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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁ …

TÝDEN PRO NAŠE DĚTI 5

Po dvou měsících prázdnin se opět
scházíme ve školních lavicích. Ne všichni však o
prázdninách jen odpočívali. Ve škole se malovalo,
natíralo, uklízelo, vybavovalo novým zařízením,
leštilo … zkrátka dělalo se všechno proto, abychom
mohli děti a rodiče přivítat prvního září v novém.

Od 18.-22.7.2011 se pořádal už pátý ročník týdenního
programu pro děti z naší obce. Letos se připojilo i mnoho
rodičů a s pořádáním pomohl rekordní počet lidí. Jsem rád, že
se zájem o akci zvyšuje a je velice hezké, že se do akce
dobrovolně připojují místní občané a ochotně pomáhají a akci
si užívají s dětmi. Větší strach než o děti byl letos o
organizování výletů.
(Celý článek na straně č. 2)

(Celý článek na straně č. 4)
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Z činnosti hasičů
TJ Sokol Jetřichov – nohejbal
PŘÍSPĚVKY OBČANŮ:
Motoscuk Jetřichov 2011
Rallye Sudety 2011
Tour de Bier 2011

INFORMACE PRO OBČANY:
Když rozbolí zuby
Stomatologická lékařská pohotovost oblast Broumov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 09.00 - 11.00 hod.
24. 25.09.
28. 09.
01. 02.10.
08. 09. 10.
15. 16. 10.
22. 23. 10.
28. 10.
29. 10.

MUDr. Daniel Blažek
MUDr. Libor Kapitán
Bc. J. N. Ogriščenko - dentista
MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
MUDr. Lukáš Neoral ml.
MUDr. Rožnovský
MUDr. Ladislav Růžička
MUDr. Josef Práza

ZS, Police nad Metují
ZS Meziměstí
ZS VEBA Olivětín 66, Broumov
ZS VEBA Olivětín 66, Broumov
ZS Police nad Metují
ZS Police nad Metují
Poliklinika Broumov
ZS Machov

491 543 844
491 582 381
491 502 425
491 502 525
491 541 654, 602 333 427
491 541 654, 608 035 261
603 479 084
491 547 139

30. 10.
05. 06. 11.

MUDr. Jaroslava Neoralová
MUDr. Jan Kubec

Horní 109, Teplice nad Metují
ZS Police nad Metují

491 581 394, 602 333 460
491 543 398

Svozy komunálního odpadu
Jetřichov
(svozy v pondělí)
3.10.2011
14.11.2011
17.10.2011
28.11.2011
31.10.2011
12.12.2011

Bělidlo a směr Hynčice
(svozy ve středu)
5.10.2011
16.11.2011
19.10.2011
30.11.2011
2.11.2011
14.12.2011

