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Slovo úvodem
Konečně začalo období prázdnin a dovolených a
i počasí se, zdá se, umoudřilo. Sešlo se do tohoto
čísla poměrně dost příspěvků a tak nebudu zdržovat,
ať se můžete dát do čtení.
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

I N FO R M AC E P R O O B Č AN Y :
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za obec Jetřichov (konané 28.5 a 29.5):
číslo
26
9
4
6
15
17
13
21
24
18
1
20
23
25

Strana
Platné hlasy
název
celkem
v%
Občanská demokratická strana
49
20,41
Česká str.sociálně demokrat.
47
19,58
Věci veřejné
32
13,33
Komunistická str.Čech a Moravy
32
13,33
TOP 09
23
9,58
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
16
6,66
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
10
4,16
Suverenita-blok J.Bobošíkové
9
3,75
Dělnic.str.sociální spravedl.
7
2,91
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
6
2,5
OBČANÉ.CZ
5
2,08
Strana zelených
2
0,83
Česká pirátská strana
1
0,41
Strana svobodných občanů
1
0,41

Usnesení z veřejného zasedání ZO v Jetřichově ze dne 18.6.2010:
1.
2.
3.
4.

ZO schvaluje program veřejného zasedání.
ZO souhlasí s kontrolou usnesení z minulého zasedání ze dne 18.3.2010 bez výhrad.
ZO schvaluje zprávy finančního a kontrolního výboru bez výhrad (jsou přílohou usnesení).
ZO schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2009 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
s výhradami. Zároveň přijímá opatření k nápravě zjištěných nedostatků (jsou přílohou usnesení).
5. ZO schvaluje finanční zprávu o hospodaření obce k 31.5.2010 bez výhrad.
6. ZO schvaluje rozpočtová opatření – změny v rozpočtu bez výhrad.
7. ZO schvaluje navýšení rozpočtu školy o 25 000 Kč, příspěvek na dopravu 5000 Kč a převedení výsledku
hospodaření z roku 2009 do rezervního fondu.
8. ZO pro PO v Jetřichově schvaluje pro rok 2010 vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
9. ZO schvaluje výběr firmy p. Nováka na přestavbu bytu v domě č.p. 124.
10. ZO bere na vědomí opravu obecního chodníku u domu Renaty Polákové.
11. ZO schvaluje výměnu dveří a výloh v obchodě u pí. Salabové.
12. ZO bere na vědomí příspěvek SDH Jetřichov na oslavu 130-ti let od založení sboru. Jeho výše bude
stanovena v poměru k nákladům na tuto akci.
Svozy komunálního odpadu
Jetřichov (svozy v pondělí)
1 2 .7 .2 01 0

2 6 .7 .2 01 0

Bělidlo a směr Hynčice
(svozy středa)
1 4 .7 .2 01 0
2 8 .7 .2 01 0

9 .8 .2 0 10

2 3 .8 .2 01 0

1 1 .8 .2 01 0

2 5 .8 .2 01 0

6 .9 .2 0 10

2 0 .9 .2 01 0

8 .9 .2 0 10

2 2 .9 .2 01 0
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Když rozbolí zuby

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!

Stomatologická lékařská pohotovost oblast Broumov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 09.00 - 11.00 hod.
10. a 11.
MUDr. Jan
ZS Police nad 491 543 398
07.
Kubec
Metují
17. a 18.
MUDr. Dana
ZS Meziměstí
491 582 381
07.
Kapitánová
24. a 25.
MUDr. Josef
ZS Machov
491 547 139
07.
Práza
31.07. a
MUDr. Ladislav
Poliklinika
603 479 132
01. 08.
Růžička ml.
Broumov
07. a 08.
MUDr. Miloš
Sadová 44,
491 524 334
08.
Pastelák
Broumov
14. a 15.
MUDr. Petr
Poliklinika
602 333 466
08.
Houštěk
Broumov
21. a 22.
MUDr. Ludvík
ZS Police nad 491 541 654
08
Neoral
Metují
602 333 452
28. a 29.
MUDr. Jaromír
17. listopadu
602 304 594
08.
Kopecký
387, Police
nad Metují
04. a 05.
MUDr. Libor
ZS Meziměstí
491 582 381
09.
Kapitán
11. a 12.
Bc. J. N.
ZS VEBA
491 502 425
09.
Ogriščenko Olivětín 66,
dentista
Broumov

