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Slovo úvodem
Úvodem malá omluva. Ačkoliv byla uzávěrka již
desátého, zpravodaj vychází až nyní. Kromě toho, že
jsem měl menší nehodu na kole a byl jsem částečně
imobilní, tak k danému dni bylo opravdu málo
příspěvků (slovy dva). I když si myslím, že se toho od
vydání minulého čísla zpravodaje událo dost, je
opravdu málo těch, kteří by ostatní o tom informovali.
Zřejmě to bude tím, že jako každý rok prázdniny a
letní dovolené utekly jako voda a všem zbyl jen pocit
nostalgie, tak o čem vlastně psát…

Nezbývá mi tedy než připomenout, že přispívat
do zpravodaje může stále každý, neboť především z
článků a námětů občanů a organizací by měl být
zpravodaj tvořen. Zároveň je možné dodat a
otisknout zajímavé fotografie nebo grafické prvky.
Jakékoliv návrhy a připomínky ke zkvalitnění obsahu
nebo grafiky zpravodaje jsou stále vítány!
M. Doležal

INF ORM ACE PRO OBČA N Y:

Svozy komunálního odpadu
Jetřichov
(svozy v pondělí)

Bělidlo a směr Hynčice
(svozy středa)

21.9.2009

2.11.2009

23.9.2009

18.11.2009

5.10.2009

16.11.2009

7.10.2009

2.12.2009

19.10.2009

30.11.2009

4.11.2009

16.12.2009

Informace k výměně řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydané od
1. ledna 1994 do 31. prosince 2000
jsou jejich držitelé povinni
vyměnit nejpozději do 31. prosince 2010.
Pětina řidičů musí na úřady!
Nevyměníš - nepojedeš!

Když rozbolí zuby
Stomatologická lékařská pohotovost oblast Broumov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 09.00 - 11.00 hod.
ZS VEBA –
26.09. MUDr. V.
491502525
Ogriščenko
Olivětín 66,
Broumov
17. listopadu 291
27.09. MUDr. Lukáš
491541654
Neoral
Police nad Metují
602333427

28.09.

MUDr.Ladislav
Růžička

Masarykova 30
Broumov

491521839

03.10.
04.10.
10.10.
11.10.
17.10.
18.10.
24.10.
25.10.
28.10.

MUDr. Daniel
Blažek

17. listopadu 388
Police nad Metují

491543844

MUDr.Jaroslava
Neoralová

Horní 109
Teplice nad Metují

491581394

MUDr. Jan
Kubec

17. listopadu 291
Police nad Metují

491543398

MUDr. Dana
Kapitánová

5. května 14
Meziměstí

491582381

MUDr. Josef
Práza
MUDr. Ladislav
Růžička ml.

Zdrav.střed.
Machov 119
Masarykova 30
Broumov

491547139

MUDr. Miloš
Pastelák

Sadová 44
Broumov

491524334

31.10.
01.11.
07.11.
08.11.

http://www.vymentesiridicak.cz/

603479132
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Uţ po třetí si dovoluji napsat svůj kaţdoroční obsáhlý
článek o této akci, která letos dopadla z mého pohledu asi
nejlépe ze všech dosavadních týdnů. Těší se stále větší
podpoře obce a místních organizací, ale hlavně dětí a jejich
rodičů i ostatních občanů obce. Velmi mě těší, ţe jsem si
získal důvěru a nadchnul pro tuto akci více neţ dostatek dětí i
rodičů, které s námi mohly opět absolvovat zajímavé výlety,
zasoutěţit si a seznámit se s dětmi, které moţná z Jetřichova
neznaly. Není jednoduché vymyslet funkční program takové
akce a zahřálo mě u srdce, ţe nakonec snahy nepřišly vniveč.
20.7.2009 - HURÁÁ DO BUNKRŮ (JESTŘEBÍ HORY)
Na první výpravu jsem vybral místo, které moţná
mnohým z vás nic neřekne, ale doporučuji ho všem, kteří
mají rádi pohodovou turistiku plnou objevů. Jestřebí hory se
sice prakticky rozkládají hlavně v bývalém okrese Trutnov,
ale uţ od zaloţení CHKO Broumovsko se k naší oblasti řadí.
Toto malebné nízké pohoří je navíc po svých vrcholech
poseto kulometnými bunkry, které byly dostavěny v roce

