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INFORMACE PRO OBČANY:
Usnesení z veřejného zasedání OZ v Jetřichově ze dne 27. 6. 2013
1.
2.
3.
4.

ZO schvaluje program veřejného zasedání.
ZO souhlasí s kontrolou usnesení z minulého zasedání ze dne 29.3.2013 bez výhrad.
ZO schvaluje zprávy finančního a kontrolního výboru bez výhrad /jsou přílohou usnesení/.
ZO schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2012 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
bez výhrad.
5. ZO schvaluje účetní závěrku obce Jetřichov za rok 2012.
6. ZO schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Jetřichov,
okres Náchod za rok 2012
7. ZO schvaluje finanční zprávu o hospodaření obce k 31.5.2013 bez výhrad.
8. ZO schvaluje rozpočtová opatření-změny v rozpočtu bez výhrad.
9. ZO schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č.881/5 a 881/6 do konce roku 2013 s tím, ţe rozhodne,
zda s nájemcem poté uzavře smlouvu na dobu neurčitou.
10. ZO schvaluje dar 5000,- Kč na cyklistický závod Okolo Broumova.

Usnesení z mimořádného veřejného zasedání OZ v Jetřichově ze dne 11. 7. 2013
1.
2.

ZO schvaluje program veřejného zasedání bez výhrad.
ZO souhlasí s konáním výběrového řízení dle předloţené dokumentace na splaškovou kanalizacisluţby, které provede Centrum rozvoje Česká Skalice.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU vytříděného z komunálního odpadu

Obec Jetřichov a společnost Marius Pedersen a.s.,
si Vás dovoluje upozornit, že dne 10.9.2013
zajistili svoz nebezpečných odpadů a elektrozařízení pro občany
Speciální svozové vozidlo bude sbírat tyto druhy odpadů:
Motorové,převodové a mazací oleje, barvy, ředidla, pryskyřice, lepidla, rozpouštědla,odmašťovací
přípravky, fotochemikálie (všechny tyto odpady v uzavřených nádobách), léky, pesticidy, (zahradní
chemie včetně obalů ), baterie ( suché články ), akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti,
televizory,monitory, lednice a ostatní elektrozařízení (PC, mikrovlné trouby, mobily, rádia, vysavače,
ţehličky apod.)

Nebezpečné odpady ze stavebnictví (eternit apod.) do tohoto svozu nepatří.
Svoz proběhne zastávkovým způsobem. Obsluhou svozového vozidla bude odpad přebírán přímo od
občanů.
Občan předloţí obsluze vozidla doklad o zaplacení svozu tuhého komunálního odpadu na rok 2013.
Odpad nesmí být shromažďován na určených místech před příjezdem svozového vozidla.
Odpad nesmí být shromažďován na jiných místech – odpad odložený na jiných místech nebude
odvezen.

SVOZOVÁ TRASA PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU.

Úterý 10.9.2013
Jetřichov

křižovatka Hynčice-Jetřichov
Bělidlo – směr Meziměstí
křižovatka u hospody
u váhy
křižovatka Pasa
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15:30 – 15:35
15:40 – 15:45
15:50 – 16:00
16:05 – 16:15
16:20 – 16:25

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Obec Jetřichov a společnost Marius Pedersen a.s.,
si Vás dovoluje upozornit, že dne 16.9.2013 pro Vás zajistili
svoz velkoobjemového odpadu
Obec i svozová firma má zájem na tom, abyste měli moţnost zbavit se legálně odpadu, který se
nevejde do sběrných nádob (matrace,koberce,nábytek atd. ) a odpadu , který nepatří do sběrných nádob
jako např. papír, ţelezo, plastové výrobky, pneumatiky
Odpad uložte u sběrných nádob (popelnice) u domů
Tento svoz provede několik vozidel a každé vozidlo odveze určitý druh odpadu. Proto je
důležité, aby jednotlivé druhy byly uloženy u sběrných nádob
je bylo možné naložit. Netvořte nepřehledné haldy odpadů.

viditelně odděleně

a tak , aby

1.

Popelářské auto bude sbírat Odpad, který se nevejde do popelnice - staré matrace, starý nábytek, koberce, atd. Ostatní odpad
musí být v pytlích, krabicích nebo svázaný tak, aby jej obsluha vozu mohla naloţit – drobný odpad
volně pohozený na zemi nebude posádka vozu sbírat.
2.