ŠKOLNÍ STRÁNKY
LETNÍ POZDRAV ZE ŠKOLY
Je konec školního roku a my se tradičně ohlížíme a
ptáme se:
Jaký byl ten letošní? Co dobrého přinesl? Z čeho
jsme se poučili? Co jsme se naučili? Jaké zajímavé lidi
jsme poznali? Jaká nová místa jsme navštívili?
Byly by to sáhodlouhé odpovědi. Každý z nás má, i
když podobné, přesto jiné dojmy. Dovolím si krátce
odpovědět sama za sebe:
Práce v jednotřídce je zvláštní a náročná. Snažili
jsme se splnit všechny úkoly, které jsme si předsevzali
a troufám si říci, že většinu jsme zvládli dobře.
Samozřejmě jsou věci, které se dají vylepšit, a je
důležité o nich vědět. Z nich se poučíme do budoucna.

Těší mě, že pojmy – přátelství, podpora, touha po
poznání, úcta, respekt, slušnost, tolerance – nejsou pro
nás jen prázdná slova. I když každý z nás občas
zakolísá nebo šlápne vedle, tu správnou cestičku
vždycky najde.
Přeji nám všem do budoucna ještě mnoho takových
školních roků …
… ale nejprve všem přeji krásné prázdniny plné
slunce, pohody, krásných zážitků a hlavně
odpočinku!
Básnička na prázdniny
Zamykám, zamykám školní třídu,
pero, sešit i bílou křídu.
Písmena, háčky čárky, křížky,
všechno co jsme četli z knížky
Jedničky, dvojky, trojky, nuly,
které jsme psali na tabuli.
Sešite, knížko nebojte se,
na podzim znovu sejdeme se.
Otevřem klíčem naši školu
a budeme zas všichni spolu!

Vytvořili jsme stabilní a kvalitní pedagogický
kolektiv, podporovaný všemi ostatními zaměstnanci
školy. Také kolektiv žáků ve škole je vyrovnaný a
nemusíme se již obávat velkých výkyvů, které v
minulosti ohrožovaly samotnou existenci školy.

PŘÍSPĚVKY ORGANI ZACÍ
Z činnosti hasičů
Dne 22. května 2010 od 13,00 hodin se na
hasičském hřišti v Jetřichově konala Okrsková hasičská
soutěž. Soutěže se zúčastnilo 5 družstev mužů a 2
družstva žen. Soutěž se skládala ze štafety a z útoku,
časy se sčítaly.
Pořadí bylo následující:
MUŽI:
1. místo Meziměstí celkový čas
101,3

2. místo Jetřichov
3. místo Nowa Wies
4. místo Vižňov
5. místo Ruprechtice
ŽENY:
1. místo Vernéřovice
2. místo Meziměstí
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136,0
150,42
165,41
168,15
175,66
212

Soutěž o láhev dobrého moku vyhrálo družstvo
mužů z Vižňova.
Mladí hasiči se začátkem června zúčastnili hasičské
soutěže o pohár starosty Hejtmánkovic.
Dále jsme se se starou stříkačkou zúčastnili soutěží u
příležitosti oslav 130. výročí v Hustířanech a v
Petrovicích. V Hustířanech jsme obsadili 3. místo a v
Petrovicích místo 1.
Začátkem července se chystáme na 130. výročí do
Lhoty u Červeného Kostelce.

Ve dnech 20. a 21. srpna 2010 budeme pořádat
oslavy u příležitosti 130. výročí od založení hasičů v
Jetřichově.
V pátek bude v kulturním domě slavnostní schůze,
po jejím ukončení zahraje k tanci a poslechu hudební
skupina MODEUS.
V sobotu dopoledne půjde vesnicí slavností průvod,
který vyvrcholí na hasičském hřišti soutěží o pohár
starosty Jetřichova. Zde budou k vidění hasičské
atrakce. K tanci a poslechu bude hrát skupina
Broumovanka a později hudební skupina DOTEKY.
Akce bude včas plakátována.
Výbor SDH

