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INFORMACE PRO OBČANY:
Usnesení z veřejného zasedání ZO v Jetřichově ze dne 29.3.2018
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Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Filipa Chrásku a paní Soňu Pallovou,
jako zapisovatelku paní Ing. Martu Hopjanovou.
/Schváleno 7 -mi hlasy/
ZO Jetřichov schvaluje program veřejného zasedání bez výhrad.
/Schváleno 7 -mi hlasy/
Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje zprávu kontrolního výboru bez výhrad. (je přílohou) Zastupitelstvo
obce Jetřichov souhlasí s kontrolou usnesení z minulého veřejného zasedání ze dne 21.12.2017 a
21.2.2018.
/Schváleno 7 -mi hlasy/
Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje zprávu finančního výboru bez výhrad. (je přílohou)
/Schváleno 7 -mi hlasy/
Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje finanční zprávu o hospodaření obce k 28.02.2018 bez výhrad. (je
přílohou)
/Schváleno 7 -mi hlasy/
Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje rozpočet obce pro rok 2018 (návrh rozpočtu a schválený rozpočet
je přílohou usnesení) jako schodkový ve výši příjmů 7.967.877,00 Kč a výdajů 12.460.040,67 Kč a splátky
půjček 1.175.792 Kč. Jeho schodek bude kryt přebytky z minulých let ve výši 5.667.955,67 Kč.
Zastupitelstvo obce Jetřichov stanovuje ve výdajích závazné ukazatele paragrafy a v příjmech celkové
příjmy. Rozdíly takto schváleného rozpočtu oproti rozpočtovému výhledu pro rok 2018, schválenému v
roce 2016, jsou způsobeny nutností operativně reagovat na aktuální potřeby obce.
/Schváleno 7 -mi hlasy /
Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2020 s úpravami roku 2019
bez výhrad.
/Schváleno 7 - mi hlasy /
Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje dar Agentuře pro rozvoj Broumovska, a.s. ve výši 5.000 Kč, který
bude použit na uhrazení části nákladů spojených s hudebním festivalem Za poklady Broumovska 2018.
Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje dar pro MAS Broumovsko+, z.s. 1.828 Kč.
/Schváleno 7 -mi hlasy/
Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Královéhradeckému kraji na
zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v částce 28.306 Kč.
/Schváleno 7- mi hlasy/
Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy Jetřichov.
/Schváleno 7 - mi hlasy /
Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje nákup užitkového vozidla. Vozidlo bude v ceně maximálně
300.000 bez DPH. Vzhledem k nutnosti operativně reagovat na nabídky provede výběr konkrétního vozidla
výběrová komise, která je určena pro hodnocení veřejných zakázek, po posouzení nabídek vozidel na trhu.
Pokud se nepodaří nákup vhodného užitkového vozidla realizovat do konce roku 2018, budou
přehodnoceny parametry pro výběr.
/Schváleno 6 -ti hlasy, 1 se zdržel/
Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje na základě doporučení
hodnotící komise jako zhotovitele zakázky „Výměna oken na budově OÚ a školy - Jetřichov č.p. 126 –
dokončení“ firmu František Šnábl, Podchlumí 6, 518 01 Dobruška, IČO: 46459189.
Zastupitelstvo obce Jetřichov doporučuje starostovi obce podepsat smlouvu o dílo.
/Schváleno 7 -mi hlasy/
Zastupitelstvo obce Jetřichov bere na vědomí podání žádosti k Úřadu práce na přijetí dvou pracovníků pro
výkon veřejně prospěšných prací.
/Schváleno 7 -mi hlasy/

