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INFORMACE PRO OBČANY:

Usnesení z veřejného zasedání ZO v Jetřichově ze dne 29.6.2012
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

ZO schvaluje program veřejného zasedání.
ZO souhlasí s kontrolou usnesení z minulého zasedání ze dne 29.3.2012 bez výhrad.
ZO schvaluje zprávy finančního a kontrolního výboru bez výhrad / jsou přílohou usnesení/
ZO schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2011 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradami. Zároveň přijímá opatření k nápravě zjištěných nedostatků /jsou přílohou usnesení/
ZO schvaluje finanční zprávu o hospodaření obce k 31.5.2012 bez výhrad.
ZO schvaluje rozpočtová opatření-změny v rozpočtu bez výhrad
ZO souhlasí s výpůjčkou části parcely p. č. 1642/1 v k.ú. Jetřichov v majetku KHK za účelem
zbudování chodníku a dešťové kanalizace. Plocha požadovaného záboru je 778 m2.
ZO schválilo odstoupení pana Jana Školníka z funkce předsedy kulturního výboru a zároveň
schválilo nového předsedu kulturního výboru pana Josefa Gorgana.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení změny územního plánu. Změna č. 1 dle žádosti pana
Školníka ze dne 20.2.2012. Podmínkou pořízení této změny je úhrada nákladů panem Školníkem.
Když rozbolí zuby

Svozy komunálního odpadu
Jetřichov
(svozy v pondělí)
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Stomatologická lékařská pohotovost oblast Broumov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 09.00 - 11.00 hod.
22. –
Bc. J. N. OgrišZS VEBA –
491 502 425
23. 09.
čenko - dentista
Olivětín 66,
Broumov
28. 09.
MUDr. Lukáš
ZS Police nad
491 541 654
Neoral ml.
Metují
602 333 427
29. 09.
MUDr. Lukáš
ZS Police nad
491 541 654
Neoral ml.
Metují
602 333 427
30. 09.
MDDr. Petr
Poliklinika
602 333 466
Houštěk
Broumov
06. –
MUDr. Daniel
ZS, Police nad
491 543 844
07. 10.
Blažek
Metují
13. –
MUDr. Jaroslava Horní 109, Teplice 491 581 394
14. 10.
Neoralová
nad Metují
602 333 460
20. –
MUDr. Jan
ZS Police nad
491 543 398
21. 10.
Kubec
Metují
27. –
MUDr. Dana
ZS, Meziměstí
491 582 381
28. 10.
Kapitánová

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Dneska je ten velký den,
kdy už budu školákem!
Ráno vstanu pěkně včas,
ať nemusím pospíchat.
Hned po ranní hygieně
říkám mámě: "Tak už jdeme!"
Ale ještě máme čas,
stihnu se i nasnídat.
Už se těším do školy,
na děti i úkoly
i na paní učitelku.
Už půjdeme- za chvilenku.
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Milé děti, rodiče a všichni jetřichovští. Srdečně vás všechny vítáme v novém školním roce!
Ať chceme nebo ne, všechny nás začátek školního roku nějakým způsobem ovlivní. Největší
zážitek je to vždy pro nové školáky a jejich rodiny. Po slavnostním zahájení v pondělí 3. září, kdy
jste doprovázeli své ratolesti s kornoutem plným sladkostí , nastává teprve změna – jiný (a pro
prvňáčky dost únavný) denní rytmus, každodenní příprava na vyučování, povinnosti. Je úkolem nás
pedagogů a vás rodičů, abychom naše děti podporovali a všemožně jim pomáhali. Že to půjde
zpočátku ztuha, s tím se počítá. Ani se nenadějeme, vítr sfoukne ze stromů poslední lístečky a naši
školáci už budou suverénní a doma budou rodiče poučovat, že je všechno tak, jak říká ve škole paní
učitelka…J
Letošní školní rok jsme zahájili
školním
prostředím
a
krátkým
redaktor regionálního týdenníku 5+2.
vyšla.

tradičně: seznámením nových školáků se
posezením s rodiči. Letos nás navštívil také
Fotečka z naší školy už v těchto novinách