TÝDEN PRO NAŠE DĚTI 5
Od 18.-22.7.2011 se pořádal už pátý ročník týdenního programu pro děti z naší obce. Letos se připojilo i
mnoho rodičů a s pořádáním pomohl rekordní počet lidí. Jsem rád, že se zájem o akci zvyšuje a je velice hezké, že
se do akce dobrovolně připojují místní občané a ochotně pomáhají a akci si užívají s dětmi. Větší strach než o děti
byl letos o organizování výletů.
I když se hnala okluzní fronta přes Evropu až do Čech a vypadalo to, že zmokneme jako slepice a budeme
muset rušit některé dny, tak nakonec štěstí přálo a na venkovní akce bylo mimořádně vyvedené počasí. Prý jsem
si musel podplatit toho nahoře, jinak to není možné. Asi jsou děti v jeho přízni, protože jsme si opravdu nemohli
stěžovat na krásné dny a vše se absolvovalo podle plánu.
První den jsme šli na Hvězdu klasickou horní cestou přes Honský Špičák. Od školky až po konec obce se
k nám připojilo 19 dětí a dva rodiče. Měli jsme na výletě i předškoláka a krásně jsme si volným tempem prošlápli
cestu. Za Laudonovými valy je to jako vždy trochu adrenalin, což dětem ale vůbec nevadí a mohly si zkusit
pořádně tvrdou turistiku pro náročnější, za kterou byly odměněny krásnými výhledy do krajiny. Hodně děti mrzelo,
že z cesty skoro není vidět Jetřichov, ale vystačily si i se Šlégrem, Broumovem, Křinicemi a Ostašem. Chata
v pondělí nefunguje, a tak jsme se občerstvili v bufetu a pojedli párky z udírny. Děti si kupovaly dlouhé pendreky na
žvýkání a nějaký ten nanuk pro sladký život. Pohlédli jsme z vyhlídky u kaple Marie Sněžné na Hvězdě na
Broumov, Hejtmánkovice a Křinice a hlavně na Javoří hory, což bylo veliké štěstí, protože mlžný opar ležel na
Broumovských stěnách po celou cestu Jetřichovem. Pak jsme sešli na Ameriku po schodech a stihla nás
přeháňka, kterou děti přečkaly v suchu v přístřešku u hospody a při pojídání hranolků. Pak jsme se vydali po
cyklostezce lesem. Děti se zašly podívat na část křížové cesty, která je tu zrestaurována. Pod Pasama už to bylo
pro hodně dětí únavné, ale držely se a dorazily domů po svých, což bylo úžasné a přesvědčily mě, že 20km
zvládnou skoro v pohodě.
Druhý den se konal dětský desetiboj, který jsme pořádali ve stejném duchu jako ten loňský. Dětí přišlo méně
než minulý rok, ale ne o moc. Dohromady se zúčastnilo 23 dětí. Dvě starší děti pomáhaly s organizací a jedno
přišlo fandit, dohromady tedy 26 dětí. S organizací pomohlo 5 dospělých. Přišly také fandit tři maminky. V devět
hodin se začalo a děti soutěžily ve čtyřech kategoriích. V nejmladší kategorii do 6-ti let soutěžilo 10 dětí. Jejich
rozhodčí byla Míša Mervartová a pí. Hopjanová. Kluci od 7-10 let se sešli čtyři a vedli je Martin Doležal ml. a Dan
Jansa. Děvčata od 11-15 let byla rovněž čtyři a vedla je Péťa Seidlová a Vlčáky (kluky od 11-15 let), kterých přišlo
pět, jsem rozsuzoval já. Všichni se při zápolení bavili. Byli tu vidět někdy menší náznaky zklamání z výsledku a
nebo rivalita, ale nakonec to braly děti sportovně a užily si to. Na konci se tahalo lano a bylo prima, když těm
nejmenším přišli v nerozhodném souboji pomoct sourozenci nebo bratranci, aby mohli zvítězit. Nakonec to skončilo
tak, že mezi děvčaty vyhrála Míša Krupičková, kluky Michal Doležal, mladší kluky vyhrál Pavel Duchatsch a
nejmenší kategorii Matyáš Král v těsném závěsu se Šimonem Slukou. Gratuluji ještě jednou všem dětem, které