TJ SOKOL Jetřichov
Dětský den 2010
V neděli 30.5.2010 se opět povedlo uskutečnit povedlo (díky rozumnému počasí) realizovat koupání v
dětský den pod záštitou TJ Sokol Jetřichov na dolním pěně. Hlavně menší děti (ale i starší) si to výborně užily
antukovém hřišti. V minulém roce jsme díky deštivému a skotačily do poslední chvíle, než pěna došla. Děti se
počasí od tohoto záměru museli upustit a letos to taky rády povozily na koních Petra Kuneše, který zde
vypadalo skoro stejně. Na poslední chvíli se udělalo spolu s pomocnicemi vozil děti po celou dobu akce, za
lépe, vysušilo se hřiště a zábava pro děti mohla začít. V což mu mnohokrát děkujeme. Celkem se letos povedlo
rychlosti se podařilo vytvořit několik stanovišť, kde si sestavit deset stanovišť, kde děti za svůj výkon získaly
mohly děti zasoutěžit. Letos nechybělo klasické sladkosti nebo malé dárečky. K tomu hrála celou dobu
sestřelování plechovek a házení na klauna, se kterým dětská hudba a děti mohly popít tolik náchodské
jako každoročně pomohl učitelský sbor místní školy a malinovky, kolik se do nich vešlo a ochutnat klobásku s
školky. Pí. ředitelka se postarala o dráhu pro slalom s udírny. Pro starší a rodiče zde bylo také zařízeno
floorballem a po skončení soutěže zařídila s pí. občerstvení. Na konci si děti, které obešly všechny
Veverkou a učitelkami tradiční, ale vždy veselé a stanoviště, mohly vybrat hodnotnější dárek na památku.
zábavné skákání v pytlích, kde se tentokrát soutěžilo o
Ve finále se akce nadmíru zdařila, jelikož se
hodnotnější ceny, které do soutěže věnoval zúčastnilo dětského dne více než 45 dětí, které to určitě
místostarosta Jan Školník ml.
bavilo a je to pro všechny, kteří na této akci pomohli
Letos se mi povedlo konečně mezi stanoviště zařadit nebo se jinak podíleli, velký úspěch.
závodění pro dvojice na lyžích, které se ujalo a s
Ještě jednou bych chtěl poděkovat jménem svým a
menšími si je vyzkoušely i maminky. Také se stříhalo
jménem organizace TJ Sokol Jetřichov sponzorům: obci
se zavázanýma očima a děti mohly vyhrát drobné ceny
Jetřichov, SDH Jetřichov, p. Školníkovi, p. Doležalovi
jako korálky, sponky, nafukovací balonky a jiné Elektrosprint servis Jetřichov a p. Kunešovi.
drobnosti, které zakoupila obec Jetřichov. I letos se
Stejně tak děkuji všem nejmenovaným, kteří se na
soutěžilo v pojídání koláčů a děti si vyjedly několik
této
akci aktivně podíleli a bez jejich aktivní účasti by
dvacetikorun a pochutnaly si i s některými rodiči a
se tento Dětský den nemohl konat a udělat radost všem
pořadateli na výborných velkých koláčích.
Přišli nám opět pomoci hasiči, kteří zajistili již dětem.
(Foto z akce na úvodní straně)
tradiční střílení ze vzduchovek na terče a špalíčky a
také stříkání ze džberovky na lahve. Myslím si, že děti
Účastník Filip Chráska
si to užily a moc bych chtěl za to hasičům poděkovat.
Ale nejen za tyto stanoviště, ale také že se konečně
Cyklistický memoriál Jiřího Němečka - 6. ročník
V sobotu 12. června se uskutečnil již šestý ročník
tradiční cyklistické vyjížďky - Memoriál Jiřího
Němečka. I letos počasí přálo (až moc), a tak se na
okruh Broumovskem vydalo čtyřicet cyklistů. Každý si
mohl zvolit trasu, podle toho, na co se cítil. Hlavní
okruh přes Ameriku, Křinice, Broumov, Olivětín,
Janovičky, Heřmánkovice a Hynčice absolvovala v až
nesnesitelném vedru necelá třetina účastníků.
Ostatní zvolili menší či větší zkrácení spojené
většinou s občerstvením. Po dojezdu následovalo na

hřišti TJ Sokol posezení s občerstvením a
reprodukovanou hudbou.
Tradičně do Jetřichova přijeli i cyklisté z Hradce
Králové, aby mohli obdivovat krásy našeho kraje a
vzpomenout na Jiřího Němečka. Děkujeme všem za
účast a vzpomínku a už se těšíme na další ročník.
(Foto z akce na úvodní straně)
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Za pořadatele M. Doležal