Rekonstrukce silnice II/302 Broumov – Starostín
6.6.2018 započaly práce na rekonstrukci silnice II/302 Broumov – Starostín. Celá akce bude rozdělena do
dvou let 2018 a 2019. V roce 2018 bude realizována část od Starosína po křižovatku v Jetřichově. Úsek od
křižovatky v Jetřichově po křižovatku na Vernéřovice by měl být dokončen 31.7.2018. Poté bude rekonstrukce
pokračovat od křižovatky na Vernéřovice dále do Meziměstí a současně budou pokračovat opravy z Meziměstí
do Starostína. To vše by mělo být dokončeno do 4.11.2018.
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Objízdná trasa bude vedena směrem na Ruprechtice. Přístup na Bělidlo je pro obyvatel tam žijící zajištěn ze
strany od Meziměstí. Je však nutné dbát zvýšené opatrnosti a pokynů pracovníků na stavbě, protože se bude
projíždět stavbou.
Výraznou změnou projde právě křižovatka v Jetřichově. S projektanty jsme se snažili najít řešení, které by
křižovatku zpřehlednilo, a tím byla bezpečnější. Celá komunikace ze směru od Meziměstí bude posunuta až
k pravému chodníku a oddělena od prostoru před restaurací. Tím se i posune hranice křižovatky ze směru od
Hynčic a z tohoto směru bude bezproblémový rozhled jak na příjezd od Meziměstí, tak i od Hejtmánkovic. Při
průjezdu Meziměstí – Hejtmánkovice tím zde vznikne i jakési zpomalovací „S“.
V roce 2019 bude navazovat oprava
silnice od křižovatky v Jetřichově dále
směrem
na
Hejtmánkovice
a
Broumov.

Aktuální informace zveřejňujeme
na www.jetrichov.cz

Josef Gorgan
starosta obce
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Dokončení rekonstrukce oken na budově školky, školy, úřadu
V roce 2017 proběhla 1. etapa výměny oken na budově školky, školy, úřadu. Okna na vile byla téměř
v havarijním stavu a způsobovala velké tepelné ztráty objektu. Vzhledem k architektonickému řešení vily, jak
vnějšímu, ale hlavně vnitřnímu byla zvolena okna dřevěná s tepelně izolačními vlastnostmi vyhovujícími
dnešním požadavkům.
Tato 1. etapa výměny oken stála 999.345 Kč a podařilo se na ní získat dotaci z programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje ve výši 400.000 Kč.
Na letošní prázdniny je naplánováno dokončení této akce. Cena je 868.522 Kč. I v tomto případě jsme byli
úspěšní a na tuto etapu se podařilo získat dotaci z programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje ve výši
345.600 Kč.

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Josef Gorgan
starosta obce

Příspěvky ZŠ a MŠ Jetřichov

OD JARA … DO LÉTA

BŘEZEN
za kamna
vlezem.

DUBEN
ještě tam
budem.

Jaro a s ním Velikonoce přišly letos rychle. Tento čas je pro nás radostný – končí zima,
odložíme kabáty a čepice a můžeme vyběhnout ven na sluníčko. Ve škole se rozjedou
velikonoční dílny na plné obrátky. Ty letošní vyvrcholily velikonoční výstavou na chodbách
školy a školky, kterou si mohli rodiče a příchozí prohlédnout po celý náš „Barevný týden“.
V březnu jsme, kromě učení, ještě stihli uspořádat školní kolo mezinárodní soutěže
Matematický klokan, vyslali jsme reprezentanty školy do okresního kola v recitační
soutěži Dětská scéna v Náchodě a poučili jsme se o zubní hygieně v preventivním
programu Veselé zoubky. Březen byl prostě akční! 

I když jsme v dubnu trošku zvolnili tempo, užili jsme si ho pořádně. Navštívili jsme
anglické divadelní představení v Náchodě „Puss in Boots“. Byli jsme si naposledy
zaplavat v broumovském bazénu Hotelu Veba a ukončili jsme tak letošní plavecký výcvik
„Mokrým vysvědčením“. Prožili jsme také krásný Den Země plný aktivit v přírodě. Pak už
jsme se připravovali na zápis do prvního ročníku. Pro naše malé kamarády z mateřské
školy jsme připravili dopolední akci „Těšíme se do školy“ a odpoledne jsme už vítali
předškoláky i s jejich rodiči. Letos jich přišlo osm a v první třídě přivítáme v září šest
nových žáčků. Dva si ještě rok počkají.
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KVĚTEN
čas
z květin
pleten.

Hned na začátek května jsme si objednali v rámci projektů „Ovoce do škol“ a
„Mléko do škol“ velký ochutnávkový koš plný zdravých potravin, ze kterých si již
tradičně připravujeme svačinku a poučíme se při tom o pravidlech správné
životosprávy.
23. května jsme vás potěšili „Májovou besídkou“ v kulturním domě. Letos se nějak
nemůžeme dočkat léta, tak jsme zamířili rovnou na Havaj!

