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V našem ostrostřeleckém povídání jsme si minule ujasnili, že
svobodné (ve smyslu zábavné, kratochvilné) či jinak řečeno královské (ve
smyslu soutěžní, s vyhlášením vítěze - krále) střílení do terče má v našem
městě velmi starou tradici. Vyslovit konkrétní datum ovšem nelze, neboť
nemáme k disposici hodnověrné prameny. Broumov v tomto smyslu
není výjimkou, protože počátky historie střeleckých bratrstev obecně
spadají do dob, ze kterých jsme vděčni i za pár kusých zmínek o vzniku
a vývoji měst jako takových, natož abychom byli zpraveni o nějakých
detailech. V odborné literatuře se objevuje řada komplikovaných teorií
o vzniku, účelu a vývoji střeleckých korporací. Mám ovšem laický pocit,
že v lecčem pohříchu až účelově překomplikovaných pro vědu samou.
Zde se myslím spokojíme s konstatováním, že se jedná o jev dosud
nepřehledný, složitý a v některých aspektech značně diferencovaný, lišící
se město od města a spolek od spolku. Vyplývá to už z řady označení pro
jednotlivá střelecká uskupení: bratrstva, cechy, gildy, spolky, společnosti,
sbory, gardy, spolky vojenských vysloužilců, milice. Některé názvy samy
napovídají o jejich zaměření, problém je v tom, že i to se měnilo, vyvíjelo
a často i překrývalo podle místních podmínek. Nezřídka docházelo k
útlumu či dokonce k přerušení spolkového života a ztrátě kontinuity,
což se odrazilo na neúplnosti spolkových písemností. Jindy zase naopak
existovala uskupení dvě, odlišně zaměřená, někde kooperující, jinde
řevnící, a to i přes dvojí členství praktikované některými jedinci.
Podobně tomu bylo asi i v Broumově. Vznik domobrany můžeme
počítat zároveň se vznikem města. Její reálný význam stoupl jistě po
vybudování hradeb a minimálně v té době lze předpokládat i její
alespoň částečnou profesionalizaci a odštěpení svobodných střelců,
tedy existenci dvou střeleckých těles - účelového, působícího v rámci
domobrany, a zábavního. U většiny měšťanů lze předpokládat
souběžnou účast v obou. Svobodné střílení bylo sice otevřeno všem
držitelům městských práv, ale můžeme se domýšlet, že zjednat za sebe
obranu námezdním způsobem a věnovat se se zbraní výhradně zábavě
a společensko - reprezentativním funkcím, si mohli dovolit jen měšťané
nejmajetnější. A to ještě v dobách klidu, neboť v momentě, kdy bylo
město vystaveno smrtelnému nebezpečí, kterému šlo čelit, bylo jistě
v jejich bytostném zájmu, aby své zbraně a dovednosti nabyté v zábavné
střelbě zúročili.
Takovému nebezpečí museli Broumovští opakovaně čelit právě
nedlouho po vybudování hradeb za husitských válek. V té době šly
veškeré městské i klášterní důchody pouze na obranu: posilování
hradeb, výzbroje domobrany a placení posil. Byly obětovány dokonce
i veškeré votivní dary a rozprodáván nebo zastavován cenný majetek.
Tehdy byla role střelců jistě neocenitelná a znamenala posílení jejich
prestiže. Ovšem v rámci domobrany nelze nějaké svobodné střílení
jistě předpokládat. K jeho oživení mohlo dojít až po odeznění válek,
kdy se měšťané jistě snažili navrátit ke starým pořádkům. Po nabytých
zkušenostech také svou výzbroj nadále vylepšovali a do jejich arsenálu se
postupně dostávají i palné zbraně, jak o tom svědčí zpráva z roku 1463,
kdy podal jakýsi Georg Strauch stížnost na opata a město za nezaplacení
dodaných ručnic. Více, než že jeho stížnost byla neúspěšná, sice nevíme,
ale tato stručná informace by na druhou stranu mohla vypovídat o tom,
že Broumov se z existenčních následků husitských válek vzpamatovával
dlouho, že měšťané si tyto ručnice nebyli schopni opatřit individuálně,
a že kontinuita zábavního střílení mohla tedy být přerušena i na delší
čas. Každopádně, jak zmiňují prameny, se koncem 15. století už opět
svobodně střílelo „na ptáka“, tedy ještě postaru z kuší, a odděleně i na
terč, možná právě z nešťastným Strauchem dodaných ručnic.
K přerušení kontinuity došlo pak podle všeho několikrát. Alespoň
si na to a na nedůslednost vedení agendy svými předchůdci stěžuje i
M. A. Teuber, hejtman a velitel broumovského c.k. privilegovaného
střeleckého sboru, ve své kronice. S jejím psaním započal v roce 1867
a pokusil se v ní pro onu zmatečnou diskontinuitu zpětně interpretovat
broumovskou ostrostřeleckou historii, jejíž počátky se jal spatřovat právě
v době husitských válek. Protože kroniku nechal ilustrovat překrásnými
miniaturami, můžeme se na titulní straně seznámit s příslušníkem
sboru v dobové uniformě a v protipólu s romantickou představou jeho
domnělého předchůdce, hrdinného obránce města před husity.
Karel Franze, Muzeum Broumovska
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zprávy z radnice