TÝ DEN P RO N AŠ E DĚT I 4 – 1 9. 7.2 01 0-2 4. 7.2 01 0
Supí skály / Jiráskovy skály 19.7.2010
•
•

•
•
•

Sraz: 7:00, před budovou školy a školky
Program: 7:20 odjezd autobusem z Jetřichova do Teplic nad Metují na zastávku na Kamenci, odtud
vystoupáme k lanovce a půjdeme dále do Supích skal. Po prozkoumání roklí a divokých skal si dáme
odpočinek ve Studnici u Zámku, kde je dětské hřiště a malá lezecká stěna pro děti. Vystoupíme na hrad
Bischofstein a vrátíme se po hřebenu Jiráskových skal zpátky do dolní části Teplic nad Metují, kde se před
odjezdem zpátky posilníme Na Rybárně
Odjezd: z Teplic nad Metují, Na Rybárně v 12:46 s přesedáním ve Starkoči.
Příjezd: do Jetřichova v 13:07. Rozchod u KD.
Peníze: na cestovné (max. 20 Kč), na svačinu, případné kapesné

Dětský desetiboj 20.7.2010
•
•

•
•
•

Sraz: 10:00, hřiště TJ Sokol Jetřichov (dolní antukové hřiště)
utkání v tradičních i netradičních sportech. Soutěžit se bude v několika kategoriích o krásné ceny. Hlavním
mottem bude zábava.
při nepřízni počasí se bude konat v budově KD v Jetřichově
Občerstvení zajištěno
Konec akce: 13:00

Údolím řeky Metuje 21.7.2010
•
•

•
•
•

Sraz: 6:30, před budovou školy a školky, případně nabereme cestou
Program: 7:12 odjezd vlakem z Ruprechtic do České Metuje, kde si projdeme řeku. Pak vystoupáme přes
osadu Vlásenka až na vyhlídku na Vysokém Kameni, kde si zahrajeme poznávací hru. Po odpočinku ve
Stárkově se vydáme do Maršovic, kde se zase napojíme na malebné údolí řeky Metuje. Cestou
prozkoumáme nejen ještě divokou řeku, ale taky zříceninu hrádku Vlčinec. Také mineme nejstarší
železniční tunel na Broumovsku mezi Žďárem a Polickou zastávkou. Vylezeme v dolní části Velkých
Petrovic až dojdeme na nedalekou zastávku Police nad Metují.
Odjezd: z Police nad Metují vlakem v 12:08
Příjezd: do zastávky v Ruprechticích 12:48. Rozchod u školky po 13:00.
Peníze: na cestovné (max. 35 Kč), svačinu, případné kapesné

Den plný nápadů 22.7.2010
•
•
•
•
•

Sraz: 9:00, před tělocvičnou TJ Sokol
Plán dne: Výroba ručního dárku pro rodiče (výběr z několika variant)
Společná výroba obědu a zákusku
Spousta zajímavých aktivit
předpokládané ukončení akce ve 14:00

Z Broumova do Police 23.7.2010
•
•

•
•
•

Sraz: 8:00 před budovou školy a školky
Program: 8:25 odjezd autobusem z Jetřichova do Broumova, kde vystoupíme u hotelu Veba. Pak kolem
hřiště Slovanu a po polních cestách do Křinic, odkud dojdeme až na Ameriku. Kde si dáme lehčí pauzu.
Další zastavení bude na Hvězdě, kde se občerstvíme. Pak půjdeme po hřebeni Broumovských stěn do
blízké Kovářovy rokle, kterou sejdeme až na úplný konce do chatařské kolonie v Hlavňově, odtud po
silnici Bělý/Hlavňov – Police nad Metují a polní cestě až do Police nad Metují na náměstí. Po návštěvě
cukrárny vyrážíme z místního autobusové nádraží směr Broumov.
Odjezd: z Police nad Metují autobusem v 12:55
Příjezd: v Jetřichově v 13:30. Rozchod u KD v tutéž dobu.
Peníze: na cestovné (max. 30 Kč), na svačinu, případné kapesné

Hasičský den 24.7.2010
•
•

•
•

Sraz: 8:30 na horním hasičském hřišti
Program: Děti si vyzkouší práci s požární technikou. Zasoutěží si ve střelbě ze vzduchovky, džberovce,
útoku, hašení a dalších aktivitách. Všechno pod dohledem hasičů z našeho SDH Jetřichov. Mezi
soutěžením bude zajištěno občerstvení. Poté společné opékání buřtů u táboráku a jiných pochutin.
při nepřízni počasí se bude konat překvapení
předpokládaný konec v 13:00 ???

