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Úvodní snímky: Májová besídka, bouřkový mrak
nad Krokonošemi při západu slunce

INFORMACE PRO OBČANY:
Usnesení z veřejného zasedání OZ v Jetřichově ze dne 25. 3. 2011
1.
2.
3.
4.

ZO schvaluje program veřejného zasedání bez výhrad.
ZO souhlasí s kontrolou usnesení z minulého veřejného zasedání ze dne 22.12.2010 bez výhrad.
ZO schvaluje zprávy finančního a kontrolního výboru bez výhrad /jsou přílohou k usnesení/.
ZO schvaluje rozpočet obce pro rok 2011 s doplněním o položku v příjmech 4111 ve výši 2300,- Kč
a ve výdajích o paragraf 6149 ve stejné výši./návrh rozpočtu je přílohou usnesení/. Rozpočet byl
schválený jako schodkový ve výši příjmů 5.602.267,- Kč a výdajů 5.602.267,- Kč s dofinancováním
zůstatkem roku 2010 ve výši 717.437 Kč.
5.
ZO schvaluje rozpočtový výhled na základě doporučení finančního výboru pro rok 2013 /je přílohou
usnesení/.
6.
ZO Jetřichov ověřilo dle § 54 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. předložený Územní plán Jetřichova a
konstatuje, že je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR ze dne 20.7.2009 a s platnou ÚPD
vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
7.
ZO vydává Územní plán Jetřichova podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu za použití ustanovení § 43 odst. 4 tohoto zákona a § 171
zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), dle předlohy.
8.
ZO schvaluje dar neziskovým organizacím TJ Praha zrakově postižení 6000,- Kč, Klubu důchodců
v Meziměstí 5000,- Kč a občanskému sdružení zdravotně postižených v Broumově 5000,- Kč.
9.
ZO schvaluje členský příspěvek pro DSO Broumovsko a MAS Broumovsko+.
10. ZO schvaluje dar 5.000,- Kč pro DSO Broumovsko na organizaci koncertů v kostelech
Broumovska.
11. ZO schvaluje narovnání s p. Gritzem jako bývalým nájemcem restaurace u Sv. Magdalény za
zhodnocení pronajatých prostor ve výši 130000 Kč a zároveň schvaluje koupi vybavení pro
restauraci ve výši 55000,- Kč.
12. ZO schvaluje nové nájemné restaurace Svaté Magdaleny ve výši 7000,- Kč, z toho 5100,- Kč činí
samotné nájemné prostor a 1900,- Kč je částka za pronájem zařízení a vybavení kuchyně a baru.
13. ZO schvaluje úhradu nájemného pro nového nájemce od 1.5.2011 s tím, že pokud nový nájemce
skončí svoji činnost do konce letošního roku, prominuté nájmy za březen a duben doplatí obci
v plné výši.
14. ZO schvaluje pokračování realizace projektu kanalizace obce Jetřichov
15. ZO souhlasí s pokračování projektu Obnovy veřejného prostranství v obci Jetřichov a podání
žádosti o dotaci k tomuto projektu na MAS Broumovsko+.
16. ZO bere na vědomí nabídku p. Nováka na opravu schodů u obchodu.
17. ZO souhlasilo s odpovědí na žádost o změně společných katastrálních hranic obcí Jetřichov a
Hejtmánkovi zastupitelstvu obce Hejtmánkovice. Po seznámení s novými okolnostmi není nutná
změna katastrální hranice.
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28. 29. 05.
04. 05. 06.
11. 12. 06.
18. 19. 06.
25. 26. 06.

Když rozbolí zuby
Stomatologická lékařská pohotovost oblast Broumov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 09.00 - 11.00 hod.
(květen – červen 2011)
MDDr. Petr Houštěk Poliklinika Broumov
602 333 466
491 541 654
MUDr. Lukáš Neoral ZS Police nad Metují
602 333 452
MUDr. Jaromír
17. listopadu 387,
602 304 594
Kopecký
Police nad Metují
MUDr. Libor Kapitán ZS Meziměstí
491 582 381
Bc. J. N. Ogriščenko ZS VEBA Olivětín 66,
491 502 425
- dentista
Broumov

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/oblast-broumov-32259/

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

30.5.2011
13.6.2011
27.6.2011

11.7.2011
25.7.2011

1.6.2011
15.6.2011
29.6.2011

13.7.2011
27.7.2011

ŠKOLNÍ S TRÁNKY

ŠKOLNÍ JARNÍ KALENDÁŘ
S dětmi jsme se podívali, co o jaru říkají lidové pranostiky:
Studený máj
– v stodole ráj
Před Servácem není léta,
Po Serváci s mrazy veta.