Rada města dne 1. 9. 2004

č. 48

•Zpráva
o
činnosti
OO
PČR
Broumov
RM bere na vědomí zprávu kpt.
Slezáka, velitele OO PČR Broumov,
k bezpečnostní a dopravní situaci ve
městě.
RM
ukládá
starostce
zajistit
proškolení jednoho strážníka MP pro
práci s radarem na měření rychlosti.
•Komunitní plán sociálních služeb
RM doporučuje ZM vzít na vědomí
Komunitní plán sociálních služeb pro
Broumovsko.
•Majetkové záležitosti
RM nedoporučuje ZM změnu
schválené
prodejní
ceny
podílů
nájemníkům
na
prodej
domu
Broumov I, Masarykova čp. 247.
RM ukládá místostarostovi a
předsedovi majetkové komise jednat
s firmou CDS Náchod o výměně
pozemků v areálu bývalého ČSAD.
RM nedoporučuje ZM schválit
návrh p. Včeliše na pronájem a
následné odkoupení budovy bývalého
měšťanského pivovaru.
RM ukládá SMM vyžádat od p.
Včeliše projekt, který bude předložen
k posouzení odboru výstavby, a poté
p. Včeliše přizvat na jednání majetkové
komise.
RM doporučuje ZM zrušit usnesení
ZM č. 17/2004 ve věci prodeje domu
Broumov VI, Soukenická čp. 147,
179 paní Helze Matuszové a Pavlu
Semenskému, pro jejich odstoupení
od koupě.
RM doporučuje ZM schválit
prodej domu Broumov II, Soukenická
čp. 26 a st. p. č. 431 o výměře 374 m2
v k. ú. Broumov za cenu 465.380,Kč manželům Martině a Martinu
Čeplovým,
bytem
Broumov
II,
Soukenická čp. 3 do SJM.
RM doporučuje ZM schválit prodej
domu Broumov II, Soukenická čp. 17,
včetně st. p. č. 407 o výměře 745 m2 a
st. p. č. 1358 o výměře 25 m2 a p. p. č.
189 – zahrada, o výměře 897 m2, vše
v k. ú. a obci Broumov za 726.568,Kč manželům Boldiovým, bytem
Broumov I, ČSA čp. 302 do SJM,
s podmínkou zřízení věcného břemene
pro umístění kamerového systému na
této nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit
prodej domu Broumov II, Soukenická
č.p. 73, včetně st. p. č. 551 o výměře
246 m2 v k. ú. Broumov, paní Boženě
Trejtnarové, bytem Broumov III,
Tyršova čp. 39 za 504.350,- Kč do
výlučného
vlastnictví
žadatelky,
s podmínkou zřízení věcného břemene
pro umístění kamerového systému na
této nemovitosti.
RM doporučuje ZM schválit
prodej domu Broumov II, Alšova čp.
80, včetně st. p. č. 561 o výměře 660
m2 v k. ú. Broumov manželům Lence a
Františku Kurovým, bytem Broumov,
Havlíčkova čp. 92 do SJM za 616.914,Kč.
RM doporučuje ZM schválit prodej
p. p. č. 657/9 – ostatní plocha, o
výměře 180 m2 v k.ú. Broumov ČSCH
ZO Broumov, IČO 44861302, za cenu
1.800,- Kč.
RM souhlasí s uzavřením nájemní
smlouvy s paní Libuší Ptáčkovou na
pronájem části p. p. č.51 – trvalý
travní porost, o výměře 110 m2 v k. ú.
Rožmitál.
RM doporučuje ZM schválit nabytí
budovy bez čp. a č. ev. (bývalý vážní
domek) na pozemku p. č. 568, jakož
i pozemku p. č. 568 – stavební, vše
v obci Broumov, katastrální území
Broumov do majetku města, a to na
základě pohledávky uplatněné vůči
Pozemkovému fondu ČR městem
Broumov jako osobou, na kterou
byla postoupena pohledávka osobou
oprávněnou podle z. č. 229/91 Sb.
v platném znění.
•Výběrová řízení
RM jmenuje na návrh tajemnice MěÚ
do funkce vedoucího finančního
odboru Městského úřadu Broumov
paní Janu Rouskovou, s účinnosti od
1. 12. 2004.
RM
schvaluje
jako
vítěze
výběrového řízení na obnovu kašen
s litinovou fontánou v Broumově
firmu Červenka, Pospíchal – Umělecké
kovářství a zámečnictví, Nádražní
449, Hlinsko v Čechách.
RM ukládá místostarostovi uzavřít
s touto firmou smlouvu o provedení
první etapy opravy kašny na Mírovém
náměstí.
RM
doporučuje
ZM
uložit
finančnímu
odboru
zapracování
rozpočtové změny ve výši 210 tisíc

Kč na druhou etapu opravy kašny na
Mírovém náměstí.
RM
doporučuje
ZM
uložit
finančnímu
odboru
zapracování
rozpočtové změny ve výši 50 tisíc Kč
na zajištění staveniště opravy hradeb
u Střelnice.
•Různé
RM doporučuje ZM vyhovět žádosti
jednatele firmy Braha plasty, s. r. o.,
Hejtmánkovice 2 a doporučit správci
daně, aby z pokuty ve výši 500.000,Kč, uložené firmě odborem výstavby a
životního prostředí MěÚ rozhodnutím
ze dne 18. 6. 2001 čj. Výst. 184/2001/
JL, prominul část pokuty, a to ve výši
450.000,- Kč.
RM bere na vědomí informace
starostky ve věci úhrady projektu
Oprava
komunikace
Broumov
– Janovičky – Gluszyca firmám Regex
plus, spol s r. o, Přepeře a RDA
Rychnov nad Kněžnou.
RM souhlasí s uspořádáním akce
Vánoce
2004,
pořádané
panem
Davidem Novotným, na Střelnici
v Broumově .
Termín následujícího jednání RM:
středa 22. 9. 2004 od 16.00 hod.

Usnesení Zastupitelstva města
dne 8. 9. 2004
č. 20
•ZM schvaluje:
1. Prodej domu Broumov II,
Soukenická čp. 26 včetně st. p. č.
431 o výměře 374 m2 v k. ú. Broumov
manželům Martině a Martinu Čeplovým,
bytem Broumov II, Soukenická čp. 3 do
SJM za cenu 465.380,- Kč.
2. Prodej domu Broumov II,
Soukenická čp. 17 včetně st. p. č. 407
o výměře 745 m2 a st. p. č. 1358 o
výměře 25 m2 a p. p. č. 189 – zahrada,
o výměře 897 m2, vše v k. ú. a obci
Broumov manželům Vlastě a Eduardu
Boldiovým, bytem Broumov I, ČSA
čp. 302 do SJM za 726.568,- Kč,
s podmínkou zřízení věcného břemene
pro umístění kamerového systému na
této nemovitosti.
3. Prodej domu Broumov II,
Soukenická č.p. 73 včetně st. p. č. 551
o výměře 246 m2 v k. ú. Broumov, paní
Boženě Trejtnarové, bytem Broumov
III, Tyršova čp. 39 do výlučného
vlastnictví žadatelky za 504.350,- Kč,
s podmínkou zřízení věcného břemene
pro umístění kamerového systému na
této nemovitosti.
4. Prodej domu Broumov II, Alšova
čp. 80, včetně st. p. č. 561 o výměře 660
m2 v k. ú. Broumov manželům Lence a
Františku Kurovým, bytem Broumov,
Havlíčkova čp. 92 do SJM za 616.914,Kč.
5. Prodej p. p. č. 657/9 – ostatní
plocha, o výměře 180 m2 v k.ú. Broumov
ČSCH ZO Broumov, IČO 44861302 za
cenu 1.800,- Kč.
6. Prodej bytového domu Broumov
II, Soukenická čp. 89 a st. p. č. 531
o výměře 175 m2 v k. ú. Broumov
manželům Pavlu a Vlastě Kubečkovým,
bytem Broumov II, Soukenická čp. 89 do
SJM za cenu 300.000,- Kč.
7. Záměr prodeje p. p. č. 50 v k. ú.
Rožmitál - trvalý travní porost, o výměře
788 m2.
8. Prodej st. p. č. 1079 v k. ú.
Broumov o výměře 25 m2 paní Janě
Machové, bytem Broumov, Družstevní
čp. 36 za cenu 2.500,- Kč.
9. Prodej p. p. č. 1084/7 o výměře
508 m2 v k. ú. Broumov za cenu odhadu
a nákladů na vypracování geometrického
plánu v celkové výši 28.410,- Kč tak, že
podíl o velikosti jedné poloviny bude
prodán do SJM manželům Jiřímu a
Paulině Hanouskovým, bytem Broumov
I, Spořilov čp. 367 za kupní cenu
14.205,- Kč a podíl o velikosti jedné
poloviny bude prodán do SJM manželům
Martinu a Elišce Hanouskovým, bytem
Broumov II, Cihlářská čp. 163 za kupní
cenu 14.205,- Kč.
10.
Finanční
spoluúčast
města
Broumova na rekonstrukci a přístavbě