Avia bude sbírat
Papír – noviny a časopisy dohromady pevně svázané, kartonový papír zvlášť pevně svázaný
Pneumatiky z osobních vozidel – včetně disků
Ţelezo ( drobné části v sudech, kbelících atd )
Noviny, časopisy a kartonový papír chraňte před případným deštěm.
Posádky jednotlivých vozů naloží ručně denně několik tun odpadu a proto Vás tímto
prosíme o dodržení podmínek uložení.
Dbejte prosím i o bezpečnost silničního provozu.
Odpad připravte u sběrných nádob v 7.00 hodin.
Neodvezeme lednice, televize, elektrozařízení a nebezpečné odpady.
Svoz těchto odpadů se uskuteční ve Vaši obci dne 10.9.2013

Případné dotazy ke svozům odpadů zodpoví :
Za Marius Pedersen a.s. Josef Hamerský telefon: 491 524 691, 606 632 232

Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte šetřit přírodu ve Vašem okolí.
Svozy komunálního odpadu
Jetřichov
Bělidlo a směr
(svozy v pondělí)
Hynčice (svozy
středa)
2.9.2013

4.9.2013

16.9.2013

18.9.2013

30.9.2013

2.10.2013

14.10.2013

16.10.2013

28.10.2013

30.10.2013

11.11.2013

13.11.2013

27. 10.
28. 10.

MUDr. Jan
Kubec
MUDr. Lukáš
Neoral

ZS Police
nad Metují
ZS Police
nad Metují

491 543 398
491 541 654
602 333 452

Když rozbolí zuby
Stomatologická lékařská pohotovost oblast Broumov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 09.00 - 11.00 hod.
31. –
MUDr.
ZS VEBA –
491 502 525
01. 09.
Vjačeslav
Olivětín 66,
Ogriščenko
Broumov
07. –
08. 09.
14. –
15. 09.
21. –
22. 09.
28. –
29. 09.
05. –
06. 10.
12. –
13. 10.
19. –
20. 10.
26. 10.
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MUDr. Lukáš
Neoral ml.
MUDr. Libor
Kapitán
MUDr. Daniel
Blaţek
MUDr. Ladislav
Růţička
MUDr. Jan
Kubec
MUDr. Miloš
Pastelák
MUDr. Ladislav
Růţička ml.
MUDr. Miloš
Pastelák

ZS Police nad
Metují
ZS Meziměstí

491 541 654
602 333 427
491 582 381

ZS, Police nad
Metují
Poliklinika
Broumov
ZS Police nad
Metují
Sadová 44,
Broumov
Poliklinika
Broumov
Sadová 44,
Broumov

491 543 844
603 479 084
491 543 398
491 524 334
603 479 132
491 524 334

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

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

26.4.2013
3.5.2013
10.5.2013
17.5.2013
24.5.2013
31.5.2013
7.6.2013

Zájezd – Jetřichov
Jetřichov – Rychnovek
Nový Ples – Jetřichov
Jetřichov – Jezbiny
D. Radechová – Jetřichov
Jetřichov – Jizbice
Jaroměř – Jetřichov

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

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

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

14.6.2013
21.6.2013
28.6.2013
30.8.2013
6.9.2013
13.9.2013
20.9.2013

Jetřichov – V. Dřevíč
VOŠ NA – Jetřichov
Jetřichov – Smrţov
volno
Babí – Jetřichov
Jetřichov – Nahořany
Play-off

