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Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vás tímto pozvat na akci, kterou pořádá
obec dne 20.6.2015 na "Hasičském hřišti v Jetřichově".
Akce se jmenuje Malé letní dovádění a je to již 6. ročník
dne plného her, zajímavých činností, dobrého jídla a pití.
Soutěží se v netradičních disciplínách mezi 14 týmy obcí
Broumovska. Občerstvení zajišťuje místní složka hasičů ve
spolupráci s obcí. Přijďte podpořit tým Jetřichova a nebo si
jen tak posedět, pochutnat si na grilovaném prasátku či
klobáskách, koláčích, trošku popít nealko nebo pivko atd...,
Máme zajištěný doprovodný program, kde nám budou
tančit děti z Ulity, vystoupí hudební skupina SB - dívčí
skupina z Broumova, studenti z SŠHSS Teplice nad Metují
nám předvedou ukázku míchaných nápojů, vystoupí
skupina KLAPETO a po skončení soutěží nám bude k
poslechu a tanci hrát skupina DOTEKY. Doufám, že si každý
vybere, co je mu nejbližší. Těšíme se na Vaši účast a
podporu.
Děkuji Soňa Pallová – místostarostka.
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INFORMACE PRO OBČANY:
Usnesení z veřejného zasedání ZO v Jetřichově ze dne 12.5.2015
1. ZO Jetřichov schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Miroslava Abelyho a pana Filipa Chrásku,
jako zapisovatelku paní Ing. Martu Hopjanovou.
/Schváleno 7 -mi hlasy/
2. ZO Jetřichov schvaluje program veřejného zasedání bez výhrad.
/Schváleno 7 -mi hlasy/
3. ZO Jetřichov schvaluje zprávu kontrolního výboru bez výhrad (je přílohou)
/Schváleno 7 -mi hlasy/
4. ZO Jetřichov souhlasí s kontrolou usnesení z minulého veřejného zasedání ze dne 19.3.2015 bez
výhrad.
/Schváleno 7 -mi hlasy/
5. ZO Jetřichov schvaluje zprávu finančního výboru bez výhrad (je přílohou).
/Schváleno 7 -mi hlasy/
6. ZO souhlasí bez výhrad s finanční zprávou o hospodaření obce k 30.4.2015 (je přílohou).
/Schváleno 7 -mi hlasy/
7. ZO Jetřichov bere na vědomí provedenou rozpočtovou změnu v měsíci březnu /je přílohou
usnesení/.
/Schváleno 7 -mi hlasy /
8. ZO Jetřichov projednalo a schvaluje koncesní dokumentaci pro výběr provozovatele splaškové
kanalizace Jetřichov pod názvem “Splašková kanalizace Jetřichov – Provozovatel“, zpracovaný
firmou Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. Koncesní dokumentace byla konzultována se státním
fondem životního prostředí ČR a ten vydal kladné stanovisko k předložené koncesní dokumentaci.
/Koncesní dokumentace je přílohou/.
/Schváleno 7 - mi hlasy /
9. ZO Jetřichov schvaluje komisi pro otevírání obálek s nabídkami na provozovatele splaškové
kanalizace Jetřichov a jejich hodnocení ve složení: Jaroslav Doležal, Josef Gorgan, Soňa
Pallová, Ing. Petra Jansová, Miroslav Abely a náhradník Bc. Filip Chráska.
/Schváleno 7 -mi hlasy/
10. ZO Jetřichov schvaluje firmy Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Vodovody a kanalizace
Trutnov, a. s. a AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou, které budou obeslány výzvou k
podání nabídky na provozovatele splaškové kanalizace Jetřichov.
/Schváleno 7 - mi hlasy/
11. ZO Jetřichov projednalo a schvaluje znění Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností
vlastníků provozně souvisejících kanalizací, jedná se o dohodu mezi obcí Jetřichov a vlastníkem
ČOV Meziměstí. (je přílohou)
/Schváleno 7 - mi hlasy /
12. Zastupitelstvo obce schvaluje komisi pro vyhodnocení navazujícího jednacího řízení bez
uveřejnění - „Splašková kanalizace Jetřichov – přípojky“ ve složení: Ing. Ladislav Němeček,
Jaroslav Doležal, Josef Gorgan, Miroslav Abely, Ing. Petra Jansová a náhradník Bc. Filip
Chráska.
/Schváleno 7 - mi hlasy /
13. ZO Jetřichov bere na vědomí změnu nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členů zastupitelstev, kde dochází k navýšení maximální možné výše měsíčních odměn za výkon
funkce neuvolněným členům zastupitelstev ÚSC o 3,5 % s účinností od 1.dubna 2015. ZO
souhlasí s tím, že se zastupitelům obce Jetřichov tyto odměny v současné době zvyšovat
nebudou.
/Schváleno 7 - mi hlasy/
14. ZO Jetřichov schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na
realizaci projektu „ Rok pro naše děti „ – evidenční č.15 SMR02-0019 ve výši 10.000.- Kč v režimu
„ DE MINIMIS “ a doporučuje starostovi obce podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace.
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/Schváleno 7 - mi hlasy /
15. ZO Jetřichov schvaluje záměr a následně realizaci směny pozemků par.č.560/2 a 560/3 v k.ú.
Jetřichov /ve vlastnictví ČR SPÚ/ za pozemek par.č. 690/1 v k.ú. Jetřichov /ve vlastnicví Obce
Jetřichov/ a to dle § 17 ods. 3 písm. d) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
/Schváleno 7 - mi hlasy /
16. ZO Jetřichov schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku par.č. 560/4 v k.ú. Jetřichov
/Ve vlastnictví ČR SPÚ/
/Schváleno 7 - mi hlasy/
17. ZO Jetřichov schvaluje prodej pozemku st.p.č. 318 o výměře 21 m2, st.p.č. 319 o výměře 21 m2,
st.p.č. 320 o výměře 21 m2, st.p.č. 321 o výměře 21 m2 a pozemku st.p.č. 74/4 o výměře 175 m2,
který byl odělen ze st.p.č. 74/2. Cena pozemků je stanovena na 82,73 Kč/m2, protože se jedná o
stavební pozemky a pozemky v jednotném funkčním celku v daném místě v Jetřichově. S tím, že
žadatel dále uhradí zaměření pozemku a rozdělení na dvě parcely.
/Schváleno 7 - mi hlasy /

