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INFORMACE PRO OBČANY:
Když rozbolí zuby
Stomatologická lékařská pohotovost oblast Broumov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 09.00 - 11.00 hod.
05. a
06.07.
12. a
13.07.
19. a
20.07.
26. a
27.07.
02. a
03.08.
09. a
10.08.

16. a
17.08.

MUDr. Miloš
Pastelák
MUDr. Lukáš
Neoral ml.
MUDr.
Jaromír
Kopecký
MUDr. Lukáš
Neoral
MUDr. Libor
Kapitán
Bc. J. N.
Ogriščenko dentista
MUDr.
Vjačeslav
Ogriščenko

Sadová 44,
Broumov
ZS Police nad
Metují
17. listopadu
387, Police nad
Metují
ZS Police nad
Metují
ZS Meziměstí

491 524 334

třída
Soukenická 66,
Olivětín,
Broumov
ZS VEBA –
Olivětín 66,
Broumov

491 541 654
602 333 427
602 304 594

23. a
24.08.
30. a
31.08.
06. a
07.09.
13. a
14.09.

MDDr. Petr
Houštěk
MUDr. Dana
Kapitánová
MUDr. Daniel
Blažek
MUDr. Dana
Kapitánová

Poliklinika ZS
Machov
ZS, Meziměstí

602 333 466

ZS, Police nad
Metují
ZS, Meziměstí

491 543 844

491 582 381

491 582 381

Svozy komunálního odpadu
Jetřichov
Bělidlo a směr Hynčice
(svozy v pondělí)
(svozy středa)

491 541 654
602 333 452
491 582 381

7.7.2014

9.7.2014

491 502 425

21.7.2014

23.7.2014

491 502 425

4.8.2014
18.8.2014
1.9.2014

6.8.2014
20.8.2014
3.9.2014

15.9.2014

17.9.2014

Ahoj - dobrý den
Jmenuji se Tereza Sobolová mám 13 let, chodím na Masarykovu ZŠ do Broumova. K
narozeninám jsem dostala super kolo. Mám taky kamaráda, jmenuje se Martin Čepl, taky bude
mít narozky v září moc rád by taky dostal kolo. Jenže to je ten problém. Martin se narodil s
vrozenou vadou páteře. Jmenuje se to "Syndrom kaudalní dysgenese". Nemá několik
posledních obratlů, kostrč taky nemá a neměl kyčle. Doktoři v pražské nemocnici Motol ho
několikrát operovali, dostal umělé kyčle, lámaly a rovnaly mu nohy. Musel hodně cvičit a dost
času byl v nemocnici. Když jsem ho poznala jen se plazil a nohy táhl za sebou. Nikdo nevěděl
jestli bude sedět, nebo stát. Teď už chodí sice obtížně ale zvládá i chodit do školy a nejvíc si
pomáhá koloběžkou. Chodí se mu špatně, ale je bojovník a chce být hodně soběstačný. A proto
píšu tenhle dopis. Potřebovala bych vaši pomoc. Jeho nemoc je důvod proč nemůže jezdit na
běžném kole. Ale je takové kolo, které by mohl mít je to Handbike. Je to speciální kolo, kde se
šlape rukama. Takové kolo je drahé. Martin má něco našetřeno, ale to je málo, chtěla bych mu
pomoct, aby věděl jaké to je jezdit na kole. Jsem členem SDH Jetřichov a společně s ostatníma
sbíráme víčka s pet lahví. Handbike stojí 60 tisíc korun, je to dost peněz. Martinovi rodiče to
samy nezvládnou, ale společně to určitě zvládneme a Martin bude mít kolo, které bude hodně
využívat. Žijeme na vesnici a kolo je tady potřeba, aby mohl být samostatný. S rodiči a
sourozenci na výlet, do školy, do obchodu nebo jen tak jezdit, to by mohl. A hlavně by to pro něj
byla rehabilitace, kterou potřebuje a bude stále potřebovat, musí pořád řešit své zdravotní
omezení a Handbike by mu to ulehčil. Moc děkuji za víčka od pet lahví, která můžete nosit do
Smíšeného zboží v obci Jetřichov. 2. srpna se uskuteční 10. ročník Motoscuku Jetřichov,
25. října vás tímto srdečně zveme na Oldies Disco v kulturním domě s DJ Faltou, výtěžek
z obou akcí bude poukázán na transparentní účet Martina Čepla u KB č.ú.:
107-7640030277/0100. I vaše finanční pomoc bude vítána.
Děkujeme Tereza a manželé Sobolovi
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
PERLIČKY ZE ŠKOLNÍ LAVICE
Je červen a my všichni školou povinní už se vidíme
jednou nohou venku. Pro nás je to čas výletů, exkurzí
a také hodnocení toho, čeho jsme dosáhli, co se nám
podařilo a v čem bychom mohli být lepší.
Do našeho hodnocení jsme vtáhli i rodiče.
Uspořádali jsme pro ně netradiční třídní schůzku. Bylo
to spíš takové přátelské setkání všech – žáků, rodičů a
pedagogů. Šikulové ve svém
kroužku
připravili
výborné
jahodové dorty a osvěžující
nápoje z citronu a bylinek. My
dospělí jsme si k tomu uvařili kávu
nebo čaj. Sešli jsme se skoro
všichni. Pozvali jsme i budoucí
žáky s rodiči. Třída praskala ve
švech. Zhodnotili jsme školní rok a
řekli jsme si, co nás čeká v září.
Schůzka proběhla v milém a
přátelském ovzduší. Kéž se celý
příští školní rok odehraje v
podobném duchu.
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CO NAPSALY DĚTI