1938 a připraveny na případnou obranu tehdejšího
Československa.
V pondělí jsme dorazili v počtu 11-ti lidí (tři dospělí a
osm dětí) autobusem do bývalého hornického města
Radvanice, odkud jsme začínali svůj výlet. Děti se tak těšily
na bunkry a soustředily se na výstup, ţe skoro nereagovaly na
zbytky důlního komplexu, který jsme měli celou dobu v
zádech při
výstupu na
osadu
Studnice.
Nahoře na
osadě bylo
ještě ticho,
ţádní
turisté,
jelikoţ
bylo teprve
kolem půl
déváté

dopoledne. Děti posvačily u vyhlášené chaty Čepelka a
prohlídly si soukromou sbírku vojenské techniky, jenţ její
majitel parkuje na palouku před touto chatou. Po posilnění
jsme uţ zdolali pouze mírné stoupání a uţ jsme putovali po
turistické stezce po hřebeni. Nejdříve děti na první bunkry
nereagovaly, jelikoţ byly z naší strany zakryté zeminou a
zařízlé to terénu. Aţ kdyţ začali starší kluci prozkoumávat
okolí, tak mladší děti zjistily, ţe uţ jsme na místě. Prolezly a
vylezly na všechny přístupné a méně poničené bunkry a
diskutovaly, jak to tenkrát vůbec fungovalo. Jen během
putování po stezce jsme minuli přes 20 menších bunkrů, které
ve většině případů byly přístupné. Po historickém exkurzu
jsme dorazili k rozhledně na Ţaltmanu. Tato 10 metrů vysoká
ocelová rozhlednička plně dostačuje k výhledu na okolí.
Bohuţel bylo zamračeno směrem na nedaleký Trutnov, tak
jsme si uţili alespoň výhled směrem na Rozkoš, Úpici, Rtyni
v Podkrkonoší a Malé Svatoňovice. Po návratu z rozhledny
jsme se pomalu vzdalovali od linie bunkrů a sestupovali do
Malých Svatoňovic. Na náměstí Bratří Čapků jsme posvačili
a něco málo nakoupili. Protoţe v pondělí muzeum Bratří
Čapků není otevřené, tak jsme nemohli vyplnit čas, který nám
zbyl, protoţe jsme dorazili do Svatoňovic o dvě hodiny dříve,
neţ se předpokládalo. A tak jsme vyjeli o dvě hodiny dříve
domů vlakem. Děti statečně přečkaly i za pomoci her cestu,
která trvala skoro hodinu a půl a šťastně jsme se všichni
navrátili do Jetřichova.
21.7.2009 – AKTIVNÍ HRA – JETŘICHOV
Aktivní hra byl ode mě trochu experiment, protoţe jsem
nedokázal odhadnout, nakolik bude pro naše děti těţká. Před
úřad dorazilo čtrnáct dětí, takţe jsme je rozdělil na tři týmy
po čtyřech a dva nejstarší účastníci (Martin Doleţal ml. A Jan
Volf) fungovali jako výpomoc při soutěţení. Trasa aktivní
hry byla vytyčena přes křiţovatku na Šanci a po cestě p.
Vlacha ke zvoničce p. Horaţďovského a končili jsme na
hasičském hřišti. První úkol byl formou hádanky, čehoţ se
všechna druţstva zhostila bez menších problémů. Na Šanci
měly děti pomocí navrhlé směrové ruţice určit, na jaké
světové straně od Jetřichova se nachází vybrané objekty
(Ruprechtický Špičák, Hejtmánkovice, Meziměstí, Bělidlo,
ad.). Přes mé počáteční obavy se děti zhostily tohoto úkolu
nadmíru dobře a mohu prohlásit, ţe se nemusíme za znalosti
našich dětí vůbec stydět. Další úkol byl motorického
charakteru. Pojmenovali jsme ho běh na gumě a děti si ho
nadmíru uţily. Trochu nás přitom rozptyloval vrtulník, který
zasahoval při havárii traktoristy na Pasou. Na cestě u p.
Vlacha jsme přichystali rovnou dva úkoly. V jednom děti
musely určovat ukazováním vybrané objekty, které jsou v
této části vidět na obzoru (Honský Špičák, Jetřichovský
písník, Vernéřovický kostel, ad.). Opět děti potvrdily, ţe
jejich znalosti jsou obrovské. V druhém úkolu děti soutěţily
ve štafetě, kdy kaţdý prováděl jiný pohyb ve svém úseku.
Tato hra ukázala, ţe děti dokáţí spolupracovat v týmu a
taktizovat při nasazování závodníků. U zvoničky jsme měli
hod míčkem do misky. Na začátku to vypadalo snadně, ale
děti ihned pochopily, ţe i odhadnutí síly hodu někdy předčí
jakékoliv míření. U hřiště jsme pak připravili úkol, který
jsme nazvali tři věţe. Tuto sloţitou týmovou hru všichni
zvládli bez problémů. Na konci jsme umoţnili muţstvům
nabrat ještě body formou vědomostního kvízu, kde děti
určovali místa v Jetřichově podle fotografií a předvést úroveň
své paměti. Pro většinu to byl překvapivě snadný úkol.
Nakonec jsme se rozloučili u úřadu potom, co jsme rozdali
ceny všem zúčastněným podle umístění druţstev a předali
krásný diplom.