Usnesení z mimořádného veřejného zasedání ZO v Jetřichově ze dne 22. 5. 2015
1. ZO Jetřichov schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Jaroslava Doležala a paní Soňu Pallovou a
jako zapisovatele pana Bc. Filipa Chrásku
/Schváleno 6-ti hlasy/
2. ZO Jetřichov schvaluje program veřejného zasedání ze dne 22. 5. 2015 bez výhrad.
/Schváleno 6-ti hlasy/
3. ZO Jetřichov schvaluje dle doporučení komise pro vyhodnocení nabídky „Splašková kanalizace
Jetřichov – kanalizační přípojky“ výsledek navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění a bylo tak
využito opční právo vůči zhotoviteli Aquasys s.r.o.
/Schváleno 6-ti hlasy/
4. ZO Jetřichov projednalo a schvaluje znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. AQS 38/2014 a
doporučuje starostovi obce tuto smlouvu podepsat (přílohou usnesení).
/Schváleno 6-ti hlasy/
5. ZO Jetřichov schvaluje, aby změnové řízení týkající se kanalizačního řadu v části výtlaku na
stoce A, který bude realizován protlakem místo výkopem a stanovení ceny za zbudování byl
realizován pomocí navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění se zhotovitelem Aquasys s.r.o.
/Schváleno 6-ti hlasy/
6. Zastupitelstvo obce schvaluje komisi pro vyhodnocení navazujícího jednacího řízení bez
uveřejnění - „Změna č. 1 splaškové kanalizace Jetřichov“ ve složení: Ing. Ladislav Němeček,
Jaroslav Doležal, Josef Gorgan, Soňa Pallová, Ing. Petra Jansová a náhradník Bc. Filip Chráska.
/Schváleno 6-ti hlasy/