Když máj vláhy nedá,
Červen se předá

Suchý květen
– suchý rok.
Svatá Žofie (15.5.)
Políčka často zalije.

Děti mateřské školy a žáci základní školy oslavili příchod jara tradiční májovou besídkou
6. května v kulturním domě. Svým vystoupením chtěli poděkovat svým maminkám za
lásku a péči, kterou jim denně poskytují a ukázat jim, jak moc je milují, i když je někdy
trochu zlobí…ale takové už děti jsou.
Chtěla bych také poděkovat, jak dětem za jejich píli při nacvičování, tak i učitelkám za pečlivou
přípravu.
V organizaci školy a školky došlo v tomto měsíci ke změně, jak už jste jistě mnozí zaznamenali.
Rozloučila se s námi vedoucí školní jídelny paní Hana Machová, která odešla do důchodu.
Chtěla bych jí moc poděkovat za spolehlivost a dobrou práci, kterou tu po několik let odváděla.
Na její místo nastoupila paní Irena Ostradecká, která bude jistě v její práci zdárně pokračovat.
V otázkách týkajících se stravování se tedy obracejte již na novou vedoucí.
V mateřské škole probíhá pravidelně v květnu zápis dětí pro školní rok 2011/2012. Předběžný
průzkum naplněnosti naší školky ukazuje opět na to, že zájemců o docházku je víc, než
můžeme přijmout. Upozorňuji proto všechny rodiče, aby si včas podali přihlášku a aby se
seznámili s kritérii pro přijímání dětí. Přihlášky i bližší informace získáte v MŠ u p.uč. Venclové
(tel. 491582423).
Provoz mateřské školy bude během hlavních školních prázdnin omezen z důvodu dovolených a
plánovaného malování. Školka a školní jídelna budou uzavřeny od 18.7. do 12.8. Běžný provoz
začne opět v pondělí 15.8.
Co nás ještě do konce školního roku čeká? V květnu plánujeme návštěvu místní knihovny a
besedu s knihovnicí p. Doležalovou. Navštíví nás pracovníci policie ČR se zajímavým
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povídáním pro malé školáky. 24. června pojedeme na společný školní výlet do Šťastné země
v Radvánovicích u Jičína. Kromě prázdninového malování se můžeme těšit na nový nábytek
v mateřské škole.
A pak už zbývá jen sklidit plody naší celoroční práce v podobě vysvědčení a rozloučit se
s předškoláky poslední školní den s povzdechem: …to to zase uteklo!
Mgr. Marie Hanzlíková

PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍ
TJ SOKOL Jetřichov

Na konci dubna proběhla brigáda na úklid a přípravu hřiště. Následně se povedlo hřiště i
uválcovat: Družstvo nohejbalu se letos opět účastní Okresního přeboru v nohejbalu.
Rozpis a výsledky – okresní přebor sever:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

kolo: 22.4.2011 Jizbice - Jetřichov
3:2
9. kolo: 17.6.2011 Zájezd - Jetřichov
kolo: 29.4.2011 Jetřichov - Zájezd
3:2 10. kolo: 24.6.2011 Jetřichov - D.Radechová
kolo: 6.5.2011 D.Radechová - Jetřichov 3:2 11. kolo: 1.7.2011 VOŠ Náchod kolo: 13.5.2011 Jetřichov - VOŠ Náchod 1:4 12. kolo: 26.8.2011 Jetřichov - V.Dřevíč
kolo: 20.5.2011 V.Dřevíč - Jetřichov
4:1 13. kolo: 2.9.2011 Zbečník B - Jetřichov
kolo: 27.5.2011 Jetřichov - Zbečník B
14. kolo: 9.9.2011 Jetřichov - Libchyně
kolo: 3.6.2011 Libchyně - Jetřichov
Play off: 16.9.2011 a 23.9.2011
kolo: 10.6.2011 Jetřichov - Jizbice
http://nohejbal.org/index.php?option=com_content&task=view&id=272&Itemid=121