ČERVEN
čas jahod,
třešní a
višní.

V červnu nás čekají dvě krásné akce se spřátelenými málotřídkami našeho výběžku, a
to „Festival málotřídních škol“ v adršpašském zámku a tradiční „Běh pod Křížovým
vrchem“, který se koná také v Adršpachu. Moc se na to těšíme!
Úplně nejvíc se ale těšíme na třídenní školní výlet v posledním červnovém týdnu.
Pojedeme zase do Studnic u Náchoda na chalupu k paní učitelce Hanzlíkové. Užijeme si
spoustu zajímavých setkání, výletů a zábavy. Víc nemůžeme prozrazovat, bude to
překvapení.

Tak zase na shledanou
na konci léta!
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FESTIVAL MÁLOTŘÍDNÍCH ŠKOL
Dne 8. 6. 2018 proběhl v nedalekém Adršpachu Festival malotřídních škol, kterého se aktivně
zúčastnili i žáci ZŠ Jetřichov.
Školní vyučování jim započalo o trochu dříve, a sice z nutnosti stihnout autobus, který je následně
dovezl do výše zmíněného cílového bodu. Festival pro jetřichovskou školu začal trochu netradičně, a
sice ranní procházkou adršpašskými skalami, kde byli všichni seznámeni nejen s teoretickými základy
skalního lezení, ale též sami dobyli místní skálo-věž zvanou „Empire state building“. Po tomto
sportovním výkonu bylo nutné se posilnit, k tomu byla zvolena Ozvěna, kde se tentokráte místo
hlasitých zvolání kolemjdoucích turistů ozývalo hlasité mlaskání. Čas plynul neúprosně, a tak po ranní
„snídani v trávě“ nastal čas přesunout se na zahájení festivalu, pro jehož konání byl zvolen místní
zámek.
Festival započal úvodním
slovem ředitelky adršpašské
školy za atmosféry přihlížejících
žáků, kteří plni očekávání seděli
nezvykle
tiše.
Organizační
pokyny byly jasně sděleny a
našim žákům nezbývalo než se
rozejít do workshopů, kterými
byli zaujati. Pro sportovně
orientované
žáky
byly
nachystány úkoly zahrnující
hbitost, mrštnost, taktizování,
ale i trochu odvahy a
bojovnosti.
Pro
výtvarně
nadané pak byla oázou dílna
skýtající výrobu sukní a masek
z přírodních materiálů. Žáci
s citem pro hudbu měli
možnost rozvíjet svůj talent při bubnování a dalších hudebních aktivitách, zatímco dramaticky
orientovaní žáci secvičovali odpolední vystoupení.
Vše se dělo za nádherného, slunečného počasí v přátelsky laděné atmosféře nejen mezi žáky, ale i
kantory pěti malotřídek z blízkého okolí (Adršpach, Jetřichov, Suchý Důl, Vernéřovice a daleké
Znojmo). Festival byl přínosem nejen pro samotné žáky, ale i pro přihlížející kantory, kteří dostali
prostor pro sdílení pedagogických strastí i radostí.
Den se chýlil ke konci a nezbývalo než vyjádřit všechny díky, které jsme byli vůbec schopni slovy
vyslovit a těšit se zase příště na viděnou.
Mgr. Andrea Spíchalová

Jaro v mateřské škole
Jak začalo jaro v MŠ? No přece jarním úklidem! I my jsme se zapojili do akce
„DEN ZEMĚ“. Děti posbíraly odpadky před školkou a na hřišti a uklidily na
zahradě všechno, co do přírody nepatří.
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A co dál? Všechny třídy se zapojily do volání jara „Probouzíme vílu Jarněnku“. Víla vyprávěla dětem o
prvních jarních kytičkách, které jsme pozorovali v
zahrádkách, naučili jsme se jejich názvy spojené s
říkadly a písničkami. Některé rostliny, přírodniny a
broučky zkoumáme v pozorovacích koutcích lupami.
Aby byla zima opravdu pryč, vynesli jsme „Morenu" z
chleba, aby také něco zbylo pro vodní živočichy.