Výlet do Hynčic
V pátek jsme šli do pstruží líhně v Hynčicích. Viděli jsme tam pstruhy, žluté lišče a psa. Hráli
jsme hru v lese. Stříleli jsme na balonky ze vzduchové pistole. Nejvíc se mi líbilo lišče.
Honzík (1.)
Včelín ve Vernéřovicích.
Jeli jsme do včelína. Jeli jsme
nejdřív autobusem, pak jsme šli asi
kilometr a půl. Nejvíc se mi líbilo,
že jsem se dozvěděl něco o
včelách. Také jsem mohl ochutnat
z plástve med a pyl. Líbilo se mi,
že jsem viděl královnu a její sluhy
a vytáčecí stroj na med. Pak jsme
se povozili na koni. A ještě jsme
opékali vuřty. Taky jsme krmili
prasata bramborama. Nakonec
jsme vylezli na balíky sena a
vyvěsili pirátskou vlajku.
Matěj (3.)
Výlet do ZOO
Včera jsme jeli do ZOO. Cesta byla
strašně dlouhá a kostrbatá. Jeden kluk se
v autobuse pozvracel. Líbily se mi gorily a
zebry. Nejvíc se mi líbilo, jak nám dali na
ruku agamu a na krk živého hada. Standa(4.)
V ZOO byly surikaty a jedovatá ryba. Slon
tam hrál na harmoniku. Taky tam byla agama
a had nám lezl za krk. Byly tam antilopy a ty
se mi moc líbily, protože vypadaly jako naše
kozy. Doma se mě máma ptala, jak se mi to
líbilo. Moc se mi to líbilo!
Ondra (2.)
Včera jsme jeli do ZOO. Jeli jsme
autobusem. Nejvíc se mi líbil vodní svět. A
gorila byla srandovní. Největší zážitek byla
lanová dráha. K obědu jsem měla kukuřici.
Terezka (1.)
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Beseda na Obecním úřadě
V únoru jsme navštívili se školou OÚ v Jetřichově, abychom se dozvěděli něco o práci na
úřadě a zajímavosti o obci Jetřichov.
Obec Jetřichov je malá vesnička, má asi 460 obyvatel. V obci je ZŠ a MŠ, protéká zde řeka
Stěnava a Jetřichovský potok. Historické objekty se příliš nedochovaly, pouze zbytky Laudonovy
kaple.
V čele obce je p. starosta Jaroslav Doležal. Pomáhají mu zastupitelé a společně řeší
problémy obyvatel, co je možné zlepšit, jak přispět k rozvoji obce.
V poslední době bylo postaveno dětské hřiště, opravuje se antukové hřiště za školou. Obec
dohlíží na úklid obce, sekání trávy, osvětlení. Snaží se plnit přání svých obyvatel, tak aby byli
spokojeni a dobře se jim v obci žilo. Beseda s p. Hopjanovou byla pro nás zajímavá a těšíme se
na další setkání, kdy si budeme moci prohlédnout kroniky.
(p.uč. Matějová a žáci ZŠ)