22.7.2009 – TAJEMSTVÍ KŘÍŽOVÉHO VRCHU
Ve středu jsme měli naplánovaný výlet na Kříţový vrch.
Tato stolová hora se rozkládá hned naproti Adršpašskému
skalnímu městu. Dorazili jsme do Adršpachu v šestnácti
lidech (13 dětí a 3 dospělí). Na vrchol jsme stoupali, kdyţ
ještě nebylo takové vedro, a tak jsme si příjemně uţili
místního lesa. Děti si prohlédly kříţovou cestu na vrcholu a
pokochaly se nádherným výhledem do kraje. Po sestupu jsme
navštívili stále populárnější zříceninu kostela v nedalekém
Zdoňově, kde jsme si zahráli připravenou hledačskou hru. Po
svačině a odpočinku pod příkrovem lesíku jsme se odebrali
navzdory dusnému počasí přes pastviny do vesnice a
postupně prolezli celým Zdoňovem. V horní části obce jsme
zabočili a vydali se po polní cestě k Bukové hoře. Tento
velice náročný úsek děti přečkaly bez nejmenších potíţí a
uvítaly, kdyţ jsme všichni dorazili společně do lesa. U
Smírčího kříţe na Bukové hoře jsme si odpočinuli. Část dětí
se šla podívat ke Smírčímu kříţi s paní Doleţalovou. Zbytek
si vyzkoušel uţ osvědčenou hru na stavění příbytků pro
skřítky z přírodních materiálů. Děti předvedly opět svoji
neskonalou šikovnost (coţ můţete pozorovat na fotografiích).
Po sestupu z prudkého svahu po kamenitých lesních cestách
jsme dorazili k Vernéřovické studánce, kde jsme se osvěţili a
prohlídli si, jak pracují děti v místním táboře. Poslední úsek
přes horní část Vernéřovic děti překvapivě zvládly bez
náznaků únavy a namokřené oblečení pomohlo přečkat i ty
nejpichlavější sluneční paprsky. Kdyţ jsme dorazili na
křiţovatku, tak jsme měli ještě půl hodiny čas, tak jsme
pozvali děti na nanuk do místního konzumu.
23.7.2009 – DEN PLNÝ NÁPADŮ
Ráno jsme se sešli před kulturním domem, abychom si
vyzkoušeli svoji zručnost a mohli si něco malého vyrobit pro
sebe nebo rodiče. Nakonec dorazilo šestnáct dětí, coţ nás
mile překvapilo. Děti se rozdělily na dvě skupiny. Jedna šla
připravovat svačinu v podobě chleba s pomazánkou a
paprikou a připravit na upečení korpus na buchtu. Druhá
skupina zůstala se mnou a zkoušela si nazdobit těţítko
(křemen), šnečí ulitu, korkový podtácek nebo květináč
pomocí akrylových barev a ubrouskové techniky decoupage.
Děti to viditelně nadchlo. Stejně jako výroba jednoduchých
šperků z dřevěných a plastových korálků, jeţ navlékaly na
kůţi i na vlasec. Korálky skoro nevyzbyly, takţe se děti
opravdu činily. Po hodině a půl se skupiny vystřídaly a
skupina, která nevařila, šla se mnou připravovat oběd. K
obědu jsme připravili kuřecí směs se zeleninou a upekli
domácí americké brambory. Druhá skupina převáţně menších
dětí si zkusila splést s paní Hopjanovou chobotničku nebo
panáčka z různých barev vlny a vyrobit z přinesených PET
lahví zdobenou chobotničku papírem s pletenou čepičkou.
Děti to bavilo a neţ byl oběd hotov, tak si ještě pod mým
vedením zkusily něco z techniky decoupage a navlékly si
vlastní náhrdelníky a náramky z korálků. Poté jsme snědli
výborný oběd, ke kterému jsme si udělali oblohu z domácí
zeleniny, kterou nám poslala po Míše Krupičkové paní
Prouzová. Děti s chutí pojedly i zakoupené nektarinky a byli
jsme s mámou rádi, ţe hodně pily, protoţe ten den bylo
nehorázné vedro, i kdyţ jsme byli schovaní pod střechou KD.
Po obědě si děti dovyzkoušely vyrobit, co ještě nedělaly a
jako vrchol si vystříhaly a slepily podle šablon z barevného
hedvábného papíru vlastního čínského draka. Draci se všem
povedli a nemusel jsem ani moc vypomáhat. Mezitím se
dodělal menším kouzlem krém na buchtu a děti ji s chutí
snědly. Před koncem jsme společně s dětmi výrobky z
decoupage ubrousků přestříkali bezbarvým lakem, aby se
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leskly. Nakonec si děti nesly domů plno různorodých dárečků
pro sebe i své blízké z rodiny.
24.7.2009 – ODVRÁCENÁ STRANA
BROUMOVSKÝCH STĚN
Na tento výlet dorazilo 10 dětí a tři dospělí. V pátek ráno
jsme bez problémů přijeli autobusem na horní konec
Boţanova, odkud jsme se vydali vstříc vrcholu
Boţanovského špičáku. Předešlý den byla bouřka a bylo to
znát na cestě k Machovu, která připomínala zpoloviny spíše
potok neţ lesní cestu. Před samotným výstupem na špičák
jsme se šli podívat na Junáckou vyhlídku. Bohuţel byla na
polské straně vidět pouze Hejšovina, protoţe Bor halila hustá
mlha. Odpočinuli jsme si u Pánova kříţe a vyrazily k
vyhlídce na Boţanovském špičáku. Jak cesta na špičák, tak
pozdější na Korunu byla neuvěřitelně poničená a mrzelo mě,
ţe jsem důvěřoval, ţe bude v pořádku stejně jako před třemi
lety, kdy jsem tam byl naposled. Nevím, do jaké míry páni
ochranáři hlídají v této lokalitě, protoţe místní cesty vypadají
po nájezdu lesáckých kirovců a jiné techniky spíše jako
tankodrom a bahenní lázeň a přiznám se, ţe kdybych byl o
stavu cest obeznámen lépe, tak tam děti nevezmu. Naštěstí
kromě zmáčených a zabahněných nohavic jsme dopadli
všichni dobře. Na Koruně uţ bylo jasné počasí, takţe si děti
dopřály nádherný výhled na Broumov, Martínkovice, Javoří
hory ad. Bohuţel jsem musel z Koruny vybrat jinou cestu,
neţ jsem původně plánoval, protoţe jsme byli v časové tísni a
museli jsme se dostat do Martínkovic dříve. Naštěstí tuto
změnu děti přijaly pozitivně a rádi si uţily divoce vyhlíţející
cesty místo skalních hřibů Nad Slavným. A tak jsme po staré
kupecké kamenné cestě dorazili do horní části Martínkovic,
kam pro nás za pár minut dorazil pan Ostradecký, který nás
hasičskou Avií dopravil nazpět do Jetřichova, kde jsme se
rozloučili společnou konzumací zmrzliny.
25.7.2009 – SPORTOVNÍ DEN
Zpočátku to vypadalo, ţe se sportovní den uskuteční v
kulturním domě. Nakonec se ale vyčasilo a děti dorazily.
Sešlo se jich neuvěřitelných devatenáct, coţ jsme ještě na
Týdnu pro děti nezaţili. Na začátku jsme se v neúplném
počtu vyfotili. A
uţ mohlo začít
sportovní klání.
Nejdříve
děti
zabojovaly při
trefování klauna
a sestřelování
barelů.
Pak
dorazila posila v
podobě hasičů,
kteří připravili
vzduchovky, ve
kterých se děti
předvedly v tom
nejlepším
světle.
Vyzkoušely si
napumpovat a
zastříkat si ze
dţberovky, coţ
beru velice kladně, protoţe kdyby nepumpovaly, tak si ani
neuvědomí, jak je to těţké s ní pracovat a hasit. U toho se
závodilo ještě v pytlích. Tato aktivita vţdycky pobaví a měla
jako vţdy úspěch. Děti během výkonů pojídaly vynikající
domácí koláče a perníčky, které nám upekla maminka a
babička Mervartových spolu s Eliškou, která s námi uţ

