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Jetřichovská buchta 2. ročník

INFORMACE PRO OBČANY:
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Jetřichov dne 31.10.2018
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2.
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8.

9.
10.
11.
12.

13.

Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Lenku Šimonovou a pana
Miroslava Abelyho jako zapisovatelku paní Ing. Martu Hopjanovou.
pro: 7 hlasů, zdržel: 0 hlasů, proti: 0 hlasů
Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje program veřejného zasedání bez výhrad.
pro: 7 hlasů, zdržel: 0 hlasů, proti: 0 hlasů
Zastupitelstvo obce Jetřichov schválilo zvolení dvou místostarostů.
pro: 7 hlasů, zdržel: 0 hlasů, proti: 0 hlasů
Zastupitelstvo obce Jetřichov určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty obce nebude žádný
člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
pro: 7 hlasů, zdržel: 0 hlasů, proti: 0 hlasů
Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.
pro: 7 hlasů, zdržel: 0 hlasů, proti: 0 hlasů
Zastupitelstvo obce Jetřichov volí starostou pana Josefa Gorgana.
pro: 6 hlasů, zdržel: 1 hlasy, proti: 0 hlasů
Zastupitelstvo obce Jetřichov volí místostarostou pana Miroslava Abelyho.
pro: 6 hlasů, zdržel: 1 hlas, proti: 0 hlas
Zastupitelstvo obce Jetřichov volí místostarostou paní Soňu Pallovou.
pro: 6 hlasy, zdržel: 1 hlasy, proti: 0 hlasů
Zastupitelstvo obce Jetřichov zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. Dále
Zastupitelstvo obce Jetřichov zřizuje „Kulturní a školský výbor“, který bude mít 7 členů.
pro: 7 hlasů, zdržel: 0 hlasů, proti: 0 hlasů
Zastupitelstvo obce Jetřichov volí předsedou finančního výboru paní Lenku Šimonovu.
pro: 6 hlasů, zdržel: 1 hlas, proti: 0 hlas
Zastupitelstvo obce Jetřichov volí předsedou kontrolního výboru paní Petru Zelenou.
Pro: 6 hlasů, zdržel: 1 hlas, proti: 0 hlasů
Zastupitelstvo obce Jetřichov volí předsedou Kulturního a školského výboru paní Ing. Petru Jansovou.
Pro: 6 hlasů, zdržel: 1 hlasů, proti: 0 hlasů
Zastupitelstvo obce Jetřichov volí členy finančního výboru pana Petra Leiera a pana Miroslava Sobola.
Pro: 7 hlasů, zdržel: 0 hlasů, proti: 0 hlasů
Zastupitelstvo obce Jetřichov volí členy kontrolního výboru pana Karla Prouzu a Zdeňka Kuldu.
Pro: 6 hlasů, zdržel: 1 hlasů, proti: 0 hlasů
Zastupitelstvo obce Jetřichov volí členy Kulturního a školského výboru paní Marii Abelyovou, pana
Antonína Janouška, paní Alžbětu Hamplovou, paní Lenku Šimonovou, paní Ing. Martu Hopjanovou a
pana Bc. Martina Doležala.
Pro: 7 hlasů, zdržel: 0 hlasů, proti: 0 hlasů
Zastupitelstvo obce Jetřichov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu
za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva, člena výboru/komise, předsedy výboru/komise,
místostarosty a starosty (vše jako neuvolněného člena zastupitelstva obce) v souladu s nařízením
vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění ve výši, která je uvedena v příloze tohoto usnesení. Odměna
bude poskytována od 01.11.2018.
Pokud zastává funkci více neuvolněných místostarostů je výše takto stanovené odměny dělena na
adekvátní části, dle počtu neuvolněných místostarostů. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný
mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě
budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do
příslušné funkce.
Pro: 7 hlasů, zdržel: 0 hlasů, proti: 0 hlasů
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14. Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje rozpočtové změny k 31.10.2018 a bere na vědomí rozpočtové
změny k 31.7 2018 a k 30.9.2018 bez výhrad (jsou přílohou).
Pro: 7 hlasů, zdržel: 0 hlasů, proti: 0 hlasů
15. Zastupitelstvo obce Jetřichov stanovuje v souladu s § 102 odst.2, písm.a) zákona č.128/2000 Sb. o
obcích ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů a to po celou dobu jeho funkčního
období s tím, že na nejbližším zastupitelstvu změny předloží a provede zdůvodnění.
Pro: 7 hlasů, zdržel: 0 hlasů, proti: 0 hlasů
16. Zastupitelstvo obce Jetřichov stanovuje v souladu s § 102 odst.2, písm.a) zákona č.128/2000 Sb. o
obcích ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření do výše 50.000 Kč v případě překročení rozpočtu ve výdajích v jednotlivých paragrafech a v
příjmech do 100.000 Kč v případě překročení mimořádných příjmů s novým paragrafem s tím, že na
nejbližším zastupitelstvu změny předloží a provede zdůvodnění.
Pro: 7 hlasů, zdržel: 0 hlasů, proti: 0 hlasů
V Jetřichově 31.10.2018