Projektová dokumentace kanalizačních přípojek
Znovu bych Vám chtěl připomenout a požádat Vás abyste si co nejdříve na obecním úřadu
vyzvedávali projekty kanalizačních přípojek k nemovitostem napojovaných na budovanou splaškovou
kanalizaci Jetřichov. Tyto pro Vás obec zafinancovala a jsou předávány oproti podpisu smlouvy o
smlouvě budoucího připojení na hlavní kanalizační řad. Prostudujte si tyto projekty včas, aby bylo
případně ještě možno doladit detaily Vašeho napojení na splaškovou kanalizaci. Výstavba hlavního
kanalizačního řadu je v plném proudu, hotov má být do konce září 2015. S přibývajícím časem bude
stále obtížnější reagovat na případné požadavky na změny a úpravy.
Pokud máte nějaké dotazy k Vaší přípojce, nebojte se zeptat na obecním úřadu nebo si
domluvme osobní schůzku.
Co se týká materiálu, hlavně potrubí, na budování přípojky, řiďte se prosím při jeho nakupování
parametry, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. V žádném případě nekupujte potrubí menšího
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průměru než 150mm, nikde není projektován menší průměr. V některých případech, s malým spádem a
u sdružených přípojek je to 200mm, ale u většiny gravitačních přípojek jde o 150mm.
Josef Gorgan
starosta obce

Časový harmonogram stavby: „Splašková kanalizace Jetřichov“ (aktualizace k 13.5.2015)
Níže Vám předkládáme časový harmonogram stavby. V jejím průběhu bude harmonogram průběžně
upřesňován dle vývoje stavby a jeho aktuální podobu Vám budeme vždy dávat k dispozici
prostřednictvím webových stránek obce (www.jetrichov.cz) a na obecních vývěskách. Neberte tedy tento
jako definitivní.
Značení jednotlivých částí kanalizace:
Stoka A - část od křižovatky na Loučné až po křižovatku U Suchánků, Stoka A1 - část od křižovatky
na Loučné směrem na Hynčice, Stoka A1-1 - část od křižovatky na Loučné směrem na Ruprechtice,
Stoka A2 - část od křižovatky u Magdalény směrem na Meziměstí, Stoka A3 - část od křižovatky u
Magdalény směrem na Hejtmánkovice, Stoka A4 - část v ulici ke škole, Stoka A5 - část v ulici k
Novákom, Retrom, Stoka A6 - část v ulici Faturom, Andršom, Stoka A7 - část v úvoze vedle Sobola,
Stoka A8 - část v ulici k Hamplom, Stoka A9 - část v ulici vedle hasičského hřiště, Stoka A10 - část od
křižovatky U Suchánků směrem na Pasa.

STOKA A
stavba č. 1
stavba č. 3 STOKA A10
STOKA A-1, A1-1
stavba č. 4
STOKA A2, A3
stavba č. 2
STOKA A4
STOKA A5, A6
STOKA A7, A8
STOKA A9
TLAKOVÁ KANALIZACE AŠ2 - AŠ7
TLAKOVÁ KANALIZACE - OSTATNÍ
ČS1 a ČS2
ČS4 a ČS5
ČS6
ČS7
PŘECHODY VODNÍCH TOKŮ

duben
květen
červen
30.3. 2015 - 1.7. 2015 III/3024
četa č. 1,2,3
četa č. 1,2,3
četa č. 1,2,3

červenec

srpen

1.8. 2015 - 22.8. 2015 III/303 23
četa č. 1
3.8. 2015 - 28.8. 2015 III/303 26
četa č. 3,4
1.7. 2015 - 28.8. 2015 II/302
četa č. 1,2
četa č. 1,2