Žádné převratné novinky jsme v novém školním roce nezaznamenali. Do školy nastoupilo 14 žáků
(jako loni). Máme 4 prvňáky, 4 druháky, 3 třeťáky 3 čtvrťáky. Organizace vzdělávání a učitelský
sbor zůstávají také nastejno: vyučujeme hlavní naukové předměty ve dvou skupinách odděleně
(matematika, český jazyk, angličtina od prvního ročníku, prvouka, přírodověda, vlastivěda) a
výchovné předměty společně v jedné třídě (hudební, výtvarná a tělesná výchova, pracovní činnosti a
práce s počítačem). Při výuce se střídají 3 učitelky a vychovatelka školní družiny. Školní družina
funguje denně v dopoledních i odpoledních hodinách a je bezplatná.
Mateřská škola je opět plně obsazená, dochází k nám 26 dětí. Školka je jednotřídní. Vedoucí
učitelkou zůstává paní Venclová, která spolupracuje s paní učitelkou Ryšavou. Herna školky byla
dovybavena novým nábytkem a p. uč. Ryšavá ji vyzdobila veselými obrázky. Každý rok se tu a tam
něco s podporou Obce Jetřichov zmodernizuje a vylepší a díky všem celá škola působí útulně a
příjemně.
Zájmové mimoškolní činnosti se věnují jetřichovští rodiče ve spolupráci s Obecním úřadem
Jetřichov. O prázdninách proběhl již tradiční „Týden pro naše děti“, který je obdobou takového
příměstského letního tábora ve větších městech. Během školního roku funguje oblíbený mimoškolní
kroužek, který je zaměřený na různé aktivity (sport, kultura, vaření, hry, výtvarné a pracovní
činnosti). Do školy opět mohou přicházet zájemci o práci s počítačem. My ze školy všem
mimoškolním aktivitám poskytujeme zázemí, vybavení a, pokud je potřeba, vypomůžeme při
náročnější akci.
Na závěr našeho malého okénka bych chtěla popřát všem – dětem, rodičům, pedagogům a
ostatním zaměstnancům školy – úspěšný školní rok, hodně zdraví, pěkných zážitků a pevné nervy!
Mgr. Marie Hanzlíková
(foto ze zahájení školního roku na titulní straně)

PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍ
TJ SOKOL Jetřichov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

20.4.2012
27.4.2012
4.5.2012
11.5.2012
18.5.2012
25.5.2012
1.6.2012

Výsledky – Okresní přebor 1. třídy:
Rasošky - Jetřichov
1:4
8. kolo: 8.6.2012
9. kolo: 15.6.2012
Jetřichov - VOŠ Náchod 3:2
volno
10. kolo: 22.6.2012
Jaroměř - Jetřichov
4:1 11. kolo: 29.6.2012
Jetřichov - Rychnovek
1:4 12. kolo: 24.8.2012
Jizbice – Jetřichov
1:4 13. kolo: 31.8.2012
Jetřichov - D.Radechová 1:4 14. kolo: 7.9.2012

Jetřichov – Rasošky
VOŠ Náchod – Jetřichov
volno
Jetřichov - Jaroměř
Rychnovek – Jetřichov
Jetřichov - Jizbice
D.Radechová – Jetřichov

Dne 21.9.2012 v 16:30 hod. se hraje Jetřichov – Dolní Radechová o 3. místo!
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5:0
2:3
5:0
5:0
3:2
3:2

Dále z činnosti TJ SOKOL Jetřichov
Dne 2.6.2012 jsme uspořádali velmi
zdařilý dětský den. Počasí přálo, a ačkoliv se
podobné akce konaly téměř ve všech okolních
obcích, na náš dětský den dorazilo více než
60 dětí. Přiznám se, že jsme takovou účast
neočekávali, ale podařilo se nám vše
zvládnout a i ceny si odnesly všechny
zúčastněné děti. Další odměnou byla již
tradiční ukázka hasičů spojená s výrobou
obrovského množství pěny, ve které si většina
dětí zařádila. Nezbývá mi tedy, než poděkovat
všem, kteří se o zdar celé akce zasloužili a to
ať již pořadatelům, tak i sponzorům a
v neposlední řadě i všem, kteří na akci přišli.
Dík patří též místním hasičům, kteří dětem
připravili neopakovatelný pěnový zážitek.
23. června 2012 se pak uskutečnil již osmý ročník Cyklistického Memoriálu Jiřího Němečka. Dá
se napsat, že již tradiční sestava bezmála padesáti cyklistů se vydala na vyjížďku dlouhou 36 km
vedenou především po cyklistických stezkách v okolí. Většina účastníků všech předchozích memoriálů
byla nadšena především trasou, neboť i přesto, že se jednalo o osmý ročník, trasa byla opět jiná a
výhledy nezapomenutelné. Příjemné počasí a zmiňované výhledy do zdejšího kraje byly pro všechny
„třešničkou na dortu“. Všichni přespolní účastníci si pochvalovali nejen výborně vybranou trasu, ale i
občerstvení po dojezdu.

