž se dnes na úrovni obcí realizuje celá řada projektů
– od výsadby zeleně, opravy škol a obecních budov po financování výstavby chodníků a
cyklostezek. Je to apolitický, živý dokument, jehož platnost nekončí jedním volebním obdobím; měl
by být zpracován na základě přání a připomínek občanů.
K čemu je dobrý a proč ho obce potřebují?
Strategický plán umožňuje sumarizaci myšlenek, představ a nápadů směřování obce. Říká, jaké
vyvstávají potřeby a kde máme slabá místa, která chceme změnit. Strategický plán pomáhá určit
směřování a cíle, nastavuje kroky, kterými je potřeba se ubírat směrem k cíli.
Jak já jako občan mohu participovat v jeho vytváření? Promítne se někde můj názor?
Od ledna 2021 budeme iniciovat vznik pracovních skupin. Je to právě obec a její zastupitelé a
občané, kdo vytváří vizi toho, jak by se v horizontu pěti až deseti let v obci mělo/mohlo žít.
Pracovní skupina tvořená zástupci veřejnosti bude svými podněty a zkušenostmi dávat obsah
návrhové části strategických plánů. Velkou roli hrají pravidelná setkání, diskusní platforma, ze které
budeme těžit vize a představy toho, jakým směrem by se obec měla vyvíjet.
Pracovní skupina se také bude spolupodílet na vytváření dotazníku. Můžete tedy očekávat, že
v průběhu roku obdržíte seznam otázek do schránky nebo na emailovou adresu, případně jinou
formou. O tom Vás budeme včas informovat.
Strategické plány a na ně navázané koncepce budou hotové koncem března 2022.
Josef Gorgan
starosta obce
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Tisková zpráva