PŘÍSPĚVKY ORG ANIZACÍ
TJ SOKOL Jetřichov
Rozpis a výsledky – Okresní přebor mužů ONS Náchod.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

kolo:
kolo:
kolo:
kolo:
kolo:
kolo:
kolo:

25.4.2014
2.5.2014
9.5.2014
16.5.2014
23.5.2014
30.5.2014
6.6.2014

Rychnovek - Jetřichov
Jetřichov - Zájezd
Jezbiny - Jetřichov
Jetřichov - Zbečník B
Jetřichov - D.Radechová
Jizbice - Jetřichov
Jetřichov - Jaroměř

5:0
5:0
4:1
2:3
2:3
2:3
5:0

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

kolo:
kolo:
kolo:
kolo:
kolo:
kolo:
kolo:

13.6.2014 Černčice B - Jetřichov 1:4
20.6.2014 Jetřichov - Babí
27.6.2014 Rasošky - Jetřichov
volno
5.9.2014 Jetřichov - VOŠ Náchod
12.9.2014 V.Dřevíč - Jetřichov
19.9.2014 Play-off

Reportáže z akcí
Dětský den 2014
Letošní celosvětově slavená akce pro děti naštěstí proběhla v klasickém datu 1. 6. v neděli
venku a nemuseli jsme se jako minulý rok uchýlit do kulturního domu. Počasí se vyvedlo a ani
nezapršelo. Dětský den se jako již tradičně pořádal v režii TJ Sokol Jetřichov na místním
nohejbalovém hřišti, které zrovna prochází dlouho potřebnou rekonstrukcí, což ale nevadilo
tomu, aby si děti s rodiči odpoledne užily.
Tento rok jsme se odvážili pozměnit skladbu disciplín pro děti a naplánovali jsme některé
nové atrakce jako hod na malý basketbalový koš, labyrint, házení mincí do potopené lahve
nebo překážkovou dráhu. Nechyběly ani pravidelně připravované aktivity jako slalom pro dva na
lyžích, lovení rybiček udičkou, BESIP, slalom s hokejkou nebo lukostřelba. I místní hasiči
uspořádali tradičně kvalitní zábavu v podobě stříkání se džberovkou na flašky a střílení ze
vzduchovek, takže letošní akce měla nádech novoty a zároveň se vsadilo na úspěšné a léty
prověřené atrakce.
Po odklizení některých stanovišť si děti zasoutěžily v populárním pojídání obřích koláčů nebo
soupeřily ve skákání v pytlích. Celou akci byla malým i starším dětem k dispozici obří
trampolína, jenž Martin Doležal zapůjčil z DM Ulita. Za půjčení jim tímto moc děkujeme a
myslím si, že tento druh zábavy přišel vhod a většina si atrakci opravdu užila. Nakonec hasiči
naplánovali oblíbenou pěnu, která minulý rok nemohla proběhnout díky deštivému počasí. Děti
jako vždy nezklamaly a řádění v pěně se mnohé zúčastnily. Rodiče vždy již očekávají
promočené potomky, takže sebou nosí náhradní oblečení anebo se s dětmi odeberou domů na
převlečení, což je důležité.
Průběžně se děti mohly zdarma stravovat a popíjet nealko u udírny, kde Dušan s Matoušem
servírovali teplé klobásy a uzené. I pro rodiče existovalo něco na posilněnou, včetně zázemí
s posezením, kde si mohli oddechnout, a myslím, že toho většina využila.
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Tento ročník nám bylo umožněno vypůjčit si ze zahrady MŠ lavičky, abychom měli dost míst
pro odpočinek a při té návštěvnosti, která nakonec byla, nám to obrovsky pomohlo. Na tuto akci
totiž dorazilo neuvěřitelných 80 dětí, což já nepamatuji a troufám si tvrdit, že od počátku
devadesátých let taková účast na dětském dnu nebyla. Když vezmeme v úvahu, že podstatná
část dětí dorazila s doprovodem (alespoň jeden rodič nebo prarodič) a při počtu všech lidí, kteří
pomáhali (bylo nás včetně pomáhajících hasičů 25) s organizací, tak se při této příležitosti sešlo
na hřišti minimálně 160 lidí, což je úctyhodné číslo a těší nás, že jste všichni dorazili v tak
hojném počtu.
I letos se za splnění všech disciplín dostávaly dárky a myslím, že nadílka laskomin a hraček
udělala dětem velikou radost. Chtěl bych proto nakonec poděkovat sponzorům, tedy Obci
Jetřichov, Jaroslavu Doležalovi, Václavu Pumrovi, Jaroslavu Novákovi, M. Salabové, SDH