Za TJ Sokol Martin Doležal

TÝDEN PRO NAŠE DĚTI 6
Letos se opět sešla spousta dětí a mládeže a které se chtějí zabavit trochu jiným způsobem, než se
baví jindy. Na většinu akcí se přihlásilo více jak 35 dětí a na některých dnech překročil tento počet i
hranici 40-ti dětí. Stále častěji se také přihlašují děti žijící mimo Jetřichov, ale vždy je přijmeme bez
okolků, protože mají vždy nějakou vazbu na naší obec. Buď zde chodí do školy a školky, do oddílu
mladých hasičů nebo zde mají babičky, dědečky, tety nebo strejdy, takže se nedá říci, že by se jednalo o
děti cizí. Zvyšuje se nejen mezi dětmi, ale i rodiči a prarodiči obliba této akce, což nás velice těší a i děti
se mohou seznamovat s širším okruhem vrstevníků. Letos nám vypomohl i nemalý počet sponzorů a
rodičů, o kterých se dále ještě zmíním, kteří přispěli nemalými částkami peněz nebo naturáliemi a vzdali
tím hold Týdnu pro naše děti a patří jim veliké díky od organizátorů, protože si děti mohly odnést domů
něco na památku a mohly si jíst jako králové.
V pondělí se mělo poznávat okolí Jetřichova, ale naší skupinu o počtu 26 dětí a 5-ti dospělých v
Ruprechticích u kostela dohnal silný déšť, kvůli kterému spousta dětí zmoklo až na kůži, takže jsme se
rozhodli neriskovat zdraví dětí a vrátit se do Jetřichova, kde jsme poznávací hru alespoň z části dohráli v
místním kulturním domě při pití horkých nápojů. Děti si poté zařádily s míčem na sále a my jsme
týmovou hru poctivě vyhlásili. Vyhrávající tým získal čokoládovou bonboniéru a ostatní jako cenu útěchy
cucavé bonbóny. Každý dostal rovněž nástěnnou mapu Broumovska, kterou věnovalo dětem Regionální
infocentrum sídlící na náměstí v Broumově.
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V úterý se konal dětský desetiboj dvojic. Původně byl naplánován na nohejbalovém hřišti, ale kvůli
dopoledním dešťům jsme se ho rozhodli uspořádat v kulturním domě. Celkem se zúčastnilo 39 dětí.
Soutěžily dvojice v kategoriích do 6-ti let, do 11-ti let a nad 11 let v různých disciplínách jako byl slepý
dědek, tandemové zatloukání hřebíků, nošení vody, štafetovém běhu, společném skákání, slalomu na
dvoulyži nebo tahu břemena na laně. Skupin bylo ve všech kategoriích dohromady 21. Ceny byly
zakoupeny z velké části za sponzorský dar od firmy Ekospol s.r.o. Na občerstvení a organizaci se
podílelo 7 dospělých.
Ve středu putovali výletníci
v počtu 25 dětí a 4 dospělých
po tzv. Jiráskově cestě z
Broumova do Police nad Metují.
Tato oblíbená turistická trasa se
opravdu takto jmenuje a čeští
vlastenci ji pojmenovali takto,
protože samotným Aloisem
Jiráskem
bylo
několikrát
dokládáno, že tudy občas
docházel pěšky z Hronova do
broumovského
klášterního
gymnázia. Děti šly pod vedením
zkušeného zálesáka Martina
Doležala ml. a Marty Hopjanové
až na Hvězdu, kde si odpočinuly
a pak prošly celou Kovářovou
roklí. V Hlavňově si výprava
pozměnila trasu a prošla celou
vesnicí až do Bukavice, kde si chvíli počkala na autobus a poté tradá vyrazila na Broumov a do
Jetřichova.
Ve čtvrtek už jsme znovu pořádali tradiční Den plný nápadů. Pro ty, kdo nevědí, o co jde, tak se
