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I N FO R M AC E P R O O B Č AN Y :
Usnesení z veřejného zasedání ZO v Jetřichově ze dne 29. 6. 2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ZO schvaluje program veřejného zasedání bez výhrad.
ZO souhlasí s kontrolou usnesení z minulého veřejného zasedání ze dne 27. 2.2009 bez výhrad.
ZO schvaluje zprávy finančního a kontrolního výboru bez výhrad (jsou přílohou usnesení).
ZO schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2008 bez výhrad.
ZO projednal a schválil návrh zadání Územního plánu Jetřichova.
ZO schvaluje finanční zprávu o hospodaření obce k 31.5.2009 bez výhrad.
ZO schvaluje rozpočtová opatření-změny v rozpočtu bez výhrad.
ZO schvaluje výměnu oken v č.p.124 a přestavbu bytů v tomtéž čísle.
ZO souhlasí se zařazením do územní působnosti Místní akční skupiny Broumovsko.
ZO bere na vědomí Strategický plán Leader.
ZO schvaluje celkový počet koupených nových slavnostních uniforem pro hasiče v počtu 11 ks proti
původnímu počtu 10 ks.
12. ZO se rozhodlo přizvat na příští zasedání ZO ředitelku školy Mgr. Hanzlíkovou k projednání připomínek
zastupitelů k provozu školy a školky.
Svozy komunálního odpadu

Jetřichov
(svozy v pondělí)

Bělidlo a směr Hynčice
(svozy středa)

27.7.2009

7.9.2009

12.8.2009

23.9.2009

10.8.2009

21.9.2009

26.8.2009

7.10.2009

24.8.2009

5.10.2009

9.9.2009

21.10.2009

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,
čím dříve - tím lépe!

Když rozbolí zuby
Stomatologická lékařská pohotovost oblast Broumov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 09.00 - 11.00 hod.
MUDr. Jan
17. listopadu 291
491 543 398
18.07. a
Kubec
Police n/M.
19.07.
MUDr.
Horní 109
491 581 394
25.07. a
Jaroslava
Teplice nad Met.
26.07.
Neoralová
MUDr.
Masarykova 30
491 582 381
01.08. a
Ladislav
Broumov
02.08.
Růžička ml.
MUDr. Josef
Zdrav. střed.
491 547 139
08.08. a
Práza
Machov 119
09.08.
MUDr. Miloš
Sadová 44
491 524 334
15.08. a
Pastelák
Broumov
16.08.
MUDr. Alena
Masarykova 30
491 523 607
22.08. a
Slezáková
Broumov
23.08.
17. listopadu 291
491 541 654
29.08. a MUDr. Ludvík
Neoral
Police n/M.
30.08.
17. listopadu 388
491 543 844
05.09. a MUDr. Daniel
Blažek
Police n/M.
06.09.
MUDr. Libor
5. května 14
491 582 381
12.09. a
Kapitán
Meziměstí
13.09.
Bc. J. N.
ZS VEBA
491 502 425
19.09. a
Ogriščenko,
Olivětín 66
20.09.
dentista
Broumov

http://www.vymentesiridicak.cz/
Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky
ve dnech 05.06. - 06.06.2009
Výs le d k y J e tř ic h o v
Vo le b n í ú č a s t 2 0 . 7 9 %
Úspěšnost politických stran:
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PŘ ÍS PĚ VK Y O R G A N IZA C Í
Činnost hasičů květen až červenec 2009
V sobotu 23. května 2009 od 13,00 hodin se konala
na hasičském hřišti v Jetřichově hasičská soutěž
Meziměstského okrsku, které se zúčastnila 3 družstva
mužů a jedno družstvo žen. Mimo soutěž zde také závodil
dorost z Meziměstí. Soutěž se skládala ze štafety a útoku.
Časy se sčítaly.
Pořadí bylo následující:
Ženy: 1. místo Meziměstí
celkový čas
161,8
Muži: 1. místo Jetřichov
123,3
2. místo Ruprechtice
168,6
3. místo Meziměstí
189,9
Dorost: Meziměstí
114,3
Po této okrskové soutěži proběhl ještě jeden útok.
Hlavní cenou byla láhev dobrého moku. Vítězem se stali
muži z Jetřichova.
Jetřichovské ženy se letos této soutěže bohužel
nezúčastnili, protože na poslední chvíli vypadla jedna z
účastnic, kterou se nepodařilo nahradit.
Počasí soutěži celkem přálo a účast přihlížejících byla
hojná.