4:1
3:2
1:4

Reportáže z akcí
Dětský den 2013
Letos nás překvapilo počasí a i přesto jsme dodrţeli termín konání a 1.6. uspořádali anoncovaný
Dětský den. Sobotní den hustě pršelo, takţe jsme se rozhodli uspořádat akci v kulturním domě. Řekli
byste, ţe to děti nebo rodiče odradí a ţe účast bude niţší neţ při pořádání venkovní akce, ale mýlili
byste se. Na akci dorazilo přes 50 dětí. Většina i s rodiči, takţe společně s organizátory se sešlo pod
střechou kulturního domu skoro 100 lidí.
Hlavním mottem téhle akce je zábava pro děti, moţnost něco vyhrát a také to, ţe si můţou rodiče a
prarodiče prohlédnout své ratolesti, jak jsou šikovné a co dokáţí a třebas si i promluvit se starými
známými a přáteli. Tento rok to bylo zhuštěno na pramalý prostor, coţ zvýšilo intenzitu a atmosféru
akce, coţ si uţily hlavně děti. Soutěţilo se v klasických, všem dobře známých disciplínách jako hod na
klauna a na plechovky, slalom s hokejkou, stříhání dobrot, hod krouţkem na cíl nebo lovení rybek ad.
povětšinou v prostoru sálu. Na ochozu se usídlili hasiči, kteří chytře vymysleli náhradní disciplíny za
střelbu vzduchovkou a dţberovku. Byly to disciplíny jako spojování a rozpojování hadic, ad. U kaţdé
disciplíny u nás děti dostávají malou sladkou odměnu, která je motivuje dále soutěţit. Já jsem si vzal na
starost letos pití limonády dlouhým brkem z demiţonu, protoţe jsem nemohl mít své double lyţe, a
musím říct, ţe děcka se bavila úplně přepychově.
Jako uţ několikátý ročník, i letos děti měly soutěţní lístek, který dostaly u vchodu a mohly se
posléze, aţ splnily všechny soutěţní disciplíny, zúčastnit hry o hračky. Rovněţ se soutěţilo ve skákání v
pytlích a pojídal se koláč se zapečeným penízem a opět s velikým úspěchem. Musela se najít alternativa
k párkům z udírny a tak Dušan u výčepu párky ohříval a bylo vidět, ţe dětem chutná a ţe jsou i tak
spokojené. Děti mají na této akci jídlo zdarma. Celý den hrála hudba a kdyţ se dokončila hlavní série
disciplín na sále, tak se na uvolněném prostoru započala tančit známá mašinka a další tance. Nakonec
se rozdávaly ceny za soutěţní lístky, kdy jsme se snaţily kaţdému dítěti, co nejvíce vyhovět a doufám,
ţe jsme moc nezklamali je a ani jejich rodiče. Viděl jsem, ţe ceny si dokázaly někteří i vyměnit, takţe
jsem rád, ţe si nakonec lidi uměli vyhovět. Za celý TJ Sokol děkuji všem lidem mimo tuto organizaci,
kteří se aktivně zúčastnili pořádání této akce.
Za pořadatele napsal Filip Chráska

Cyklistický Memoriál Jiřího Němečka 2013
22. června 2012 se uskutečnil devátý ročník jiţ tradičního Cyklistického Memoriálu Jiřího Němečka.
I kdyţ od rána pršelo, odpoledne se vyčasilo. Na letošní trať po cyklistických stezkách Broumovska se
vydala (jiţ téţ tradiční) bezmála čtyřicítka cyklistů. Bylo zde i několik nováčků především z Hradce
Králové, kteří si, jako všichni, pochvalovali nádheru našeho kraje. Počasí přálo, občerstvení po vyjíţďce
bylo jako vţdy vynikající a tak nezbývá neţ poděkovat všem za účast a těšit se na příští rok, kdy se
uskuteční jubilejní desátý ročník.
Napsal Martin Doleţal

Letní dovádění
Kaţdý rok uţ po čtvrté se koná letní dovádění. To letošní pořádala obec Otovice na hřišti za
kostelem. Druţstvo Jetřichováci tam byli samozřejmě také. Kaţdé druţstvo vymyslí nějakou zábavnou
soutěţ. My jsme letos měli společně s Hejtmánkovicemi. My jsme měli lyţe pro dva – to znamená DUO
lyţe. Ony jsou to spíše fošny neţ lyţe. A po absolvování soutěţního páru určité dráhy na čas ještě
soutěţící museli prolézt takovou klecí s hlavolamem. Bylo to dost náročné. Ten náš úkol pro soutěţící
měl dost úspěch.
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Úkoly pro soutěţící byly různé. Kaţdý rok je to trochu jinak. Fantazii se meze nekladou. Letos to byl
třeba skákací pytel pro tři, nebo pavouk, taky vědomostní soutěţ – to byli naši prezidenti od roku 1921
aţ po dnes. A největší úspěch měla hra "Flaškovaná". To se přes volejbalovou sít přehazovaly dvě
minuty PET lahve. A pak po odpískání se sčítalo, na kterém hřišti je jich míň, tak to druţstvo vyhrálo.
Bylo to rychlé, neokoukané a pro diváky velice inspirující na fandění. Okolo flaškované bylo stále velice
ţivo. Zvlášť, kdyţ některá utkání skončila nerozhodně a museli nastoupit ještě jednou.
Druţstev bylo celkem 14. Některé obce se letos nedostavily. Také to bylo dost napínavé s počasím.
Ještě ráno dost pršelo. Ale v poledne se uţ ukázalo sluníčko a tak se akce vydařila. Ten kdo vyhraje, tak
tam se to příští rok bude konat. První byli soutěţící z Boţanova, ale protoţe u nich uţ se soutěţ konala,
tak příští rok to bude v Heřmánkovicích. Ti byli na druhém místě. My jsme jeli domů spokojeni. V
celkovém hodnocení jsme získali 8 místo a pro nás to byl úspěch. Pro nás na příští rok teď je hlavní úkol
vymyslet nějakou pěknou a hravou zábavu pro ostatní druţstva.
Celá akce je organizována jako olympiáda. Druţstva mají kaţdé jinou barvu triček. Mají sebou
vlajku své obce a na závěr celkové vyhodnocení a předání odměn a pohárů předávají hosté. Letos to byl
hejtman Hradeckého kraje pan Lubomír Franc, paní Zdeňka Horníková, pan předseda svazu obcí
Broumovska pan Karel Reichert a samozřejmě pan starosta obce Otovice pan Novák.
Na úplný závěr hrála hudba a dokonce se i tančilo na trávě.
M. Chaloupková Bělidlo