Jetřichov a samozřejmě i TJ Sokol Jetřichov za finanční a materiální podporu této akce. Rovněž
chci poděkovat všem, kteří pomáhali s organizací akce a aktivně se zapojili, aby se vše zdařilo.
Letošní ročník se mimořádně vyvedl a budeme se těšit za rok na vaši návštěvu.
Za TJ Sokol Jetřichov napsal Filip Chráska
Cyklistický Memoriál Jiřího Němečka 2014 – 10. ročník
V sobotu po poledni 14. června 2014 dorazila na hřiště TJ Sokol Jetřichov bezmála
padesátka příznivců cyklistiky, aby vyrazili na trasu jubilejního, již desátého ročníku cyklistické
vyjížďky. Jubileum si žádalo speciální okruh, který byl letos veden okolo Teplických a
Adršpašských skal (cca 45 km). Kratší okruh pro méně zdatné byl pak veden osvědčenou
cyklistickou stezkou do Adršpachu a zpět přes Zdoňov.
I když ještě ráno pršelo, odpoledne se vyčasilo a kromě několika dešťových přeháněk
panovalo ideální cyklistické počasí. Nejen přespolní si pochvalovali značení a výběr trasy, kdy
si mohli prohlédnout naši krajinu zase z jiné perspektivy – panorama Krkonoš a Broumovských
stěn spolu s masivy skal nad Teplicemi a Adršpachem.
Všichni účastníci, včetně přítomných nejezdících příznivců, obdrželi speciální pamětní
tričko, jehož zhotovení sponzorovala Obec Jetřichov, za což jí patří poděkování. Pro všechny
bylo také připraveno skvělé občerstvení, o které se postaral Dušan s Matoušem, a také si
všichni mohli zazpívat za zvuků kytary.
V podvečer nás sice překvapila dešťová přeháňka, ale odměnou všem byla nádherná
dvojitá duha, což se také jen tak nevidí. Nakonec proběhlo improvizované promítání fotografií
ze všech deseti ročníků, kdy jsme si všichni uvědomili, jak ten čas letí … Následné posezení
s hudbou finišovalo až za tmy, kdy se všichni rozcházeli.
Tak jako u všech předchozích ročníků děkuji tímto všem, kteří svou účastí podpořili zdárné
konání této akce.
(Skupinové foto na titulní stránce, fotogalerie na webu obce)
Napsal Martin Doležal
Letní dovádění
Pátý ročník letní každoročně pořádané sportovně – kulturní akce se letos konal v sobotu 21. června
2013 od 13,00 hodin na hřišti v Heřmánkovicích. Letošním pořadatelem byl, jako každoročně, loňský
vítěz. Akce se jako každoročně konala ve znamení dne plného her, legrace, zábavy, dobrého jídla,
koncertů hudebních skupin a atrakcí pro nejmenší. Letos poprvé se klání zúčastnilo i družstvo sousedního
Dobrovolného svazku obcí Policka.
Celý den se nesl ve znamení olympijských her. Na počátku družstva složená ze zástupců jednotlivých
obcí nastoupila v uvítacím ceremoniálu, při kterém byl zapálen oheň her Malého letního dovádění. Po
uvítání všech zúčastněných hejtmanem Královéhradeckého kraje Bc. Lubošem Francem, starostkou
pořadatelské obce Heřmánkovice Mgr. Ludmilou Jansovou a předsedou DSO Broumovsko Karlem
Rejchrtem byly zahájeny soutěže v netradičních disciplínách – pásový dopravník s lidským pohonem,
přetahování lana s pružinou, hod na cíl, dopravování míčku rozkládacími tubusy do cíle, přiřazování
názvů fotografiím pískovcových útvarů z Teplických a Adršpašských skal, poznávání topografických
značek. Zápolení od počátku doprovázel soutěživý duch, týmy bojovaly ze všech sil a byly povzbuzovány
zástupci obcí, návštěvníky a rodinnými příslušníky.
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Po ukončení veškerých soutěží se družstva opět sešla při slavnostním nástupu a starostka
pořadatelské obce Heřmánkovice Mgr. Ludmila Jansová společně s předsedou DSO Broumovsko Karlem
Rejchrtem, všem soutěžícím poděkovali za maximální nasazení v soutěžích a fair play hru.
Pořadatelské obci patří velký dík za perfektní zázemí, skvělé občerstvení a doprovodné akce.