11. července zajišťoval náš sbor občerstvení na
přehlídce koní, která se konala na hasičském hřišti v
Jetřichově.
V průběhu léta budou na hasičském hřišti zabudovány
nové suché záchody a na klubovně bude opravena střecha.

POZVÁNKA

S bor dobrovol ný c h ha si č ů Je t ři c hov
Vá s zve na 1 0 . roč ní k ha sič ské sout ě že

O POHÁR STAROSTY JETŘICHOVA
která se uskuteční dne 12. září 2009
na hasičském hřišti v Jetřichově
Začátek ve 13.30 hodin
Občerstvení zajištěno

Výbor SDH

V průběhu června se družstvo mužů zúčastnilo
několika hasičských soutěží.
13. června – Hejtmánkovice - 3. místo
14. června – Polsko – 13. místo
20. června – Rožmitál – 4. místo

Z činnosti TJ SOKOL Jetřichov
K Memoriálu Jiřího Němečka.
Dovolte mi, jako rodačce z Jetřichova, abych napsala pár
řádků k „Memoriálu Jiřího Němečka“.
Byl to již 5. ročník, ale já s manželem jsem se zúčastnila
poprvé. Hold předchozí
ročníky mi to nějak
nevycházelo.
Do Jetřichova se
ráda vracím a s
postupujícím věkem i
ráda vzpomínám na své
dětství, zde prožité. Do
vzpomínek také zapadá
pan Němeček, který s
námi cvičil v Sokole a
začínal nás trénovat v
běhu na lyžích.
Tak tu najednou
byla sobota 20. června
2009 a vyrážíme do
Jetřichova. Prezentace na hřišti a hned první uvítání
organizátorů – pravá moravská slivovička! Pomalu se sjíždí i
ostatní účastníci – děti, mladí i cyklisté v pokročilém věku.
Rýsuje se hojná účast a počasí také docela přeje. Ještě
společné foto před odjezdem a po 14 hodině vyráží peloton
účastníků na trasu, která vede přes Hynčice, Velkou Ves až
na okraj Otovic, tam odbočujeme na Martínkovice a celou
vesnicí až pod Broumovské stěny – docela pro netrénované
záběr, protože stále stoupáme vzhůru. Náplastí na únavu je

pohled do krásné krajiny Broumovska – je to stejně
náááádhera!
Pokračuje se lesem až k Americe a tady část účastníků
nabírá energii na zbytek
trasy. Dál jedeme lesem
na Pasa a potom už směr
Jetřichov – hřiště.
Hurááá cíl!!
A je tu opět uvítání
panáčkem
slivovice
(výborné) a diplomem s
fotografií
účastníků
pořízenou
před
odjezdem.
Každý
se
může
občerstvit
výborným
uzeným
masem
a
klobáskami z udírny a
dobrým mokem. K tomu
hraje živá hudba a je tu veselo! No prostě paráda.
A teď to hlavní – poděkování všem organizátorům, kteří
celé přípravě obětovali svůj čas a dali si práci, aby vše dobře
dopadlo.
Přeji Vám všem hodně úspěchů v pořádání dalších
ročníků!
Hana Schejbalová (Doležalová)
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Náš výlet.
Ve středu dne 3. června 2009 se uskutečnil
celodenní výlet, který pořádal klub důchodců Meziměstí. Jelo
se do Polska.
Účastníků bylo 42 a těšili
se na hezký den. Cestu
vedla
přes
Otovice,
Tlumačov, Radkov a
Karlov. Vyjeli jsme nad
Karlov nahoru a vylezli
přes kořeny a mokřiny na
vyhlídku
„FORT
KAROLA“. Počasí nebylo
až tak ideální, ale přesto
bylo vidět na Hejšovinu a
až na Ostaš.
Další cesta vedla
přes Chudobu a Čermnou
až do Stroužného. Měli
jsme objednány smažené
pstruhy. A kdo ryby nerad, tak měl klobásu. Chutnalo všem.
Ve Stroužném jsme ještě chvíli zůstali. Navštívili jsme
podle plánu KALWINKU – dům polské evangelické církve.
Při dobré kávě a čaji jsme si se zájmem prohlédli kroniky a
vyposlechli zajímavou přednášku o Českém koutku.
Průvodkyní velice fundovanou nám byla paní Klapalová
Vlasta . rodačka z Čermné a znalec místních poměrů. Měli