vyhrály, ale i ostatním dětem za skvělou soutěž. Všichni si s chutí dali klobásy od TJ Sokol Jetřichov z udírny a pití
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s pamlsky, které nakoupila obec. Ceny do soutěže věnoval Ekospol s.r.o., jakožto sponzora akce zařídila Hanka
Kotyzová, a obec Jetřichov, která sponzorovala většinu akcí v týdnu. Za děti i za sebe moc děkuji za tuto pomoc.
Třetí den jsme vyrazili opět na turistiku. Tentokrát do malebného údolí potoka Klučanky v Dědově a odtud
přes Hejdu na Kočičí skály. Dorazilo 23 dětí a dohromady 8 dospělích (včetně mě a pí. Hopjanové). Po
čarokrásném údolí někteří z nás vystoupali na Hejdu. Ostatní si odpočinuli před výšlapem k Malému Labyrintu. Na
úpatí Ostaše jsme se občerstvili čerstvou vodou z místního pramene a vyrazili na Kočičí hrad. Děti si užily Malý
Labyrint se všemi útrapami, které nabízel, ale Kočičí hrad byl pro ně většinou zklamáním, jelikož čekaly opravdový
hrad a ne obrovský skalní útvar s pár chodbami formou myších děr. Ale zklamání vystřídalo nadšení v podobě
obrovských borůvek, které všude okolo rostou. Děti ochutnávaly, až jim zfialověly pusy a nemohly jsme je nakonec
dostat dál. Někteří dobrovolníci sestoupili do Sluje Českých bratří a po absolvování celých Kočičích skal jsme se
všichni odebrali do campu Pod Ostašem. Děti ochutnaly místní langoše a nakoupily si i něco pro rodiče a na
památku. Vyzkoušely místní houpačky a co vydrží kolotoč pro nejmenší. Nakonec jsme po necelé hodince
odpočinku dorazili do Pěkova a dojeli přes Broumov autobusem až domů.
Čtvrtý den jsme jeli autobusem do Broumova na horolezeckou stěnu. Dorazilo 19 dětí a 5 dospělých. Pan
Fröde (správce) nám zajistil v dopoledních hodinách půjčení celého Skateparku, který sídlí v bývalé výtopně za
sídlištěm Spořilov. V devět se začínalo lézt. Jištění a výpomoc na stěně zajišťovali Ludvík a Aneta, horolezci
z místního horolezeckého kroužku v DM Ulita. Děti je poslouchaly na slovo a přístup instruktorů byl vynikající.
Některé děti se zamilovaly do lezení. Hlavně holky – Hanča Šálová, Míša Krupičková a Eliška Mervartová a Saša
Šlechtová. Všechny si vylezly stěnu několikrát a kdyby se nemuselo ve dvanáct končit, tak tam budou ještě teď.
Stěnu si vylezly i Olina Doležalová s Jiřinou Zelenou a líbilo se jim to moc. Malé děti se většinou nebály a vylezly si
alespoň do půlky skoro všechny. Jinak si kluci půjčili místní skateboardy a zkusili si mimo rampy ježdění na prkně a
malé děti si mezi lezením z U-rampy udělaly malou klouzačku. Po lezení děti dostaly za odvahu slíbené nanuky od
pí. Hopjanové a po dvanácté jsme valili autobusem domů.
Pátý den se pořádal už tradiční Den plný nápadů. Dorazilo 25 dětí a s organizací pomáhalo 5 dospělých. Děti
vyráběly dárečky pro své rodiče – přáníčko a dáreček se sladkými bonbónky. Také jsme chtěli, aby si děti vyrobily
něco na sebe na zítřejší indiánský den. Takže se vyráběli z barevných korálků přívěšky a náramky. Děti si vyrobily
vlastní indiánskou čelenku s péry a mohly si jí vymalovat, jak chtěly. Také všechny děti stihly holky “tetovat“
barvami na kůži, takže o zábavu nebyla nouze. Kromě toho se zapojovaly děti do přípravy pokrmů, s kterými jim
pomáhaly pí. Frydrychová a Míša Mervartová. Vyráběla se pomazánka na chleby. Děti si stočily vlastní vepřový