hasičské zbrojnice v Broumově v objektu
bývalé celnice pod Klášterem ve výši Kč
500 tis. v roce 2005 a Kč 500 tis. v roce
2006, pokud budou v objektu vyhrazeny
prostory potřebné pro JSDH.
11. Nabytí budovy bez čp. a č. ev.
(bývalý vážní domek) na pozemku
p. č. 568, jakož i pozemku p. č.
568 – stavební, vše v obci Broumov,
katastrální území Broumov do majetku
města, a to na základě pohledávky
uplatněné vůči Pozemkovému fondu
ČR městem Broumov jako osobou, na
kterou byla postoupena pohledávka
osobou oprávněnou podle z. č. 229/91
Sb. v platném znění.
12. Vyhovět žádosti jednatele firmy
Braha plasty, s. r. o., Hejtmánkovice 2 a
doporučuje správci daně, aby z pokuty
ve výši 500.000,- Kč, uložené firmě
odborem výstavby a životního prostředí
MěÚ Broumov rozhodnutím ze dne 18.
6. 2001 čj. Výst. 184/2001/JL, prominul
část pokuty, a to ve výši 450.000,- Kč.
13. Rozpočtové změny roku 2004
dle předloženého návrhu.
14.
Realizaci
druhé
etapy
kamerového systému v rozsahu připojení
služebny PČR a vybudování jednoho
kamerového bodu.
15. Použití 200 tis. Kč určených
na systém VISO na druhou etapu
kamerového systému.
16. Že Město Broumov, IČ 00272523
avaluje krycí blankosměnku, která bude
zajišťovat závazek plynoucí z úvěru
společnosti
Tepelné
hospodářství
Broumov s. r. o., IČ 25272837 ve výši 8,5
mil. Kč na akci Rozvody na Křinickém
sídlišti.
17. Účelově
vázat
příjem
z pozastávky na plynofikaci ve výši 3,5
mil. Kč na rekonstrukci školních jídelen
v roce 2005.
18. S ohledem na změnu právní
úpravy, s účinnosti od 1. 9. 2004 měsíční
odměny neuvolněných členů ZM ve
výši 490,- Kč, radních ve výši 1.460,Kč, předsedů výborů a komisí ve výši
1.200,- Kč. V případě souběhu výkonu
několika funkcí se měsíční odměny
neuvolněných členů ZM sčítají do výše
souhrnu odměn za jednotlivé funkce,
maximálně však do částky 2.000,- Kč.
19. Aby
„Studie
odtokových
poměrů – Stěnavy“ řešila opatření na
ochranu nemovitostí před povodněmi
kolem Kravského, Svinského a Černého
potoka pro průtok povrchových vod
Q20.
•ZM bere na vědomí:
Komunitní plán sociálních služeb pro
Broumovsko.
Informace o průběhu projednávání
Územního plánu města Broumova.
•ZM zamítá:
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Změnu schválené prodejní ceny
podílů nájemníkům na prodej domu
Broumov I, Masarykova čp. 247.
•ZM ruší:
Své usnesení z jednání ZM č. 17/
2004 ze dne 21. 4. 2004 ve věci prodeje
domu Broumov VI, Soukenická čp. 147,
179 včetně st. p.č. 170 o výměře 636 m2
a st. p. č. 196 o výměře 399 m2 v k. ú.
Velká Ves paní Helze Matuszové a Pavlu
Semenskému pro jejich odstoupení od
koupě.
•ZM ukládá:
1. Vedoucí DPS prověřit zájem
okolních obcí o rozšíření terénní
pečovatelské služby pro rok 2005, včetně
návrhu na finanční zajištění této služby.
2. Vedoucí DPS připravit návrh
na technologické vybavení pro rozvoz
teplých jídel, včetně výdajů na tuto služb.
3.
Starostce
ve
spolupráci
s vedoucím sociálního odboru jednat
s Nemocnicí Broumov, a. s., o možnosti
provozování domácí ošetřovatelské péče
při Nemocnici Broumov, a. s.
4. Vedoucímu sociálního odboru
ve spolupráci s ředitelem Domova
důchodců v Broumově novelizovat
pravidla pro přijímaní seniorů do
Domova důchodců.
5. Vedoucímu sociálního odboru ve
spolupráci s vedoucí DPS v Broumově
novelizovat
pravidla
pro
přijímaní
seniorů do DPS.
6. Tajemnici zapracovat do návrhu
rozpočtu na rok 2005 finanční zajištění
spolufinancování
pracovních
míst
vytvořených s podporou prostředků
aktivní politiky zaměstnanosti (VPP)
v rozsahu roku 2004.
7. Vedoucímu sociálního odboru
ve
spolupráci
s
informatikem
a
webmasterem
vytvořit
elektronickou
databázi
základních
informací
o
sociálních
službách
a
aktualizovat
manuál pro řešení různých sociálních
situací včetně adresáře poskytovatelů.
8. Vedoucímu sociálního odboru
informovat
RM
o
projednávání
sítě
rodinných
(občansko-právních
poraden) v Královéhradeckém kraji.
9. Vedoucímu sociálního odboru
informovat ZM o práci s Komunitním
plánem sociálních služeb Broumovska
10. Tajemnici schválenou spoluúčast
města na rekonstrukci a přístavbě
hasičské zbrojnice v Broumově v objektu
bývalé celnice pod Klášterem zapracovat
do návrhů rozpočtů pro léta 05 a 06.
11. Místostarostovi
zajistit
ve spolupráci s VAK Náchod, a.
s., vybudování kanalizace v ulici
Hesseliova.
•ZM odkládá:
Rozhodnutí
o
koupi
nabízené
nemovitosti v Broumově IV, Vančurova
čp. 67 od paní Barbary Kovačkové,
bytem Praha.
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Poděkování
Děkuji SPOZ MěÚ v Broumově
za hezké blahopřání a dárkový balíček
k mému životnímu jubileu. Velice mě to
potěšilo.
Soňa Sommerová, Soukenická
73
Děkujeme za blahopřání a dárek u
příležitosti naší zlaté svatby a za osobní
návštěvu členek SPOZ paní Burdychové
a paní Horákové. Moc nás to potěšilo.
Olga a Jaroslav Ponikelský,
Broumov
Děkuji srdečně SPOZu za dárek
s blahopřáním a milou návštěvou
u příležitosti životního jubilea. Je
potěšitelné, že občan není pro úřad pouze
číslem ve volebním seznamu, ale živou
bytostí, která má své radosti i starosti.
Přeji celému SPOZu hodně radosti
z dobře vykonané práce. Ještě jednou
děkuji.
Ticháčková,
Broumov
Děkuji mnohokráte za pěkné
blahopřání k mým narozeninám, zahřálo
mě to u srdíčka. Je vidět, že i na staré lidi
se nezapomíná. Ještě jednou děkuji.
Handlířová,