jsme možnost podívat se i do kostela. Většina z nás byla v
evangelickém kostele poprvé v životě.
Po prohlídce jsme nastoupili do autobusu o vrátili se
zpět do Chudoby. A z Chudoby jsme se vydali směrem na
Jarkov
do
“Japonské
zahrady“. Chvála a obdiv,
co lze vytvořit na malém
kousku obyčejné lesní
stráně nebrala konce.
A po prohlídce už
směřovala
naše
cesta
domů. Jede se po cestě,
které se říká “Cesta 100
zatáček“. Byla postavena v
létech 1867 – 1870 a má
nádherná místa pohledu na
scenérie Stolových hor pro
nás z té drahé strany. Mor,
Malá Hejšovina, Velká
Hejšovina, Božanovský Špičák, Koruna ... Vše jako na dlani.
V Bromově v penzionu Barbara jsme ještě na
posilněnou dostali dobrý oběd. Byl to moc hezký výlet. Bude
na co vzpomínat. Velkou zásluhu na zdárném průběhu a
pohodě měli všichni, kteří se zúčastnili. Byli perfektní.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a
organizaci. Příště pojedeme určitě zase…
Účastnice výletu Marie Chaloupková

Chovatelská přehlídka koní
Dne 11. července v naší obci proběhla Chovatelská
přehlídka koní plemene Českomoravský belgický kůň.
Tuto akci pořádal Spolek přátel koní Jetřichov o.s. pod
záštitou Svazu Chovatelů Českomoravského belgického koně
za podpory naší obce.
Zahájení přehlídky bylo v dopoledních hodinách za hojné
podpory diváků na hasičském hřišti.
Představilo se nám zde 32 koní. Program přehlídky
zahájil plemenný hřebec 994 BRIX, který je v majetku
Zemského hřebčince s.p. Písek, působící na připouštěcí

stanici u pana Vlacha v naší obci. Dále se nám představilo
mnoho chovných klisen se svými potomky.
Součástí přehlídky bylo posouzení předvedeného
chovného materiálu odbornou komisí. Komise byla složená
z delegátů Svazu Chovatelů ČMBK pana J. Anderleho, ing.
V. Ročně a p. J.Jílka, kteří byli přehlídkou velice příjemně
potěšeni.
Počasí přálo…
Těšíme se na další přehlídku.
Petra Zelená

Poděkování
Spolek přátel koní Jetřichov o.s. děkuje všem sponzorům za peněžité a věcné dary,
které umožnily realizovat Chovatelskou přehlídku koní plemene ČMBK.
Dále děkuje všem malým i velkým pořadatelům,
kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu celé akce.
V neposlední řadě patří poděkování divákům,
kteří byli to nejlepší publikum, co jsme si mohli přát.
Vlach Josef ml.
Předseda Spolku přátel koní Jetřichov o.s.
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EGZOTI s.r.o
Jak už jste si někdo z Vás mohl všimnout, tak Egzoti si
pořídili služební tryčka ve kterých se schází na akcích, které
pořádáme mi sami,i na těch které pořádají jiné
organizace.Pokud by někdo měl zájem a chtěl si tričko
pořídit,tak ať kontaktuje našeho specialistu na cokoliv, Pepu
Gorgáňovic. Je šikovnej a spolehlivej.
První Zářijoví víkend jsme se rozhodli uspořádat další
ročník vyjíždky na starých kolech v dobových oblecích.
TOUR DE BIER 07 bude startovat kolen 12.30h ze
sokolského hřiště. V odpoledních hodinách po návratu na

