Jetřichov
Kraj: Královéhradecký

Okres: Náchod

Správní obvod: Broumov

GPS souřadnice: 50.614971N, 16.266663E

Nadmořská výška: 449 m n. m.

První pís. zmínka: 1406 (615 let)

Počet obyvatel: 441

PSČ: 549 83

Adresa URL: www.jetrichov.cz

O obci
Obec Jetřichov leží v severovýchodním cípu Čech – v Broumovském výběžku. Od okresního
města Náchod je obec vzdálena cca 25 km, od nejbližšího města Meziměstí pouze 2 km.

Historie obce
Nejstarší zmínka o obci Jetřichov pochází z roku 1406. Původní obyvatelstvo v dané lokalitě bylo
německé. Po odsunu Němců v roce 1945 přicházejí noví osadníci. Ke ztrátě paměti obce došlo z
důvodů ničení německých archivů a absencí původního obyvatelstva....

Ubytování a restaurace
V obci Jetřichov se nachází 2 restaurace.

Okolí a příroda
Vesnice Jetřichov leží přimknuta ke svahům údolí klesajícím od jihu k severu, kterým prochází cesta
volně sledující trasu potoka. Potok se v severní části katastru vlévá do Stěnavy, která protéká severní
částí katastru.

Současnost obce
Nejbližší pošta a vlaková zastávka leží severně v obci Ruprechtice, druhou blízkou vlakovou zastávkou je
obec Březová. Nejbližší katolický kostel je situován severně od obce, rovněž v obci Ruprechtice, kde je i
hřbitov. Území je bohatě morfologicky tvarováno.

Sportovní možnosti
V obci Jetřichov jsou dvě plochy využívané pro sport. V sousedství dnešního obecního úřadu a škol
je situována plocha kurtů TJ Sokol. Druhou plochou s bazénem, s fotbalovými branami (nové) a hřištěm
SDH je situována asi ve třetině obce směrem od jihu.

Památky a zajímavosti
Z nemovitých památek je zapsán pouze areál statku č.p. 56 - jedná se o obytný dům, bránu, kolnu, stodolu,
výměnek a most se sochou. Dochována jsou hospodářská stavení, která slouží jako obytná, vystavěná
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na sklonku 18. století a nyní adaptována pro různé ...

Doprava
Do obce Jetřichov můžete cestovat autem nebo autobusem z Broumova.
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