13. 1. 2021
Od pátku 15.1.2021 se lidé starší 80 let budou moci přihlásit na očkování
V pátek 15. ledna by se měl i pro obyvatele Královéhradeckého kraje starší 80 let spustit
centrální registrační systém na očkování proti covid-19. Po registraci si lidé podle dalších
pokynů zarezervují termín a následně se budou moci nechat očkovat na jednom ze sedmi
stávajících zřízených očkovacích míst regionu. V kraji od konce prosince očkuje hradecká
fakultní nemocnice, ke které se začátkem ledna po dodávce vakcíny přidaly krajské oblastní
nemocnice a soukromá nemocnice ve Vrchlabí.
„Naším cílem je bezodkladně aplikovat všechny vakcíny, které do kraje přijdou. V prvním čtvrtletí
roku máme od státu přislíbeno zhruba 62 tisíc dávek – v lednu 14 tisíc, v únoru 18 tisíc a v březnu
30 tisíc dávek vakcíny. V současné době probíhá očkování zdravotníků, rizikových pacientů
v nemocnicích a také klientů a personálu v domovech pro seniory. V souladu s očkovací strategií
ČR předpokládáme, že i v našem kraji začneme očkovat osoby starší 80 let, které se zaregistrují a
následně se podle pokynů objednají v rezervačním systému. Očkovat se budou moci nechat
na jednom ze sedmi stávajících zřízených očkovacích míst v nemocnicích v Hradci Králové,
Náchodě, Trutnově, Jičíně, Dvoře Králové nad Labem, Rychnově nad Kněžnou a také ve Vrchlabí,“
sdělil hejtman Martin Červíček.
Od 15. ledna by registrační systém měl umožnit registrovat se na očkování osobám starším 80 let.
Předpokládá se, že se lidé mladší 80 let a ostatní skupiny budou moci zaregistrovat od 1. února.
Vedle stránek ministerstva zdravotnictví lidé budou postupně nacházet informace o očkování také
na webové adrese koronavirus.kr-kralovehradecky.cz. Po spuštění centrálního registračního
systému zde bude i uveden odkaz na registraci. Lidé získají informace či pomoc s registrací na
centrální informační lince ke koronaviru 1221.
„Předpokládáme, že na začátku druhého čtvrtletí by mělo začít očkování i další veřejnosti
v návaznosti na spuštění registračního systému. Máme přislíbeno, že každý měsíc dostaneme
dodávku zhruba 100 tisíc dávek vakcíny. Do této fáze by se měla zapojit už i velká očkovací centra,
která plánujeme zřídit pravděpodobně v každém okrese. Předpokládáme, že nám v jejich provozu
pomohou zdravotníci nejenom z našich nemocnic. O konkrétních místech, podmínkách a o spuštění
budeme veřejnost včas informovat,“ doplnil hejtman.
Vedle očkovacích míst v nemocnicích zahájil provoz také mobilní očkovací tým Fakultní nemocnice
Hradec Králové a Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, který začal očkovat klienty a
zaměstnance v Domově důchodců U Biřičky v Hradci Králové. Od příštího týdne začnou mobilní
týmy očkovat i v dalších domovech pro seniory v regionu ve spolupráci s krajskými nemocnicemi.
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Ohlédnutí za rokem 2020 aneb Jak nás ovlivnila „korona“?
Rok 2020 byl ve všem úplně jiný než léta předchozí. Leden i únor jsme prožili v poklidu, v již
tradičním složení kulturního a školského výboru jsme plánovali organizaci letošních jetřichovských
akcí, jako např:
- Ostatkovou zábavu
- Setkání a aktivity Klubu Pohoda
- Stavění májky, pálení čarodějnic
- Výlet na zámek či hrad
- Den dětí
- Týden pro naše děti
- Jetřichovskou buchtu
- Rozsvícení vánočního stromu.
Všechno dění v obci však od března ovlivnila koronavirová epidemie. Omezily se kulturní,
společenské i sportovní akce, byly zavřené restaurace. Lidé se nesměli sdružovat, bylo zakázané
vycházet z domu, cestovat. Jetřichov se na jaře ponořil do ticha. Běžně frekventovaná hlavní silnice
z Meziměstí na Broumov zela prázdnotou, auta jezdila pouze výjimečně, spoluobčany jsme
potkávali pouze v obchodě.
Z výše uvedených akcí se proto podařilo ještě těsně před „Koronou“ alespoň uspořádat Ostatkový
průvod masek a Ostatkovou zábavu, dále také lednové a únorové setkání Klubu pohoda.

O prázdninách se situace s epidemií trochu zlepšila, a proto jsme neváhali a v závěru prázdnin
svolali „Klub Pohoda“, tentokrát netradičně za školu k našemu přírodnímu ohništi. Pánové
z technických služeb města nám přichystali stoly a občerstvení, měli jsme sice trochu obavy, že se
naši členové „Klubu Pohoda“ budou obávat setkání, ale nakonec jsme byli velmi překvapeni účastí.
Sešlo se nás bezmála dvacet. Povídali jsme si o všem možném, o „koroně“, o tom, jak kdo trávil
čas, když byl zákaz vycházení, smáli jsme se vtipům, zahráli si hry na oživení paměti, opekli buřty,
zkrátka měli se fajn. Všichni měli hlavně radost ze života. Shodli jsme se na tom, že strach
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z epidemie překonáme pouze pozitivním myšlením a dobrou náladou. Spokojenost byla vidět na
každém kroku😊