hřiště zahraje k tanci a poslechu živá muzika. Těm co budou
po dlouhé cestě unavení,těm zahraje na dobrou noc.
Následovat bude OBĚD NA ŠPIČÁKU !!!!!!! Obě akce
budou včas plakátovány.Snad nám ty plakáty neotrhá nějaky
darebák.
Neseďte doma a pojďte vyrazit do terénu.Těšíme se na
Vás přátelé.
Spolumajitel a pokladník firmy EGZOTI s.r.o
KOUBA MICHAEL

TÝDEN PRO NAŠE DĚTI 3
V týdnu od 20.7.2009 do 25.7.2009 probíhá již třetí ročník této pravidelné akce. Celou akci pořádá Filip
Chráska a Ing. Marta Hopjanová. Celá akce je pod záštitou TJ Sokol Jetřichov a obce Jetřichov.
Zakončení celého týdne bude v sobotu na hřišti TJ SOKOL, kdy proběhne předání účastnických listů a
sportovní odpoledne s akcemi, které se nemohly uskutečnit na dětském dni pro nepřízeň počasí. Na tento den
jsou tedy zvány všechny děti.

20.7.2009 - HURÁÁ DO BUNKRŮ (JESTŘEBÍ HORY)
· Sraz: 7:00, před budovou školy a školky
· Program: 7:20 odjezd autobosem z Jetřichova do
Teplic nad Metují, kde na náměstí přesedneme na
autobus, kterým dojedeme do Radvanic v 8: 33. Z
Radvanic výstup na osadu Paseky a odpočinek u
chaty Čepelka. Cesta po hřebenu Jestřebích hor
podél linie českých opevnění (bunkrů) z období 2.
světové války (bunkry jsou přístupné a připravena
bude hra). Návštěva rozhledny na nejvyšší hoře
Žaltman (739 m n. m.). Cesta po turistické cestě do
Malých Svatoňovic (odpočinek + prohlídka města).
· Odjezd: z Malých Svatoňovic v 14:01 s přesedáním
ve Starkoči.
· Příjezd: do zastávky Ruprechtice v 15:43. Rozchod
u budovy školy a školky v Jetřichově v 16:00
· Peníze: na cestovné (max. 70 Kč), na svačinu,
případné kapesné
21.7.2009 – AKTIVNÍ HRA - JETŘICHOV
· Celodenní skupinová hra na poznávání své obce
· Sraz v 9:00 – hřiště TJ Sokol
· Plán dne:
· procházka po obci s připravenými soutěžními úkoly
· soutěž v poznávání a dovednostech na hřišti TJ
Sokol
· celkové vyhlášení výsledků a předání cen na hřišti
TJ Sokol
· při nepřízni počasí se bude soutěžit v KD
· předpokládaný konec v 13:00
22.7.2009 – TAJEMSTVÍ KŘÍŽOVÉHO VRCHU
· Sraz: 7:00, před budovou školy a školky
· Program: v 7:20 odjezd autobosem z Jetřichova do
Teplic nad Metují, kde na náměstí přesedneme na
autobus, kterým dojedeme do Dolního Adršpachu v
8:04. Výstup na Křížový vrch s prohlídkou křížové
cesty. Bojová hra u zříceniny starého kostela ve
Zdoňově. Výstup pod úpatí Bukové hory v
Mirošovských stěnách. Sestup k Vernéřovické
kapličce. Cesta přes Horní Vernéřovice k
vernéřovické křižovatce.