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva konaných ve dnech 05.10. - 06.10.2018
Všechny kandidátní listiny
poř.
číslo

Kandidát
příjmení, jméno, tituly

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Hlasy
abs. v %

Pořadí
Mandát
zvolení
/náhradníka

1 Gorgan Josef

48 NK

BEZPP

174

20,93

1

*

2 Abely Miroslav

54 NK

BEZPP

143

17,20

3

*

3 Šimonová Lenka

42 NK

BEZPP

147

17,68

2

*

4 Prouza Karel

40 NK

BEZPP

94

11,31

4

*

5 Zelená Petra

43 NK

BEZPP

68

8,18

5

*

6 Kulda Zdeněk

50 NK

BEZPP

58

6,97

1 -

7 Volfová Monika

44 NK

BEZPP

43

5,17

2 -

8 Frydrych Martin

40 NK

BEZPP

51

6,13

3 -

9 Salabová Miroslava

57 NK

BEZPP

53

6,37

4 -

1 Pallová Soňa

56 NK

BEZPP

83

17,43

2

*

2 Jansová Petra Ing.

45 NK

BEZPP

97

20,37

1

*

3 Kotyzová Hana

47 NK

BEZPP

66

13,86

1 -

4 Sobol Miroslav

51 NK

BEZPP

59

12,39

2 -

5 Krupička Miroslav

48 NK

BEZPP

37

7,77

3 -

6 Polák Martin

41 NK

BEZPP

41

8,61

4 -

7 Chaloupková Marie

76 NK

BEZPP

24

5,04

5 -

8 Čepl Martin

39 NK

BEZPP

19

3,99

6 -

9 Abelyová Marie

51 NK

BEZPP

50

10,50

7 -

Zdroj www.volby.cz
Usnesení z mimořádného veřejného zasedání ZO v Jetřichově ze dne 6.8.2018
1.

2.

Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje jako ověřovatele zápisu pa Miroslava Abelyhoa Bc. Filipa
Chrásku, jako zapisovatelku paní Ing. Martu Hopjanovou.
/Schváleno 6-ti hlasy/
Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje program veřejného zasedání s úpravami: Zastupitelstvo obce
Jetřichov schvaluje doplnění bodu „Sleva nájemného restaurace Sv. Magdaléna“
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3.

4.

/Schváleno 6-ti hlasy,1 hlas proti/
Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako dodavatele pro
zakázku „Výměna oken a dveří Jetřichov čp. 231“ firmu Waldemar Stanislaw Fiedor, Na Příkopech 31,
550 01 Broumov IČO: 74854771. Zastupitelstvo obce Jetřichov doporučuje starostovi obce podepsat
smlouvu s výše uvedenou firmou.
/Schváleno 7-ti hlasy/
Zastupitelstvo obce Jetřichov, na základě žádosti paní Plocicové, vzhledem k úplné uzávěrce
komunikace a tím omezení provozu a snížení tržeb v restauraci Sv.Magdaléna, schvaluje záměr
odpuštění nájmu září až prosinec 2018.
/Schváleno 5-ti hlasy,2 hlasy proti/