Tábor
Ve dnech 4 aţ 7. července jsme uspořádali na hasičském cvičišti tzv. indiánský tábor u třech sluncí.
Seběhlo se 21 dětí, které spaly ve svých stanech. Kuchařky Maruš a Radka se staraly o naše bříška.
Děti si uţily spoustu soutěţí, včetně bobříků, stezky odvahy apod. V sobotu se svezli na koních od
p.Kuneše, pokoukali se na modely letadel p. Doleţala. V neděli po vyhlášení výsledků a předání
ocenění, jsme všichni odjeli na oběd do restaurace sv.Magdaléna. Poté na děti čekala na hřišti hora
pěny a rodiče, kteří si je odvezli domů. Počasí nám přálo, stejně tak obecní úřad, SDH Jetřichov a
stavební dozor Valenta, za to jim děkujem!
Sobol M.

Týden pro naše děti
Tak se rok s rokem sešel a znovu jsme vytáhli s dětmi do terénu ochutnat něco málo z lahůdek naší
překrásné krajiny okolo Jetřichova. Letos to bylo o to zajímavější, ţe jsme výletníky rozdělili na dvě
skupiny, na starší a mladší. Kaţdá skupina šla jinou trasu, buď z větší části a nebo úplně a hlavně se
trasy lišily délkou a náročností. Starší děti chodily vţdy obtíţnější úseky nebo celé výlety a bez těch
nejmenších si mohly uţít moţná i trochu zajímavější turistiku. Opět se konal den sportovní i den na
výrobu jídel a výrobků a samozřejmě i závěrečná akce. Na tyto akce chodily všechny děti dohromady a
vypadalo to, ţe si je rovněţ uţívaly. Přibyla mi na pomoc spousta dobrovolníků. Všichni mi velkou měrou
pomohli s organizací celého týdne a myslím, ţe se určitě taky bavili.
Tento rok nám také vyšlo bezezbytku počasí. Teplé, suché a větrné. To sice nesvědčí houbám ani
úrodám, ale dobrým výletům určitě, takţe jsme si asi nikdo nemohli stěţovat, ţe by nám ţivly nabouraly
program jako z kraje týdne minulého ročníku a nemuseli tak odvolávat kteroukoli venkovní akci kvůli
dešti.
15. 7. 2013 Proč chodit daleko?
Asi se ptáte, proč byla tato akce takhle pojmenována? Je to podle názvu naučné stezky v Křinicích,
po které obkrouţíte celou vesnici. Ale my jsme nešli celý okruh, jelikoţ jsem ho absolvoval a je dost
fyzicky náročný pro děti do 15-ti let. Z Jetřichova jsme vyrazili po osmé hodině na Broumov. Nakonec se
nás sešlo 26 dětí a 10 dospělých, coţ je na výlet aţ dost velký počet, ale zase to tolik nevadilo, protoţe
jsme se U Kříţku nad Křinicemi rozdělili na dvě skupiny a pokračovali teprve dále. Starší děti šly výlet se
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mnou a paní Doleţalovou po předem vytyčené trase, kde jsem naplánoval několik zastavení, kde musely
plnit úkoly a vyplňovat odpovědi do soutěţního lístku. Obešli jsme takto společně všechna zajímavá
místa ve vesnici včetně kříţové cesty a kaple Sv. Huberta nebo Brány času. Soutěţní okruh jsem ukončil
na Americe, kde jsme si společně odpočinuli. Vyhrála soutěţní dvojice Terka Sobolová s Eliškou
Mervartovou. Všechny jsem podělil o ceny od OÚ Křinice a pak jsme se vydali po turistické cestě zpátky
na autobus do Broumova.
Menší děti se vydaly s většinou dospělých dolní částí Křinic. Prohlédly si místní obecní úřad,
zrestaurované sousoší svatých a u památníku obětem 1. světové války u Kovárny si zahrály s Majdou a
Danem Jansou pohybové hry pro děti. Děti se pak vrátily do Broumova spodem, prohlédly si dřevěný
kostelík na hřbitově a fascinoval je místní automat na svíčky. Nakonec výprava skončila v Alejce, kde si
děti zahrály další pohybové hry s Majdou a Danem a za to, ţe výlet přeţily bez úhony dostaly sladkou
odměnu v podobě nanuku.
16. 7. 2013 Dětský desetiboj dvojic 2
V parném úterním dni se sešlo dohromady 40 dětí a 11 dospělých. Naštěstí přišel sudý počet dětí,
tak nebyl problém dát do kupy dvojice. Soutěţilo se celkem v 5-ti kategoriích. Starší děvčata, starší
chlapci, mladší děvčata, mladší chlapci a děti do 6-ti let. Soutěţilo se ve stejných disciplínách jako