A co ještě? No přece k jaru patří mláďátka!
Seznamujeme se s nimi nejen v MŠ, ale především
přímým pozorováním. Jsme na vesnici, takže kolem
nás vidíme spousty zvířátek. Projdeme Jetřichovem a
už vidíme koně, ovečky, slepičky, kočičky, pejsky.
Spousta našich malých kamarádů má doma zvířátka.
Povídají o tom, jak se jim narodila nová kuřátka,
jehňátka atd.
A je to všechno? Kdepak! Ještě jsou tu Velikonoce. Základem
poznávání v MŠ je prožitkové učení. Proto jsme nasadili obilí,
pozorovali klíčení a růst semen, rozvíjení listů na větvičkách v teple
třídy.
Vše poznané jsme využili ve výtvarných a pracovních dílničkách.
Peklo se, malovala se vajíčka, vyráběli zajíčci, slepičky i kuřátka.
Stříhání, kreslení, lepení a malování barvičkami nebralo konce.
A takto jsme přivítali jaro! Zkrátka máme rádi přírodu a svět kolem
nás a environmentální výchova nám není cizí.

Přejeme krásné dny, plné pohody, sluníčka i úsměvů!

Za kolektiv paní učitelek Mateřské školy Ryšavá Kateřina.
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Hrádek u Nechanic – kousek Anglie na východě Čech
Stalo se již tradicí, že na přelomu května a června pořádá jetřichovská kulturní a školská komise zájezd za
kulturou. Po předloňské návštěvě zámku v Litomyšli a loňské návštěvě barokního hospitalu Kuks jsme letos
zavítali na Královéhradecko.
V sobotu 26. května se v 8 hodin ráno sešla na křižovatce parta asi 40-ti obyvatel, příbuzných či přátel
Jetřichova a vyrazili za doprovodu krásného počasí směrem Hradec Králové. První zastávkou byl nejmladší
neogotický zámek v České republice - Hrádek u Nechanic, který patří k nejmladším zámeckým stavbám v
České republice vůbec. Všichni účastníci zájezdu byli na prohlídce zámku, která byla sice poměrně dlouhá, ale
pěkná a poučná. Dozvěděli jsme se např., že:
„Zámek byl postaven v letech 1839 - 1854 jako hlavní, reprezentativní sídlo hrabat z Harrachu. Projekt
zámecké budovy byl vypracován ve stylu romantické neogotiky podle nerealizovaného plánu přestavby
anglického zámku z poloviny 17. století.
Zámek tvoří dvojice patrových
křídel, vzájemně svírajících úhel
cca 110° a vybíhajících z
ústřední, věžovité části tak, že
půdorys zámku připomíná široce
otevřené písmeno „V“.
Má
krásnou
červenou
fasádu,
zdobenou různými římsami a
cimbuřím.
Současná zámecká expozice je
ukázkou bydlení šlechty ve druhé
polovině 19. století v původním
historickém
zařízení
(reprezentační místnosti, apartmá
hraběte a hraběnky, obrazárna,
pokoje pro hosty, zámecká kaple).