KRONIKA
Vychova je největší a nejtěžší úkol, který je člověku možno uložit.“
V sobotu 18. září jsme v obřadní síni přivítali naše malé občánky :
Lukáše Růžičku
Nikolu Peroutkovou
Kristýnu Wehrichovou
Tomáše Vojtěcha
Annu Lenku Herzánovou
Elišku Eliášovou
Natálii Urbanovou
Matěje Špreňara
Davida Boldi
Jana Procházku
Roberta Cagáně
Natálii Jarošovou
Kláru Ničovou
Elišku Doubravovou
Michaelu Ticháčkovou
Lucii Kusaníkovou
Alexandra Bitvara
Sabinu Kindlovou
Dětem přejeme šťastné dětství a rodičům trpělivost při jejich výchově.
Do manželství vstoupili snoubenci :
Zlatou
svatbu
oslavili
dne
26.08.2004
manželé
Olga
a
Marcela Martincová a Vladimír Hofman
Jaroslav
Ponikelských.
Do
dalších
Lenka Novotná a David Šlitr
let jim přejeme, aby je neopustila
Helena Suchánková a Karel Kutil
dobrá nálada a optimismus, který
Na společné cestě manželstvím Vám přejeme rozdávají.
lásku a porozumění.
Rozloučili jsme se s :
Veronikou Hofmannovou
Jiřinou Hofmannovou
Annou Macháčkovou
Dietmarem Langerem
Eugenií Petrovickou
Petrem Hruškou
Bertou Duškovou
Zdeňkem Habrem
Za SPOZ : N. Burdychová - matrikářka

Skupina pracovníků VPP

Rád bych se zmínil o skupině pracovníků VPP (veřejně prospěšné práce), která
byla MÚ v Broumově vytvořena z lidí, které městu nabídl Úřad práce. Mnozí občané je jistě zahlédli v broumovských ulicích při úklidových pracích.
Nejde však pouze o úklid. Pracovníci provádějí i odborné řemeslnické práce.
Jedna ze skupin si hravě poradila s vymalováním ubytovny městského divadla, výstavní síně na Staré radnici a dalších místností v majetku města. Svoji práci vždy
řádně provedli, nikdy po nich nezůstal nepořádek, vše vždy řádně uklidili. Prostě
bylo vidět, že svoji práci dělají dobře a že je tato práce baví.
Proč o tom píši? Chtěl jsem jen upozornit na to, že je moc dobře, když tito lidé
dostanou šanci opět pracovat. A že pracovat umí, o tom jsme se přesvědčili.
Dík za to, že se podařilo tuto skupinu dát dohromady, patří vedení města.
Pochvalu si jistě zaslouží také pracovnice, která tuto skupinu řídí – paní Baníková.
Ta vždy dohlíží na to, aby práce, která jim byla zadána, byla řádně provedena.
Petr Cirkl

Přijmu astistentku- zubní instrumentářku

do ortodontické ordinace.
Pracoviště Broumov a Náchod.
Požadované vzdělání - maturita. Možnost rekvalifikace.
Nejlépe absolventka.
Nabídky pouze písemně, se stručným životopisem
a kontaktem na adresu MUDr. Růžičková
P.O.Box 63, 550 01 Broumov

Sloučení základních škol

Vdubnovém Zpravodaji byla vloženaAnalýza výchovně vzdělávací
soustavy města Broumova. Jak pokročila tvorba návrhové části dokumentu, jsme zjišťovali u pana místostarosty Jířího Ringela.
Odbor školství ve spolupráci s pracovní skupinou zpracoval
na konci června šest variant možného vývoje základních škol a
předložil návrh ředitelům škol, aby ho s učiteli projednali do
poloviny měsíce září. Návrhy ředitelů jsou rozdílné a navzájem
neslučitelné.
Proč vy osobně podporujete variantu sloučení dnešních čtyř základních škol do jedné?
Broumov má nyní šanci uskutečnit zásadní změnu, která
umožní přizpůsobit systém základního vzdělání v Broumově
přesně potřebám a přáním žáků, rodičů i učitelů. S jasnými
ekonomickými mantinely a bez zásahu zvnějšku, bez žádostí o
výjimky a hrozby zavření, navíc v době, kdy je sloučení z hlediska ekonomického možností a ne nevyhnutelnou realitou. Všem
kladu otázku, v čem bude jedna škola horší než čtyři?
Proběhlo by výběrové řízení na centrálního ředitele?
Samozřejmě ano a výběr ředitele, schopného sloučenou
školu zvládnout, bude zásadní. Samotná organizace výběrového řízení je plně v kompetenci školského odboru.
Pocítí žáci a rodiče nějakou změnu?
Navenek ne - budovy škol zůstanou na svých místech a stejně tak i většina učitelů. Financování se nezmění. Sloučení ale
rozšíří možnosti vnitřní diferenciace školy, česky řečeno si žáci
budou moci vybírat podle svých zájmů z větší nabídky.
Nepřijdou tak jednotlivé školy o svoji originalitu?
Věřím, že snahou ředitele a pedagogů bude opak. Ve sloučené škole půjde realizovat nejen vše, co v současných, ale i
to, co teď ve čtyřech právních subjektech prostě nelze. Škola
si sama, prostřednictvím rámcového vzdělávacího programu
a odborných diskusí učitelů, bude moci naplnit představu o
základním vzdělání v jedenadvacátém století.
Děkuji za rozhovor
(red)

Kouzelná kola

V rámci vypsaného programu odboru prevence kriminality Královéhradeckého kraje se městu podařilo získat dotaci na
instalaci bezpečnostních uzamykatelných stojanů na kola. Ve
spolupráci s dodavatelskou firmou již byla vytipována jednotlivá stanoviště a nyní se osmdesát nových stání vyrábí. Komise
pro prevenci kriminality města se tak snaží reagovat na největší
obavu občanů Broumova, zjištěnou šetřením v loňském roce –
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krádež kola.
Ve spolupráci s Městskou policií se rovněž připravuje možnost zařazení kola do evidence, vydání „technického průkazu“
a uložení záznamu, umožňujícího identifikaci kola.
Podle znalců zaručeně účinné kouzlo „uhranutí neukradnutelností“ jsme se v našem městě ještě nenaučili. Zatím se
tedy alespoň snažíme o přízemní opatření a pilně bádáme.
Jiří Ringel

POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ
•sobota 9. 10. 2004•

Vyzýváme všechny majitele psů v Broumově, Benešově a
Rožmitále, kteří neočkují své psy individuálně
u svých
veterinářů, aby se dostavili k očkování, které je ze ze zákona
povinné pro všechny psy starší 3. měsíců! Pes musí být na
vodítku, opatřen náhubkem a jeho doprovod zajištěn osobou
starší 15. let!