závitek podle chuti a paní Frydrychová jim ho upekla v troubě. K tomu si mohly dát buď hranolky, nebo rýži a
spoustu zeleniny, kterou nás zásobuje pí. Prouzová a Mirka Sauermannová. Nakonec pomohly připravit a upéct
perník s kokosem, který zmizel po vychladnutí jako pára nad hrncem. Děti si taky musely odfouknout od
neustálého vyrábění a sezení a tak se vyběhaly na sále při hře na “mrazíka“ a na “zombie“. Nejdeštivější den jsme
přečkali všichni v suchu a děti si odnesly domů plné žaludky a něco hezkého na památku.
Šestý den se mělo jít na výpravu po indiánské stezce. Dorazilo 18 dětí a s organizací pomohlo 11 dospělých.
Bohužel to podmínky nedovolily a tak jsem měl v záloze několik indiánských her, kterým jsme se oddávali na hřišti.
Ať už to byla štafeta s lanovou dráhou, indiánské člověče, poznávací hra na zvířátka a rostliny nebo střílení z luku
ad. Děti se trochu vydováděly a bylo vidět, že jim to sedlo víc než výprava do neznáma. Pak jsme přes pole vyrazili
k Jiřině Zelené, kde děti po vyhlášení honby za pokladem našly na stromě vytouženou truhlu a šly jsme si sednout
k Petrovi Kunešovi. U Petra čekalo překvapení pro děti v podobě kouzelného stromu obsypaného bonbónky a
každý, kdo si chtěl utrhnout, musel splnit nějaký úkol. Dětem se u Petra moc líbilo a některé už u něj párkrát byly,
takže nešly úplně do cizího prostředí. Užily si trampolínu tak, že ještě o půl osmé byla plná dětí a pak taky zkusily
pobyt v týpí, kde si rovněž zařádily. U Petra se výborně sedělo. Hořel ohýnek, vanul slabý větřík, svítilo slunko, za
námi nás s údivem sledovaly lamy a koně. Děti si hladily párek dog, které líně bloumaly okolo a malý bystrý pes
Míra také každého nechal pohladit. Nejmenší děti tahaly kůťata po celé louce a v pozadí se procházel pyšným
krokem páv. Kdo byl unaven, natáhnul se na houpací síť a nebo si poseděl s dospělými u ohně. Děti si postupně
opekly párek a pojedly 8-mi kilový meloun jako malinu. Jiřina napekla obrovskou bábovku, která do dvou hodin
zmizela. Všichni si užívali krásného času. Menší děti dostaly i pár pavích per sebou a Markéta Domáňová ty děti,
které to měly nejdále, ochotně odvezla až domů. Den se krásně vydařil a mě se líbil snad ještě více jak dětem.
Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří se podíleli na akcích v týdnu. Moc nám pomohla Péťa Seidlová, která
se pěkně starala o ty nejmenší a Danu Jansovi, který nám rovněž pomáhal. Chtěl bych poděkovat manželům
Mervartovým za aktivní zapojení v týdnu pro děti. Taky moc děkuji Jiřině Zelené, která chodila většinu týdne a taky
moc děkuji paní Doležalové, která již tradičně prošlapuje každou trasu s námi. Moc děkuji paní Frydrychové za
vaření na Dni plném nápadů. Děti si moc pochutnaly. Mirce Sauermannové za pomoc při dětském desetiboji.
Martinu Doležalovi za focení a výrobu diplomů a pamětních listů. Moc velký dík patří Petru Kunešovi a Markétě
Domáňové, kteří v tandemu s pí. Královou připravili u Petra výbornou indiánskou akci a příjemné posazení pro děti.
Možná, že jsem někoho opomněl, což by mě mrzelo, ale letos mi pomáhalo tolik lidí a všem moc děkuji, protože
udělali s této akce něco víc, než jen turistiku, sportování a zábavu pro děti, ale úžasný týden plný zážitků pro děti
v příjemné společnosti dospělých.