druhým rokem absolvovala celý Týden pro děti. Mezitím
jsem připravil dětem občerstvení v podobě opečených
špekáčků a volských ok z vajíček. Poté přijel pan Vlach ml.,
který slíbil, ţe děti povozí na koňském povozu. Kdyţ jsme
zjistili, ţe se děti vejdou na valník všechny, tak s nimi p.
Vlach ml. vyjel nahoru po vesnici. Jakmile opustili hřiště, tak
se spustila bouřka. My, co jsme zůstali na hřišti, jsme jen
čekali, v jakém stavu děti přijedou. Děti zmokly, ale dodaly
jsme čaj, takţe se mohly ohřát a některé se měly i do čeho
převléct. Po bouřce vysvitlo slunce a my jsme mohli předat
dětem slíbené krásné účastnické listy se společnou fotkou
většiny zúčastněných. Pak přišla na řadu hlavní očekávaná
atrakce celého dne. Hasiči nahodili stroj a ještě s pomocí
speciálního saponátu vytvořili neuvěřitelné moře pěny, které
narostlo během chvilky na zatravněné ploše hřiště. Děti po
mírné nesmělosti naběhly s hurónským řevem do pěny a o
úspěch bylo postaráno. Po vyprchání si děti řekly o přídavek
a bylo jim vyhověno. Navíc hasiči spustili stříkačku a ty
nejaktivnější bezpečně pokropili a omyli. Aby se předešlo
nachlazení, tak se kolem čtvrté rozhodlo, ţe děti radši
pojedou domů a akce se ukončí. Nebylo to špatné rozhodnutí,
protoţe do půlhodiny se strhla podobná bouřka jako předtím
u výletu s koňmi. Člověk počasí prostě neporučí.
Chtěl bych nejen jménem svým, ale i své matky uţ
tradičně poděkovat vedení obce Jetřichov za finanční
podporu. Dále taky přímo starostovi p. Jaroslavu Doleţalovi
a jeho firmě Elektrosprint za sponzorské dary a finanční
podporu. TJ Sokol Jetřichov za zapůjčení kulturního domu a
nohejbalového dolního hřiště. Velmi nám to ulehčilo
organizaci celé akce. Nejvíce mi s této místní organizace
pomohl Martin Doleţal, který vytvořil pro děti nádherný
diplom na úterní den a účastnický list na sobotní Sportovní
den, kde se i podílel organizačně. Děkuji SDH Jetřichov,
jmenovitě jejich členům: panu Ostradeckému za odvoz při
pátečním výletu, p. Retrovi, p. Pejchalovi , p. Krupičkovi, p.
Vidovi a p. Prouzovi za perfektní organizaci programu v
sobotu a trpělivost z touto akcí. Panu Vlachovi ml. za
uskutečnění projíţďky s koňmi i přes znatelnou nepřízeň
počasí. Paní Šárce
Ševcové za “knowhow“ a materiál na
čtvrteční Den plný
nápadů. Bez Tebe by
to byla jen bezduchá
hodina ručních prací.
Mervartovím a pí.
Prouzové
za
sponzorské příspěvky
v
podobě
jídla,
protoţe děti mají hlad
a ţízeň pořád, jak rád
vţdycky zdůrazňuju.
Moc nám to pomohlo
a děti si pochutnaly.
Speciálně bych chtěl
také
poděkovat
starším dětem, kteří s
námi
absolvovali
většinu akcí, jmenovitě: Martinu Doleţalovi ml., Danielu
Jansovi, Janu Volfovi a v neposlední řadě také Magdaléně
Krupičkové. Moc jste mě pomáhali s těmi menšími a také s
organizací dílčích úkolů v jednotlivých dnech a velmi si této
pomoci cením a nikdy na to nezapomenu. Doufám, ţe vše
podstatné bylo vyřčeno a ţe se všem zúčastněným akce líbila.
Filip Chráska
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ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2009/2010

