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V rámci akce „Tři Špičáky Broumovska“ byly
pořízeny tyto fotografie:
nahoře: Pohled na Jetřichov z Ruprechtického
Špičáku, v pozadí Honský Špičák
vlevo: Pohled z druhé strany od Honského Špičáku
dole: Pohled z Božanosvkého Špičáku na údolí u
polského Radkowa s nádrží a rekreační oblastí
okolo nádrže Zalew Radkowski
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Slovo úvodem
K úvodním fotografiím: Junák - svaz skautů a
skautek ČR, středisko Broumov & spolupořadatelé,
Broumov – Infocentrum, Junák středisko Police nad
Metují pořádají v rámci programu „Máme rádi
Broumovsko“ vyhlášeného Agenturou pro rozvoj
Broumovska 3. ročník akce "Tři Špičáky
Broumovska 2010". Akce se uskutečňuje po tři
víkendy během května: 1.5., 15.5. a 29.5. s
pořadatelským obsazením paralelně všech Špičáků
každý víkend. Kdo chce, má tedy ještě jednu sobotu a

typ na výlet. Úvodní fotografie byly nafoceny na
uvedené akci 15.5.2010.
Opět 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 Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek 28.5.2010 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
v sobotu 29.5.2010 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
Jetřichov (svozy v pondělí)
31.5.2010

14.6.2010

28.6.2010

12.7.2010

26.7.2010

9.8.2010

Bělidlo a směr Hynčice
(svozy středa)
2.6.2010
16.6.2010

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.
Nevyměníš - nepojedeš!

http://www.vymentesiridicak.cz/

Podejte žádost o výměnu co nejdříve!

30.6.2010

14.7.2010

28.7.2010
Když rozbolí zuby

11.8.2010

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

29. –
30. 05.

MUDr. Petr
Houštěk

Poliklinika
Broumov

491 523 607

05. –
06. 06.

MUDr. Jaromír
Kopecký

17. listopadu
387, Police
nad Metují

602 304 594

12. –
13. 06.

MUDr. Libor
Kapitán

ZS
Meziměstí

491 582 381

19. –
20. 06.

Bc. J. N.
Ogriščenko dentista

ZS VEBA –
Olivětín 66,
Broumov

491 502 425

26. –
27. 06.

MUDr. Vjačeslav
Ogriščenko

ZS VEBA –
Olivětín 66,
Broumov

491 502 525

PŘÍSPĚVKY ORGANIZ ACÍ
Z činnosti TJ SOKOL Jetřichov
V neděli 2. května proběhla brigáda na úklid a
přípravu hřiště, které se zúčastnila většina členů a
nohejbalistů. Bohužel nepříznivé počasí neumožnilo
přípravu hřiště dokončit – nemohlo být doposud
uválcováno. I přesto se družstvo nohejbalu letos opět
účastní Okresního přeboru v nohejbalu.
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Zde jsou výsledky a rozpis:
30.4.2010 Velký Dřevíč – Jetřichov
14.5.2010 Dolní Radechová – Jetřichov
21.5.2010 Jetřichov – Jizbice
23.5.2010 Jetřichov – VOŠ Náchod
28.5.2010 Zbečník B – Jetřichov
04.6.2010 Jetřichov – N. Město

1:4
3:2
2:3

Zároveň tímto děkujeme Obci Jetřichov a jejím
zaměstnancům za úklid a úpravu okolí hřiště.
Za TJ Sokol M. Doležal

O 1. až 4. místo nebo 5. až 8. místo
se bude hrát 19.6.2010 a 26.6.2010

TJ SOKOL Jetřichov pořádá
v sobotu 12. června 2010
6. ROČNÍK

CYKLISTICKÉHO

MEMORIÁLU

JIŘÍHO NĚMEČKA

Start tradičně z hřiště TJ SOKOL
Prezentace do 13:30 hod.
Po dojezdu následuje posezení s hudbou
a občerstvením.