Zpracoval Filip Chráska
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SKOLNÍ STRÁNKY

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁ…
Po dvou měsících prázdnin se opět scházíme ve školních lavicích. Ne všichni
však o prázdninách jen odpočívali. Ve škole se malovalo, natíralo, uklízelo, vybavovalo
novým zařízením, leštilo … zkrátka dělalo se všechno proto, abychom mohli děti a
rodiče přivítat prvního září v novém. A kdo do školy občas zavítá, musí uznat, že se dílo
vydařilo:
Před školou se přes prázdniny objevilo nové dětské hřiště, ve školní zahradě je
spousta nových prolézaček, klouzaček a houpaček. Školka hýří veselými a teplými
barvami, herna je plná nového nábytku a doplňků (koberec, záclony, závěsy, nástěnky,…). I když ještě není
všechno úplně doladěné, přes léto jsme udělali všichni (zaměstnanci školy a představitelé Obce Jetřichov)
obrovský kus práce. Všem za to patří velký dík!
Nejvíce to ocení určitě naše děti…
V mateřské škole je kapacita zaplněná do posledního místečka. Předškolní vzdělávání vede paní učitelka
Marie Venclová s paní učitelkou Kateřinou Ryšavou. Malé dětičky nám dorostly do předškolního věku, a protože je
jich opravdu hodně, budou se předškolní výchově věnovat paní učitelky letos mnohem intenzivněji, než tomu
bývávalo v minulých letech. V rámci běžného dne bude fungovat taková malá Předškolička, která bude pravidelně
naše děti připravovat na školní docházku. Chtěla bych tímto také apelovat na rodiče předškoláků, aby docházku
dětí do školky v tomto věku nebrali na lehkou váhu. Při nástupu do školy je na první pohled znát, které děti
předškolní docházku zanedbávaly a které jsou již školkou „protřelé“. Ty se potom ve škole orientují a začleňují
takřka bez problémů. A nám všem jde v první řadě o to, aby si děti školu oblíbily a získaly ke vzdělávání kladný
vztah. Vždyť je to pro ně „pracovní úvazek“ na mnoho let.
Ve škole nastoupilo k docházce 14 žáků (jako v loňském roce). Vzdělávají se opět v jedné třídě, která je
rozdělena na dvě studijní skupiny – 1. a 2. ročník (8 žáků), 3. a 4. ročník (6 žáků). Hlavní předměty (český jazyk,
anglický jazyk, matematika, prvouka, vlastivěda a přírodověda) se vyučují odděleně. Výchovné předměty (hudební,
tělesná, výtvarná výchova, pracovní činnosti a práce s počítačem) vyučujeme společně všechny čtyři ročníky.
Přijali jsme na částečný úvazek novou paní učitelku Šárku Matějovou, která vyučuje ve všech ročnících
matematiku. Anglický jazyk vyučuje stále paní učitelka Zdena Kopřivová, výchovy a přírodovědné předměty paní
učitelka Hana Krejčová, český jazyk (kterého je na prvním stupni
nejvíc) ředitelka školy paní Marie Hanzlíková.
Novinek je tedy v letošním školním roce spousta. Ale
jedna věc se u nás nikdy nemění, a to je naše hlavní motto:
Naše škola je
-