Letošní školní rok jsme zahájili opět 1. září. Ve škole se
nám sešlo 14 ţáků: 5 prvňáčků, 2 druháci, 5 třeťáků a 2
čtvrťáci. V červnu jsme se rozloučili s 1 ţákem 4. ročníku,
který pokračuje ve školní docházce v Broumově. Kromě
jetřichovských k nám dojíţdějí 3 ţáci z Hynčic, Meziměstí a
Broumova. Proběhlé změny v jízdních řádech umoţňují letos
konečně bezproblémové autobusové dojíţdění ráno i
odpoledne ze všech směrů.
Stále vyučujeme všechny ročníky v jedné třídě, ale
protoţe uţ nás je poměrně dost, ţáky jsme rozdělili do dvou
studijních skupin po 7. Výchovné předměty, jako je tělesná
výchova, výtvarná výchova, hudební výchova atd. vyučujeme
společně, hlavní předměty, jako je český jazyk, matematika,
prvouka, vlastivěda a přírodověda jsou pak vyučovány ve
dvou menších skupinách.
Pedagogický sbor přetrvává v nezměněné podobě: p. uč.
Hanzlíková (ČJ, M), p. uč. Kopřivová (AJ) a p. vych.
Krejčová (výchovné předměty a přírodní vědy). Kromě
povinné výuky vyučujeme angličtinu od první třídy jako
nepovinný předmět. Účastní se ho všichni naši ţáci.
Škola je vybavená novým moderním nábytkem a
kaţdoročně našim ţákům poskytujeme bohatý výběr všech
moţných učebních pomůcek a učebnic. Postupně
obnovujeme informační technologie – letos mají ţáci k
dispozici 4 počítače s připojením na internet, které běţně při
výuce pouţívají. K dispozici mají velký výběr vzdělávacích