·
·
·
·

Odjezd: autobusem vyjedeme v 14:55 z Vernéřovic.
Příjezd: do Jetřichova v 15:08. Rozchod v 15:15 u
školky v Jetřichově.
Peníze: na cestovné (do 30 Kč), případné kapesné
Sebou: větší svačinu

23.7.2009 – DEN PLNÝ NÁPADŮ
· Sraz: 9:00, před tělocvičnou TJ Sokol
· Plán dne:
· Výroba ručního dárku pro rodiče (výběr z několika
variant)
· Společná výroba obědu
· skupinová výroba čínských draků
· předpokládané ukončení akce ve 14:00
24.7.2009 – ODVRÁCENÁ STRANA BROUMOVSKÝCH
STĚN
· Sraz: 7:30, před budovou školy a školky
· Program: v 7:53 odjezd autobusem do Broumova,
kde přesedneme na autobus do Božanova, kam
dorazíme v 8:35. Prohlídka skalního města v okolí
Božanovského špičáku. Prozkoumání vrcholu
Božanovského špičáku. Cesta po hřebeni
Broumovských stěn na horu Korunu. Kolektivní hra
u skalních hřibů. Pěšky na martínkovické rozcestí.
· Odjezd: z Martínkovic autobusem v 15:10
· Příjezd: na autobusovou zastávku v Jetřichově v
15:39. Rozchod u budovy školky v Jetřichově v
15:45
· Peníze: na cestovné (do 30 Kč)
· Sebou: větší svačinu
25.7.2009 – SPORTOVNÍ DEN (Dětské odpoledne)
· Sraz: 13:00, hřiště TJ Sokol Jetřichov (dolní
antukové hřiště)
· sportovní hry, střílení ze vzduchovky, koně,
hasičská technika (pěna, atd.
· Občerstvení zajištěno
· Konec akce: cca v 16:00
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PĚŠÍ a CYKLISTICKÉ VÝLETY – BROUMOV A OKOLÍ
CYKLISTICKÉ VÝLETY:
Trasa č. 4000 Okruh Stěny - 56 km, červené značení –
část vede přes Polsko. Police n. Met. – Karlów – Police
n. Met.
Kolo: MTB, trekingové i silniční (krátké
úseky nutno občas přejít pěšky)
Trasa: Police n. M. - Suchý Důl - Hlavňov
- sedlo Pasa pod Honským Špičákem – Amerika pod
Broum. stěnami - Křinice – Martínkovice (cesta po úpatí
Broumovských stěn s výhledy) – Božanov, hranič. přechod Radków - Karlów - Machov. Lhota, hr. přechod – Machov –
Bělý - Police n. M.
Náročnost: nízká, s výjimkou fyzicky náročnějšího
stoupání v úseku Radkow – Karlow
Trasa č. 4001
Okruh Vyhlídková cesta - 27 km,
modré značení Amerika - Suchý Důl
Kolo: MTB, trekingové
Trasa: : Z Police n. M. do Martínkovic totožná s
trasou "Stěny", dále cesta pod Korunou - rozcestí
pod Božanovským Špičákem - Pánův kříž - Slavný – Suchý
Důl - Police nad Metují
Náročnost: střední, fyzicky náročnější je stoupání v úseku
Martínkovice - Pánův kříž.
Trasa č. 4002 Javoří hory a Broumovské stěny 35 km, modré značení
Hynčice - Božanov - Machovská Lhota
Kolo: MTB, trekingové
Trasa: Hynčice, pstruží líheň - Uhlířské údolí Slatina - Heřmánkovice - Janovičky - lesní cesty po
Javořích horách - Šonov - Otovice - Božanov – Machov. kříž
- Řeřišný - Machovská Lhota
Náročnost: v Broumovské kotlině nízká, zbylá část střední,
stoupání z horního konce Božanova na Machov. kříž vysoká
(v některých krátkých úsecích nesjízdné)
Trasa č. 4020 Okruh Stolové hory - 128 km, silniční
značení - 64 km vede Polskem
Adršpach – Wambierzyce – Adršpach
Kolo: celá trasa vede po asfalt. komunikacích
Trasa: Dolní Adršpach – Zdoňov, hr. přechod
– Mieroszowskie Sciany - Mieroszów –
mezinár. hr. přechod Starostín - Meziměstí – Hynčice Olivětín - Broumov - Velká Ves – Otovice, mezinár. hr.
přechod - Tlumaczów - Gajów – Radków - Ratno Dolne Wambierzyce - Duszniki Zdroj, hr. přechod - Malá Čermná Velké Poříčí - Hronov - Rokytník - Turov - Bystré – Stárkov
– Dolní Vernéřovice - Jívka - Janovice - Hodkovice Horní Adršpach - Dolní Adršpach
Náročnost: nízká, celá trasa vede zvlněnou krajinou po
asfaltových komunikacích.
Broumov – Martínkovice – Amerika – Jetřichov –
Hejtmánkovice – Broumov (26 km)
Kolo: cesta vede po silnici
Náročnost: lehká