Dále připravujeme
na sobotu 10. července 2010
NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC
podrobnosti v dalším čísle a na plakátech.
TJ SOKOL Jetřichov

Z činnosti hasičů
20. března jsme uspořádali novou taneční zábavu, a
to Josefovskou. K tanci a poslechu hrála hudební
skupina DOTEKY pod vedením pana Beka z
Heřmánkovic. Bohužel, jak se nám již několikrát
potvrdilo, místní občané nejsou příliš nakloněni novým
akcím.
V dubnu proběhly brigády na údržbě hasičské
klubovny a na přípravě čarodějnic.
30. dubna jsme pořádali již tradiční pálení
čarodějnic. Akce se díky velmi příznivému počasí,

účasti několika místních čarodějnic a mnoha ostatních
návštěvníků velmi vydařila.
Místí mladí hasiči, podle pamětníků téměř po 30
letech, postavili májku, kterou poctivě celou noc na 1.
máje hlídali…… a uhlídali.
Doufejme, že v této tradici budou pokračovat i v
následujících letech.
Den na to jsme zajišťovali občerstvení na oslavě 1.
máje – 3. ročníku MF cupu.
Výbor SDH

ŠKOLNÍ STRÁNKY
MATEMATICKÝ KLOKAN
Naši žáci se každý rok účastní
mezinárodní

soutěže

MATEMATICKÝ KLOKAN, která
probíhá v dubnu v jeden den ve
všech účastnících se školách na světě. Kromě

prvňáčků se jí tradičně účastní všichni žáci.
Nejde

tu

o

nějaké

ceny

nebo

umístění.

Nejhodnotnější cenou pro žáky je, že si na
vlastní kůži otestují své matematické schopnosti
a logické uvažování. Mnozí z nich se tu poprvé
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setkávají s „velkým testem“ a s hodnocením, se

3. místo – Šálová Hana

kterým se budou

4. místo – Zelený David

setkávat i na vyšších stupních školy.

5. místo – Sobolová Tereza
Kategorie KLOKÁNEK (4. ročník) – věřte, že u ní
byste se zapotili…
1. místo (54 bodů) – Duchatsch Pavel
2. místo (24 bodů) – Krupičková Michaela

A jak to u nás dopadlo?
Kategorie CVRČEK (2. a 3. ročník):
1. místo – Kopáček Daniel a Hanzlík Václav
2. místo – Vacek Daniel
ZÁPIS DO ŠKOLY
4.2.2010 proběhl ve škole zápis dětí do prvního
ročníku. K dnešnímu dni je přijato 6 dětí,
1 požádal o odklad školní docházky. Jak
to tedy vypadá pro příští školní rok? Do
broumovských
škol
odchází celkem 5 dětí a
nám jich zůstane v
Jetřichově prozatím 15. Číslo to však
nemusí být konečné, po zkušenostech
z minulých let rozhodne až 1. září
2010.
Co však víme jistě, vyučovat se
budou nadále v jedné třídě 4 postupné
ročníky (1.-4.), které se dále dělí na

dvě studijní skupiny. Výuka probíhá v malém kroužku
7 – 8 žáků ze dvou ročníků. Kromě jetřichovských nám
příští rok přibude několik žáčků z okolí, kteří k nám
dojíždějí autobusem (Meziměstí, Hynčice, Ruprechtice,
Broumov).
Autobusové
spojení je zajištěno v
ranních i odpoledních
hodinách. V odpoledních
hodinách je v provozu
školní družina, kterou
mohou naši žáci využívat
zdarma. Pracovní doba ve
školní
družině
je
proměnlivá a řídí se
potřebami našich žáků.

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Příspěvek do zpravodaje – volby 2010
Vážení spoluobčané,
Již před čtyřmi lety jsem Vás na tomto místě oslovil
a informoval o tom proč jít k volbám. O to více si
myslím, že tato situace je dnes o něco vážnější, než
tomu bylo před lety. Kdo z Vás se alespoň trochu
zajímá o politiku anebo sleduje televizi, zjistil, že volby
již klepou na dveře. Nakonec jste také dostali volební
lístky, kde Vám termín voleb je připomenut. Jsme
každodenními svědky bojů o křesla v poslanecké
sněmovně. Jsou Vám předkládána jména kandidátu,
která se pohybují na předních místech na volebních
lístcích, kteří již prošli několika volbami, a kteří si již