Ohlédnutí se za uplynulými 4 roky
Dovolte mi touto cestou poděkovat všem, kteří přišli k letošním komunálním volbám a vyjádřili tím svůj
názor na složení zastupitelstva obce pro další čtyři roky. Velice děkuji těm, kteří mi dali důvěru a od kterých
jsem obdržel hlas, moc si toho vážím a je to pro mne zavazující. V neposlední řadě patří dík i panu
Jaroslavu Doležalovi, Tondovi Janouškovi a Filipovi Chráskovi za velký kus práce, kterou pro obec za
předešlé roky v zastupitelstvu vykonali a všem, kteří se na rozvoji a dění v obci podíleli a dále podílejí.
Dále bych se chtěl trochu ohlédnout za minulým volebním obdobím.
 První a zároveň největší a nesložitější investiční akcí byla výstavba splaškové kanalizace v obci.
Snahou bylo maximálně vyjít obyvatelům vstříc při výstavbě přípojek a hledat pokud možno ideální
řešení, a to i přes problémy vzniklé ne zrovna precizně zpracovanou projektovou dokumentací,
hlavně u jednotlivých domovních přípojek. Obec investovala přes 5.000.000 Kč do veřejných částí
přípojek, aby obyvatelům odlehčila při finančně náročném napojování na kanalizaci. Tímto bychom
chtěli také poděkovat všem, kteří zodpovědně přistoupili k napojování. Vždyť od kolaudace (jaro
2016) je již napojeno přes 92% obyvatel, pro které byly přípojky připraveny.
 Letos začaly projektové práce na výstavbu chodníků v horní části Jetřichova a v rámci připravované
rekonstrukce silnice od křižovatky směrem na Teplice n. M. Budou rekonstruovány i chodníky
původní včetně dešťové kanalizace, která je již v žalostném stavu. I přes nutnost splácet půjčku na
splaškovou kanalizaci a další investic v obci se podařilo udržet finanční prostředky právě na
výstavbu těchto chodníků.
 Provoz školy a školky se podařilo udržet a probíhá postupná modernizace objektu školky a školy a
jejího vybavení. Na rekonstrukci oken se podařilo získat dotace ve výši cca 750.000 Kč. Tato akce
byla rozdělena na dvě části, první etapa proběhla v roce 2017 a druhá etapa této rekonstrukce byla
dokončena letos.
 Pro JSDH Jetřichov byl zakoupen zcela nový automobil, na který byla získána dotace ve výši cca
700.000 Kč. Na dokončení sanace skládky Pasa to pak byla dotace ve výši cca 320.000 Kč.
 Vedle drobných oprav na obecním majetku proběhla rozsáhlá rekonstrukce prodejny potravin a bylo
zajištěno její další fungování, dále byla realizována výměny oken na dvou obecních domech,
hospodě a na hasičárně. Je plánována oprava střechy na bytovém domě čp 179 a v tomto domě
byla také dokončena plynofikace. Nezapomnělo se ani na modernizace v kulturním domě.
 Byl zaveden SMS informační kanál obce, kterým jsme k Vám schopni dostávat důležité informace
pohodlně a hlavně včas. Je to tedy další možnost jak Vás můžeme informovat vedle již tradičních
informací ve zpravodaji, na vývěskách a webu obce.
 Po získání pozemků v okolí vily a pozemků, na kterých je sokolské hřiště do vlastnictví obce byly
zahájeny práce (a dnes jsou již dokončeny) na územní studii, která má za cíl zvelebit okolí vily a
sportovního areálu. Nyní budou započaty práce na podrobnějších návrzích nového vzhledu obce
v těchto místech. V prostoru sokolského hřiště byla zahájena postupná modernizace.
 Územní studie také proběhla v místech za Barumkou s cílem dát k dispozici místo pro novou
výstavbu v Jetřichově. I zde se bude na projektových pracích dále pokračovat.
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Nedávno byly započaty práce na projektech, které budou řešit opravu místních komunikací (k
Březové a k „Barumce“). Tyto projekty je nutné mít připravené, pokud by se na opravy místních
komunikací objevila možnost získání dotačních prostředků.
V dikci Obecního úřadu Jetřichov proběhla historicky první svatba, kterou následovaly další dvě.
V poslední fázi jsou přípravy na vydání překladu knihy o historii Jetřichova před rokem 1945.
Co mně mrzí a zatím se realizovat nepodařilo, tak to je získání ruiny Laudonovy kaple do majetku
obce aby bylo možno začít řešit její opravu.