Proto jsme také všechny účastníky (a nejenom je) pozvali na zájezd za kulturou. Na loňském
posledním výletě byl vybrán státní hrad Karlštejn.
Podařilo se, v sobotu 19. září 2020 jsme v brzkých ranních hodinách vybaveni rouškami, dezinfekcí,
jídlem a dobrou náladou, vyrazili autobusem na Státní hrad Karlštejn. Cesta byla sice dlouhá, ale
stála za to. Nádherné počasí, perfektní výklad průvodce a majestátnost hradu zanechala ve všech
hluboký zážitek.
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Věděli jste například, že:
 Základní kámen byl položen 10. června 1348 a jeho hrubá stavba trvala jen 9 let?
 Hrad Karlštejn je jednou z nejnavštěvovanějších památek Česka?
 Hrad se objevil ve filmu Noc na Karlštejně?
 Pod hlavním nádvořím hradu Karlštejn byla objevena gotická spojovací chodba z přelomu
15. a 16. století, o jejíž existenci se dosud pouze spekulovalo?
 Hrad Karlštejn se nachází v Chráněné krajinné oblasti Český kras a od Prahy je vzdálen
přibližně 40 km?
 Hradní studna je hluboká asi 80 metrů. Nemá vlastní pramen, voda se přiváděla štolou z
Budňanského potoka, tekoucího pod hradem. Dělníci, kteří studnu kopali a o přívodu z potoka
věděli, byli po dokončení prací popraveni. To proto, aby nevyzradili tajemství nepříteli, který
by mohl vodu otrávit?
 Husité bombardovali hrad kameny, sudy s hořící smůlou i fekáliemi?
 Ročně projde komnatami Karlštejna na 200 000 návštěvníků?
 Po hradě se prý prochází 12 bílých paní. Někteří spekulují, že jsou to duchové dívek zabitých
Kateřinou Bechyňovou?

Každopádně já (a spolu se mnou i milá parta z Jetřichova) jsme
si splnili sen: Navštívili jsme Karlštejn a moc se nám tam líbilo.
Po dobrém obědě v nedaleké vesničce jsme si udělali ještě
malou zastávku u krásného místa „Lom Amerika“. Naučná
stezka „Lom Amerika“ tvoří opuštěný vápencový lom, který je
součástí Českého krasu. Až do roku 1963 se zde těžily
vysokoprocentní koněpruské vápence. Těžbu předčasně
ukončil velký sesuv. Opuštěný lom a hlavně přes 3 km dlouhé
podzemní chodby se staly evropsky významným zimovištěm
netopýrů.
A nám se výhled na bývalý lom velmi líbil. Pak nás čekala
dlouhá cesta domů, byli jsme unavení ale spokojení.
Výlet na Karlštejn byla bohužel naše poslední společná akce
v roce 2020. V říjnu opět vytáhla drápky „korona“ a omezila
nám život.
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My už teď ale víme, že optimismus, dobrá nálada, zdravý selský rozum a chuť do života překonají
všechny strachy. Věřme, že tak jako v pohádkách i v našem životě všechno dobře dopadne, že zlo
odtáhne a dobro zvítězí.
Přeji vám všem, aby se v roce 2021 kolem vás rozprostřelo lidství, pokora, pohoda a láska. A až to
bude potřeba, ať máte na blízku i tolik potřebné štěstí.
Krásný, klidný a pohodový rok 2021 přeje Petra Jansová.
Zpráva o činnosti SDH v roce 2020
V lednu jsme pořádali tradiční ples s bohatou tombolou a občerstvením. V únoru nás navštívili
v hasičárně děti z místní MŠ. Moc se jim tam líbilo. Zároveň jsme zahájili opravu podvozku staré
stříkačky, která trvala až do léta, ale povedlo se.
V červnu jsme byli požádáni novým spolkem Veko Projekt o zajištění občerstvení soutěžní
zábavy v kulturním domě, což se uskutečnilo. V době prázdnin jsme uspořádali s pomocí obecního
úřadu víkendové spaní pod stany, na hasičském hřišti pro děti. Vše proběhlo za dozoru vedoucích
mládeže na dobré úrovni. Družstvo mužů se zúčastnilo noční pohárové soutěže v Martínkovicích. V
srpnu jsme zajišťovali občerstvení na motoscuku pořádaným motobandou Machov.
Dále jsme uspořádali Jetřichovský pohár starosty obce kde
návštěvnost jiných SDH byla nulová. Za nemalé podpory místních
občanů jsme si zasoutěžili s našimi dětmi sami. V září jsme se zúčastnili
na pozvání starostky Heřmánkovic, dětského dne a pálení čarodějnic,
kde jsme zajišťovali jednu soutěž pro děti a požární dozor pomocí naší
stařičké Tatry. Také jsme se zúčastnili svatby našeho člena Jakuba
Janouška.
Dále jsme vyčistili horní nádrž. Tomu předcházela úprava malé
přednádrže, za velké pomoci minibagru Dušana Doležala. Do konce roku
se nám také podařilo svépomocí zrekonstruovat požární stříkačku PS 12
z roku 1972 zakoupenou z vlastních prostředků.
Na jaře jsme uskutečnili sběr železa a papíru. Děkujeme všem
občanům za přispění. Získané prostředky byli využity na práci s mládeží.
Chtěli jsme pořádat oslavy výročí 140 let hasičů v naší obci, ale covidová situace nám to
neumožnila, tak snad to bude letos lepší. I tak jsme se myslím dost snažili, za což moc děkuji všem
členům SDH a obecnímu úřadu!