jedná o akci, kde si děti mohou vyrobit něco pěkného pro rodiče, zasportovat si na sále a připravit nebo
uvařit si něco dobrého k jídlu.
Letos se vyráběla trička. Bílé tričko si děti pod vedením paní Ivy Rajchlové mohly nabarvit pomocí
fix na textil, obkreslit si nějaký obrázek apod. Děti to moc bavilo a na všechny naštěstí vybyla trika, takže
nikdo nemusel být zklamaný. Trika byla zakoupena ze sponzorského daru od firmy Ekospol s.r.o. Jinak
si děti vyrobily šperk s papírovými hvězdičkami Lucky Star, korálky, ozdobná napichovadla, ad. Se
staršími děvčaty si děti dole zaskotačily na překážkové dráze a zahrály si oblíbenou vybíjenou. K jídlu se
podával plněný vepřový měšec, který si děti buď sami naplnily nebo si alespoň ty menší náplň vybraly. K
pečenému měšci se podávaly hranolky a fůra čerstvé krájené zeleniny a samozřejmě čepuč (kečup).
Bez toho by to nešlo. Nakonec paní Míša Mervartová, která se starala o děti v kuchyni, upekla výbornou
buchtu po které se jen zaprášilo
a všichni mohli jít domů.
V pátek kolem osmé po ránu
jsme v počtu 33 dětí a 5-ti
dospělých dorazili do vesnice
Janovice u Trutnova, odkud
jsme vyšli pod Sokolí skály a k
pramenům Metuje. Dětem se
šlapalo pěkně, protože většina
cesty vede buď lesem nebo po
nově vyasfaltované cyklostezce,
kde to ráno nebylo vidět ani
jedno řidítko. Nejdřív jsme se
pokochali
výběhem
plným
krásných ryzáků a pak už jsme
pádili od Sokolí soutěsky lesem.
Kolem pramenů byly ve výběhu
krávy,
takže
jsme
moc
neriskovali a raději jsme zůstali
na cestě, ale většina dětí
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pozapomněla cíl výpravy, takže prameny Metuje oželely bez problémů. Skoro na konci výpravy jsme
zdolali kopec se zříceninou hradu Adršpachu, jenž má divokou minulost, protože zde sídlili drahnou
dobu výbojní lapkové, kteří okrádali obchodníky na zdejší středověké jantarové stezce. Poté jsme došli
zadem kolem ozvěny k Hotelu Zátiší a už jsme byli v cíli. Děti se rozutekly ke stánkům a nakupovaly.
Koupily si i nějaké to mlsání a pití a nazpátek jsme udělali změnu a vyrazili radši vlakem. Děti se mohly
pokochat krásnou scenérií z okýnek a jelikož jsme zabrali prakticky celý vagon, tak se necestovalo
vůbec špatně.
Páteční program pokračoval v podvečer. S Mirkem Sobolem jsme byli na nápor dětí připraveni už o
hodinu dříve a trochu jsme poklidili a připravili to nejnutnější. V danou hodinu už bylo na fleku přes 30
dětí (nakonec se této akce zúčastnilo na 44 dětí) a maminky v čele s Ivou Rajchlovou, Míšou
Mervartovou a Radkou Sobolovou připravovali ležení, aby mohla začít veselice. Než se začalo tančit, tak
dorazila s programem výroby chlupatých koulí a dalších roztodivných věcí Jitka Matěnová, takže děti
zhruba do osmi večír měly o zábavu postaráno. To už plál oheň a pod velením Mirka si děti opékaly
klobásy a pokud nebyly tanečně naladěny, tak zde mohly pobýt celý večer. Mezi sedmou a osmou s moji
pomocí Iva Rajchlová a Dáša Plhalová rozjely svoji vyhlášenou diskotéku a děti pařily ostošest. Soutěže