Uplynulé 4 roky utekly tak nějak hrozně rychle. Některé věci se v obci realizovat povedly, něco se nestihlo a
spoustu plánů a nápadů je v hlavě nebo se začíná pomalu rodit. V zastupitelstvu máme nyní poprvé
v historii převahu něžného pohlaví a věřím, že to bude ku prospěchu věci a za další 4 roky se nám spolu s
Vámi podaří Jetřichov zase o kousek vylepšit.
Josef Gorgan
starosta obce
Kniha o historii Jetřichova
V těchto dnech jde do tisku překlad původní německé knihy o historii Jetřichova před rokem 1945. Původní
kniha vznikla v 80. letech a je to pohled očima sudetských Němců, kteří byli z tohoto území po 2. světové
válce odsunuti, a tímto způsobem je to potřeba chápat i když v některých místech může pro nás vyznít
kniha kontroverzně. Ponechme stranou otázku křivd z jedné či druhé strany a berme tuto knihu jako
jedinečný exkurz do historie Jetřichova, která nebyla vždy idylická a jednoduchá, tak jako nejsou
jednoduché osudy lidí ani národů. Na každém národu byly spáchány větší či menší křivdy, každý národ má
svou temnou i světlou minulost. Důležité je se z chyb minulých poučit a nikdy je neopakovat.
V této souvislosti mne oslovil nápis na zvonu smíření, který se nachází ve vsi Hojná Voda v Novohradských
horách. Zvon daroval jako projev usmíření zvonař Rudolf Perner, který byl po válce odsunut a nyní žije
v Německu. Na zvonu stojí „Obrať svou tvář ke slunci a všechny tvé stíny zůstanou za Tebou“.
Snažme se každý o to, aby byl Jetřichov i v budoucnu dobrým místem pro život.
Touto cestou musím poděkovat i paní Olze Doležalové, která stála u zrodu českého překladu této knihy.
Na posledním zastupitelstvu obce zazněl nápad na zpracování knihy o historii Jetřichova po roce 1945.
Nyní začínáme jednat s nakladatelkou, tak uvidíme, jak se k tomu postaví. Vše je teprve v prvopočátku, ale
myslím, že by bylo hezké, pokud by se povedlo zaznamenat českou historii v naší obci do knižní podoby.
Josef Gorgan
starosta obce

Když rozbolí zuby
Stomatologická lékařská pohotovost oblast Broumov
17. – 18. 11.
24. – 25. 11.
01. – 02. 12.
08. – 09. 12.
15. – 16. 12.
22. 12.
23. 12.

MUDr. Ladislav Růžička ml.
MUDr. Miloš Pastelák
MDDr. Petr Houštěk (zaměstnanec ZNL)
MUDr. Ludvík Neoral (602 333 452)
MUDr. Daniel Blažek
DLK s.r.o. - MUDr. Libor Kapitán
MUDr. Vjačeslav Ogriščenko

24. 12.
25. 12.
26. 12.

DLK s.r.o. - MUDr. Libor Kapitán
MUDr. Jaroslava Neoralová
MUDr. Vjačeslav Ogriščenko

29. – 30. 12.

MUDr. Lukáš Neoral ml.

Poliklinika Broumov
Sadová 44, Broumov IV.
Poliklinika ZS Machov
ZS Police nad Metují
ZS, Police nad Metují
ZS Meziměstí, Školní 196
ZS VEBA – Olivětín 66,
Broumov
ZS Meziměstí, Školní 196
Horní 109, Teplice n/M.
ZS VEBA – Olivětín 66,
Broumov
ZS Police nad Metují

01. 01. 2019

MUDr. Lukáš Neoral ml.