četa č. 3

četa č. 4
četa č. 4
četa č. 4

četa č. 4
četa č. 4
četa č. 4

četa č. 4
četa č. 4
četa č. 4

Josef Gorgan
starosta obce

Vandalismus v obci
V poslední době se v obci objevilo několik případů vandalismu. Jedním z nich byly i
zdevastované autobusové zastávky na křižovatce u restaurace Sv. Magdaléna. Zatím neznámí
„inteligenti“ zastávky poničili v noci z 16.5. na 17.5. Tento případ byl předán k šetření Polici ČR.
Pokud by jste někdo věděl o koho by se mohlo jednat, budeme rádi za každou informaci.
Josef Gorgan
starosta obce
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LÉTO KLEPE NA DVEŘE
Rtuť teploměru stoupá, sluníčka je čím dál víc a nám ubývají listy ve školním kalendáři. Pomalu, ale
jistě, se chýlí ke konci další školní rok. Tyto dny jsou pro žáky i učitele docela jiné než běžné školní dny.
Žactvo to táhne víc ven než k učebnicím a pedagogové se musí obrnit velkou dávkou trpělivosti a
vynalézavosti. Naštěstí je tu období školních výletů, exkurzí a kurzů, které nás trošku naladí na blížící se
prázdniny a uvolní napětí způsobené všelijakými testy a písemkami.
Naši žáci společně s předškoláky si od dubna osvojují plaveckou zdatnost,
která se jim v horkých letních dnech bude báječně hodit. Jezdíme každé
pondělí do Plavecké školy v Náchodě, kde se dětem věnují profesionální
instruktoři plavání. Plavecký výcvik je v naší škole součástí výuky tělesné
výchovy a je povinný pro všechny školáky od 1. do 4. ročníku. Kurzovné i
cestovné je hrazeno z rozpočtu školy za podpory Obce Jetřichov, takže je pro žáky zcela zdarma. Plavání
je mezi dětmi velmi oblíbené. I úplní neplavci se za jediný rok dokážou překonat prvotní obavy a na konci
kurzu jsou z nich hotoví delfíni.

Ve čtvrtek 21.5. jsme uspořádali tradiční Májovou besídku. Počasí nám zrovna moc nepřálo, tak jsme
program realizovali v kulturním domě. Školáci se kromě vystoupení postarali také o malé občerstvení
v podobě jednohubek a zaměstnanci obecního úřadu připravili zákusky a nápoje. Společně s rodiči a
dalšími hosty jsme prožili příjemné odpoledne.
Máme za sebou také první výlet. Navštívili jsme společně s občany
Jetřichova krásné historické město Litomyšl. Průvodkyně na zámku
nás seznámila s historií města a prohlédli jsme si zámecké interiéry
včetně unikátního divadla z 18. století. Prošli jsme se po nejdelším
náměstí ve střední Evropě a pátrali po stopách Bedřicha Smetany.
Děkujeme Obci Jetřichov za organizaci a hlavně za pozvání. Byl to
pro nás nevšední zážitek.
Do konce roku nás čeká ještě školní výlet do Jaroměře, kde
navštívíme Železniční muzeum Výtopna a v Pevnosti Josefov oslavíme 70. výročí konce 2. sv. války.
V červnu týdnu se pak tradičně podíváme do Broumova, tentokrát po stopách Jana Husa. Studenti
broumovského gymnázia pořádají výstavu o tomto českém reformátorovi v Husově sboru. Návštěvou se
chceme připojit k Národním slavnostem 600. výročí jeho tragické smrti.
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Do konce června nás ale čeká ještě spousta práce, tak ještě nepropadejme prázdninovému vábení a
pilně pracujme, ať se můžeme na samém konci tvářit takhle:
Mgr. Marie Hanzlíková

NOVINKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Nedávno vyhlášená výtvarná soutěž „Klášter v novém kabátě a co na něm láká tě“ už zná své vítěze.
Do soutěže se přihlásilo celkem 15 tříd z mateřských a základních škol broumovského regionu a 10
jednotlivců. Pětičlenná porota složená ze zástupců Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov
vybírala mezi malovanými obrázky, vitrážemi, kolážemi i sochařskými díly.
Zástupci naší MŠ Eliška Vítová a Lukášek Šimko získali krásné 2. a 3. místo.

Tímto jim moc
gratulujeme :-)

Akce MŠ do konce školního roku.