v podlézané a tancování kolem židlí nebyly výjimkou a děti si užívaly nejen hlasité hudby, ale i nezdravé
bašty, jelikož jsem se rozhodnul na večer zakoupit všemi milované slané brambůrky a křupky s různými
šílenými příchutěmi. Navíc maminky, jako paní Dočkalíková z Meziměstí, zásobily akci domácí buchtou,
takže děti měly svátek v pravém slova smyslu. Do půlnoci už ty nejmenší děti zalehly a ty starší pomalu
usínaly a pomocníci z řad starších hlídkovali, kdyby náhodou byla nějaká komplikace.
V sobotu ráno se začínalo
opulentní snídaní složenou z
horkého sladkého čaje, kupy
chlebů
s
meruňkovou
marmeládou od paní Sobolové
salámy,
sýry,
paštikou
a
množstvím
zeleniny,
následované
výbornými
buchtami o dvou druzích od paní
Mervartové.
Děti
rozhodně
nestrádaly a co se nesnědlo
posloužilo ke svačině. Ranní
rozcvičku si daly děti s Mirkem a
paní Sobolovou, takže se
protáhly, aby mohly podávat
výkony. Na řadě byly hasičské
dětské soutěže. První disciplína
byla slalom přes tunel ve dvojici,
po kterém následovalo stříkání
ze džberovky na terč, kdy jeden
pumpoval a druhý (většinou ten menší a slabší) mířil. Děti to ohromně bavilo a navíc dostávaly i sladkou
odměnu. Další disciplínou bylo spojování a rozpojování hadic a i těm nejmenším dětem to kupodivu šlo i
bez větších potíží a moc je to bavilo. Soutěžilo se i v motání hadic po čtveřicích. Nejdřív to předvedly děti
závodící za naše SDH a poté si to zkoušely dobrovolně i děti, které s tím nemají zkušenosti. Dětský
oddíl SDH Jetřichov také předvedl útok v plné parádě a malé hasičky Terezka s Eliškou nechaly děti
podržet hadici a zkřížit proudy. Nakonec jsem dětem mohl rozdat nádherný pamětní list od vedoucího TJ
Sokol Jetřichov Martina Doležala a věcné dárky od sponzorů. Před dvanáctou jsme se rozloučili. A bylo
to dobře, protože v sobotu celé odpoledne pršelo.
Chtěl bych poděkovat všem sponzorům za peněžité i movité dary, které na akci věnovali. Děkuji
moc firmě Ekospol s r.o., Obci Jetřichov, panu Jaroslavu Doležalovi, paní Iloně Seidlové a také TJ Sokol
Jetřichov za peněžité dary. SDH Jetřichov děkuji za bezplatné vypůjčení hasičské chaty a hřiště na
pátek a sobotu. Letos musím poděkovat velice moc všem, kteří pomáhali při organizaci jednotlivých akcí.
Jmenovitě Ivě Rajchlové, Míše Mervartové, Jiřině Zelené, Radce Sobolové, paní Kubečkové, Jitce
Matěnové, Dáše Plhalové, Mirkovi Sobolovi, Martinu Doležalovi ml. i st., paní Doležalové, Šárce
Škodové, Danovi Jansovi a Magdaléně Krupičkové za velikou pomoc a také Petře Seidlové za pomoc s
malými dětmi. Poděkoval bych i za sponzorský dar od firmy Z-Trade s r.o., který na akci dodal Mirek
Sobolů a všem maminkám a babičkám, které poskytly vynikající koláče, buchty, ovoce a jiné pochutiny v
průběhu celé akce. Bez těchto lidí a firem by se tato akce nikdy nemohla konat úspěšně v takovém
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rozsahu a všem patří veliké díky. Jestli jsem na někoho zapomněl, ať se na mě prosím nezlobí. Bylo to
krásné, bylo to úžasné, ale bylo toho moc.
Zpracoval Filip Chráska