ZS Police nad Metují
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603 479 132
775 717 666
602 333 466
491 541 654
491 543 844
491 582 381
491 502 425
491 582 381
602 333 460
491 502 425
491 541 654
602 333 427
491 541 654
602 333 427
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Týden pro naše děti 12
Náš tradiční týden pro naše děti proběhl ve dnech 16.7.2018 až 21.7.2017. Jsou to už dlouhé 4
měsíce, co celá akce proběhla a přesto chci napsat alespoň pár slov k jejímu průběhu.
V pondělí 16.7.2018 jsme šli na výlet z Hlavňova na Hvězdu a do Ameriky. Celkem nás bylo přes třicet
a díky starostovi SDH Jetřichov, který nás odvezl do Hlavňova a potom také čekal na nás pod Pasama byl
výlet poměrně nenáročný a veselý. Navíc štědrý sponzor Ekospol S.r.o. Meziměstí zaplatil všem oběd a
zmrzlinový pohár. Začátek vyšel i s počasím a domů jsme se dostali v pořádku.
V úterý 17.7.2018 nás čekal výlet údolím Metuje. Trošku jsme zmokli než jsme došli na vlak, ale pak
nám štěstí přálo. Celou cestu bylo pod mrakem, ale nepršelo. Výlet nebyl náročný a zákoutí řeky Metuje
byly překrásné. Celou cestu děti hrály hry a krmily se hlavně malinami. Po příjezdu do Ruprechtic přišel
déšť, ale jako na zavolanou se objevili rodiče s auty a všichni se dostali domů aniž by zmokli.
Ve středu 18.7.2018 jsme byli v Kulturním domě a vyráběli jsme si občerstvení i různé drobnosti jako
dárky domů. Také se sportovalo dole na sále s Davidem Zeleným, když už se nedalo vydržet sedět. Hrály
se hlavně míčové hry. Musím říci, že mě letos překvapili kluci, kteří vytrvali a vyhotovili všechny plánované
výrobky. Také oběd se snědl beze zbytku. Tradičně bylo kuřecí a hranolky. Skončili jsme kolem 14 hodiny.
Ve čtvrtek 19.7.2018 jsme vyrazili na výlet vlakem do Žďáru a pak pěšky do Velkého Dřevíče k mlýnu
Dřevíček. Výlet byl náročný, chodilo se nahoru a dolu, ale stál za to. Hodinová prohlídka mlýna s výkladem
, možnost zakoupení drobných dárků a občerstvení nahradilo všem námahu při zdolávání kopcovitého
terénu.. Aby toho nebylo dost, v Ruprechticích nás zase chytil déšť. A zase jako zázrakem se objevili
rodiče, kteří nás nenechali na holičkách.
V pátek 20.7.2018 jsme se sešli až odpoledne v 15 hodin před kulturním domem. Děti si odložily věci
na spaní. A pak se vyrazilo za pokladem. Poklad jsme šťastně našli a došlo k velkému dělení.ve školkové
zahradě jsme zapálili oheň a opekli špekáčky a pak už se jen čekalo na tmu a stezku odvahy. Všichni ji
úspěšně absolvovali a pak už se jen chystalo nocování v kulturním domě. A jako Karafiátovi broučci pak
všichni spali a spali.
V sobotu 21.7.2018 byl
budíček a snídaně v kulturním
domě. Pak si děti zabalily věci,
které měly na noc a přesunuly
se na dolní hřiště, kde jim
členové
Sokola
připravili
sportovní
soutěže.
Samozřejmě během soutěží
bylo i občerstvení , aby nám
závodníci vydrželi a neodpadli.
Začala stoupat teplota a tak již
kolem 12 hodiny sportovní
zápolení skončilo, děti obdržely
diplomy , pamětní listy a věcné
ceny. A tak skončil již 12 ročník
Týdne pro naše děti.
Co ještě k tomu říci. Víte,
já jsem byla na všech 12
ročnících a děti, které s námi začínaly, jsou převážně již dospělé. Na jednotlivých ročnících se podílelo
neuvěřitelné množství dospělých, kteří pomáhali se zajišťováním jednotlivých akcí . Kulturní komise, obec,