K 31. 5. se uzavírá zápis do MŠ na rok 2015-2016
2.6. pojedeme do Broumova do divadla BRUM, na pohádku „Ženich pro čertici.“
19. 6. pojedeme do divadla do Meziměstí na „Pohádky z Krakonošovi zahrádky.“
26. 6. proběhne (pokud možno na školní zahradě) „Loučení se školáky“, na kterém budeme mít
překvapení.
 Dále nás ještě čeká „Tajný výlet“, ten se bude odvíjet podle počasí.
 A výlet pro nejstarší dětí – za turistikou na Špičák – opět dle počasí.
Venclová Marie
Ryšavá Kateřina

Výlet do Litomyšle
Dne 22. května 2015 se uskutečnil výlet do Litomyšle, avizovaný v minulém čísle Zpravodaje.
Odjíždělo se ráno v 7:30 hod. od váhy u Pumrů. Sešli jsme se v počtu 34 osob (18 seniorů, 5 ostatní a 11
školních dětí). Bohužel jsme autobus plně neobsadili. Při cestě panovala dobrá nálada, školní děti byly
opravdu hodné a tak jsme v pohodě po 10 hodině vystupovali v Litomyšli kousek od zámku. Protože
prohlídka byla objednaná, čekání netrvalo dlouho a mohli jsme jít do vnitřních komnat. Děti měly svoji
prohlídku zvlášť, s výkladem vhodným pro jejich věk. Po skončení prohlídky byl volný program až do
půldruhé, pak byla objednaná návštěva revitalizovaného Piaristického kostela. Děti měly svůj program,
posvačily v Klášterních zahradách a pak si udělaly procházku po městě spojenou s nezbytnými nákupy a
s ochutnávkou pizzy. My starší jsme se odešli najíst a projít historické centrum. V půl druhé jsme se sešli
před kostelem, kde nás čekal průvodce. Hodinová prohlídka kostela spojená s výstupem na vyhlídku
vedle věží kostela byla opravdu úžasná. Zanícený průvodce byl schopen nás zdržet i mnohem déle. Ale
ve tři odpoledne byl odjezd. Takže jsme se rozloučili a přesunuli na místo, odkud si nás vyzvedl náš
autobus. Cesta nazpět proběhla bez problémů, všichni byli příjemně unaveni a v půl šesté jsme ve zdraví
dorazili do Jetřichova. Je opravdu škoda, že se autobus plně neobsadil, ale doufám, že příští akce bude
seniorům bližší a dostupnější, a pak bude jistě i vyšší účast.
M. Hopjanová
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Poděkování:
Za projevené přání i dárek děkují manželé Krupičkovi.
(Oběma blahopřál SPOZ k významnému životnímu jubileu.)

PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍ
SDH Jetřichov
17. května se na hasičském hřišti v Jetřichově konala hasičská soutěž okrsku Meziměstí. Naši muži se umístili na
4. místě a ženy na 2. místě. Soutěž se za bohaté účasti družstev i návštěvníků vydařila. Byli se na nás podívat také
hasiči z Polska, kteří zde předvedli své nové auto.