8.30
9.00
9.15
9.30
9.45
10.00
10.15
10.30
10.45

- u lesní správy v Broumově
- sídliště Křinické u kiosku
- Velká Ves u Beránku
- Havlíčkova ulice u Myslivecké chalupy
- Olivětín u Pivovarské restaurace
- Benešov u hasičské zbrojnice
- Rožmitál u restaurace
- Rožmitál u obchodu
- Rožmitál na otočce

Cena vakcinace je 100,- Kč za 1 psa. Vezměte s sebou
očkovací průkazy!

Moštování jablek

Základní organizace ČZS v Olivětíně bude jablka z letošní
sklizně zpracovávat v těchto termínech:
Čtvrtek 23. 9.
15 – 18 hodin
Pátek
24. 9.
15 – 18 hodin
Sobota
25. 9.
08 – 11 hodin
Čtvrtek
30. 9.
15 – 18 hodin
Pátek
Sobota

01. 10.
02. 10.

15 – 18 hodin
08 – 11 hodin

Další termíny budou určeny podle požadavků zájemců a oznámeny v městském rozhlase a na vývěskách moštárny.
Připomínáme, že ke zpracování bude přijímáno ovoce zralé a
čisté (bez nahnilých plodů). Podmínky a ceny za zpracování
budou vyvěšeny v moštárně.
M. Chalupníček, ZO ČZS Olivětín
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Zprávičky z útulku

chcete mě?

chcete mě?

Představujeme Vám nové adepty , kteří doufají, že se dočkají svého páníčka stejně jako dva „kolegové“ z minulého
měsíce. Stejně tak i oni čekají v ČOV na Vaši návštěvu, nebo
zavolání na tel. číslo 491 523904.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat pí. Panchartkové Ludmile ze Šonova u Broumova za pomoc, kterou tím,
že zakoupila krmivo, poskytla “čtyřnohým tulákům“ z broumovského útulku.
Děkujeme!
za MP Broumov str. Šrytr J.

Město Broumov,
odbor správy majetku města
nabízí k prodeji bytové domy:
•Broumov, Nádražní 114, 8 b.j. - cena k jednání 1.733 tis.
•Broumov, Tyršova 73, 12 b.j. - odhad.cena není stanovena
•Broumov, Tyršova 13, 4 b.j. - odhad.cena není stanovena
•Broumov, Husova 143, 4 b.j. - odhad.cena není stanovena
•Broumov, Soukenická 147, 5 b.j. - cena k jednání 308 tis.
•Broumov, Soukenická 179, 4 b.j. - cena k jednání 383 tis.Kč
•Broumov, Soukenická 86, 4 b.j. - odhad. cena není stan.
•Broumov, Alšova 83, 9 b.j. - cena k jednání 1.883 tis.
•Broumov, Malé nám. 190, 6 b.j. - cena k jednání 1.829 tis.
•Broumov, Soukenická 51, 24 b.j. - odhad. cena není stan.
•Broumov, Soukenická 90, 4 b.j. - cena k jednání 932 tis.
• Broumov, Soukenická 91, 4 b.j. - cena k jednání 793 tis.
•Broumov, Soukenická 92, 9 b.j. - cena k jednání 1.972 tis.
•Broumov, Barvířské nám. 8, 7 b.j. - cena k jednání 1.969 tis.
•Broumov, Na Příkopech 23, 7 b.j. - odhad. cena není stan.
•Broumov, Sladovnická 68, 8 b.j. - odhad.cena není stan.
•Broumov, Žižkova 55, 4 b.j. - odhad.cena není stanovena

Při prodeji uvedených nemovitosti bude postupováno dle
platných zásad č.1/2004 o prodeji domů z majetku města.

Pronájem volných nebytových prostor:
•Broumov II., Soukenická 51 (bývalá závodní jídelna Veby
Olivětín) - prostory jídelny, kuchyně, skladů, soc. zařízení o
velikosti celkem 481,2 m2, plyn. vytápění. Požadované roční
nájemné 153984,- Kč bez služeb (cena k jednání).
•Broumov II., Soukenická 51 (objekt býv. ZJ Veby Olivětín
- bývalá trafika) - nebytový prostor o výměře 53 m2, plyn.
vytápění, bez vl. soc. zařízení - vhodné pro klubovou činnost,
prodejnu, sklad. Požadované roční nájemné 29150,- Kč bez
služeb.
•Broumov I./Mírové náměstí 108 (bývalé kadeřnictví)
- nebytový prostor provozovny o výměře 42 m2 s vl. soc.
zařízením, el. vytápění, vhodné pro kancelář, klubovou
činnost. Požadované roční nájemné 23220,- Kč bez služeb.
•Broumov III./Barvířské náměstí 4 (přízemní nebytové
prostory) - nebytový prostor o výměře 170 m2 s vl. soc.
zařízením, možnost el. vytápění, vhodné na dílny, sklady,
kancelář 2x. Požadované roční nájemné 43998,- Kč bez
služeb.

Obecnou podmínkou pronájmu nabízených
prostor je zákaz provozování výherních automatů.
Při
pronájmu
uvedených
nebytových
postupováno dle platné směrnice č.3/2003
nájmu nebytových prostor v majetku města

nebytových

prostor
bude
o pronájmu a

Aktualizováno dne 14.9.2004
Tel. č. 491 504 241 ref. SMM, ing. Mikulenková – prodej
nemovitostí. E-mail: mikulenkova@broumov-mesto.cz
Tel. č. 491 504 237 ref. SMM, p. Kitlerová – pronájem
nebytové prostory. E-mail : kitlerova@broumov-mesto.cz,
Tel. č. 491 504 245 p. Vozáb ved. odboru SMM,
E-mail: vozab@broumov-mesto.cz

Poděkování ZŠ Martínkovice

Ředitelství ZŠ Martínkovice tímto děkuje p. ing. Josefu Markovi za nezištnou pomoc při řešení problémů se
softwarovým vybavením. Pan ing. Marek v minulosti již
několikrát pomohl naší škole při zprovoznění programu
pro kompexní evidenci školy.
Finanční situace ve školství není v žádném případě ideální. My si vážíme všech takových lidí, kteří se snaží školství
pomoci i bez nároku na honorář a nevidí pouze osobní prospěch.
PaedDr. Jaromír Nyklíček, ředitel ZŠ Martínkovice