hasiči, sokolové, maminky a tatínkové, nelze všechny vyjmenovat a přitom na někoho nezapomenout.
Sponzor Ekospol S.r.o., který nám léta fandí a přispívá na tyto akce. Prostě to řeknu jednoduše:“ Díky Vám
všem, bez Vás by to nešlo“.
Hopjanová Marta
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Druhý ročník soutěže „Jetřichovská buchta“ se vydařil
Po loňském úspěchu soutěže o nejlepší „Jetřichovskou buchtu“ se první listopadovou sobotu konal již druhý
ročník přátelského vesnického klání pekařek a pekařů, jehož letošním tématem bylo OVOCE.
Organizátoři soutěže to neměli lehké, museli sehnat sponzory a kapelu, zajistit inventář a nákup
občerstvení, vymyslet správnou propagaci akce, doprovodný program a výzdobu sálu. Největší obavu jsme
měli z toho, zda se do soutěže vůbec někdo přihlásí.
První ročník soutěže „Jetřichovská buchta“ totiž nasadil laťku velmi vysoko, účastnilo se ho 29 soutěžících
a téměř 100 diváků. Proto se pořadatelé snažili pro letošek vymyslet něco nového, stanovili tedy, že
soutěžící musí vyrobit alespoň jeden plech výrobku z kategorie:
a) Koláče, buchty, rohlíčky z kynutého těsta, bábovky nebo
b) Řezy, rolády, zákusky, dorty nebo
c) Nepečené moučníky,
které budou obsahovat OVOCE.
Soutěžící se úkolu nezalekli a přihlásili 27 soutěžních výrobků. Mezi přihlášenými byli kromě jetřichovských
hospodyněk i hospodyňky z Broumova, Hejtmánkovic či Meziměstí. Obzvlášť nás potěšilo, že se přihlásili i
děti z MŠ Jetřichov a žáci 7. a 8. třídy ze ZŠ Meziměstí.
A jak to vlastně při soutěži vypadalo? Stejně jako vloni: Sál kulturního domu se proměnil v kavárnu. Stoly
byly vyzdobeny dekoracemi s podzimní tematikou (tu zajistili žáci ZŠ s paní Venclovou). Nechyběl koutek,
kde se zdarma podávala káva, čaj a nealkoholické nápoje, dále také dětský koutek a doprovodný program.
Atmosféru kavárny nám svými skladbami zpříjemňovala broumovská kapela „Ohrada“. Celému sálu
samozřejmě dominovaly stoly se soutěžními výrobky a také stůl pro porotu, která musela všechny soutěžní
výrobky ochutnat a ohodnotit. A když už bylo sladkého moc, mohli se hosté za drobný peníz občerstvit
něčím „tvrdším“ ve výčepu. Výčepními byli opět pan starosta a místostarosta.
Soutěžní výrobky hodnotila odborná porota ve složení p. Mervartová, Karel Prouza, Tonda Zelený, Simona
Němotová, Šimon Polák a také diváci. Porotci museli ochutnat všechny výrobky a přidělit body nejlepším.
Diváci měli k dispozici 10 ks těstovin, které rozdělili mezi nejlepší výrobky do připravených sklenic.
Hlasovalo se opět anonymně, takže skutečný vítěz byl zveřejněn až na závěr akce.
Doprovodný program pro diváky zahájily svým krátkým vystoupením děti z MŠ Jetřichov, pak následovalo
klání nazvané: „Kdo je šikovnější? Muži nebo Ženy?“ Družstva dívek a chlapců měla za úkol oloupat co
nejdelší slupku z jablka, co nejrychleji přesypat bonbóny v obřích přesýpacích hodinách, co nejrychleji
přeskupit a odfouknout kelímky, co nejrychleji roztřídit pytlík s barevnými bonbóny. A kdo se stal vítězem?
Všichni, kdo se soutěže zúčastnili…. O trochu šikovnější však byly ŽENY.
Odpoledne v kavárně uteklo jako voda a byl čas na vyhlášení výsledků. Díky sponzorům jsme mohli
soutěžící odměnit opravdu pěknými cenami.