TJ SOKOL Jetřichov
DĚTSKÝ DEN 2015
V neděli 31. 5. 2015 se děti dočkaly po roce opět venkovního dětského dnu, který již tradičně proběhl na dolním
antukovém hřišti, které spravuje TJ Sokol Jetřichov. Počasí se neuvěřitelně povedlo. Pálilo slunce, ale přitom všechny
přítomné chladil příjemný vítr, který ho činil snesitelným. Nový antukový povrch byl již natažen a děti si mohly užít
celého hřiště. Zábava se nesla v pozvolném tempu a příjemném duchu až do podvečerních hodin a všichni, kteří
dorazili, si mohli dopřát nádherné odpoledne se svými ratolestmi a přáteli.
U vstupu Martin Doležal ml. všem dětem dal soutěžní kartičku s disciplínami a pytlík na sladkosti, aby si mohly
svoje dobroty odnést domů a nemusely je sníst na místě. Po uvedení skupinek rodičů a dětí do prostoru hřiště začalo
klasické soutěžení o sladkosti a postupné plnění jednotlivých stanovišť.
Letos děti čekalo dohromady 12 disciplín, které vyzkoušely jejich zručnost, dovednost, rychlost i chytrost a za
jejich splnění mohly získávat přiměřené odměny v průběhu akce. Tento rok děti nemířily na klauna, ale strefovaly se
kroužky na kravskou hlavu s rohy. Na stejném místě se nacházelo i stanoviště hlavolamu z kostek, kde děti zkoušely
svoji skládací dovednost a tvarovou paměť. Jarča Veverková těm menším s plněním tohoto poměrně složitého úkolu
ráda pomohla a všichni se příjemně bavili.
Měli jsme po pár letech opět díky Martinovi Doležalovi zapůjčené některé atrakce na šikovnost z Martínkovic a tak
paní Doležalová měla například atrakci, kde děti pomocí táhel dostávaly malý kotouč po proděravělé desce až do
horního otvoru, na který kotouček pasuje. Tato zábavná atrakce je na splnění poměrně složitá, ale děti se s ní popraly
s nadšením a vcelku ji zvládaly.
Další vypůjčenou atrakcí byl systém zámků s kolíky, který měl vyzkoušet postřeh dětí. David Zelený s Miki
Krupičkovou se této atrakce ujali a i dospělí si ji rádi vyzkoušeli. Zjistili, že není tak jednoduché chytit jeden z mnoha
kolíků, když nevíte, který se uvolní a začne padat.
Další již tradiční atrakcí dětského dne je lovení dřevěných rybek malým prutem. Paní Hopjanová se posadila k této
atrakci a fandila všem dětem, které se snažily vylovit všechny rybky a kroužky z lavoru.
Další mokrou atrakcí bylo míření a stříkání z hasičské džberovky. Tuto tradiční disciplínu letos obsluhovali mladí
hasiči, konkrétně Terezka Sobolová s Míšou Krupičkovou a Danem Vackem. Děti se snažily sestřelit proudem vody
všechny PET lahve a poměrně dobře se jim to dařilo.
Hned vedle měl stanoviště Michal Doležal, kde děti soutěžily ve dvojicích v pití limonády dlouhým brkem. Tato
disciplína se během let osvědčila a umožňuje nám spojit zábavu s doplňováním tekutin, aby nám děti neuschly.
Letos byly již tradičně opět dvě disciplíny střelných zbraní. Po několik let již Sokol vlastní kvalitní luk, s kterým se
výborně míří i na poměrně slušné vzdálenosti. Matouš Doležal měl až do pozdních hodin akce poměrně narváno a
děti si rády zkusily střelbu z této tradiční zbraně.
Druhou tradiční, avšak palnou zbraní, byla hasičská vzduchovka (tedy přesněji vzduchovky). Děti si střelbou ze
vzduchovek vyzkoušely svoji trefu do dřevěných špalíčků a Mirek Krupička s Jirkou Zeleným jim pomáhali nabíjet a
rovnat zpátky cíle.
Poslední stanoviště byly tři disciplíny pohybové. Jako každý rok jsme neopomenuli zařadit slalom s hokejkou
(floorball), s kterým letos pomáhala Jiřinka Zelená, a děti si ho rády prošly. Další již letitou disciplínou je slalom dvojic
na lyžích. Jelikož to byl vždy můj poblázněný nápad, tak jsem si tuto atrakci hlídal sám. Většina dětí už lyže znala, ale
tento rok bylo i dost dětí nových, které ji neznaly a hezky se při slalomu bavily a smály se.
Nově letos Martin Doležal vymyslel jízdu zručnosti na kole, kde zúročil své dlouholeté zkušenosti z provozu na
pozemních komunikacích. Pomáhala mu přitom i Světlana a myslím, že disciplína měla úspěch. Děti musely předvést
své kolo, zda splňuje náležitě předpisy. Při cestě po dráze musely zvládnout přejet vahadlovou lávku, převézt v jedné
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ruce kalíšek s vodou mezi stanovišti, podjet překážku nebo včas dokázat zabrzdit. Myslím, že to byla pro děti úžasná
zábava. I menší děti si dráhu projely, ale třeba na plastové motorce nebo jiné hračce, anebo si ji jen tak proběhly.
Myslím, že jízda zručnosti byla správná volba pro dětský den.
Poslední dvě disciplíny probíhaly při ukončování stanovišť. Děti jako již tradičně soutěžily mezi sebou ve dvojicích
ve skákání v jutových pytlích. A i když se to možná zdá jako ohrané, stále to dokáže pobavit a myslím, že děti i rodiče
si to užily. Také se pojídaly obří koláče na rychlost a nejrychlejší šampión v prokousávání dosáhnul až k vysněné
dvacetikorunové minci. Tato fantastická hra má na jetřichovském dětském dnu dlouhou tradici a ještě se nepřejedla.
Po zdárném zakončení dvanácti disciplín se vyhlásily ceny za soutěžení. Každé dítě dostalo nějakou tu hračku nebo
malinký dárek. Děti vypadaly po slavnostním vyhlášení spokojeně, ale dárky šly stranou, protože měla přijít na řadu
očekávaná atrakce, vrchol dětského dne, obří masa pěny. Obsluhující hasiči (Marek Kousal, Radek Seidl a Joska
Pejchal), kteří přijeli vybaveni hasičskou Tatrou s plnou cisternou vody, nahodili stroj a během chvíle se na louce mezi
hřištěm a vilou objevil obří kopec pěny. Většina rodičů a dětí se přesunula k centru dění a užila si to zblízka. Děti
křepčily a skotačily v pěně a nakonec byly pokropeny z hasičského vodního děla, které zdárně smylo i větší
chuchvalce pěny. Děti se pak šly domýt pod hadici a většina rodičů a dětí byla vybavených a ze zkušenosti došlo na
převlékání.
Po celý průběh odpoledne si děti (i rodiče) mohli dát výborný párek z udírny a osvěžit se točenou nebo rozlévanou
limonádou. Pro starší nám ještě Dušan Doležal, který se o zdárný průběh občerstvování postaral, zařídil točený
budvar, který hlavně tatínkům v parném dni posloužil.
Všem, které jsem výše jmenovitě uvedl, bych chtěl moc poděkovat za pomoc při přípravě, organizování a
provozování stanovišť a atrakcí. Rovněž bych chtěl ale poděkovat všem, co přispěli, ale nebyli vidět. Myslím tím
sponzory akce. Jako každý rok byla hlavním sponzorem Obec Jetřichov. Dále se podílely obě organizační složky
zřízené obcí – TJ Sokol Jetřichov a SDH Jetřichov. Ze soukromých přispěvatelů sponzorovali Pumrovi, Čeplovi, Jaroslav
Novák, Miroslava Salabová, Z-Trade Broumov a taky moje maličkost. Doufám, že jste se výborně bavili a že příští rok
dorazíte rovněž v hojném počtu. Náš dětský den je totiž stále populárnější. Letos soutěžilo na sedmdesát dětí a
dostavilo se asi 120 dospělých návštěvníků. Úsilí a námaha všech organizátorů a přátel této akce za takovou účast
stojí a zaslouží si ji.
napsal Filip Chráska