Hasiči Jetřichov
Z činnosti hasičů
Po letních prázdninách jsme se opět vrhli do našich pravidelných akcí.
V sobotu 8. září jsme pořádali tradiční hasičskou soutěž O pohár starosty Jetřichova, které se
zúčastnilo sedm družstev mužů. Soutěž se skládala ze dvou netradičních útoků. Celé družstvo muselo
přeběhnout kladinu a překonat ponton. Letos přešli přes nádrž všichni suchou nohou. Koupat se nikomu
nechtělo…
Pořadí bylo následující: 1. místo – Hejtmánovice, 2. Vižňov, 3. Otovice, 4. Jetřichov, 5. Martínkovice, 6. Nowa Wies Klodzka, 7. Broumov.
Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli cenami.
Výbor SDH

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Motoscuk – 10.8.2012
Dne 10. srpna byl zahájen již 8. ročník
Motoscuku v Jetřichově. Přijelo pár motorkářů a
při hudbě jsme si popovídali. V sobotu ráno
pršelo, ale na spanilou jízdu se ukázalo sluníčko,
tak nás asi 40 vyrazilo do Jívky na sraz Trabantů.
Odpoledne jsme si zasoutěžili, při opékání
prasátka od Aleše. Následovala ukázka terénních
vozidel zn. Tatra p. Svobody, s komentářem V.
Svobody. Poté začala hrát skupina ze Stárkova
KAT BAND. V průběhu produkce, se uskutečnilo
ohnivé vystoupení, a poté následovalo noční
překvapení, v podobě jedné tanečnice z HK.
Příští rok nashledanou.
Sobol. M
Chtělo by to dodělat
Když sedím na kopečku na lavičce, tak se mně líbí, že máme u nás v Jetřichově něco, co nám
můžou okolní obce závidět. Mám na mysli chodník, který už dlouhou dobu slouží svému účelu.
Pěšáci chodí po chodníku a nepletou se šoférům a šoférům se asi líbí, že se nemusejí vyhýbat
pěšákům. Ti starší, kteří dříve chodili nahoru do bývalé školy, si asi pamatují, že v místech kde je
chodník, byl otevřený příkop, takže pěšáci i šoféři to neměli jednoduché.
Možná pár vzpomínek. Poprvé s tím, že se musí něco vymyslet, přišly učitelky Hrubá a Suková.
Vymyslelo se, že by se mohl udělat chodník. Stavitel státního statku pan Pešl to trochu nakreslil a
spočítal, okresní národní výbor na to dal peníze mimo obecní rozpočet, takže se začal stavět chodník od
křižovatky k bývalé škole. Podle tehdejších pravidel to nešlo zadat firmě, která by to postavila a stavělo
se pomocí místních občanů v akci Z. Většina chlapů odpracovala dvě až tři soboty ročně zdarma, místní
podniky Motokov a statek pomohly s dopravou a tak se stavělo. Během stavby se pak názory některých
poslanců trochu měnily. Hořejšáci, kterým tenkrát velel Domáň a Ducháč vrčeli, že se pořád staví něco
na dolejším konci, tak se dělal chodník na horní křižovatce u Papežových a Domáňových. Poslanci z
prostředku Palla, Suková, Doležal a Linhart zase přišli s nápadem, že by se měl udělat chodník od
konzumu k Hejtmánkovicím a od kulturáku k Meziměstí, tak to bylo zase složitější. Jirka Franz z
dolejšího konce zase chtěl kus chodníku od hospody dolů.
Proč to všechno píšu je v tom nadpisu „Mělo by se to dodělat“. Máme chodník od křižovatky až k
bývalým Hejzlarovým. Jsou položeny roury od Domáňových k Prouzovým, takže už toho tak moc
nechybí. Myslím, že kdyby se to povedlo dostavět až k horní křižovatce, tak by to bylo velké dílo.
Děkovali by nám všichni, počínajíc malými dětmi a všemi ostatními, kteří se musejí jako pěšáci dělit se
šoférama o silnici. Také na dolejším konci se tenkrát uvažovalo, že by se mohlo dále pokračovat.
Možná, že kdyby tenkrát nedošlo ke zrušení malých národních výborů pod Meziměstí, tak by jsme byli o
kousek dál.
Josef Novák nejstarší
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Ohlédnutí za závodem OKOLO BROUMOVA 2012
Na start letošního ročníku závodu horských kol v sobotu 18. srpna přilákalo slunečné počasí
téměř dvě stovky závodníků. Nejpočetnější byla kategorie mužů do 40 let, ale i kategorie mužů do 60
let byla velice silně obsazená. Štafety byly obsazeny 15 družstvy ve 4 kategoriích, rodinná
štafeta letos zůstala neobsazena. Škoda, že v kategorii štafeta žen startovalo pouze jedno