S pozdravem M. Sobol starosta SDH Jetřichov.
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Z činnosti TJ SOKOL Jetřichov v roce 2020.
Ačkoliv měl plán činnosti TJ SOKOL Jetřichov na rok 2020 více akcí než roky předchozí, kovidová
epidemie jej řádně zredukovala.
Hned na začátku března jsme však ještě měli štěstí, a vlastně těsně před jarní první epidemickou
vlnou, jsme 7. března 2020, ve spolupráci s obcí, uspořádali tradiční Ostatkovou zábavu.
S masopustním průvodem vypomohla obec a tak netradiční spřežení – hasičský tranzit
s ostřešeným vlekem, objeli vesnici a večer se za slušné účasti uskutečnila zábava. Vše se podařilo
a dodatečné poděkování patří obci za pomoc a koupi hlavní ceny. Dále patří dík všem, kteří se na
akci aktivně podíleli a pomáhali ji uskutečnit a také všem, kteří otevřeli a jakýmkoliv způsobem
přispěli nebo dorazili na zábavu a tím akci podpořili.
Pak už i činnost TJ Sokol ochromila epidemie. Sportování a vlastně i scházení se bylo ze začátku
zakázáno, takže byla především hodně problematická příprava nohejbalistů. Probíhala především
úprava hřiště například nová vstupní branka a zadní vjezdová brána:

Po uvolnění opatření se družstvo nohejbalu přihlásilo do Okresního poháru 2020 a podařilo se jej
dokonce i celý odehrát! Nakonec Jetřichov skončil čtvrtý.
1. kolo - 29.5.

Jaroměř – Jetřichov

0:5

6. kolo - 26.6.

Jetřichov – Jaroměř

2:3

2. kolo - 5.6.

Jetřichov – Jezbiny

4:1

7. kolo - 28.8.

Jezbiny – Jetřichov

3:2

3. kolo - 12.6.

Ruchadlo – Jetřichov

3:2

8. kolo - 4.9.

Jetřichov – Ruchadlo

2:3

4. kolo - 16.6.

Jetřichov – Stavebka

4:1

9. kolo - 11.9.

Stavebka – Jetřichov

3:2

5. kolo - 19.6.

Jetřichov – Rasošky

5:0

10. kolo - 18.9.

