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Slovo úvodem
Čas prázdnin a dovolených skončil. Ačkoliv se toto
období z hlediska médií často nazývá „okurkovým“,
v Jetřichově tomu bylo tentokrát jinak. O prázdninách
proběhlo několik významných akcí a tak je i o čem psát.
Je pouze do budoucna nutné dodržet den uzávěrky, neboť
pozdním dodáním příspěvků se prodlužuje čas k vydání
zpravodaje.
I když prázdniny začaly tropicky a červenec byl
opravdu letní, v srpnu si s námi počasí pohrávalo a často
připomínalo apríl. V úterý 23.8.2010 se přes Teplice
n/Met. a Bohdašín přehnala větrná smršť a vyvrátila
několik stromů i na koleje u Bohdašína. Poslední srpnový

den pak vytrvalý déšť rozvodnil i Jetřichovský potok
a lidé bydlící poblíž vody měli plné ruce práce.
Naštěstí voda nevystoupala až do bytů a zatopila
„pouze“ několik sklepů, kůlen a zahrad.
Opět pouze připomínám, že přispívat do
zpravodaje může každý, neboť především na
námětech občanů a organizací by měl být zpravodaj
založen. Zároveň je možné otisknout zajímavé
fotografie nebo grafické prvky. Jakékoliv návrhy a
připomínky ke zkvalitnění obsahu nebo grafiky
zpravodaje jsou stále vítány.
M. Doležal

INFORMACE PRO OBČANY:
Informace k volbám:
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční
v pátek 15.10.2010 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
v sobotu 16.10.2010 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Místem konání voleb (v obci Jetřichov) je kulturní dům.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky.

Svozy komunálního odpadu
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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Obec Jetřichov a firma RUMPOLD s.r.o., si Vás dovoluje upozornit,
že dne 20.9.2010 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.

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; 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.

Odpad připravte u sběrných nádob v 7.00 hodin.
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Neodkládejte lednice, televize, elektrozařízení, nebezpečné a stavební odpady – tyto odpady
nebudeme odvážet. Odvezeme (mimo stavebních odpadů) je při svozu nebezpečných odpadů
z určených stanovišť, který proběhne ve Vaší obci dne 14.9.2010.
Případné dotazy 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.
Když rozbolí zuby

Nevyměníš – nepojedeš!
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.

Stomatologická lékařská pohotovost oblast Broumov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 09.00 – 11.00 hod.

18. 19.
09.
25. 26.
09.
28. 09.
18. 19.
09.

MUDr.
Vjačeslav
Ogriščenko
MUDr. Lukáš
Neoral
MUDr. Ludvík
Neoral
MUDr.
Vjačeslav
Ogriščenko

ZS VEBA
Olivětín 66,
Broumov
ZS Police
nad Metují
ZS Police
nad Metují
ZS VEBA
Olivětín 66,
Broumov

491 502 525
491 541 654
602 333 427
491 541 654
602 333 452
491 502 525

Více zatím nebylo zveřejněno – viz . http://www.krkralovehradecky.cz/cz/krajskyurad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/oblastbroumov-32259/

http://www.vymentesiridicak.cz/

Podejte žádost o výměnu co nejdříve!

PŘÍSPĚVKY ORGANIZ ACÍ
TJ SOKOL Jetřichov
Nohejbalový turnaj trojic Jetřichov 10.7.2010
Dne 10.7.2010 proběhl nohejbalový turnaj trojic na
dolním antukovém hřišti TJ Sokol. Turnaje se zúčastnilo celkem 6 družstev, z toho dva přespolní manšafty.
Celý turnaj provázel duch sportovní nálady a týmy se
hecovaly k co nejlepším
výkonům.
Jeden
z nejteplejších dnů tohoto
roku ale nepřinesl ty
nejideálnější podmínky pro
nohejbal, a tak družstva
musela napnout síly a
přežít ukrutné vedro a
ostré slunce, které pod
širým nebem unavovalo.
Přesto se nakonec hrály
dva turnaje, aby si všichni
účastníci dostatečně zahráli. První oficiální turnaj
dopadl takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

místo: Hučáci ( D.Doležal, A.Prouza, D.Pumr)
místo: Hoblík Rychnovek (Tomášek, Bittner, Kábrt)
místo: Po Deváté (L.Mervart, J.Pejchal, J.Ptáček)
místo: JJJ (J.Božík, J.Andrš, J.Novák)
místo: Sokol Starkoč (Winter, Rufer, Šellei)
místo: 666 (Ikrý, Bárta, Zelený)