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

TJ SOKOL Jetřichov pořádá
v sobotu 18. června 2011
7. 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 úterý 5. července 2011
NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC
podrobnosti na plakátech.
TJ SOKOL Jetřichov
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18.7.2011 – Z JETŘICHOVA NA HVĚZDU
•
Sraz: 8:30, před budovou školy a školky
•
Plán: 8:30 – Odchod od školky nahoru po obci – děti se mohou připojit u svých domů.
Výšlap na Honský Špičák – Laudonovy valy– po hřebeni k chatě Hvězda – dolů po
schodech do Ameriky – kolem křinické křížové cesty – kaplička – Pasa - Jetřichov
•
Příchod. 15.00 rozchod po cestě vesnicí a u školky
•
Peníze: na svačinu a pití, případně oběd
19.7.2011 – DĚTSKÝ DESETIBOJ II.
•
Sraz: 9.00 dolní antukové hřiště TJ Sokol
•
utkání v tradičních i netradičních sportech. Soutěžit se bude v několika kategoriích o
krásné ceny. Hlavním mottem bude zábava. Změřte po roce své síly.
•
při nepřízni počasí se bude konat v budově KD v Jetřichově
•
Občerstvení zajištěno
•
Předpokládaný konec: 12:00 – 13:00, občerstvení zajištěno
20.7.2011 – NA KLUČANCE POD OSTAŠEM TANČÍ VÍLY
•
Sraz: 7:00, před budovou školy a školky
•
Plán: odjezd v 7:19 směr Teplice nad Metují, přestup do Dědova v 8:00, výstup údolím
Klučanka na Hejdu, z Hejdy do Kočičích skal, skrz Labyrint na Kočičí hrad a zpět,
zastávka v autocampu Pod Ostašem na svačinu a houpačky, autobusem z Pěkova
v 13:08
•
Příjezd: 13:39 na zastávku v Jetřichově a rozchod
•
Peníze: cestovné, na svačinu, případné kapesné
21.7.2011 – HOROLEZENÍ V ULITĚ
• Sraz: 8:00 před budovou školy a školky
•
Plán: odjezd 8:20 z Jetřichova autobusem, příjezd do Broumova v 8:30, lezení od 9:00
•
Pro děti, které zrovna nepolezou, zábavný program v parku za MěÚ Broumov
•
Potřeba písemného souhlasu rodičů, že může dítě lézt
•
Příjezd: 12:30 na zastávku v Jetřichově a rozchod
•
Peníze: cestovné, vstupné: 15 Kč, na svačinu, případné kapesné
22.7.2011 – DEN PLNÝ NÁPADŮ III.
•
Sraz: 9:00, před tělocvičnou TJ Sokol
•
Plán dne: Tvorba ručních výrobků z různých materiálů
•
Společná výroba obědu a zákusku (kreativní vaření ve velkém)
•
Spousta zajímavých aktivit
•
předpokládané ukončení akce ve 14:00
23.7.2011 – INDIÁNSKÝ DEN
•
Sraz: 13:00 budova školy a školky
•
Plán: výprava za dobrodružstvím po indiánské stezce se zakončením celého týdne
•
oblečení a obuv vhodná do přírody podmínkou
•
Rozchod v 19:00 před budovou školy a školky
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
•
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 9.–10.7. máte
možnost vyplnit přihlášku osobě, jež bude obcházet obec. Nezaručujeme ale, že se
zastavíme všude.
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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.
Zpráva o činnosti mladých hasičů
Mladí hasiči děkují za pomoc při sběru druhotných surovin všem občanům dne 23.4.
Zvláštní dík patří p. Janouškovi, který přispěl, jak samotnou prací při sběru, tak velkým
množstvím surovin. Nemalé peníze takto získané, použijeme k nákupu sportovního oblečení.
Při sběru pomáhali: p. Retr, p. Mareš, p. Janoušek, p. Krupička a děti Jirka a Hana Šálovi, Josef
Volf, Míša Krupičková, Tereza Sobolová, Daniel Vacek, David Zelený, Eliška Mervartová,
Radek Bastl, Nela Volhejnová a moje maličkost.
26.4. jsme byli na prohlídce u profesionálních hasičů v Broumově, kde nám byl přednesen
výklad o jejich práci, a přitom nám předvedli techniku. Trénujeme pož. útoky, nejprve bez vody,
potom s vodou. Dětem se to líbí a jsou nadšené.
Sobol. M
PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Posezení v Magdaleně.
Už je jaro, práce na zahrádce a tak jsme se při posledním cvičení v Sokole dohodli, že už
cvičení přerušíme a začneme zase až na podzim. Ale na závěr, že ještě uspořádáme