Nejmenší účastníci ocenili atrakci skákací hrad a možnost svézt se ve vozíku psích spřežení, která
neúnavně vozila děti stojící v dlouhé řadě. O zvukovou pohodu se postaral pan Zdeněk Hajpišl a celou
akci provázeli moderátoři pan Petr Cirkl a Pavla Hajpišlová. Je také potřeba vyzdvihnout sponzory,
kterými byli BEZEDOS s.r.o. Velké Poříčí, BRONAS s.r.o. Heřmánkovice, BSS s.r.o. Broumov, EURO
- EKOSERVIS a.s. Praha (bioplynová stanice Heřmánkovice), Lesní společnost Broumov Holding a. s.,
Marius Pedersen a.s. Hradec králové, Pivovar Broumov s.r.o., Broumov Olivětín, Svoboda – dopravní a
inženýrské stavby a.s. Meziměstí, Veba textilní závody a.s. Broumov a Kantorík Bohumil, Přibyl Jaroslav
a Slavíček Josef, Škoda Daniel – soukromí zemědělci Heřmánkovice.
Na závěr se konal koncert známé country skupiny Rangers, hrálo se k tanci a byl ohňostroj.
Už dnes se těšíme na další ročník Malého letního dovádění, které opět přinese příjemně strávené
odpoledne a nezapomenutelné zážitky.
Ing. Yvona Eliášová, koordinátorka DSO Broumovsko
Poznámka redakce:
Na tomto místě měl být původně článek Míry Sobola, nehrajícího kapitána zúčastněného
jetřichovského družstva, které na místě zvítězilo (foto na titulní straně).
Bohužel nejasná a zřejmě i nedodržená pravidla rozhodčími při soutěžení způsobila, že
bylo rozporováno pořadí určené na místě. Ačkoliv je to k nevíře, zatím poslední zpráva
k soutěži: „Pořadí ročníku 2014 dořešíme na členské schůzi DSO.“ …
TÝDEN PRO NAŠE DĚTI 8
14.7.2014 – VÝPRAVA NA OSTAŠ
 Sraz: 7:45, před budovou školy a školky
 Plán: Půjdeme na vlak do Ruprechtic, vyjedeme v 8:14, v 8:37 vystoupíme v České Metuji, výstup po
modré k pramenům Samaritánky, dorazíme do osady Ostaš, absolvujeme okruh na Ostaši,
Čertovo auto, Bludiště, Frýdlantská vyhlídka ad., vrátíme se do osady, občerstvíme se,
vyzkoušíme místní dětské hřiště a po odpočinku vyrazíme do Pěkova na autobus, odjezd
z Pěkova ve 12:46 – půl hodiny čekání v Broumově
 Příchod: rozchod v Jetřichově u KD po 13:30
 Peníze: cestovné, na svačinu a pití, případně oběd
15.7.2014 – SPORTOVNÍ DESETIBOJ DRUŽSTEV
 Sraz: 9:00 dolní antukové hřiště TJ Sokol
 utkání v tradičních i netradičních sportech. Soutěžit se bude v několika kategoriích o krásné ceny
vždy ve dvojkách podle věku a vyspělosti.
 Hlavním mottem bude zábava. Změřte své síly a ukažte, že jste kolektivní hráč.
 při nepřízni počasí se bude konat v budově KD v Jetřichově
 Občerstvení zajištěno
 Předpokládaný konec: 12:00 – 13:00
16.7.2014 – TEPLICKÉ SKÁLY VOLAJÍ
 Sraz: do 7:45, před budovou školy a školky
 Plán: Půjdeme na vlak do Ruprechtic, vyjedeme v 8:14, v 8:39 vystoupíme na zastávce Teplice nad
Metují – Skály, koupíme si lístky a nastoupíme na okruh do Teplických skal, projdeme celou
naučnou stezku Teplickým skalním městem, navštívíme Sibiř, Mariánské Stěny, pro otrlé navštívíme
Střmen, po absolvování horního okruhu návrat ke vstupu, odpočinek v zázemí skal, u stánků se
můžeme občerstvit. Odjezd domů vlakem ve 12:19
 Příjezd: ve 12:47 do Ruprechtic, rozchod v Jetřichově u školky po 13:00
 Peníze: cestovné, na vstupné (děti – 35,-Kč, dospělí - 70,-Kč; možnost množstevní slevy), dospělí na
svačinu nebo oběd, případné kapesné
17.7.2014 – DEN PLNÝ NÁPADŮ V.
 Sraz: 9:00, před kulturním domem
 Plán dne: Tvorba ručních výrobků z různých materiálů, různé pohybové aktivity na sále
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Příprava doplňků a zbraní na Středověkou párty
Společná výroba obědu a zákusku (kreativní vaření ve velkém)
Spousta zajímavých aktivit a pohybové hry pro odreagování
předpokládané ukončení akce mezi 13:00 a 14:00