Nedílnou součástí romantického
zámeckého sídla je i přírodně – krajinářský park, který klade důraz na sblížení člověka s přírodou.
První parky tohoto typu vznikaly okolo roku 1720 v Anglii. Součástí dnešního zámeckého parku je také
golfové hřiště.
Státní zámek Hrádek u Nechanic byl roce v 2001 prohlášen Národní kulturní památkou……“
Jedinou skvrnou na jinak perfektním zážitku z Hrádku u Nechanic byly problémy s občerstvením. V malém
stánku na začátku zámeckého parku došlo snad všechno, co mohlo.
Proto jsme raději odjeli na druhé místo výletu – do nedalekého skanzenu Krňovice. Tam jsme narazili na
výbornou hospůdku, kde jsme se rychle a dobře najedli, abychom mohli pokračovat v exkurzi.
Podorlický skanzen Krňovice je jediné muzeum tohoto typu v Královéhradeckém kraji. Soustřeďuje
architektonické a technické památky regionu Královéhradecka, podhůří Orlických hor a Podkrkonoší. Oblast,
kterou zachycuje, se nepřekrývá se žádným z dnes existujících skanzenů v České republice. Stavby, které zde
můžeme vidět, vznikly buď přenesením původních staveb, či rekonstrukcí a novou výstavbou podle původních
předloh. Jsou zde např.:
zvonička z Orlických hor, roubená stodola z Ledců (depozitář), demontovaný a obnovený mlýn z Bělče
nad Orlicí č.p. 30, polabský statek (správní objekt skanzenu), špýchar ze Semechnic (expozice),
stodola z Klášterce nad Orlicí (restaurátorská dílna a zázemí skanzenu), kočárovna (expozice),
hospoda "Na špici" - rekonstrukce stavby (ekocentrum ČSOP), škola z Všestar (expozice), sušárna ze
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Semechnic (expozice), špýchar z Prasku (expozice), kaplička z Humburk, východočeský statek (technické
zázemí skanzenu), historická truhlárna a katr.
Paní průvodkyně se naší
skupině věnovala, kromě
původu jednotlivých budov,
jsme poznali i spoustu
historických předmětů, které
většina z nás viděla u svých
prarodičů nebo je známe z
domova. Viděli jsme „v akci“
žentour (pohon jednoduchých
mlátiček,
řezaček
či
šrotovníků), mlýnské kolo i
celý mlýn., poznali jsme
nadšence, kteří „dávají život“
starým věcem.
Čas uběhl jako voda, po
občerstvení v „historické
hospodě Na špici“ nás již
čekala pouze cesta domů.
Musím pochválit všechny účastníky zájezdu za bezproblémový průběh, přesné příchody a dobrou náladu.
Zvláštní pochvalu zaslouží pan starosta za příspěvek na dopravu a paní Hopjanová za organizaci.
Pokud se vám výlet líbil, nezapomeňte, že příští rok pojedeme „ZA KULTUROU ZNOVU“.
P. Jansová

PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍ
TJ SOKOL Jetřichov

DĚTSKÝ DEN 2018
V sobotu 02.06.2018 TJ Sokol Jetřichov uspořádal opět dětský den. Opět se počasí vydařilo a opět nás
navštívila spousta dětí, jejich rodičů, prarodičů, příbuzných a přátel. Děti měly povětšinou dobrou náladu a měly
chuť se bavit. Letos se startovalo o trochu déle. Až o půl druhé, ale někteří nedočkavci dorazili už před jednou,
buď kvůli svému nadšení a nebo ze zvyku, že se to konávalo o něco dříve. To nám ale nevadilo a hned jsme je
nechali závodit, aby neztratili elán a ducha dobré zábavy. Nevím kolik dorazilo nakonec mladistvých účastníků,
ale bylo jich hodně. Skoro jako po oba dva roky předtím a většina sebou vzala jako doprovod početné zástupy
dospělých, kteří se očividně také přišli veselit a klábosit se známými. Bylo to příjemné odpoledne s kouzelnou
atmosférou, kde se všichni chtějí potkávat a společně si zadovádět s těmi nejhravějšími. Atrakce jsme už po
několikáté rozmístili po celém prostoru, aby se zúčastnění mohli procházet a konverzovat a také, aby se nám
nehromadili pouze před občerstvením na lavicích a lavičkách. Letos nám pomáhalo mnoho dobrovolníků mimo
obec sokolskou. Také nám tradičně píchli místní dobrovolní hasiči, kteří se postarali po menších technických
potížích i o zlatý hřeb této dětské párty a tím bylo již poněkolikáté koupání v pěně. Obec Jetřichov nás bohatě
finančně zaštítila, za což jí děkujeme. A objednali jsme sice horké počasí, ale bez pichlavých slunečních
paprsků a s vlhkem kubánského léta, takže to poměrně všem vyhovovalo. Většina se pak dokázala před
začátkem bouřky a přívalového deště evakuovat buď domů nebo do udírny, kde je čekalo dostatečné a široce
zásobené občerstvení.
Děti soutěžily ve 14-ti disciplínách, které jsme sice nijak přílišně neinovovali, ale i tak měly atrakce haldu
spokojených závodníků, které doprovázely davy fanoušků z řad rodin a jejich přátel. Házelo se na pyramidy ze
soudků a do útrob klauna. Malí soutěžící si mohli vyzkoušet svojí zručnost při skládání puzzle. Ty nejžíznivější
předvedli, jak vypít pintu malinovky dlouhým stéblem. Střílelo se ze vzduchovky na dřevěné prkénka a z luku
na obří plastikový terč. Stříkalo se z hadice nebo džberovky na poloplněné láhve a jako bonus si mohli ti
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šikovnější zkusit smontovat a rozmontovat spoje u hasičských hadic na čas. Dále tu byla vytvořena slalomová
dráha pro floorbalové nadšence a letos nám školka zapůjčila plný vak holí a míčků, takže to na slalomu
odsýpalo jako nikdy dříve. Děti si také mohly zkusit zkrotit jednoduchý prut a vylovit rybky z lavoru, což šlo i
těm nejmladším účastníkům. Cyklisti, cyklistky, koloběžkáři, koloběžkářky a ti nejmenší na odstrkovadlech
předvedli nefalšovanou jízdu zručnosti, kde se museli překlápět na vahadle, převážet vodu a projíždět různými
nástrahami. Dvojice si zkoušely chůzi na lyžích pro páry a většina z nich zdárně, bez vztekání a s úsměvem na
rtu dokončila vytyčenou trať. Někteří jednotlivci dokonce pomáhali hned několika samotářům překonat tuto
svízelnou disciplínu a řádně byli několikráte za toto úsilí odměněny. Některé děti absolvovaly dokonce lyže pro
dva se svými rodiči, kteří se snažili a povětšinou i bavili. Také jsme si vypůjčili opět fotbalovou branku, aby se
závodníci a závodnice procvičili v přesném kopu. Některým to vycházelo docela dobře a trefili i nejtěžší terč –
kanalizační rouru.
Po stabilních disciplínách následovalo pojídání koláče s dukátkem uprostřed a kdo nejrychleji kousal, tak si
ho mohl odnést. Poté se skákalo v pytlích, což dítka velice slušně absolvovala a nikdo se nezranil.
Nejdříve jsme chtěli obdarovat zúčastněné děti za jejich úsilí, ale vedro je lákalo spíše k pěně, takže se děti
poslaly na odklizený palouk k hasičům. Nějak se ale nedařilo natočit pěnu, takže se přešlo k vyhlášení a
všechny děti byly poděleny o krásné ceny. Vrcholné číslo celé akce, pěna od hasičů, se na konec vynořila
z rukávu a dětská tělíčka a hlavičky v ní postupně mizely a zase se objevovaly při hurónském řevu a jekotu a
také smíchu všech zúčastněných dospělých.
Návštěvnost byla vysoká a nálada účastníků velice dobrá, což nás potěšilo a rádi se s každým příští rok
uvidíme znovu. Rád bych poděkoval všem, kteří ochotně pomohli s pořadatelstvím a celkovou realizací akce, ať
jsou či nejsou členy TJ Sokol. Moc děkujeme za kvalitní občerstvení a zázemí hřiště. Také děkuji všem, kdo se
podíleli na přípravě nebo provozování jednotlivých atrakcí. Děkujeme také všem návštěvníkům, kteří nás
odměnili příspěvkem do kasičky na dobrovolné vstupné. Je to také ocenění naší snahy o kvalitní zábavu pro
vaše děti a příbuzné.
Za TJ Sokol Jetřichov napsal Filip Chráska

Fotogalerie z akce na: https://mdolik.rajce.idnes.cz/Detsky_den_2.6.2018_TJ_SOKOL_Jetrichov/