programů pro český jazyk, matematiku, angličtinu a přírodní
vědy.
V naší škole vyučujeme jiţ třetím rokem podle vlastního
Školního vzdělávacího plánu „Učíme se společně, aneb Škola
rodinného typu“, který je v souladu s Rámcovým
vzdělávacím plánem pro základní školství. Tento plán
kaţdoročně upravujeme a aktualizujeme podle potřeb našich
ţáků a v souladu se všemi právními předpisy.
Naše školní rodina se neustále rozrůstá, z čehoţ máme
velkou radost. Váţíme si důvěry rodičů a snaţíme se jejich
dětem poskytnou co nejkvalitnější vzdělání v příjemné
rodinné atmosféře.
Naše mateřinka je v letošním školním roce, stejně jako
loni, maximálně zaplněná. Navštěvuje ji 26 dětí z Jetřichova
a okolních vesnic. Některé zájemce musela vedoucí učitelka
p. Venclová odmítnout. V takových případech mají přednost
děti předškolního věku a děti jetřichovské. Kromě paní
učitelky Venclové u nás nadále vyučuje paní učitelka
Endlerová, která uţ je letos obyvatelkou Jetřichova.
Do školky přibylo hodně malých dětiček. Rychle
překonaly první slzičky z odloučení od maminek a zvykly si
na nový kolektiv. Děkuji za to hlavně oběma učitelkám, které
si dokáţou svým citlivým a mateřským přístupem získat
jejich dětská srdéčka. Dětem pak přeji hodně pěkných a
veselých záţitků.
Mgr. Marie Hanzlíková (ředitelka školy)

Vzpomínka na
školní výlet
v červnu 2009:
ZOO Dvůr
Králové a
přehrada Les
království