12. dubna 2011 malé posezení v hospodě u "Magdaleny".
Sešlo se nás 15 děvčat – některé se omluvily – ale to nic neubralo na dobré náladě. Na
oslavu jsme si dali dobrou večeři, pokud možno každá něco jiného. Naše cvičitelky převzaly od
nás poděkování a malý dáreček. Střídaly se celou zimu a snažily se, abychom přes tu zimu moc
nepřibraly na váze.
Poděkování si zaslouží všichni, kteří se cvičení věnovali. Heslo "V zdravém těle – zdravý
duch" platí jistě i v dnešní době. A mít pocit, že pro to své tělo něco dělám, je jistě také jen
dobře.
Na shledanou na podzim v kulturáku ...
Marie Chaloupková Bělidlo
Starý škrpál
V sobotu 2. dubna 2011 pořádali Egzoti s.r.o zase jednu ze svých oblíbených akcí "Starý
škrpál". U Abelyů v garáži jsme měli sraz a občerstvení na startu našeho pochoďáku. Startovné
bylo určeno na 30,- Kč a tak jsme se mohli posilnit na dalekou cestu do neznáma. Chleba se
sádlem a s cibulí nebo kyselou okurkou. Pivečko, víno, nebo i něco málo ostřejšího.
Počasí nám přálo. Účastníků bylo celkem 43 a to jsme nepočítali děti. Nejdříve bylo jako již
tradičně focení. Účastníci v dobových kostýmech a patřičně vybaveni "starými škrpály" a
batůžky mohli vyrazit. Plán byl na celodenní výlet.
Šlo se po silnici, přes pole, lesem až do Křinic do hospody "U Sládka". Cestou bylo hodně
veselo a tam byl plánovaný oběd. Jen co jsme si chvíli sedli na židli, snědli oběd a odpočinuli,
už nám náš milý Diskžokej pustil muziku a byl taneček a volná zábava. Sluníčko nám hřálo a
tak se někteří šli opalovat na terasu.
A navečer než slunce zapadne, tak jsme měli za úkol se vrátit k Suchánkovům na večeři.
Došli všichni a s dobrou náladou. Dorazil i ten náš divokej Diskžokej a zase bylo veselo,
pivečko a taneček. Byl to moc hezky prožitý den.
Poděkování patří všem a organizátorům za starost ještě zvlášť...
Marie Chaloupková Bělidlo
0 ročník turnaje jetřichováků v kulečníku
16.4. 2011 se místní nadšenci kulečníkové sportu sešli v místní Mekce karambolu v
pohostinství u Seidlů, aby porovnali své umění v nultém ročníku Jetřichov Cupu. Nápad na
uspořádání turnaje dostali Joskové Pejchal a Novák njml. Slovo dalo slovo a zde je krátká
zpráva.
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U zeleného stolu se sešlo 11 „místních“ matadorů, včetně jedné slečny. Turnaj měl vysokou
úroveň, nebyla nouze o překvapivé výsledky. Leckdy byla výše dosaženého skóre a následný
výsledek zápasu čistě v rukách štěstěny. Zápolení se neslo v duchu FAIR PLAY, tudíž rozhodčí
měli nenáročnou službu.
S přibývajícím časem zrychlil mistr pípy pan Seidl krok, což se neblaze podepsalo na
výkonech některých sportovců. Vše se snažila zachránit paní Seidlová, jejíž guláš snesl
nejpřísnější měřítka evropské unie. DĚKUJEME. V průběhu turnaje došlo k debatě, jejímž
výsledkem bylo konstatování, že Tomáš Řepka je sice nadstandardní obránce, ale zároveň
hroznej rapl.
Jeden z favoritů si dokonce odběhl na zelený trávník do Meziměstí, kde si odkoučoval
fotbalový zápas. Při návratu byl překvapen pokročilou a veselou atmosférou turnaje.
Před 21 hodinou jednatel a předseda turnaje sehráli v exhibičním tempu finálový zápas,
který byl vyvrcholením turnaje.
Turnaj vzbudil zájem místních občanů, kteří jej podpořili návštěvou. Dík za fandovskou
podporu. Zde jsou výsledky:
1. Milan Škorpík, 2. Josef Pejchal ml., 3. Josef Andrš, 4.Josef „Komár“ Novák, 5. Mirek
Retr, 6. Verča „Kikina“ Kousalová, 7. Kamil Linhart, 8. Lukáš Mervart (startující na divokou
kartu), 9. Oto Havlík, 10. Filip Chráska (nečekaný účastník), 11. Joska Novák njml.
Díky všem za podporu a sponzorské dary: Jan Školník, Restaurace Sv.Magdalena, Josef
Pejchal ml., Mirek Retr, Kamil Linhart, Oto Havlík.
Ps.: Autor reportáže děkuje panu Týfovi, jenž ho kdysi naučil začínat „dvackou přes roh“
Více fotek na http://jet.rajce.idnes.cz/nulty_turnaj_jetrichovaku_v_kulecniku/