CYKLISTICKÝ MEMORIÁL JIŘÍHO NĚMEČKA – 14. ročník
TJ Sokol Jetřichov, hned následující sobotu 09.06.2018, uspořádal již tradiční, tentokrát čtrnáctý ročník
Cyklistického memoriálu Jiřího Němečka. Také již tradičně přálo počasí a tak se po druhé hodině odpolední
vydala čtyřicítka malých i velkých cyklistů na trasu. Letos byly naplánovány dva okruhy, jeden spíše silniční a
druhý spíše pro horská kola. Oba okruhy vedly částečně přes PL a do Zdoňova. Silniční pak dále do Adršpachu
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na cyklostezku směr Teplice nad Metují a dále přes Nový Dvůr zpět do Jetřichova. Příznivci horských kol se
mohli ve Zdoňově vydat vlevo směrem na Bukovou horu a dále do Horních Teplic, kde po odbočení vlevo a
vystoupání dojeli taktéž na Nový Dvůr a zpět do Jetřichova.
Jak již je zvykem, memoriálu se účastní i početná skupina cyklistů z Hradce Králové a ne jinak tomu bylo i
letos. A tak jako předchozí ročníky, byli i letos také vybaveni dobrým vínem a dokonce se našlo i něco
ostřejšího.
Dojezd byl jako vždy naplánován do osmnácté hodiny na hřišti TJ SOKOL, kam všichni ve zdraví a bez
defektů dorazili. Každý účastník obdržel pamětní list a následovalo posezení při skvělém občerstvení. Všichni si
také mohli zazpívat za zvuků kytary. Ti nejotrlejší vydrželi posedět až do pozdních nočních hodin.
Děkuji všem, kteří se zasloužili za bezproblémový průběh celé akce a samozřejmě i všem účastníkům. Již
nyní se těšíme na příští ročník, půljubilejní patnáctý.
Martin Doležal

NOHEJBAL:
Rozlosování a výsledky OP 2018:
1.kolo: 27.4.2018
Jaroměř - Zájezd

2.kolo:4.5.2018
Zájezd - Jezbiny

4:1

Stavebka Náchod - Jetřichov 2:3

Kounov - Stavebka Náchod

1:4

Jezbiny - Kounov

Jetřichov - Jaroměř

1:4

1:4
5:0

3.kolo:11.5.2018

4.kolo:18.5.2018

Jetřichov - Zájezd

3:2

Zájezd - Stavebka Náchod

4:1

Jaroměř - Kounov

5:0

Jezbiny - Jaroměř

4:1

Stavebka Náchod - Jezbiny

4:1

Kounov - Jetřichov

1:4

5.kolo:25.5.2018

6.kolo:1.6.2018

Kounov - Zájezd

2:3

Zájezd – Jaroměř

Jetřichov - Jezbiny

4:1

Jetřichov - Stavebka Náchod 2:3

2:3

Jaroměř - Stavebka Náchod 4:1

Kounov –Jezbiny

7.kolo:8.6.2018

8.kolo:15.6.2018

Jezbiny - Zájezd

Zájezd - Jetřichov

Stavebka Náchod - Kounov

Kounov - Jaroměř

Jaroměř - Jetřichov

Jezbiny - Stavebka Náchod

9.kolo: 22.6.2018

10.kolo:29.6.2018

Stavebka Náchod - Zájezd

Zájezd - Kounov

Jaroměř - Jezbiny

Jezbiny - Jetřichov

Jetřichov - Kounov

Stavebka Náchod - Jaroměř

odl.5.6.

Za finančního přispění obce
Jetřichov proběhla kompletní
rekonstrukce umývárny a
skládku. Byl zde vybudován
sprchový kout a WC. Vše
přispívá ke zkulturnění celého
areálu.
Děkujeme.