První tři mužstva dostala poháry, které do soutěže
věnoval TJ Sokol Jetřichov. Hodnotnější ceny pro první

dvě družstva věnovaly firmy Ekospol s.r.o Meziměstí/Ruprechtice a Svoboda – dopravní a mechanizační stavby a.s. Ceny pro ostatní družstva věnovaly
firmy Čuda, Salabová – smíšené zboží Jetřichov, Autodílna Jaroslav Novák,
Hanka
Kotyzová
–
soukromá osoba, Z-trade
s.r.o
Broumov
a
NejlevnejsiPneu.cz
–
Jetřichov. Všem sponzorům moc děkuji za věnování cen do turnaje.
Do druhého sranda turnaje o tři flašky pro vítězné
družstvo se přihlásili už
pouze 4 týmy a v tomto
klání s převahou vyhrál
Hoblík Rychnovek. Ceny
do soutěže věnovala Hanka Kotyzová.
Chtěl bych poděkovat všem návštěvníkům turnaje,
kteří se přišli podívat na sportovní klání. I ti se mohli,
stejně jako družstva, občerstvit pivem, nealkoholickými
a alkoholickými nápoji či zakousnout nějakou tu
klobásu či uzené, které byly dostupné až do večerních
hodin. Za realizaci občerstvení na této akci ještě jednou
děkuji všem, kdo mi s ním pomohli. Jmenovitě Hance
Kotyzové, Matouši Doležalovi, Pepovi Novotnému,
Pavlu Bažantovi, Jakubu Vláškovi a Honzovi Volfovi.
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Rovněž bych chtěl poděkovat všem mužstvům, že si
přijeli kopnout. Že se chovali sportovně a že si to,
v rámci možností a počtu přihlášených týmů, užili.
Už ale nemůžu poděkovat za shovívavost některým
návštěvníkům turnaje, kteří si hojili nevybíravě své ego

na lidech, kteří mi přišli s turnajem pomoci a za vzniklé
komplikace s občerstvením vůbec nemohli.
Filip Chráska, pořadatel

Týden pro naše děti 4
Supí skály / Jiráskovy skály
V pondělí 19.7. se uskutečnil výlet do Jiráskových a
Supích skal. Vyrazilo se z Teplic nad Metují a na hřeben nad Teplickými skalami společně s námi vystoupalo 24 dětí, na které dávali pozor 4 dospělé osoby.
Tento výlet skrýval mnoho dobrodružství, jelikož děti
musely překonat klády, žebříky, lávky a mnohdy i
skály. I přes počáteční energii a nasazení jsme museli
změnit trasu a místo na Čápa a ke Studnici jsme nakonec došli do Teplických skál a vylezli společně na Střmen. Nakonec si děti koupily něco dobrého na zub před
vstupem do skal u místních stánků a taky něco, co mohou dovést domů na ukázání. Před příjezdem autobusu
jsme si zpříjemnili dlouhou chvíli závoděním na gumě a
hraním vědomostní hry.
Dětský desetiboj
Na úterý jsme připravili program na dolní antukové
hřiště. Vyšlo příjemné počasí na sportování a tak nás
obešel jak déšť, tak vedra. Jelikož se jednalo o desetiboj, tak jsme skutečně připravili deset soutěžních disciplín. Kop na branku, překážkovou dráhu, přetahování
na laně, skok z místa, hod špalkem, petanque, lovení
rybek, běh do vrchu, skákání panáka a běh v pytlích.
Děti byli rozděleny celkem do 5 kategorií. Nejmladší do
6 let. Kluci od 6-11 a od 11-15 a dívky od 6-11 a od 1115. Dohromady se sešlo 28 dětí, když nepočítáme Martina Doležala ml. a Honzu Volfa. S organizací nám taky
vypomohly maminky, Iva Reichlová, Michala Mervartová a Mirka Sauermanová. Moc jim všem za to děkuji.
Taky se letos přišlo podívat několik diváků a fandit, za
což děkuji a rádi vás uvidíme i příště, stejně jako
ostatní. Klukovské kategorie vyhráli v obou kategoriích
kluci Bastlovi a v dívčích tu pro mladší Míša Krupičková a tu starší Káťa Pastorková, vnučka Jindry Pejchalové. Všechna umístění byla odměněna cenami dle
pořadí. Všechny soutěžící děti si také odnesly krásné
diplomy věnované Martinem Doležalem. Všechny dítka
na této akci také dostaly zdarma svačinu a pití.
Údolím řeky Metuje
Ve středu jsme vyrazili brzo ráno vlakem do České
Metuje, abychom navštívili malebné údolí řeky Metuje.
Tento výlet Česká Metuje – Maršov nad Metují – Petrovice doporučuji všem lidem, kteří mají rádi příjemné
procházky po rovinkách v příjemném prostředí plném
lesů a nivních luk. Je to zde vhodné i pro méně zdatné
cyklokrosaře a cykloturisty a pokud jste zde ještě nebyli, tak vám tento výlet vřele doporučuji. Je vhodná i
pro všechny, kteří nemají rádi náročnou turistiku místních skalních měst. Děti to vcelku bavilo a za Maršovem se nám povedlo si zahrát kolektivní hru s létajícím
talířem. Některé děti si zkusily v pomalejších úsecích