družstvo.
Závodníkům na startu byl do žil pumpován adrenalin tvrdou muzikou, aby se úderem desáté
hodiny vydali vstříc více než 60 kilometrům lesních i polních cest Broumovské kotliny. Zde je čekalo 45
asistenčních hlídek, které dbaly na jejich bezpečnost a hladký průjezd křižovatkami a dvě pořadatelské
občerstvovací stanice. Jedna v Otovicích po necelých 23 kilometrech a druhá na Janovičkách po
dalších 16 kilometrech. Nejvíce diskutovanou byla tradiční dobrovolná občerstvovací stanice „U
hnoje“ před Ruprechticemi, na kterou se znalí účastníci těšili nejvíce. Hlídky též poskytly některým
závodníkům ošetření jejich odřenin, způsobených přemírou zápalu a touhy po výsledku lepším, než v
roce loňském.
Trať byla letos nezvykle suchá, kaluží minimum a tak se podařilo nejrychlejšímu závodníkovi stlačit
výsledný čas na neuvěřitelné 2 hodiny, 4 minuty a 41 vteřin. Závodníci byli motivováni dvěma
vrchařskými prémiemi – prémie Obce Martínkovice a prémie Obce Šonov. Některým závodníkům
nebylo přáno dojet hladce až do cíle, cestou museli ukázat svoje opravářské umění při nýtování řetězu
nebo při výměně píchlé duše, jeden smolař toto pořídil 3x a pak raději došel. V cíli na fotbalovém hřišti v
Hejtmánkovicích byl pro závodníky připraven výborný guláš, jiní vzali zavděk těstovinovým salátem s
kuřecím masem, 11 stupňový ležák Primátor byl ke guláši to pravé. Vyhlášení výsledků v 15,30 hod. stihl
i poslední závodník a závěrečná tombola byla tak bohatá, že málokdo si cenu neodnesl.
Velký dík patří všem dobrovolným členům hlídek, postavených z obcí, kterými závod projíždí i
samotným obcím Dobrovolného svazku Broumovsko, které se významnou měrou podílely i na finančním
zajištění závodu. Grant na pořádání závodu poskytlo i Město Broumov.
Kvalitní ručníky z podniku VEBA Broumov plnily tašky vítězů, stejně jako svíčky od firmy Z-TRADE
Broumov. Další ceny poskytly Drogerie POLLY-Luděk Kašparovský, Servis Černý Broumov,
Synthesia, fi. Clariant (Isostar + Nutrend výrobky) a Textilcolor (tyčinky), pozadu nezůstala ani
Vella Náchod se svými cyklodoplňky a Primátor Náchod. Do tašek všech závodníků zapadla
láhev vody TOMA Teplice nad Metují a Horalské trubičky od Tomáše Janáka.
Na finančním zajištění zajištění se kromě obcí podílely i společnosti BSB s.r.o. Hejtmánkovice,
Broumovské stavební sdružení s.r.o., BRAHA plasty s.r.o., CEDIMA s.r.o. Meziměstí, Dřevoterm
s.r.o. Březová, LUTOMA s.r.o. Hejtmánkovice, Dopravní stavby SVOBODA a.s. Meziměstí. Se
značením trati vypomohla Lesní společnost Broumov holding a.s., prostor pro propagaci závodu
poskytla na svých médiích Agentura pro rozvoj Broumovska. V tombole dominovaly ovčí sýry z
farmy paní Moniky Menčíkové ze Šonova.
Závod pořádalo občanské sdružení SK Z-TRADE Cykloteam Broumov a jeho generálním
partnerem byla společnost HOBRA- Školník s.r.o. Broumov.
Z výsledků:
Ženy B (nad 35 let)
1. Pešinová Jitka, REDPOINT PEARL iZUMi 2:42:27
2. Gorganova Jana, Jetřichov
3:25:54
Dovětek ředitele závodu z e-mailu: Děkuji Vám a vaší obci za podporu, které se nám dostalo při
pořádání cyklistického závodu OKOLO BROUMOVA 2012. Bez této pomoci nejsme schopni závod v
tomto rozsahu uspořádat. Lituji jen, že se na start závodu postavilo tak málo občanů vaší obce. Snad se
to v dalších ročnících změní, závod je pořádán pro širokou veřejnost.
Ještě jednou děkuji a přeji Vám i vaší obci hodně úspěchů a spokojených občanů.
Jiří Rak - ředitel závodu

Jetřichovský zpravodaj – vydává Obec Jetřichov IČO 00654116
Adresa redakce: Obec Jetřichov, tel. 491 582 425, obec.jetrichov@tiscali.cz. Grafická úprava: Bc. Martin Doležal,
m_dolezal@wo.cz. Vychází 1x za dva měsíce nákladem 200 výtisků, evidenční číslo: MK ČR E 17904
UZÁVĚRKA DALŠÍHO ČÍSLA: 15. listopadu 2012
Obsah je sestavován z příspěvků občanů a organizací – příspěvky neprocházejí jazykovou úpravou, za
obsah článků ručí pisatel. Nepodepsané články nebudou uveřejňovány.

Stránka 8