Katalog ubytování 2005 - Náchodsko a Broumovsko

Branka, svaz cestovního ruchu, připravuje ve spolupráci
s informačními centry regionu i pro příští sezonu vydání katalogu ubytovatelů.
Katalog bude zdarma k dispozici na veletrzích cestovního
ruchu v Čechách, v informačních centrech apod. v průběhu
roku 2005.
Informace pro zveřejnění v katalogu (název ubytovacího
zařízení, adresa, telefon, e-mail, www, počet lůžek, orientační cena za osobu a noc, stručná charakteristika vybavení,
poznámka) lze předat za poplatek Kč 100,- na Informačním
centru v Broumově, nejpozději do 14. 10. 2004.
Informační centrum Broumovska, Mírové náměstí 56, 550 01
Broumov, Tel. 491 524 168, e-mail: info@broumov.net

NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ „BROUMOVSKO 2005“

Od listopadu budou mít příznivci Broumovska možnost
zakoupit si nástěnný kalendář „Broumovsko 2005“ s fotografiemi pana Horsta Bauera. Vydavatelem kalendáře je
Hobra – Školník a bude možné ho koupit v Informačním
centru v Broumově.
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církve v Broumově

církve v Broumově

Římskokatolická farnost Děkanství Broumov

Kostelní nám. 224, 550 01 Broumov, tel.: 491 521 678.
Administrátor P. Norbert Zeman Opraem, pastorační
asistenti: Přemysl Sochor, tel.: 728 241 961 a Josef Kindl.
Úřední hodiny: pondělí a středa 9 - 12 hodin. Bohoslužby:
neděle 8.00 hod. v děkanském kostele, pondělí 7.30 hod. v
děkanském kostele, úterý v 18.00 hod. v klášterním kostele,
středa 7.30 hod. v děkanském kostele, čtvrtek v 18.00 hodin v kostele sv. Václava, pátek v 18.00 hod. v děkanském
kostele, sobota v děkanském kostele s nedělní platností v
18.00 hodin.
Stálé bohoslužby na venkově: Ruprechtice každou neděli v
16.00 hodin, Otovice první neděli v měsíci v 10.30 hodin,
Vernéřovice, Božanov a Martínkovice podle ohlášení.

Českobratrská církev evangelická

Sbor Českobratrské církve evangelické v Broumově má
sborový dům v Kladské ulici č. 85 (výpadovka na Otovice).
Bohoslužby se konají každou neděli od 8,15 hodin. Jednou
za 14 dnů ve čtvrtek v 16 hodin se scházejí děti (zpíváme,
kreslíme, hrajeme si, vyprávíme si příběhy z Bible) a pak
se koná biblická hodina v 17 hodin, při které probíráme
nějakou biblickou knihu či základy víry (letos Apostolicum
= krédo). Farář se jmenuje Michal Kitta, sídlí v Hronově a
do Broumova dojíždí. Kontakt na sborový dům: 491 521
944. Kontak na faráře: 491 483 290.
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Taková je Amerika (2004) II.

V závěru prvního dílu jsem se zmínil o tom, že je jistě
pro každého Čecha milé, přijede-li do půvabného městečka
Spillville ve státě Iowa a najde tam dům, kde tvořil Antonín
Dvořák svá hudební díla během svého ročního pobytu
ve Spojených státech. Právě v tomto městě našel Dvořák
inspiraci pro svoji Humoresku. Zde také dokončil poslední
úpravy světově známé symfonie „Z Nového světa“.
Následující zimu roku 1894 mohli posluchači poprvé tuto
symfonii slyšet v New Yorku. Památník pobytu Antonína
Dvořáka v tomto městě byl zbudován v Riverside parku
a není snad Evropana, který by při návštěvě tohoto města
toto místo nenavštívil. A právě zde se po řadu let konají
koncerty věnované tomuto velkému českému skladateli.
Ve Spillville ještě chvíli zůstaneme, protože více než
Dvořák Američany přitahuje muzeum hodin bratrů Bílých
(The Bily Clocks). Bratři František a Josef Bílí začali
s výrobou velkých skříňových hodin. Farmaření je přestalo
bavit, a tak se v roce 1913 pustli do výroby hodin. Všechny
součástky byly zhotovovány výhradně ze dřeva. Na rozhraní
let 1915 a 1916 vytvořili „Hodiny apoštolů“. Dvanáct
apoštolů zde přestavuje dvanáct hodin. Je to takový menší
pohyblivý betlém (jistě se inspirovali dřevěnými betlémy,
které znali z Čech). Nejvíce pozoruhodných hodin bratři
zhotovili v období let 1923 až 1927. Prohlídka sbírky
vám zabere nejméně hodinu a stále se je na co dívat
a co obdivovat. Zde se v praxi projevilo heslo: „Zlaté
české ručičky“. Mnoho zámožných Američanů
(včetně
několika amerických prezidentů) chtělo tuto sbírku hodin
několikrát zakoupit, ale nepodařilo se. Sbírka zůstává i
nadále v majetku města. Další milou pamětihodností je
kostel sv. Václava. První bohoslužba se zde konala na sv.
Václava 28. září 1861. Kostel byl zbudován z peněz českých
emigrantů. Tento katolický kostel měl i svého prvního
českého duchovního. Mnoho let se zde bohoslužby konaly
jak v anglickém, tak i v českém jazyce. Dnes už jen anglicky.
V roce 1876 zde byly instalovány
píšťalové varhany, na které hrál Antonín
Dvořák a během bohoslužeb seznamoval
občany Spillville se svojí hudbou. Jeho
hostitel John Kovařík byl na svého hosta
z Čech náležitě pyšný. Na mše, při nichž
Dvořák hrával, se sjížděli lidé z dalekého
okolí.
Přímo ze Spillville míříme do
metropole státu Illinois – Chicaga.
Není žádným tajemstvím, že ještě v roce
1960 se ve Spojených státech hlásilo
k českému původu 917 830 Američanů
I. a II. generace. V samotném Chicagu
to činilo přes 30 tisíc lidí. V posledních letech se však tato
situace změnila a mnoho Američanů českého původu se
přestěhovalo do jiných států. Přesto je v tomto městě
stále patrno, že zde Češi hluboko zapustili své kořeny. Na
Millard Avenue si dosud můžete prohlédnout vilu Antona
Čermáka. Dřívější 22. ulice byla po smrti chicagského
starosty Čermáka přejmenována na Cermak Road . Tato
třída je dlouhá několik desítek kilometrů. V domě číslo 5434
na West Cermak Road ve čtvrti Cireco je česko-americká
restaurace „KLAS“, již vede pan Josef Sykora, jehož předci
přišli do USA z Českých Budějovic. Sále se zde vaří typická
česká jídla a točí se zde kromě plzeňského Budvaru i pivo
z česko-amerického pivovaru v Texasu „SHINER“.