minulý rok, coţ většině dětí vyhovovalo, protoţe oproti minulému roku si je mohli vyzkoušet venku a ne v
kulturáku. Disciplíny byly klasické jako zatloukání hřebíku na čas, hod špalkem, tah na laně, skákání na
gumě, lovení rybek na zručnost, lyţe pro dva nebo štafetový běh, ad. Nakonec se děti podělily o ceny
zčásti sportovní, zčásti zábavné, na které věnovala prostředky firma Ekospol, s.r.o. Občerstvení na
sportovní den věnoval TJ Sokol Jetřichov a moc děkuji Michalu Doleţalovi, ţe se postaral o chod udírny
a rozlévání pití dětem. Konečně děti byly rády za ukončení akce v 13:30, protoţe vedro a ostré slunce se
stávalo dost nesnesitelným.
17. 7. 2013 Výlet – Adršpašské skály
Na tuto výpravu se těšilo poměrně dost dětí i rodičů a povedla se nadmíru dobře. Ráno jsme sice
museli dost brzo vstát, abychom v rozumný čas dorazili na místo. Ale opravdu to stálo za to a byl jsem
rád, ţe dorazilo 25 dětí a celkem 12 dospělých. Před opravdovým tropickým vedrem nás ochránily skály
a my jsme si uţili příjemnou turistiku skalním městem. Menší děti vyrazily za doprovodu rodičů, paní
Hopjanové, Andrey Kubečkové, Majdy a Dana na malý okruh a já s paní Doleţalovou a dalšími rodiči
jsem se staršími dětmi obkrouţil dolní jezírko a po kompletní prohlídce jsme také šli na malý okruh. Obě
skupiny navštívily známá místa Adršpachu jako Cukrovou homoli, Sloní náměstí, Krakonošův zub nebo
Eliščinu věţ. Obě party se setkaly u Malého vodopádu a společně vyrazily k hornímu Jezírku, které jsme
kvůli ceně radši nenavštěvovali. Za to jsme zašli společně na Velký vodopád a díky velkému počtu dětí a
hlasitému skandování: „Krakonoši, dej nám vodu!“ jsme si uţili pořádnou sprchu a děti byly tak nadšené,
ţe si dokázaly vyvolat druhý přídavek. Poté jsme se vrátili všichni k Malému vodopádu a postupně si
prohlídli nejpopulárnější skálu celého města – Milence. Starší jsem vzal na návštěvu kaple pro
horolezce, kteří ve skalách nepřeţili lezení.
Poté jsme se rozdělili a skupina s menšími dětmi se vrátila na malý okruh a šla si projít dolní
Jezírko. Já a starší jsme vykročili na velký okruh, takţe jsme si prohlédli velké Panorama, nebo
Cukrovarský komín. Po zdolání dvou roklí i další známé skály – Starosty se Starostovou a nakonec jsme
procházeli Myší dírou. Děti se bály, ţe se zde zaklíním, ale přesvědčil jsem je, ţe bych musel sníst ještě
spoustu knedlíků, aby se tak stalo. Pak jsme se společně vyfotili se staršími na Krakonošovu piánu a
zařvali si na Echu směrem na skalní město i na Kříţový vrch.
Nakonec se obě skupiny setkaly u stánků, kde se nechal prostor dětem, aby si koupily něco na
památku a na zub. Pak jsme odjeli všichni dohromady vlakem po jedné hodině a přes Teplice nad Metují
a Meziměstí dorazili na zastávku do Ruprechtic, odkud jsme se pak vydali společně do Jetřichova.
18. 7. 2013 Den plný nápadů
Den plný nápadů se jako vţdy nesl v duchu, ţe děti sami nebo jen s malou pomocí vyráběly
zajímavé dárky na památku a připravily si občerstvení a oběd. Sešlo se jich 32 a přišlo pomoci nebo
minimálně pohlídat ty menší deset dospělých. Letos se stala hitem girlanda z papíru do okna, kterou si
vyrobili všichni, i ty nejmenší. Menší děti vytvářely i malé myšky z barevného papíru, které se
namotávaly přes provázek pomocí tuţky a pořádala se v tom i soutěţ. Starší holky si zkusily vyrobit i
něco sloţitějšího a vypadalo to, ţe v tom frmolu se nikdo ani nemá čas nudit. Dan s Majdou i zajistili, ţe
si mohli ti menší odpočinout pohybovými hry a sportováním a spálit trochu přebytečné energie. Starší
kluci mě a Radce Prouzové pomáhali s přípravou ingrediencí na špízy. Starší děvčata zase pomohla
Jiřince s mícháním pomazánek, s těstem na buchty a se sladkou pomazánkou na ovocné jednohubky.
Stránka 6