Police n. M. – Suchý Důl – Hlavňov - Pasa –
Honský Špičák – Amerika – Martínkovice –
Božanov, hraniční přechod – Radków – Karlów Machovská Lhota, hraniční přechod – Lhota - Bělý
– Police n. M.
Kolo: MTB, trekingové a silniční kolo
varianta: zelená cyklistická značka zkracuje trasu z rozcestí
u Hlavňova přes Stěny do Ameriky (náročnější, jen pro
horská kola)
Meziměstí - Starostín, hraniční přechod –Mieroszów
– Laczna – Zdoňov – Vernéřovická studánka –
Vernéřovice – Meziměstí (25 km)
Kolo: MTB, trekingové a silniční kolo
Náročnost: lehká
Pro trasy vedoucí přes Polsko je třeba platný cestovní pas
nebo občanský průkaz.
PĚŠÍ VÝLETY:
Broumov - Křinice - Amerika – Hvězda - Supí koš Pánova cesta - parkoviště nad Slavným - Zaječí rokle Jalovčinec - Křinice - Broumov, hřbitovní kostel Broumov, náměstí (20 km)
Broumov – Slavný: červená turistická značka, Slavný –
Zaječí rokle: žlutá zn., Zaječí rokle – Broumov: zelená
zn. Varianta: Broumov – Amerika - Hvězda - Supí koš Kovářova rokle - Hlavňov - Police n. Metuj (12 km) –
červená zn.
Hronov, Jiráskův domek - Zlíčko - Závrchy - pod
Končinami - Machov - Řeřišný - Machovský kříž Božanov - Otovice, žel. stanice (21 km)
Hronov – Machovský kříž: červená zn., Machovský kříž
- Otovice: modrá zn.
Broumov, hřbitovní kostel - Křinice- Zaječí rokle Třešňová rokle - Kamenná brána - Pod Korunou Koruna - Pod Korunou - Zelený hájek, Slavenská
vyhlídka - Slavný - Suchý Důl - Police n. M. (20 km)
varianta: Slavný - Supí koš - Hvězda - Amerika - Křinice
- Broumov (26,5 km)
Machov - Řeřišný - Soví Hrádek - Kazatelna – Bludiště
a Junácká vyhlídka - Pánův kříž - dále variantně do
Police n. M., Machova nebo Broumova
Machov – Řeřišný: červená zn., Řeřišný – Pánův kříž:
žlutá zn.
Broumov, nám. – vodárna 2,5 km – Ruprechtice,
žel.st. 8,5 km – Meziměstí 10,5 km
Červená turistická značka
Broumov - Heřmánkovice - Hraniční vrch - Ruprech.
Špičák – Ruprechtice – Meziměstí (21,3 km)
Broumov – Hraniční
vrch: žlutá zn., Hraniční
vrch – Rupr. Špičák –
Ruprechtice, žel. st.:
modrá zn.
Převzato z letáku Informačního centra Broumovska
(Tel. +420 491 524 168, e-mail: info@broumov.net
www.broumov.net www.broumovsko.cz )
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