TJ SOKOL Jetřichov pořádá v sobotu 13. června 2015 již jedenáctý ročník
Cyklistického memoriálu Jiřího Němečka.
Sraz účastníků do 14 hodin na hřišti TJ! Podrobnosti na plakátech.
Svozy komunálního odpadu
Jetřichov (svozy v pondělí)
08.6.2015
20.7.2015
22.6.2015
03.8.2015
06.7.2015
17.8.2015
Bělidlo a směr Hynčice
(svozy středa)
10.6.2015
22.7.2015
24.6.2015
05.8.2015
08.7.2015
19.8.2015

Když rozbolí zuby
Stomatologická lékařská pohotovost oblast Broumov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 09.00 - 11.00 hod.
06. –
07. 06.

MUDr. Lukáš
Neoral ml.

ZS Police nad
Metují

491 541 654
333 427

13. –
14. 06.

MUDr. Ludvík
Neoral

ZS Police nad
Metují

491 541 654
602 333 452

20. –
21. 06.

MUDr. Jaromír
Kopecký

17. listopadu
387, Police nad
Metují

602 304 594

27. –
28. 06.

MUDr. Jan
Kubec

ZS Police nad
Metují

491 543 398

http://www.kr-kralovehradecky.cz/czoblast-broumov-32259/

Od 3. 6. 2015 bude každou středu otevřena kompostárna Křinice a to od 14:00 do 17:00 hod.
V této době mohou občané obcí bezplatně navážet BRO.
Bc. Petr Potocký
jednatel
www.ekobr.cz
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