Všechny děti si sami napíchaly svůj oběd na špejle. K raţničí se servírovaly hranolky a čerstvá zeleninka
od paní Prouzové. Výborná tvarohová buchta od Jiřinky a holek se také rychle snědla. Co se nesnědlo,
tak jsme s Andreou zabalili dětem sebou domů, aby sladké ovocné jednohubky nebo excelentní
chlebíčky nechaly ochutnat rodičům. Kolem druhé si děti domů nesly krásné girlandy a další dárečky pro
rodiče včetně nápadů, co doma zajímavého uvařit.
19. 7. 2013 Hřiby na Slavném + Sluneční hodiny
Tento poslední výletní den se lišil od ostatních tím, ţe jsme s kaţdou skupinou dětí vyrazili jinam na
výpravu. Starší vyrazily velmi časně ráno se mnou jako doprovodem na skalní hřiby. Přivstalo si nakonec
7 dětí a v této komorní sestavě jsme se vydali přes Broumov do Křinic. Od Kovárny jsme skrze pole,
cyklostezku a lesní úvozy dospěli do Zaječí rokle nad Martínkovicemi. Z ní jsme po svačině vykročili po
Dobytčí stezce ke skalním hřibům na planině u osady Slavný, která je částí obce Suchý Důl. Nechal
jsem puberťáky lézt a skákat po hřibech, jak jsem slíbil a myslím, ţe si to docela uţívali. Okolo hřibů bylo
navíc borůvčí poseté obrovskými borůvkami o kterých jsem bájil uţ pod kopcem, takţe si mohli i něco
dobrého zakousnout. Po prozkoumání hřibů jsem mládeţ odvedl k Čertově Tchýni.
Tuto vyhlídku povaţuji za nejmalebnější a nejkrásnější na celých Broumovských stěnách, ale
zároveň se mi jeví i jako nejnebezpečnější. Jde o zhruba pětimetrovou skálu, kterou musíte z poloviny
zdolat lezením a z poloviny po podomácku udělaném dřevěném ţebříku, abyste nakonec stanuli na
vrcholu, který má plochu zhruba 2,5m2, takţe to není tak jednoduché.
Děti se toho zhostily poměrně odváţně, poslechly mě na slovo a chodily po jednom a i kdyţ je z
druhé strany skály třicetimetrová propast, tak nedaly znát na sobě strach a vylezly za mnou nahoru a
uţily se nejkrásnější výhled, který vůbec znám. Vyšlo nám boţí počasí, takţe jsme viděli v
Martínkovicích a okolních polích kaţdý detail. Děti si mohli prohlédnout panorama celého Broumova z
úhlu, o kterém se jim snad ani nesnilo a navíc jsme odtud měli výhled na celou cestu, kterou jsme
zdolali, neţ jsme se sem dostali. Po vyhlídce jsme se vrátili na trasu a šli kolem dalších hřibů do Liščí
rokle a poté na Ovčín. Ovčín se starším jako vyhlídka také líbil a byly rády, ţe nemusejí zdolávat kvůli
výhledu další skálu. Nakonec jsme se vrátili do Hájkovy rokle a sešli kolem Suchodolských skal aţ k
vesnici.
Před vesnicí jsem vzal ještě děti na tzv. „Suchodolskou Niagáru“, která se v zimě vyuţívá jako
ledopád pro tréninky horolezců s mačkami. Všichni jsme byli ale nakonec zklamaní, protoţe kvůli velkým
suchům tekl po čtyřmetrové skále akorát úzký čůrek vody. Děti si zde ale stejně rády odpočinuly, protoţe
zde bylo díky rozptylu vodních kapek krásně vlhko a chladněji. Nakonec jsme skončili v krámě v Suchém
Dole, kde jsme si kaţdý koupili něco na osvěţení a potom autobusem vyjeli přes Polici a Broumov
zpátky domů.
Skupina menších dětí vyrazila zhruba o hodinu déle neţ starší přes Ruprechtice do Meziměstí v
počtu 14 dětí a 9 dospělých. Zdatně zdolali za paneláky strmou stráň a skrz les dorazili ke kýţenému cíli,