přebrodit řeku. Vlčinec jsme bohužel nenavštívili, ale
šli jsme se podívat alespoň na petrovický železniční
tunel, který je kousek od zastávky Police nad Metují.
Sluníčku jsme se celý den vyhýbali, až těsně před zastávkou, odkud jsme jeli nazpátek, nás dohnalo. Na
tento výlet jsme vyrazili v počtu 5-ti dospělých a 25
dětí.
Den plný nápadů
Ve čtvrtek se konal, kvůli minulému úspěchu, už v
pořadí druhý Den plný nápadů. Letos nám pomáhala s
akcí a dětmi Šárka Ševcová, která vymýšlí výrobky,
které děti vyrábějí, společně s Pavlínou. Jako po celý
týden, tak i v tento den nám pomáhala i Iva Reichlová a
bylo s čím. Děti si celkem vyrobily tři ruční výrobky s
papíru, korálků a dalších materiálů. Taky si děti vyzkoušely opět připravit jídlo pro ostatní a tak mi
nejmladší pomohli připravit chlebíčky ke svačině a
šikovnější starší pomáhali mladším s přípravou vlastních špízů. Každý si vyrobil svoje vlastní a pak po upečení v troubě si ho všichni snědli buď s hranolky nebo
chlebem. K jídlu bylo možno taky schroupat nějaké
ovoce nebo buchtu. Hlavní program akce se podařilo
realizovat, a tak si děti odnesli domů vše, co si vyrobily
a co bylo v plánu. Na akci se podílelo 6 dospělých a
zúčastnilo se celkem 28 dětí.
Návštěva Broumova
Pátek nevyšel z hlediska počasí, takže jsme museli
program uzpůsobit podmínkám. Nakonec se tedy nešlo
přes Broumovské stěny do Police, ale tento výlet určitě
za rok půjdeme. Nakonec se rozhodlo, že se navštíví
klášterní muzeum v Broumově a to stálá expozice a
současná výstava starých broumovských krojů. Vyrazili
jsme v počtu 14-ti dětí a dvou dospělích. Děti si prohlédly výstavu a prošli si broumovskou klášterní zahradu. Byli jsme se také kouknout na výstavu obrázků
dětí z broumovských ZŠ a obrazy z Broumovska, které
byly vystaveny v prostorách v zahradě. Pak jsme si dali
s dětmi “v mlíčce“ něco na zub a před dvanáctou už
jsme pádili vlakem na Ruprechtice.
Hasičský den
V sobotu se konal Hasičský den na horním hasičském hřišti. Nejdřív děti pomohly panu Janouškovi s
přípravou ohně a natahaly mu větve k ohništi. Nakonec
se sešlo na hřišti i přes zjevný nečas krásných 25 dětí.
Pak dorazila hasičská Avie s “mašinou“ a Tatra a začalo
to. První si děti zkusily hasičský útok, který předtím
předvedli závodníci z našeho SDH. Chlapi si děti potom
rozdělili mezi sebe a postupně si po třech družstvech
vyzkoušely děti závodění v útoku. Mezitím si mohli
vyzkoušet střílení ze vzduchovky. Kromě toho naši
hasiči dovolili dětem zastříkat si z vodních děl na Tatře,
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což děti bavilo a myslím si, že se jim to jen tak