TÝDEN PRO NAŠE DĚTI 12
16. 7. 2018 – Z HLAVŇOVA NA HVĚZDU A DO AMERIKY
 Sraz: 8:00, před budovou školy a školky
 Plán: Pojedeme s hasiči do Hlavňova. Odtud se vydáme po turistické stezce Kovářovou roklí nahoru na
Hvězdu. Prohlédneme si Supí hnízdo a pak u chaty Hvězda si odpočineme a dáme do nosu. Poté
vyrazíme po Hvězdeckých schodech na Ameriku kde si dáme další pauzu s možností občerstvení. A pak
už jen kolem křížové cesty do Jetřichova
 Příchod: rozchod v Jetřichově po cestě dolů a u OÚ v 14:00
 Peníze: na svačinu a pití, případně oběd
17. 7. 2018 – ÚDOLÍM ŘEKY METUJE
 Sraz: 7:30, před budovou školy a školky
 Plán: Ráno se sejdeme u školky a společně půjdeme na vlak do Ruprechtic, odjezd v 8,14 do České
Metuje. Odtud podél řeky vyrazíme do Maršova, kde posvačíme a pak vyrazíme na cestu ke zřícenině
hradu Vlčinec, projdeme pod železničním mostem a dojdeme na stanici v Polici nad Metují. Návrat
vlakem do Ruprechtic
 Hlavním mottem bude zábava. Po cestě budeme hrát různé hry, sbírání hub a borůvek povoleno.
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 Peníze: na vlak
 Svačinu sebou, není možnost občerstvení
 Předpokládaný konec: 13:00 – 14:00 rozchod křižovatka Jetřichov
18. 7. 2018 – DEN PLNÝ NÁPADŮ 12
 Sraz: 9:00, před kulturním domem
 Plán dne: Tvorba ručních výrobků z různých materiálů, různé pohybové aktivity na sále
 Příprava doplňků na závěrečnou akci
 Společná výroba obědu a zákusku (kreativní vaření ve velkém)
 Spousta zajímavých aktivit a pohybové hry pro odreagování
 Předpokládané ukončení akce mezi 13:00 a 14:00
19. 7. 2018– VÝLET DO HISTORIE-MLÝN DŘEVÍČEK
 Sraz: 7:30, před budovou školy a školky
 Plán dne: Ráno se sejdeme v 7.30u školky a poté půjdeme na vlak do Ruprechtic., odkud pojedeme v
8.14 do Žďáru nad Metují. Pak vyrazíme přes Maršov do Velkého Dřevíče k mlýnu Dřevíček. Zde bude
prohlídka mlýna s ukázkami mlýnářské práce a místních strašidel. Možnost odpočinku a občerstvení.
Přes Petrovičky dojdeme potom do Police nad Metují. Vlakem se vrátíme do Ruprechtic
 Peníze: vlak, vstupné, na drobné občerstvení
 Svačinku a pití raději sebou
 Předpokládané ukončení akce mezi 14:00 až 15:00
20. 7. 2018 – HRY A STEZKA ODVAHY, NOCOVÁNÍ V KD
 Sraz:v 15:00, před kulturním domem
 Plán: Jak se sejdeme, půjdeme se ubytovat do Kulturního domu na sál, kde si každý uloží spacák a svoje
věci na spaní. Jakmile se ubytujeme, vyrazíme za pokladem, který se ukrývá nedaleko Jetřichova. Po
splnění úkolu a nalezení pokladu budeme opékat buřty a povídat si strašidelné příběhy. Návrat do
kulturního domu a příprava na spaní. Čekání na tmu, pak stezka odvahy. Kdo bude mít hlad, dostane
druhou večeři. Večerka v 10:30 ?!
 Budíček v 7,30 a snídaně
 Sebou: spacák na spaní, nebo deku, Věci na noc a na převlečení, občerstvení zajištěno.
21. 7. 2018 – SPORTOVNÍ KLÁNÍ DRUŽSTEV
 Sraz: 9:00 dolní antukové hřiště TJ Sokol
 utkání v tradičních i netradičních sportech. Soutěžit se bude v několika kategoriích o krásné ceny
 Hlavním mottem bude zábava. Změřte své síly a ukažte, že jste hráč.
 při nepřízni počasí se bude konat v budově KD v Jetřichově
 Občerstvení zajištěno
 Předpokládaný konec: 12:00 – 13:00
Podmínky:
 Dítě musí být starší 6 let, musí mít pevnou obuv, oblečeno vhodně z hlediska počasí

 Děti mladší 6-ti let v doprovodu rodiče nebo jiné dospělé osoby
 Musíme být informováni o případných zdravotních komplikacích v zájmu dítěte
 Doporučujeme uvést do přihlášky kontakt na rodiče, kvůli případným změnám
Přihlášení:
 Přihlásit svoje dítě/děti či sebe jako doprovod můžete na jednotlivé dny nebo na celý týden pomocí
nezávazné přihlášky. Přihlášky jsou umístěné na OÚ Jetřichov.
 Dotazy a záštita:
 Celou akci pořádá Alžběta Hamplová a Ing. Marta Hopjanová, na které bude pro případný zájem
uveden kontakt. Na akci spolupracuje kolektiv schopných a aktivních dospělých a rodičů, kteří
vypomáhají s pořádáním jednotlivých akcí
 Děti hradí jen jízdné a vstupné
 Celá akce je pod finanční a materiální záštitou TJ Sokol Jetřichov a Obce Jetřichov.
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.dolik@gmail.com. Vychází 1x za cca tři měsíce nákladem 200 výtisků, evidenční číslo: MK ČR E 17904
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