Slunečním hodinám. Děti s dospělými si zde odpočinuly od výstupu a poté si zahrály s Majdou a Danem
pár her. Po hraní následoval sestup mezi pastvinami do Vernéřovic, kde se děti vyřádily na skluzavce a
houpačkách v místním parčíku. Paní Hopjanová je podělila o nanuky a po další sadě her se skupina
vydala zadem mimo hlavní silnici směrem dolů po obci. V dolní části Vernéřovic se pak napojili na cestu
pro pěší a cyklisty do Březové, která jim zpestřila výlet. Před Březovou zabočili do louky a přímo skrz
louku si to namířili k cestě pana Vlacha. Děti si to na volné louce uţily a nakonec i rybník a známý
ţelezniční nadjezd jim připomínal, kde zrovna jsou. Poté se děti i s rodiči vydaly přes příčnici k
Jetřichovu. Chtěl bych poděkovat panu Vlachovi, ţe nám umoţnil tudy projít a uklidil své stádo skotu o
pastvinu dále. Rovněţ nám velmi pomohl tím, ţe otevřel panelovou cestu, takţe děti nemusely jít přes
dvůr, ale vlezly do Jetřichova přes panelovou cestu pod bývalou školou. Ulehčilo nám to cestu a zbavilo
některých starostí. Celá výprava se pak postupně rozptýlila do svých domovů a mohla si v klidu uţít
zbytek prosluněného dne.
20. 7. 2013 Zábava na plný pecky
Tato rozlučková akce se konala v sobotu v podvečer na dolním antukovém hřišti a sešlo se zde
celkem 33 dětí a 16 dospělých a to nepočítám další návštěvníky. Zábava začala po páté, kdy jsme
utvořili pět druţstev pro zápolení o peckovitý pohár. Dětem jsem připravil poměrně těţké tři disciplíny,
které je měly komplexně zaměstnat. Nejdříve se soutěţilo na překáţkové dráze. Tam se část druţstev
trochu zapotila. Poté se zápolilo v chytrosti na hlavolamu Hanoiská věţ. Děti statečně zápasily s touto
starou hrou a všechny ji v solidním čase dokončily. Nakonec tu bylo skládání předlohy z lega načas, ve
které se měla zkusit šikovnost a děti poměrně překvapily svým kumštem pro stavění z dílců. Po
vyhlášení byl udělen peckovitý pohár a bonbony za další dvě místa a děti se o ceny poctivě rozdělily.
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Zároveň s vyhlášením poháru byly předány pamětní listy od TJ Sokol Jetřichov (od Martina
Doleţala) a něco na památku (přívěšky na klíče) od nás jako poděkování dětem za to, ţe nezlobily, ţe
se chovaly v rámci moţností dobře a ţe vše proběhlo díky nim v pořádku. Pomocníci jako Dan Jansa s
Jirkou, Majda Krupičková a Péťa Seidlová dostali sady psacích per jako poděkování za velikou pomoc
při organizaci a za dozor nad nejmenšími.
Poté následovala svačina a večeře, při které mohli účastníci této akce sledovat předvádění
znehodnocených rychlopalných zbraní a zbraní na airsoft, jenţ zde připravili Michal Doleţalů se svým
kamarádem. Pro menší i starší kluky to byl velký záţitek. Martin Doleţal přitom předvedl lítání s modely
letadel na louce u školky, coţ děti rovněţ nadchlo. Mezitím se připravila stezka odvahy a děti před
soumrakem, tedy po sedmé vyráţely do terénu. Šlo se ve dvou větších skupinách. Mladší šly s
některými dospělými uţ ve čtvrt na osm a starší vyráţely kolem třičtvrtě s Petrou Seidlovou. Na stezce
na ně čekal Tulák (David), Jeţibaba (Jiřinka), která vařila v kotlíku lidské oči (ţuţu), strom Bonbónovník
u Péti Kuneše na zahradě, děsivý Čert (Míra Krupička), Loupeţnická banda u posedu (bráchové