místem přípravy pro život

-

místem radosti

-

místem pochopení

-

místem úspěchu

-

místem přátelství

-

místem otevřeným veřejnosti

Obec Jetřichov ve spolupráci s MŠ a ZŠ Jetřichov
bude pořádat pravidelné mimoškolní činnosti pro děti a mládež s rodiči
Každý čtvrtek od 16.00 - 18.00
Každé dítě nebo rodič platí 10 Kč na akci jako příspěvek na materiály
PROGRAM NA ŘÍJEN:
6.1O.2011 – DRAKIÁDA – pouštějte draky, pečte brambory
místo: schůzka před MŠ – akce u Petra Kuneše
13.10.2011 – MALOVÁNÍ SKLENIC – vymalujte si tu svou
místo: ateliér ZŠ Jetřichov
20.10.2011 – VAŘENÍ V KULTURÁKU – uvařme si něco dobrého
místo: KD Jetřichov
27.10.2011 - SÁŇKOVÁNÍ – přivítejte s námi první sníh
místo: schůzka před MŠ a ZŠ - akce bude probíhat venku.
V PŘÍPADĚ NEVHODNÉHO POČASÍ NÁHRADNÍ AKCE V ATELIÉRECH ZŠ
TĚŠÍ SE NA VÁS:
Jana Gorganová, Dagmar Plhalová, Iva Rajchlová, Michaela Mervartová, Monika Volfová, Alena Frydrychová,
Marta Hopjanová, Petr Kuneš, Filip Chráska, ad.
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Malé letní dovádění – Božanov 2011
Rok se sešel s rokem a opět došlo na
novodobé klání obcí broumovského výběžku pod
názvem „Malé letní dovádění“. To se konalo dne
30.7.2011 v pořádající obci Božanov. Nelze ještě
hovořit o tradiční akci, neboť se jednalo o teprve
druhý ročník, ale již tradičně naše obec „obhájila“
krásné první místo od konce. Těžko bychom hledali
soutěž, ve které platí ono notoricky známé rčení „není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se“ lépe, než je tomu v
tomto případě. Tuto akci však ještě lépe vystihuje
rčení „není důležité vyhrát, ale užít si to“. A to si náš
tým opět užil dosyta. Ostatně zábava to byla veliká i
pro ostatní týmy.
A v čem vlastně Malé letní dovádění aneb
spočívá? Každá vesnice vymyslí jednu disciplínu a s
tou jde do soutěže. Počet disciplín tak udává počet
obcí. Letos například mezi disciplínami nechybělo, slalom ,házení vajec,a jiné. Osobně si myslíme, že by napříště
mohla být udělena ještě jedna cena a to cena za nejoriginálnější (nejoblíbenější, nesrandovnější) disciplínu,
případně cena diváků. Těch letos pro mírnou nepřízeň počasí nebylo sice tolik, kolik by se jistě tato akce
zasloužila, ale to soutěžícím nevadilo, protože si fandili mezi sebou.
Těšíme se na příští rok a budeme doufám větší fanouškovská obec.
Za obec Jetřichov Jan Školník

PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍ
Zpráva o činnosti mladých hasičů
Po prázdninách jsme se sešli 6.9. na pož. cvičišti, aby když to počasí ještě dovolí, jsme si nacvičili požární
útok. Dostavilo se přes 20 dětí. Jedno nové z Broumova, tři děti z Hynčic, jedno z Meziměstí, ostatní jsou místní.
Chystáme se 1.10 na Hronovský pohár, kde se soutěží v dovednostech. Dopravu na závody nám zajistí nově
zakoupený vůz Ford Transit. V zimních měsících se budeme scházet v pož. zbrojnici a nebo v kulturním domě.
M. Sobol

Z činnosti hasičů
Po klidnějších letních dnech, kdy se prováděly drobné úpravy na hasičské klubovně, jsme opět navázali na
každoroční program a v sobotu 17. září 2011 jsme požádali již tradiční hasičskou soutěž o pohár starosty
Jetřichova. Soutěže se zúčastnilo celkem 9 družstev, z toho 2 družstva žen.
Předskokany soutěže se stali jetřichovské děti, které ve dvou útocích předvedli vynikající výkony. Tímto jim
musíme vyjádřit náš obdiv a poděkovat panu Sobolovi, který se dětem plně věnuje. (viz. foto titulní stránka)
Samotná soutěž se skládala ze dvou netradičních útoků, kdy část družstva přeběhla kladinu, všichni přeběhli
přes ponton, útoky proskočily oknem, kterým protáhly také hadice, stříkalo se na plechovky.
Pořadí bylo následující:
ženy: 1. místo Hejtmánkovice, 2. místo Otovice
muži: 1. místo Jetřichov, 2. místo Hejtmánkovice,
3. místo Ruprechtice, 4. místo Otovice, 5. místo Vižňov,
6. místo polská Nowa Wies, 7. místo hasiči od polských
Mazurských jezer.
Počasí nám přálo. Soutěž se v duchu přátelské
atmosféry vydařila.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří
přispívají sponzorskými dary a různými příspěvky na
veškeré hasičské akce, ať jsou to soutěže nebo zábavy.
Veškerých těchto příspěvků si velmi ceníme a jsme rádi,
že na nás v dnešní uspěchané době myslíte.
Samozřejmě nesmíme zapomenout také na naše členy,
kteří přípravou těchto akcí stráví mnoho hodin.
O zapůjčení klubovny na hasičském hřišti si může požádat kdokoli. Písemné žádosti, prosím, předkládejte
alespoň měsíc předem na výborové schůzi, která se koná každý první pátek v měsíci v hasičské zbrojnici od 18
nebo 19 hodin.
Výbor SDH
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TJ SOKOL Jetřichov
NOHEJBAL – OKRESNÍ PŘEBOR
Celkové výsledky okresní přeboru v nohejbalu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Jizbice - Jetřichov
Jetřichov - Zájezd
D.Radechová - Jetřichov
Jetřichov - VOŠ Náchod
V.Dřevíč - Jetřichov
Jetřichov - Zbečník B
Libchyně – Jetřichov