hodnocení diváků:
1. Remešovi
(Cheesecake)

nepečené

kynuté

ostatní

Výsledková listina:
hodnocení poroty: kategorie OST (řezy, rolády, dorty), K (koláče, buchty, bábovky), N (nepečené výrobky)
1. Remešovi
p. Kutík - STK
p. Ducháčová
(Cheesecake)
(Tvarohové koláčky)
(Nepečený dort s
malinami)
2. p. Frydrychová
p. Frydrychová
p. Ostradecká
(Rohlíčky)
(Staročeský koláč)
(Nepečený ovocný
dort)
3. p. Kuchařová
p. Šimonová
Remešovi
(Jablečné řezy)
(Švestkové buchty)
(Střecha z BE-BE
sušenek)

2.

Terezka Hamplová
(Dunajské vlny)

nejlepší družstvo: Ženy
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3.

p. Jarošová
(Mandarinkové řezy)

Co dodat závěrem?
I druhý ročník se nám povedl. Opět se sešlo velké množství soutěžících i diváků, ve tři hodiny nebylo snad
jediné místečko k sezení. Jedlo se, soutěžilo se, nechyběl ani tanec. Všichni se cítili dobře, o čemž svědčí i
vzkazy vepsané do pamětní knihy:
„Děkujeme za perfektní organizaci…“
„Perfektní sousedské posezení, příště přijdeme zase a tentokrát i s buchtou…“
„Ochutnávání a soutěžení se mi moc líbilo, ani se mi nechtělo domů…“
Za kulturní a školský výbor bych chtěla poděkovat panu starostovi, který z rozpočtu obce uvolnil prostředky
na zakoupení některých cen, všem sponzorům a pořadatelům, bez kterých by se celá akce nemohla
realizovat, ale hlavně Vám všem, kteří jste přišli a společně s námi strávili příjemné odpoledne.
Překvapení na konec: V příštím čísle zpravodaje se můžete těšit na první sadu receptů soutěžních
výrobků.
Petra Jansová
PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍ
TJ SOKOL Jetřichov
Výsledky NOHEJBAL OP 2018:
27.4.2018
4.5.2018
11.5.2018
18.5.2018
25.5.2018

Stavebka Náchod - Jetřichov
Jetřichov - Jaroměř
Jetřichov - Zájezd
Kounov - Jetřichov
Jetřichov - Jezbiny

1.6.2018:
8.6.2018:
15.6.2018:
22.6.2018:
29.6.2018:

3:2
2:3

O 3.místo:
14.9.2018 Zájezd - Jetřichov
21.9.2018 Jetřichov - Zájezd

Semifinále:
31.8.018
7.9.2018

Jaroměř - Jetřichov
Jetřichov - Jaroměř

Jetřichov - Stavebka Náchod
Jaroměř - Jetřichov
Zájezd - Jetřichov (kont.)
Jetřichov - Kounov
Jezbiny - Jetřichov

2:3
1:4
3:2
1:4
4:1

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

2:3
4:1

Celkově Jetřichov obsadil 3. místo!
Děkujeme všem fanouškům za podporu na domácím hřišti.

TJ SOKOL JETŘICHOV pořádá ve středu 26. 12. 2018 v KD v Jetřichově

MÍČOVÝ PĚTIBOJ DVOJIC
Líný tenis, hod na koš, nohejbal, stolní tenis a volejbal.
Prezentace: do 8:00

Začátek: 8:30

Startovné: 200,- Kč/dvojice
Maximální počet účastnících se dvojic je 12.
Neváhejte a přihlaste se na telefonním čísle 737 109 791 nebo 723 375 210.
Do konce listopadu mají přednost k přihlášení dvojice z Jetřichova.
Srdečně zveme nejen hráče, ale i diváky!!!
Děkujeme všem sponzorům za podporu a dary v podobě cen pro soutěžící
v předešlých ročnících.
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Zpráva SDH Jetřichov