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Pořád se něco děje

Jistě stojí za povšimnutí prostor křiţovatky ve středu
obce, která navzdory velké betonové díře, jak ji nazval
p.Školník, a který tento prostor, mimo opravené komunikace
a laviček uprostřed parčíku také zkrášlili nyní svůj prostor v
objektu sběrných surovin. Ti dříve jiţ narození si pamatují v
jakém stavu to vypadalo za éry státního statku. A není to ani
tak dlouho, kdy panovaly obavy, které byly předmětem i
diskuze na veřejném zasedání z toho jaký nepořádek vznikne
aţ bude tento objekt p.Pumra provádět likvidaci vozidel.
Likvidace se provádí více jak rok a nikdo krom zaměstnanců
nic nepoznal a navíc objekt je čím dál více zvelebován. Snad
by se dalo i přihlásit do soutěţe o nejhezčí obec.
Ale je více občanů, kteří se o zvelebení prostoru před
svým domem snaţí udrţovat v pořádku a přispívá tomu i pan
Janoušek se svoji skupinou sečením a následným odvozem
posečené trávy. Za povšimnutí také stojí vyšperkovaná okna
nebo balkony květinami některých domů, jako například
rodinný dům Prouzových a Šimonů, úprava prostoru v okolí
rodinného domku p.Jaré, autodílna p.Nováka, rekonstrukce

rodinného domku ze staré hasičárny a jiných rodinných
domků, kteří rekonstrukce provádějí a tak by se dalo
pokračovat. Ať mi prominou ti, které jsem neuvedl. Zajisté
jich stojí za povšimnutí více. Co by ale mohlo zpestřit také
prostor křiţovatky snad i informační tabule pro turisty. Věřím
tomu, ţe by přispěli i místní podnikatelé, kdyţ by jim byla
dána moţnost inzerce na této tabuli.
Co ale stojí také za povšimnutí a to objekt po bývalé
provozovně „Barumky“ uprostřed křiţovatky, který neskýtá
dobrý vzhled obci a který je spíše skladištěm nepořádku coţ
také dosvědčuje prostor na dvoře tohoto objektu, co se
skladuje uvnitř nikdo neví.
Rád bych se ještě vrátil k článku zpravodaje č.3 a to k
betonové díře, která slouţí jako poţární nádrţ. Dovedu si
představit rybníček s plovoucími káčaty nebo housaty, ale
vůbec si nedovedu představit kdyby přišla velká voda s
přívalovými dešti jak to je dnes na denním pořádku i kdyţ se
nám to zatím zaplať Pánbu vyhýbá! Je prostě jiná doba a jsou
jiná meteorologická klimata, která skýtají větší nebezpečí.
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Spíše mi ale vadí silný provoz, který nejen o víkendu
způsobují řidiči zejména motorkáři nedodrţující rychlost a
ohroţující bezpečnost křiţovatky ve středu obce. Snad by to
vyřešila světelná informační cedule rychlosti jedoucího
vozidla.
V neposlední řadě stojí za zmínku také kulturně
společenská činnost v poslední době. Jedná se o činnost
místních hasičů, pořádající pravidelné hasičské soutěţe,
pálení čarodějnic, hasičský ples, posvícení apod., činnost
Sokola akcemi pro děti (dětský den, týden pro naše děti),

pořádání ostatků, memoriál Jiřího Němečka, sportovní
soutěţe v nohejbale a také činnost vzniklé organizace
„Exoti“, kteří pořádají své pravidelné akce jako vyjíţďku na
starých kolech v dobovém oblečení, průvod alegorických
vozů na prvního máje jako vzpomínka na období total.reţimu
(chyběl snad uţ jen projev státníků) dále motoscuk
motorkářů, který organizuje ml.Mirek Sobolu atd. Přejme si
tedy aby tyto aktivity neochably a i nadále se stále něco dělo!
Karel Falta

Soutěž požárních družstev o pohár starosty obce

12 září se uskutečnil další ročník soutěţe hasičů o „Pohár
starosty obce Jetřichova“ na hasičském cvičišti v odpoledních
hodinách. Do soutěţe bylo přihlášeno 3 druţstva ţen a 7
druţstev muţů včetně pravidelného účastníka z Polské
republiky – Nowé Wsi.
Zatím co muţi zdolávali poţární útok přes kladinu a
pontonovou lávku, ţeny musely zdolat (vypít) nejprve
třetinku limonády a po té překonat pontonovou lávku.
Výsledky soutěţe: Muži:1. Bukovice, 2. Hejtmánkovice,
3. Martínkovice, 4. Nowa Wes z PR, 5. Teplice nad Metují,
6. Jetřichov, 7. Viţňov. Ženy: 1. Martínkovice,
2. Hejtmánkovice, 3. Jetřichov