První jetřichovák bojovníkem v ringu
23.4 2011 jsme se vypravili do Libčice nad Vltavou podpořit místního sportovce Jirku Jílka.
Tento náš spoluobčan se dal na chlapský sport jménem BOX. Jirka trénuje již přes půl roku
v centru místních boxerů BCB Broumov. V Libčici ho čekal první soutěžní zápas v jeho zatím
krátké kariéře. Příprava byla tvrdá, kilometry naběhané po pastvinách by mu záviděl i Rocky
Balboa. Jirka je tvrďák, tak se toho nebojí.
Turnaj byl dlouhý, 44 zápasů, Jiří boxoval 32, tudíž nás zadky pěkně bolely. Zápas měl
nakonec poměrně nečekaný průběh. Jirka bojoval statečně, rozhodčím byl dvakrát počítán a
následně byl zápas 3 vteřiny před koncem ukončen RSC.
Po boji vyšlo najevo, že Jirkův protivník nebyl tak nezkušený, jak deklaroval jeho trenér,
neboť již několikrát zápasil ve sportu K1, což je v postatě kickbox. Tím spíše si Jirka zaslouží
poplácání po rameni za výdrž.
Výpravu materiálně podpořil Joska Novák, report vytvořil Kamil Linhart
Májové radovánky ve třech dnech
Den první
Iniciátoři letošního stavění májky v Jetřichově, Joska Novák a Honza Školník, nejprve
zaúkolovali 3 výtržníky, kteří loni neinformováni o tradici stavění a sundávání májky zapříčinili
její sundání. Jako trest museli vykopat jámu, do níž byla zabetonována ocelová roura.
Mezitím dva vesničané pracovali na „salaši“ na očištění kmene pro stavění májky. Nebyla to
žádná legrace, tudíž ocenili příchod třetího do party. Práce s pořízy se podstatně zrychlila.
Mezitím byly v lese nasbírány větve na vytvoření věnce, byla vybrána nebožačka bříza, jejíž
vrcholek posloužil k do zdobení špičky májky. Věnec byl za asistence čtvrtého stavitele upleten,
stažen vázacím materiálem a naložen na vlek spolu s kmenem a břízou.
Den druhý
V devět hodin středoevropského času se sešla trojice stavitelů na „salaši“, obsadila techniku
a v deset hodin vyrazila na hasičské hřiště.
Zde už byla připravena podpůrná skupina místních mládežníků, kteří se doslova vrhli na
přípravu a dokončovací práce na májce. Místostarosta vymyslel upoutání kmene horolezeckými
lany, aby zabránil hazardérskému šplhání na májku za účelem snesení zajišťovacích lan. Po
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připevnění břízky věnce na vršek bylo přistoupeno k samotnému zdvižení májky. Byla to
brilantní operace, rychlá a bezpečná, neboť k ní byla využita zemědělská technika. Poté
následovalo vzájemné poplácání se po ramenech, rozdělení pochval a odchod za volnou
zábavou.
Večer se nachýlil, strážci májky zaujali obranné pozice.
Po májovém deštíku bylo rozhodnuto provést kontrolní jízdu na místní cvičiště hasičů, za
účelem zjištění stavu naší májky.
Kdo by čekal, že u její paty nalezneme ležet vršek vižňovské májky. Překvapení bylo o to
větší, když byla vyslechuta historka o jejím uříznutí.
Na to zareagoval jeden ze stavitelů prohlášením:“ Nejdu spát, dokud tady nebude ležet
ještě jeden vršek !“ Tudíž byla obsazena obrněná technika, naloženy loupežné nástroje a
válečná výprava vyrazila.
Den třetí
Božanov, Martínkovice, Hynčice, Heřmánkovice, Pěkov, Bukovice, Machov, Petrovice, Žďár
nad Metují, Česká metuje. Všude byli hlídači. V Polici nad Metují byla májka už bez vršku, tak
byl podniknut pokus o útok na pěkovskou. Výprava však byla zahnána na ústup.
Úspěšně však proběhl nájezd na vernéřovickou májku. Chabá obrana byla proražena,
májka sražena, patřičně zkrácena a odvezena. Následovalo zapózování, poplácání po rameni a
rozchod.
Závěrem autor reportáže dodává konstatování, že stavění májky není žádná sranda. Je to
rachota pro celé chlapy a pár traktorů. Děkujeme všem za podporu, ať personální, či materiální.
Díky za rady. Za rok to zopakujeme.
Reportáž je z ruky Kamila Linharta, fotky taktéž.
Kompletní fotografická reportáž je k vidění na:
http://jet.rajce.idnes.cz/staveni_majky_a_to_ostatni_29.4_-_1.5.2011_Jetrichov_a_okoli/