dávno žijí v podivném virtuálním světě, navzájem se
urážejí a napadají tak intenzivně, až zapomínají dělat
politiku. Je až zajímavé, že všechny strany vědí jak náš
stát vyvést z krize, jak se vypořádat s korupcí apod.
Někteří občané jsou již však sliby otráveni, a jsou
přesvědčeny, že jít k volbám nic neřeší. Ano, je to
pravda. Když se nepůjde k volbám nic se nevyřeší a
politika zůstane taková, jaká je i se stejnými poslanci.
Ale naopak myslím si, pokud chcete něco změnit, je
třeba k volbám jít a zamyslet se, koho volit. Jak z
průzkumu vyplývá, je skoro jasné, že vítězem se stane
strana pravicová včele s občanskými demokraty (ODS)
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nebo levice včele se sociálními demokraty (ČSSD).
Změnit nebo trochu pomoci, je třeba volit takové
strany, které mají šanci se do poslanecké sněmovny
dostat a že je na čase, aby na naši politickou scénu
vstoupil někdo nový, kdo do ní vnese svěží vítr. Taková
strana tu již je a věřím, že své sliby bude plnit.

Proto Vás zvu, přijďte k volebním urnám a pokusme
se něco změnit. Začněme tedy u voleb.
Falta

Svátek matek v Klubu důchodců v Meziměstí
Pan Anonín Kohl byl požádán jetřichovskými
členkami Klubu důchodců v Meziměstí, aby články,
které posílá do Meziměstského Zpravodaje, posílal i do
Jetřichovského. Zde je tedy jeho příspěvek:
Na svém pravidelném
měsíčním setkání –
tentokráte
to
bylo
5.května 2010 – oslavil
Klub
důchodců
v
Meziměstí
Svátek
matek. Jednak proto, že
se to sluší, ale hlavně
také proto, že nás pány
ženy přežívají, takže
jsou v jistém věku ve
velké přesile. To si
mohu dovolit napsat jen proto, že se celá oslava (a
vlastně všechny schůzky Klubu) konala za všeobecného
humoru a přátelství. Ale sami bychom si asi nevystačili
a tak mezi nás přišly děti z mateřské školky ve Vižňově.
Zpívaly a hlásky docela ladily, tančily, aniž by zakoply,
recitovaly a předaly seniorům malé papírové dárečky,
které ve školce samy vyrobily. A musím uznat, že
sklidily potlesk zaslouženě. A nejen snažící se dětičky,
ale i jejich učitelky. Paní učitelka Jirásková a paní
ředitelka školky Chrástková dokázaly, že i děti z

mateřské školky umí rozdávat radost a potěšení. A tak
zase dostaly od dědečků a babiček něco sladkého, takže
nakonec byla radost asi vzájemná. A ještě jedna radost
rozjasnila tváře členů Klubu. Jak jsem se zmínil v
minulých článcích z činnosti
Klubu důchodců Meziměstí,
je jejich činnost závislá také
na sponzorech, kterým vždy
po
příslušné
akci
poděkujeme. A do našeho
Klubu pravidelně dochází
také několik důchodců z
Jetřichova. A tak se stalo, že
Obecní Úřad v Jetřichově
poslal teď právě také
sponzorský
dar
našemu
Klubu v Meziměstí. A tím pomohl možná víc, než
myslel. Klub pořádá každý rok v červnu autobusový
zájezd, kterého se Jetřichovští vždy také zúčastňují. V
letošním roce jsme již měli obavy, že se zájezd nebude
moci uskutečnit pro nedostatek financí. Obecní Úřad v
Jetřichově však situaci pomohl vyřešit a tak se již
všichni těší na zájezd do Kutné hory. Děkujeme.
Antonín Kohl
foto p.uč.Jirásková

Vzpomínka na zimu
V sobotu 20.února pořádal Spolek přátel koní
Jetřichov o.s. ZIMNÍ ODPOLEDNE S KOŇMI. Akce
proběhla na hasičském hřišti za účasti přibližně 30 dětí
a jejich rodičů z Jetřichova a blízkého okolí. Děti se
svezly v nákladních saních tažených plemenným
hřebcem Aldou a také si mohly vyzkoušet koňský
skiering za poníkem Bleskem. Skiering si mohli
vyzkoušet i za velkými koňmi, kteří k nám přijeli z
Martínkovic. Děti do 15 let dostaly zdarma občerstvení,
které sponzoroval Obecní úřad Jetřichov za což mu
děkujeme. Odpoledne se velice vydařilo nejen díky
příznivému počasí. Dík také patří celému
organizačnímu týmu, kterému odměnou byl spokojený
dětský úsměv.
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Za organizační tým předseda spolku Josef Vlach ml
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