Jansovi), duch traktoristy (Láďa Král) a Hejkal (já, osobně) v lese, kde byly schované poklady pro obě
skupiny. Po dokončení jsme se vrátili všichni ve zdraví po pastvině zpátky na hřiště, aby začala
diskotéka. Děti si zahrály pár tanečních her na rozhýbání, Mirka Sauermannová si s nimi zatančila
zumbu, coţ mělo poměrně úspěch. Celou akci jsme oficiálně ukončili těsně před dvanáctou hodinou,
jelikoţ většina menších dětí uţ odpadla, coţ byl náznak, ţe by se uţ mělo jít domů.
Myslím, ţe letošní ročník se opět zdařil a nestalo by se tak, nebýt sponzorů, kteří nám pomohli s
financováním. Především bych poděkoval Obci Jetřichov za hrazení většiny výdajů na jídlo, pití a další
občerstvení. Pak Ekospol, s.r.o.; který nám prostřednictvím Hanky Kotyzové věnoval prostředky na
zakoupení cen na sportovní den a Den plný nápadů. Chtěl bych poděkovat TJ Sokol Jetřichov za
zapůjčení zařízení hřiště, financování občerstvení na sportovní den a výrobu a financování diplomů a
pamětních listů. Rovněţ chci poděkovat sponzorům jako Iloně Seidlové za zakoupení části klobás na
Zábavu na plný pecky a sponzorské dary ve formě jídla od Prouzů, od Jiřinky a Davida, od Andrey
Kubečkové, Zdeny Vrbatové nebo od Krupičků. Moc si toho cením, ţe takto pomáháte této akci.
Letos mi s organizací akcí pomohla spousta výborných lidí. Musím moc a moc poděkovat Jiřince
Zelené a jejímu příteli Davidovi za velkou pomoc při organizaci, při nakupování jídla, materiálů na
výrobu, cen a podobně, za účast na stezce odvahy a za velký zápal pro to, aby se akce povedly. Za to
samé musím poděkovat Andreje Kubečkové, která se postarala o hladký průběh výletů s menšími, o
malování na tváře, barvení vlasů, o výrobky a další věci. Moc mi pomohli i ty mladší, hlavně Dan Jansa s
Magdalenou Krupičkovou, kteří mě postrkávali k tomu, aby všechno proběhlo hladce. Pomohli mi
vymyslet zábavu pro děti a letos se sami starali na výletech o zábavu pro ty nejmenší. Navíc si dali
velkou práci s přípravou většiny výrobků na Den plný nápadů. Za všechno tohle jsem jim neskonale
vděčný.
Letos nám i velkou měrou vypomáhala Radka Prouzová, čímţ mi vytrhla trn z paty třeba v kuchyni a
moc jí za to děkuji. Zúčastnila se i spousta dalších rodičů jako třeba Romana Šlechtová, ad. a všem
děkuji za důvěru a za výpomoc a společnou starost o děti. Mírovi Krupičkovi a Láďovi Královi musím
poděkovat za zapojení do stezky odvahy, kterou brali váţně a pracovali na tom, aby proběhla v pohodě.
Navíc mi Láďa pomohl z diskotékou, za coţ mu moc děkuji.
Moc jsem byl rád za výpomoc Michala Doleţala na sportovním dnu. Postaral se o jídlo i pití na této
akci a nakonec s kamarádem připravili na poslední den pěknou předváděčku pro kluky i holky. A taky
moc děkuji Martinovi Doleţalovi, který vyrobil diplomy a pamětní listy a na poslední akci předvedl svoje
modely, čímţ nadchnul všechny děti.
Akce se zdařily a bylo to v tomto roce hlavně díky dlouhodobější přípravě a výpomoci mnoha a
mnoha lidí, kterým patří mé velké díky. Moc si toho váţím a motivuje mě to přemýšlet o téhle akci i na
příští rok a připravit ji znova s dostatečným předstihem, abychom to zvládnuli minimálně tak dobře jako
tento ročník.
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