18.7.2014 – MALÝ GEOPARK VE VIŽŇOVĚ
 Sraz: 8:30, před budovou školy a školky
 Plán: Vyjdeme po svých přes Loučnou do Ruprechtic, z Ruprechtic do lesa u Meziměstí a do
Vižňova, návštěva Geoparku ve Vižňově, pěšky do Meziměstí, z Meziměstí do Jetřichova přes
Bělidlo pěšky
 Všechny děti se rozdělí do družstev a budou plnit po cestě předem dané úkoly
 Na Bělidle u rybníka bude odpoledne před koncem vyhlášen výsledek hry
 Rozchod: po 13:00 na Bělidle, v Jetřichově mezi 13:30-14:00
 Peníze: na svačinu, případné kapesné, na něco dobrého v Meziměstí
19.7.2014 – STŘEDOVĚKÁ PÁRTY
 Sraz: 13:00, dolní antukové hřiště TJ Sokol
 Plán: Děti si donesou vyrobené předměty z dne plného nápadů a podle chuti se převléknou za
princezny, rytíře, apod.; jestli se jim bude chtít.
 Bude připravena pro jednotlivé týmy HRA NA HRDINY, kdy musí splnit několik úkolů a hádanek,
porazit pár nepřátel a příšer a nakonec skolit hlavního záporáka, aby získaly jeho poklad
 Večer proběhne ve znamení středověké muziky, tanců a středověkých společenských her
 Občerstvení zajištěno
 Předpokládaný konec: 19:00-21:00
Podmínky:
 Dítě musí být starší 6 let (jinak), musí mít pevnou obuv, oblečeno vhodně z hlediska počasí
 Děti mladší 6-ti let v doprovodu rodiče nebo jiné dospělé osoby
 Musíme být informováni o případných zdravotních komplikacích v zájmu dítěte
 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 12.–13.7. 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. Na akci spolupracuje sedmičlenný kolektiv schopných a aktivních dospělých a rodičů, kteří
vypomáhají s pořádáním jednotlivých akcí
 Celá akce je pod záštitou TJ Sokol Jetřichov a obce Jetřichov.
Filip Chráska

Podrobnosti budou plakátovány!
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