Vzhledem k tomu, ţe druţstvo ţen z Martínkovic a
Hejtmánkovic dosáhlo v soutěţi stejného času, muselo se
rozhodnout tříčlennou štafetou z obou druţstev a vítězem se
stalo druţstvo se ziskem lepšího času. Všechna zúčastněná
druţstva získala pěknou cenu a prvá 3 vítězná k tomu pěkné
poháry, věnované starostou obce.
Občerstvení jako obvykle bylo k pohodě všech účastníků
zajištěno organizátorem soutěţe. Počasí letos soutěţi moc
nepřálo. Bylo zataţeno a poměrně chladno, s teplotami okolo
21°C, ale i tak několik účastníků při překonávání pontonové
lávky přepadlo a čekala je tím i nemilostná koupel.
Karel Falta

EGZOTI s.r. o

Tak máme za sebou další ročník vyjíţďky na starých
kolech zvané TOUR DE BIER. Letošního ročníku se
zůčastnilo něco kolem šedesáti jezdců a myslím ţe se celá
akce vydařila.Letošní ročník nám malinko zkomplikovalo
počasí a tak jsme museli na poslední chvíli přesunout start i
následné posezení s muzikou do kulturního domu.Po
doplnění pohonných hmot a zahřání na provozní teplotu jsme
vystartovali přes Jetřichov do Březové,Vernéřovic,Meziměstí
a Viţňova. Na konečné na nás byli pečlivě připravení a tak
jsme začali řádně čerpat palivo na zpáteční cestu.Měli jsme
nachystaný i gulášek s česnekečkou a za to patří paní
hostinské poděkování.Při návratu do Jetřichova jsme prý
zaţili spoustu legrace.(podrobnosti nelze publikovat) V

kulturním domě na nás čekala hudební skupina p. Dostála
které říkáme Dostálovi Kanci. Proběhlo také nějaké vyhlášení
o nějaké ceny. Tentokrát jsem u toho nebyl tak ani nemůţu
napsat kdo co vyhrál. Snad příště!!!!! V odpoledních i
večerních hodinách se o naše stále vyschlé krky staral Pepík
Faturovic. Připravili nám i spoustu dobrot v podobě řízků,
vkz,zelnačky atd.Pepikovi i celé jeho rodině moc děkujeme a
těšíme se na další spolupráci.
Další plánovanou akcí je OBĚD NA ŠPIČÁKU. Tato
výprava se uskuteční 27.9.(je to neděle). Akce bude včas
plakátována a uţ teď se těšíme na Vaší účast. Řízkům a
bramborovému salátu zdar !!!!!
pokladník a spolumajitel firmy KOUBA MICHAEL

Naše cvičení

A je tu opět podzim, den se krátí a parta ţen se v
Jetřichově těší na pravidelné úterní cvičení v kulturáku.
Ve čtvrtek 10. září odpoledne jsme se sešly – my čilé
důchodkyně - před hasičárnou a byly jsme domluveni, ţe si
uklidíme kulturák. Osm ţen a pan Janoušek.
Bylo veselo a při té příleţitosti jsme se domluvily, ţe
začneme s cvičením v úterý 6. října 2009 navečer 18 hod. Uţ
se všechny moc těšíme. Minulou zimu nás chodilo pravidelně
patnáct aţ osmnáct podle toho jak má kdo čas a volno. Cvičí
se při hudbě, někdy jen na ţíněnkách, ale taky s nářadím. Od
šesti do sedmi hodin. Je to jen hodinka, ale máme důvod se
jednou za týden sejít a udělat něco pro svoje zdraví. Aspoň si
to myslíme. Cvičitelky se nám střídají, aby to bylo
zábavnější. Cvičení je odpovídající věku a moţnostem
cvičenek.
A na závěr sezony jsme měly na jaře posezení s večeří. A
bylo to moc hezké posezení. Při posledním cvičení jsme se
taky nechaly vyfotit, ale nejsme tam všechny. Některé
nechtěly. Jen ty odváţnější, co se nebojí být v novinách.

Máte-li zájem nebo jste zvědaví, přijďte se na nás některé
úterý navečer podívat. Dost moţná, ţe se vám to zalíbí a
budete mezi nás chodit pravidelně. Zveme všechny věkové
kategorie. Jste zváni a vítáni!!
Za cvičenky Marie Chaloupková
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