Dovoluji si vám oznámit, že jsme celé
léto opravovali naši 50tiletou Tatru, která
si to už zasloužila. Byla provedena
celková oprava hlavního
čerpadla,
výměna majáku, vyvaření karosérie, nový
lak a popisy. Výsledek je na fotkách vidět.
Tímto bych chtěl poděkovat všem
dobrovolníkům, kteří přiložili ruku k dílu,
obecnímu úřadu a firmě Svoboda.
Dále vás zvu na netradiční Posvícení s
DJ Petrem Faltou, konané 17.11.2018 v kulturním domě od 20 hod. Těšíme se na vaši účast.
S pozdravem starosta SDH Sobol. M
„Přátelé koní Jetřichov“ pomáhají
Dne 13. října 2018 se v Jetřichově, tentokrát nově na Hasičském hřišti, uskutečnila již dvanáctá Hubertova
jízda, kterou již tradičně pořádají „Přátelé koní Jetřichov“.
Počasí nám přálo, proto jsme netrpělivě očekávali kolik jezdců, vozatajů a diváků nakonec dorazí. Zpočátku
jsme měli trošičku strach z účasti, ale naše obavy se úderem jedenácté rozplynuly.
Po povinné veterinární přejímce vyrazilo na hodinu a půl trvající vyjížďku celkem padesát koní. Díky
krásnému počasí se účastníkům vyjížďky naskytla příležitost poznat úžasné výhledy do místní krajiny vybarvené
podzimními barvami stromů.
Po dobu, co nebyli koně na hřišti, připravili pořadatelé pro „naše nejmenší“ soutěž. Děti měli za úkol
proběhnout parkur připravený pro vozataje. Ti mladší měli na pomoc nějakého dospěláka, zapojili se nejenom
tatínkové a příbuzní, ale také paní Kopřivová, jako doprovod dětí z broumovského dětského domova. Všichni,
kdo doběhli (včetně doprovodu), dostali nějakou malou odměnu za perfektní výkon.
Při návratu z vyjížďky čekala na jezdce i vozataje ještě jedna zastávka. Za jetřichovskou hájovnou se totiž
konal již tradiční dostih.
Pak se všichni vydali za námi na hřiště, kde se mohli občerstvit, a že bylo z čeho vybírat. Poté, co napojili
sebe i své koně, byla vyhlášena soutěž ve vozatajském parkuru. Soutěže se zúčastnilo pět kočích se svými
spřeženími. Soutěž byla velmi atraktivní a zábavná, protože kočí pojali svůj závod s humorem a tak o veselé
situace nebyla nouze.
Stejně příjemná atmosféra panovala i v následující soutěži, kterou byl parkur pro sedlové koně v kategorii
dětí. Všichni byli mile překvapeni, kolik „malých a statečných koňáků“ se do této soutěže přihlásilo. Doufejme, že
dětem tento koníček vydrží, a „koňáci“ z okolí se nebudou muset bát o své nástupce. Než pořadatelé přestavěli
překážky na parkur pro kategorii dospělých, byla vyhlášena naše asi nejúspěšnější soutěž tzv. „Bonbonková“.
Milují ji děti a pravidla jsou jednoduchá: „Chyť co největší počet bonbonků…“ Parkur dospělých by se dal nazvat
jako „spanilá“ jízda žen. Viděli jsme krásné, někdy skoro profesionální jízdy. Vítěze ze všech kategorií jsme
mohli díky našim sponzorům odměnit velmi pěknými cenami.
Letošní „Hubertova jízda“ byla v několika věcech jiná, za prvé: konala se nově na hasičském hřišti, za druhé:
ozvučení celý den zajišťoval pan Jaroslav Dušek, ale hlavně: pomohli jsme finančním darem člověku, který se
kvůli svému zdravotnímu stavu nachází v tíživé životní situaci. Tímto člověkem je jetřichovský občan Jaroslav
Hanuš, který je dlouhodobě upoután na lůžko a s pořádáním „Hubertovy jízdy“ nám v minulosti často pomáhal.
Částku ve výši 25 tisíc Kč si převzala jeho maminka pí. Hanušová. Předání doprovázely silné emoce, jak na
straně mé jako moderátora, tak i na straně pí Hanušové a diváků. Všichni si uvědomili, že často ani nevědí o
tom, kdo v jejich okolí pomoc potřebuje.
Hubertova jízda by se nemohla konat bez sponzorů a skvělých lidí, kteří si našli chuť a čas přijít pomoci
s organizací. Zejména děkujeme firmám:
Man-Mat, HS-Flamingo,,P-tranport,Farma Bošina, Vinotéka Police nad Metují I. Sodomková, V. Svoboda,
Continental Automotive Czech Republic s. r. o., Veba Trade plus, Jaroslav Přibyl,
našim skvělým ženám: Alena F., Maruška A., Eva R., Dana a Eliška V., Simona N., Markéta D., Hanča Š.,
Míša K., Anežka S. a Míša J. a našim chlapům: Michal K., Míra P., Bob H., Lukáš J. a Šimon P.
Hubertova jízda 2018 skončila závěrečným posezením „koňáků“ u dobrého jídla a pití. Nechyběl ani tradiční
soud, kdy se na lavici obžalovaných posadili Ti, kteří porušili nepsaná „koňská pravidla“.
Všichni se již těšíme na třináctý ročník.
Tak „Ať Vám koně jdou“.
Za „Přátelé koní Jetřichov“ Martin Polák
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