Rasošky – Jetřichov

1:4

Další dlouhodobě pořádanou akcí měl být 31. května dětský den. Po vyhodnocení situace jsme
se však rozhodli, že jej z bezpečnostních důvodů odložíme na září. Bohužel ani v září již nebylo
možné jej uspořádat, a proto se snad dočkáme letos, i když kdo ví …
13. června 2020 se nám ještě podařilo uspořádat tradiční, již šestnáctý ročník Cyklistického
memoriálu Jiřího Němečka. Jednalo se vlastně o první „větší“ společenskou akci po uvolnění
opatření v souvislosti s koronavirem. Hlavně z důvodu uzavření hranic, ale také „výstrahové“
předpovědi počasí, se jel okruh přes Ameriku do Martínkovic a po cyklostezce přes Broumov,
Olivětín a Hynčice zpět na hřiště TJ Sokol. Celkově se memoriálu zúčastnilo symbolických 33 lidí
(rok narození Jiřího Němečka). Nejpočetnější skupinou cyklistů byli přátelé z Hradce Králové včetně
dcery Jitky Šmehlíkové. Start byl naplánován na 14 hodin, a jelikož se začaly tvořit hrozivé mraky,
za 20 minut byli již všichni na trati. Jako každý rok po dojezdu následovalo posezení u kytary a
několik vzpomínek jak na minulé ročníky, tak i na Jiřího Němečka. O skvělé občerstvení (výtečný
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špíz a klobásky) se také již tradičně postaral Dušan Doležal s Honzou Božikem. Každý účastník
obdržel po dojezdu pamětní list. Ačkoliv byly vyhlídky a předpovědi počasí až alarmující, Jetřichovu,
ale i účastníkům, se déšť a bouřky vyhnuly. Všichni se rozcházeli po setmění a již se těšili na další
ročník.

Dále už byla veškerá činnost TJ Sokol ochromena, jelikož v září již začala nabírat na síle druhá
vlna epidemie, která je vlastně dodnes.
Děkuji všem, co se i v této těžké době podílejí na činnosti TJ Sokol a podporují jej. Těším
se společně na lepší časy, kdy se budeme moci naplno vrátit nejen do normálních
sportovních „kolejí“. Sportu zdar!
Za TJ Sokol Jetřichov Martin Doležal
Foto z dalších akcí roku 2020

Piknik na Špičáku

Stará kola
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datum služby
01. 01.2021
02. 01.
03. 01.
09. – 10. 01.
16. – 17. 01.

Rozpis pohotovostních služeb v oboru zubní lékařství
okresu Náchod na rok 2021 – I. čtvrtletí
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 09.00 - 11.00 hod.
jméno lékaře
adresa ordinace
MUDr. Daniel Blažek
ZS Police nad Metují
MUDr. Ladislav Růžička ml.
Poliklinika Broumov
MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44,
Broumov IV.
MDDr. Petr Houštěk
Poliklinika ZS Machov
MUDr. Ludvík Neoral
ZS Police nad Metují

23. – 24. 01.

MUDr. Vjačeslav Ogriščenko

30. – 31. 01.
06. – 07. 02.

MUDr. Libor Kapitán
MUDr. Lukáš Neoral ml.

13. – 14. 02.
20. – 21. 02.
27. – 28. 02.

MUDr. Ladislav Růžička
MUDr. Daniel Blažek
MUDr. Jaroslava Neoralová

06. – 07. 03.
13. – 14. 03.
20. – 21.03.
27. – 28.03.

MUDr. Jan Kubec
MUDr. Dana Kapitánová
MUDr. Ladislav Růžička ml.
MUDr. Miloš Pastelák
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ZS VEBA – Olivětín 66,
Broumov
ZS Meziměstí, Školní 196
ZS Police nad Metují
Poliklinika Broumov
ZS Police nad Metují
Horní 109,
Teplice nad Metují
ZS Police nad Metují
ZS, Meziměstí, Školní 196
Poliklinika Broumov
Sadová 44,
Broumov IV.

telefon
491 543 844
603 479 132
775 717 666
602 333 466
491 541 654,
602 333 452
491 502 425
491 582 381
491 541 654
602 333 427
603 479 084
491 543 844
602 333 460
491 543 398
491 582 381
603 479 132
775 717 666

Ceny pro rok 2021
Představenstvo společnosti Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s. na svém zasedání
dne 5.11.2020 posoudilo všechny závazné
podmínky, jimiž je společnost vázána a
rozhodlo o úpravě cen pro rok 2021 takto:
od 1.1.2021 s 10% DPH
Vodné
Stočné s napojením na ČOV
Stočné bez napojení na ČOV
Vodné a stočné

41,95 Kč/m3
42,87 Kč/m3
14,40 Kč/m3
84,82 Kč/m3
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