Podmínky:
•
•

Dítě musí být starší 6 let, musí mít pevnou obuv, oblečeno vhodně z hlediska počasí
Musíme být informováni o případných zdravotních komplikacích v zájmu dítěte
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•
•

Doporučujeme uvést do přihlášky kontakt na rodiče, kvůli případným změnám
Konání jednotlivých dnů je limitováno účastí min. 5 dětí, jinak se akce nekoná!

Přihlášení:
•

Přihlásit svoje dítě/děti či sebe jako doprovod můžete na jednotlivé dny nebo na celý týden pomocí
nezávazné přihlášky. Přihlášky jsou umístěné na OÚ Jetřichov či máte možnost vyplnit přihlášku osobě, jež
bude obcházet obec. Nezaručujeme ale, že se zastavíme všude.

Dotazy a záštita:
•

Celou akci pořádá Filip Chráska a Ing. Marta Hopjanová, na které bude pro případný zájem uveden
kontakt
Celá akce je pod záštitou TJ Sokol Jetřichov a obce Jetřichov a SDH Jetřichov.

P Ř Í S P Ě V K Y OB Č AN Ů
Náš výlet
Klub důchodců v Meziměstí, kam docházejí jednou znamená, který oltář je zasvěcen horníkům a který je
ze měsíc i důchodci z Jetřichova naplánoval na 9. zase řemeslníkům nebo který je zase zasvěcen radním
června 2010 celodenní výlet do Kutné Hory. Ve středu města. Bylo tam, co které krásně zdobené barevné okno
ráno v 6 hodin už byl plný autobus a vyrazili jsme na znamená apod. Byly tam popsány všechny obrazy i ten
výlet. Sluníčko nám svítilo, nálada byla výborná. Na horník, který tam je jako svatý.
devátou hodinu
A po prohlídce
jsme byli předem
jsme
ještě
objednáni
v
navštívili muzeum
Sedlci u Kutné
kočárků. Bylo jich
Hory
do
tam údajně 140 a
Kostnice. Tam už
ještě prý mají
na nás čekali.
další
doma.
Měli jsme to i s
Každý kočárek se
podrobným
musí opravit a
výkladem
o
nachystat
aby
historii,
o
mohl na výstavu.
současnosti i o
Protože jsme byli,
plánech jak to
starší a pokročilí,
bude vypadat za
tak některá ty
několik let. Dost
kočárky
jsme
velkou
atrakcí
sami před 50 až
bylo i to, že kdo
60 ti lety vozili.
nemohl
po
Jen těch panenek
schodech, tak ho vezli takovým výtahem, co jezdí po a peřinek a všechno nažehlené a naparáděné a byly tam
schodech pro vozíčkáře. Ale nahoru to pana Kohlu i hračky z našeho mládí. A zase bylo plno smíchu a
nevyvezlo. Je to jenom do 220 kg. A tak v té hrobce veselí. Některé ty komentáře nejde ani opakovat.
bylo i dost veselí a zábavy.
A pak naše cesta už vedla k domovu. Ještě jsme se
Pak jsme šli do chrámu Panny Marie. A výklad nám stavili na pozdní oběd v Libřici. Měli jsme
podal sám ředitel informačního střediska Kutné Hory. knedlíčkovou polévku a svíčkovou, nebo knedlo vepřo
Mohli jsme, kdo chtěl, vylézt po schodech i na půdu zelo. To podle toho, co kdo rád.
kostela. Být v kostele na půdě, tak to je taky zážitek. To
No a spokojeni na duši i na těle jsme se vrátili
se hned tak někomu nepovede. A dívat se na oltář z navečer plni dojmů domů. A v klubu důchodců v
výšky.
Meziměstí se sejdeme zase každou první středu v
Další naše cesta vedla do chrámu sv. Barbory. Je to měsíci. A na výlet pojedeme zase zas až za rok.
velice slavná Bazilika. Tem už jsme průvodce neměli,
Ale už teď se všichni těšíme.
ale dostali jsme do ruky napsaný podrobný výklad
Marie Chaloupková Bělidlo
prohlídky a mohli jsme si jít každý sám. Bylo tam
podrobně popsáno, co která socha a její symbol
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