Mnoho našich krajanů a jejich potomků odpočívá na
Českém národním hřibově na N. Pulaski Road. Na tomto
hřbitově je řada zajímavostí, ale musíte mít dostatek času
na to, abyste si vše mohli prohlédnout. Nevím, kolik akrů
hřbitov má, ale běžně se po něm jezdí autem. Hřbitov má
také své vlastní krematorium, z jehož provozu jsou slušně
sponzorovány
české krajanské spolky. Návštěvě toho
místa věnuji některou samostatnou část mého vyprávění
v příštích dílech.
Jednou z přezdívek Chicaga je „The Windy City“
(Větrné město). Návštěvník města to prý snadno pochopí
a pozná na vlastní kůži, když se nechá v létě zaskočit
důkladným průvanem s deštěm, po kterém se musíte jit
obvykle převléknout. Toto město mělo vždy řadu světových
prvenství. Je zde snad největší železniční křižovatka
Spojených států.
Byl zde postaven vůbec první
m r a k o d r a p
s ocelovým skeletem
na
světě.
Chicago
je
již
tradičně pokládáno
za město s nejvyšším
počtem
obyvatel,
a to hned po New
Yorku. V roce 1890
zde žilo kolem milionu obyvatel. V devadesátých letech
minulého století to bylo již kolem 3 mil. v městské části a
kolem 8 mil. v příměstských částech. Američané tomuto
městu říkají „Perla prérie“ nebo „Drahokam jezer“, což
vystihuje jeho polohu na západním břehu Michiganského
jezera. Mísí se zde různé druhy architektur, jsou zde
nádherné parky, divadla, koncertní sály,
sportoviště a
kilometry cyklostezek. Najdete zde útulné kavárničky,
cukrárny, ale i ty pravé americké bary pro tvrdé chlapy.
Je zde celá řada národních restaurací, přičemž převažují
mexické. Ty jsem našel i v západní
části Chicaga – Lawndale, kde
sídlily tisíce Čechoameričanů a
tuto část města nazývali Českou
Kalifornií. Zde působilo nejvíce
krajanských spolků i nám známý
SOKOL. Zde se z našich krajanů
stávali praví Američané, kteří však
nikdy nezapomínali na svůj původ.
Dnes je zde vše jinak: zůstaly některé
české obchody, kde se prodávají
české „kolache“ (koláče), ale
prodá vám je Mexičan. Najdete zde
i banku, která nese hrdý název „Kampelicka“. I ona již však
patří do řetězce amerických bank. V některých obchůdcích
najdete suvenýry s českou vlajkou a odznáčky s nápisem
„ I‘m proud of my Czech roots“ (Jsem pyšný na své české
kořeny). Potěšilo mě také, když jsem v novinách „The
Berwyn Gazette Newspaperws“ našel oznámení, že FIRST
CZECH-AMERICAN TELEVISION (První česko-americká
televize) vysílá každou neděli od 16.30 do 17 hodin. Takže
čeština zde přece jen ještě žije! Chicago pomalu opouštíme
a vydáváme se dál – přes Wisconsin opět do Iwoy, kde nás
čekají všichni příbuzní, kteří se sjeli z mnoha států USA na
náš rodinný sraz. Ale o tom až příště.
Petr Cirkl
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Požár broumovské Sokolovny před 75 lety
Když v březnu 1930 otevřeli čtenáři časopisu
„Naše menšiny“ jeho nové číslo, našli zde mimo jiné
také provolání Tělocvičné jednoty Sokol v Broumově.
„Bratři a sestry! Naši menšinovou jednotu na samých
hranicích republiky stihlo právě po slavnosti 28. října
v noci hrozné neštěstí. Vyhořela naše sokolovna, jediný
útulek hraničářů a jediné středisko sokolské tělocvičné a
výchovné práce ve zněmčelém Broumově. Jsme zadluženi
a bez bratrské pomoci Vás všech nebude v Broumově
sokolské tělocvičny, nebude střediska českého živlu,
uvadne, dosud tak utěšeně se rozvíjející menšinová
činnost a český živel. Přispějte a pomozte nám, abychom
mohli pokračovati v nutné práci výchovné a národní.“
P o č á t k y
broumovského
Sokola
spadají
přibližně
do
prvního
desetiletí
20. století, kdy se
několik
místních
mladíků
scházelo
k
pravidelným
cvičením v malé
místnosti hostince
„U
Seidlů“
na
Císařské
třídě
(dnes
budova
školní jídelny na
Masarykově
tř.).
Neměli k dispozici
žádné
cvičební
nářadí, a tak se
mohli
věnovat
pouze
prostným,
a přesto na tyto skromné začátky později pamětníci
vzpomínali s neskrývanou hrdostí. Během 1. světové
války došlo k dočasnému přerušení těchto sportovních
aktivit. Oficiální založení Tělocvičné jednoty Sokol
v Broumově, která se stala součástí Jiráskovy sokolské
župy Podkrkonošské, se uskutečnilo 24. srpna 1919
v Národním domě (dům byl již zbořen a na jeho místě
bylo upraveno dnešní parkoviště u Stěnavy v Přadlácké
ulici). Na ustavující valné hromadě se prvním starostou
jednoty stal Václav Jedlička. Jeho volbě byl přítomen také
František Pátek, majitel hostince „U Čtyř lip“ ve Velké Vsi,
který se nabídl, že Sokolu pronajme právě ve svém hostinci
velký sál ke cvičení. O dva roky později, 1. listopadu 1921,
jednota dům čp. 107 od bratra Pátka koupila za rovných
200 tisíc Kč a broumovská Sokolovna (stála v Soukenické
ulici nedaleko firmy DETAS) se tak stala skutečností. Byl
to výjimečný okamžik, přestože se Sokol koupí značně
zadlužil, a jak se později vzpomínalo, začala „slavná etapa
broumovských hraničářů, neboť mají vlastní stánek,
vlastní Sokolovnu. Jednota rozvíjí svoji činnost a po čase
řadí se mezi nejčilejší Jednoty v X. okrsku Jiráskovy župy
Podkrkonošské.“ Původně existovala i jiná varianta, jak
získat vlastní tělocvičný „stánek“. Broumovská jednota
měla velký zájem o koupi Národního domu, který byl
sice ve velmi zchátralém stavu, ale na výhodném místě.
Národní jednota Severočeská, které patřil, neměla peníze