nepoštěstí. Pak zaplál oheň a zavoněly buřty. Mezitím si
taky děti pochutnaly na buchtách a perníčcích pí.
Mervartové. Pro děti jsme měli i překvapení, že si
mohly prohlédnout fotky z celého týdne na notebooku s
pí. Sauermanovou. Po baště a odpočinku si děti nastoupily a dostaly od Martina Doležala pamětní listy na
Týden pro děti. Taky jsme byli mile překvapeni, že se

na nás přišli podívat někteří lidé z hořejška a velice nás
to potěšilo. Za akci bych chtěl poděkovat celé SDH a
hlavně zúčastněným hasičům: p. Janouškovi, p. Retrovi,
p. Pejchalovi, p. Krupičkovi, Kubovi a Tomáši
Janouškovým, Honzovi Fridrichovi a Honzovi
Božíkovi, Marku Kousalovi, protože to byla hlavně
jejich zásluha.
Ale také Mervartovým za dobroty a pomoc, Ivě
Reichlové a Mirce Sauermanové za pomoc při akci.
Bylo to od vás velmi hezké a moc děkuji. Taky děkuji
moc za všechny akce a pomoc s těmi menšími těm
starším: Majdě Krupičkové, Martinovi Doležalovi ml. a
Honzovi Volfovi.
Celá akce se letos povedla a zúčastnil se jí rekordní
počet dětí z Jetřichova a dětí, jenž mají příbuzné v Jetřichově. Děkuji za to všem odvážným rodičům, prarodičům a přátelům této akce. Děkuji obci Jetřichov za
financování a místním organizacím za angažování v
akci a vypůjčení prostor a hřišť. A na příští rok na už
pátém ročníku: Nashledanou.
Filip Chráska, pořadatel

Cvičení žen
V úterý 21.9.2010 od 18 hod. začíná v kulturním domě v Jetřichově
CVIČENÍ ŽEN
Přijďte mezi nás! Zvou cvičitelky.

Z činnosti hasičů
130. výročí od založení hasičů v Jetřichově
Ve dnech 20. a 21. srpna 2010 jsme pořádali oslavy
u příležitosti 130. výročí od založení hasičů v
Jetřichově.
V pátek v 19,00 hodin zahájil starosta hasičů Milan
Koňarik slavnostní schůzi, které se zúčastnilo celkem
34 členů a 23 hostů z celého okrsku, byli tu také
zástupci okresu. Veronika Kousalová přečetla zprávu o
činnosti našeho sboru za posledních pět let. Poté
přednesl zprávu starosta
obce Jaroslav Doležal, který
shrnul činnost hasičů od
počátků až po současnost.
Za okres zde promluvil
starosta okresu - pan Ivan
Kraus,
který
kladně
ohodnotil
vzájemnou
spolupráci
a
jménem
okresního sdružení předal
našemu sboru ocenění.
Dále pánové Koňarik,
Doležal a Kraus předali
ocenění našim členům.
Stužky
za
věrnost
převzaly: Zrzavá Věra – za
10 let, Janoušek Antonín –
za 20 let, Janoušková Libuše
– za 20 let, Seidl Zdeněk –
za 40 let a Pumr Václav – za

60 let.
Zástupcům z Polské Nowé Wsi bylo uděleno
vyznamenání za mezinárodní spolupráci.
Jiří Andrš převzal ocenění za příkladnou práci a
Miroslav Retr za zásluhy a rozvoj hasičského sboru.
Hasiči z Polska nám poděkovali za spolupráci a
předali nám pamětní sošku.
U příležitosti 130. výročí jsme předali všem
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zástupcům ostatních sborů pamětní listy a sošky.
Dále už pokračovala volná zábava. K tanci a
poslechu zahrála hudební skupina MODEUS.
V sobotu dopoledne prošel celou vesnicí slavností
průvod, kterého se zúčastnili nejen místní hasičské
sbory, ale také hasiči z polské Nowé Wsi a se starou
technikou přijeli hasiči z Hustířan.
V 10.00 hodin byl vysvěcen hasičský prapor. Pak
následovalo předvedení staré a nové techniky v praxi.
Svůj zásah nám tu předvedli profesionální hasiči a
rychlá záchranná služba, kteří vyprošťovali zraněného z
havarovaného auta.
Na oslavách nesměla chybět hasičská soutěž o pohár
starosty Jetřichova, které se zúčastnilo sedm družstev
mužů a jedno družstvo žen. Soutěž se skládala ze dvou
útoků, časy se sčítaly.
Pořadí bylo následující:
Ženy SDH Jetřichov