Májová veselice
Egzoti jako již tradičně připravili májovou veselici. Tentokrát na sobotu 7. května 2011.
Sešlo se nás letos opravdu hodně. Místní i přespolní. Motorových vozidel bylo dvacet. Všichni
nazdobení a fantazie od aranžérů amatétů byla úžasná. I na občerstvení jsme měli bohatý
výběr. Organizátoři se snažili na výbornou.
K tomu nám hrála hudba a výběr skladeb dodávat náladu před 30 léty, když jsme byli ještě
mladí. Celé to bylo v duchu recese. Účastníci byli také patřičně ustrojeni. Měli jsme možnost
vidět pionýry a pionýrky, dívky v krojích, zdravušky i s panem doktorem, vojsko všech možných
šarží. Byl tu generál i major, hradní stráž i letectvo i sovětský politruk a obyčejný voják. Byli zde
i horníci a úderníci. A také zástupci ze zemědělského družstva i s bandaskou, že jdou
zachraňovat úrodu na pole. Byl tady i zástupce VB i s motorkou a dohlížel na správné chování
řidičů na silnici při cestě do Hynčic do hospody.
V Hynčicích nás uvítali mávátky před vyzdobenou hospodou sám pan majitel s i s
personálem a měli jsme připravený výborný gulášek a pivečko. Poseděli jsme, pojedli a popili a
pak znovu hurá ke strojům a zpátky na hřiště do Jetřichova. Jeli s námi i děti z dětského
domova z Broumova s paní učitelkou a těm se to moc líbilo.
Na hřišti bylo vyhodnocení různých kategorií jako nejstarší účastník, nejmladší řidička
kolony a pod. A pak přijela hudba a už byla volná zábava a pohoda. Počasí nám opět přálo. A
pořád se něco děje.....
Na shledanou příště. V sobotu 4. června 2011 pojedou Egzoti na kolách do Pekla, tak
nezapomeňte!
Marie Chaloupková Bělidlo
(foto z akcí Egzotů na www.egzoti.poplach.com)
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