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

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

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

Jetřichov – Jizbice
Zájezd - Jetřichov
Jetřichov - D. Radechová
VOŠ Náchod - Jetřichov
Jetřichov - V.Dřevíč
Zbečník B – Jetřichov
Jetřichov – Libchyně

Play off o 5. – 6. místo:
Jetřichov – Rasošky
Rasošky – Jetřichov

3:2
1:4
2:3
4:1
5:0
1:4
5:0
4:1
23.9.2011

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
MOTOSCUK JETŘICHOV 2011
Ve dnech 5-7.8 se uskutečnil již sedmý ročník
MOTOSCUKU v Jetřichově.V pátek na pož.cvičišti
vyrostl velký stan a očekávali jsme příjezd prvních
strojů.Večer jsme poseděli u muziky.V sobotu ve 12 hod
jsme uskutečnili vyjížďku po okolí Broumovska. Jelo 50
motorek. Po návratu se soutěžilo v různých disciplínách.
Děti se zúčastnily dětských soutěží. Proběhla ukázka
modelu vrtulníku. Průběžně se ořezávalo 120kg
prasátko.Večer jsme si poslechli muziku a půlnoci
shlédli vystoupení jedné dámy v policejní uniformě. V
neděli jsme posnídali, rozloučili a zase za rok
nashledanou!
M.Sobol a K.Prouza
RALLYE SUDETY 2011
I letos Jana Gorganová reprezentovala obec
Jetřichov a spolek Egzoti s.r.o. na jednom z nejtěžších
maratonů horských kol v ČR Rallye Sudety. Tohoto 120
Km dlouhého závodu s převýšením 3100 m, který vede
kolem Teplických a Adršpašských skal, Broumovskými
stěnami a přes stolové hory Bor a Ostaš, se letos
zúčastnilo 690 bikerů. Na krátké trati potom startovalo
dalších 399 závodníků. Poměrně hodně rozmáčená trať
ještě přidala na obtížnosti letošního ročníku. Jana závod
v pořádku dojela a ve své kategorii, Ženy 40+ skončila na
3. místě. O umístění ale v tomhle podniku v podstatě ani
nejde, už jen v časovém limitu dojet tuto trať je
neskutečný výkon.
Díky všem, kteří přišli na trať Janu podpořit.
Josef Gorgan

TOUR DE BIER 2011
Dne 3. září se sešli členové spolku Egzoti s.r.o. s dalšími svými příznivci uspořádali již 8.ročník závodu
starých kol. Všichni se důkladně připravovali a tak závod proběhl v dobré pohodě. Přispělo dobré počasí a dobrá
strava v křinické hospůdce. Snažil se i DJ. Tentokrát jsme projeli i hezkým náměstím Broumova. Akce hodnocena
opět velice kladně.
Pavel Pokorný
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