Muži:
1. místo Vižňov
2. místo Jetřichov
3. místo Martínkovice
4. místo Nowa Wies
5. místo Hustířany
6. místo Velké Petrovice
7. místo Bukovice
V 15 hodin odpoledne se zábavy ujala
BROUMOVANKA, která bavila všechny přihlížející
do 19 hodin. Přijelo si sem zatančit mnoho seniorů z
blízkého okolí.
Od 20 hodin se změnil hudební žánr a hrát začala
hudební skupina DOTEKY z Heřmánkovic.
Počasí nám přálo, čuník se točil na rožni, jídla a pití
bylo dostatek.
Výbor SDH

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Oslavy 130 let založení hasičiny v obci
Několik slov k 130 výročí založení hasičů v své techniky z roku 1933 a v pozadí nezůstalo ani
Jetřichově.
družstvo místních hasičů Jetřichova, kteří se svoji
Ve dnech 20 – 21.8.2010 proběhly v Jetřichově požární stříkačkou z roku 1934, (duchovní otec Pejchal
st.) ukázali ještě akceschopnost této staré
oslavy 130 výročí založení dobrovolného požárního Josef
stříkačky.
sboru v v této obci. V pátek v podvečer byly zahájeny,
v místním kulturním domě slavnostní valnou hromadou
Po ukázkách činnosti se starou požární
hasičů za účasti přizvaných hostů z družebního technikou, byla další akcí, dvoukolová soutěž o pohár
hasičského sboru z Polska, dále pak zástupců z OIPO z starosty obce Jetřichova s hodnotnými cenami. Do
Hronova a zástupců okolních požárních sborů, kterým soutěže se přihlásilo pouze družstvo jetřichovských žen
byly také předány sošky a pamětní diplomy k 130 a 7 družstev mužů.
výročí založení hasičů v Jetřichově. Starosta obce
Z výsledku mužů: 1 Vižňov, 2 Jetřichov, 3
p.Doležal Jaroslav, seznámil přítomné ve stručnosti z Martínkovice a na dalších místech družstva z Bukavic,
historií hasičů v Jetřichově a oslavy oficiálně zahájil. Petrovic nad Metují, Hustiřan, a družstvo z Nové Wsi (z
Starosta hasičů s velitelem také současně předali Polska). Na závěr byla předvedena ukázka záchranné
zasloužilým členům diplomy a věrnostní medaile. Po zdravotnické služby spolu z hasičským záchranným
skončení oficiálního zahájení oslav následovala volná sborem na havarovaném vozidle.
zábava s občerstvením a večeří při hudbě FONTÁNA
Po celé odpoledne k volné zábavě vyhrávala
vedené kapelníkem Janem Nývltem.
taneční skupina Broumovanka pod vedením p. Rajchla.
Druhý den od 9.00 hod. byl sraz před obecním Celé oslavy byly ukončeny taneční zábavou na
úřadem, jak účastníků oslav, tak i staré a nové požární požárním hřišti při hudbě s taneční skupinou Doteky
techniky k účasti v průvodu obcí na požární cvičiště, vedená kapelníkem p. Bekem. A protože vládlo po celý
kde bylo provedeno svěcení požární vlajky Jetřichova den velmi pěkné počasí, zrovna tak bylo zajištěno i
broumovským farářem Lanži. V další části oslav místními hasiči po celý den bohaté občerstvení, lze
následovalo předvedení akceschopnosti staré požární konstatovat k průběhu oslav 130 let od založení hasičů
techniky. A bylo se vskutku na co dívat. Skvělou v Jetřichově, jako za velmi zdařilé.
ukázku předvedlo požární družstvo z Hustiřan, kteří v
Karel Falta
dobových uniformách předvedli svůj bojový útok. Ale
také požární družstva z Petrovic nad Metují, s ukázkou
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