na jeho opravu, přesto však s prodejem nesouhlasila.
Nutno podotknout, že ani Sokolovna nebyla
v nejlepším stavu a časem se situace stále zhoršovala. Dne
14. listopadu 1928 proběhla stavební prohlídka objektu
pod odborným dohledem stavitele Velce z Josefova, který
po jejím skončení prohlásil, že „jakákoliv investice do nynější
budovy znamenala by bezúčelné vyhazování peněz.“ Padl
návrh na její prodej s tím, že z takto získaných peněz by se
nechala postavit Sokolovna nová. Nejvážnějším zájemce
o koupi byl místní obchodník Josef Diblík, který za
budovu nabízel částku 150 tisíc Kč. Jednání o prodeji se
však komplikovala. Bez zajímavosti není ani poznámka,
kterou stavitel Velc napsal na konci zápisu ze zmíněné
stavební prohlídky.
„ D o s a v a d n í
Sokolovna
je
tou měrou sešlá,
že setrvá-li v ní
Tělocvičná jednota
Sokol
i
nadále,
bude v dohledné
době
(nejpozději
za 2 roky) státi
před
nezbytnou
nutností
nahraditi
úplně
shnilou
střechu a podlahy
novými,
kteréžto
opravy
vyžádaly
by si nákladu cca
50.000 Kč. V tom
případě by se však
také mohlo státi,
že by se Tělocvičná
jednota Sokol octla rázem na dlažbě, a proto je nutno
jednati rychle.“
Bohužel, „na dlažbě“ se broumovská jednota ocitla
mnohem dříve než za zmiňované dva roky. Kolem 6.
hodiny ráno 29. října 1929 vypukl v Sokolovně požár,
který zničil celou tělocvičnu a veškeré v ní uložené
cvičební nářadí. O měsíc později povolila Československá
obec sokolská uspořádat na její obnovu veřejnou sbírku a
broumovské jednotě začaly po zveřejnění výše uvedených
provolání docházet na účet první příspěvky. Ke konci
března 1930 bylo k dispozici kolem 41 tisíc Kč a z této
částky byly financovány nejdůležitější opravy sálu a také
koupě nového nářadí. Ke generální přestavbě budovy
však Sokol neměl dostatek finančních prostředků, proto
valná hromada rozhodla o jejím prodeji. Dne 21. srpna
1930 byla podepsána kupní smlouva a novými majiteli
se stali manželé Karel a Klára Valentovi, aktivní činovníci
sokolské jednoty. Za dům zaplatili částku 110 tisíc Kč a
za hostinské zařízení dalších 11 tisíc Kč. Většina z těchto
peněz šla na úhradu hypotečních pohledávek, které
na Sokolovně vázly, a broumovská jednota tak získala
v hotovosti jen 30 tisíc Kč. Sokol nakonec bez cvičebních
místností nezůstal. V té době byla totiž dokončena stavba
Masarykovy české školy v Broumově s novou tělocvičnou
a v červnu 1932 bylo také otevřeno letní cvičiště „TUŽME
SE“.
Barbora Trenčanská, Muzeum Broumovska

12
broumovský
vzdělávání
zpravodaj

v broumově

volný čas

Klub milců Broumovska

Začátkem tohoto roku jsem na
stránkách Broumovského zpravodaje
informoval o vzniku Klubu milců
Broumovska. Smyslem jeho činnosti
je vytvoření skupiny lidí, kteří budou
dobrými znalci i zanícenými milovníky
Broumovska a budou v budoucnu
moci zasvěceně doprovázet hosty
přijíždějící do našeho kraje.
Na základě veřejné výzvy se přihlásilo
asi 12 lidí, převážně mladých, ale
také několik zkušených pamětníků. První schůzky s mládeží
v květnu a červnu měly spíše seznamovací a školicí charakter
a mapovaly možnosti a dovednosti jednotlivých členů
v místopisných znalostech, komunikačních dovednostech,
Zároveň testovaly skutečné zaujetí pro věc. Podle očekávání
byly záměry klubu pro část zájemců příliš náročné, zdravé
jádro však vytrvalo a před prázdninami se dohodli na další
formě pokračování. Zaměření a poslání klubu se posunulo
směrem k vytvoření otevřeného společenství lidí, kteří mají
hluboký vztah k Broumovsku, rádi se setkávají, předávají
si svoje vědomosti a zkušenosti nejen vlastivědného rázu,
diskutují nad ožehavými, a nebo naopak okrajovými náměty
života našeho výběžku, chodí spolu občas na výlety či exkurze
do zajímavých míst, i dokonce dokáží přiložit ruku k dílu pro
krajinu a její cenná místa.
Klub milců Broumovska tedy nabízí všem vám, bez ohledu
na věk, pravidelná tematicky zaměřená čtvrteční setkávání
– klubové čtvrtky – naplněná povídáním se zajímavými hosty,
často doplněná projekcí zajímavých obrázků a obohacena
kulturním programem a pohoštěním s čajem, kávou a dalšími
donesenými dobrotami.
Program Klubu milců Broumovska na měsíc říjen:
Čtvrtek 7. října 2004 v 19 hodin Dům dětí a mládeže Ulita
v Broumově. Nejstarší doklady obecní samosprávy na
Broumovsku. Hostem večera je paní Lydia Baštecká (ředitelka
Státního okresního archivu Náchod)
Sobota 16. října 2004 v 13 hodin – Heřmánkovice - fara.
Jablíčková slavnost spojená s prohlídkou objektu historické
fary v Heřmánkovicích.
Čtvrtek 21. října 2004 v 19 hodin Dům dětí a mládeže Ulita
v Broumově. Polický klášter a moje dětství v něm. Hostem
večera je paní Jitka Klímová (Suchý Důl)
K návštěvě klubu vás zve a na setkání se těší
Mojmír Poláček
Klub milců Broumovska pracuje v rámci projektu Broumovsko
– můj domov za podpory DDM Ulita, Města Broumov, Nadace
VIA a Hobry Školník.

Den pro Afriku pomůže získat vzdělání dětem
z Etiopie

Zapojme se všichni do celostátní veřejné sbírky Junáka a
o.p.s. Člověk v tísni!
Představme si, že by na celém světě žilo jen 100 lidí. Podle
současných statistik by jejich složení vypadalo asi takto: 60 z nich
by žilo v lidnaté Asii, 12 v Evropě, 14 v Africe a zbytek v ostatních
světadílech. Jeden by se zrovna narodil a jeden umíral. 15 lidí by
bylo ohroženo hladem, zatímco 20 lidí by se doma dívalo na televizi,
17 by nemělo ani pořádný domov a 16 lidí by neumělo číst a psát…
Čísla to nejsou příliš veselá, ale bohužel vycházejí z reálných
statistik.
Tento úvod provází mediální kampaň celostátní sbírky

Junáka a obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni a
mě při tom opět napadá: Jak je to možné, čím jsem si to
zasloužila, že jsem se narodila právě zde, uprostřed Evropy,
v České republice? Mám kde bydlet, mám práci, rodinu,
přátele. Všichni máme co jíst, nehrozí nám, že nebudeme
mít dostatek pitné vody, možnost jít k lékaři nebo chodit
do školy a něco se naučit. Přesto jsme často nespokojeni a
chceme víc. Aspoň víc, než má soused. Avšak právě proto
bychom měli umět alespoň čas od času pohlédnout dál
než za hranice sousedova plotu a vidět a snažit se pomáhat
těm, kteří nemají v životě takové štěstí jako my a nejsou na
tom ( ne vlastní vinou ) tak dobře jako my.
Etiopie je třetí nejchudší zemí na světě ( minimum škol,
zdravotnictví, pitné vody… ). V regionu jižních národů a
národností, který je chudý a zaostalý, organizace Člověk
v tísni už druhým rokem pracuje – hledá vodu pro vesnice,
dokončuje jednu školu a připravuje stavbu další. Možnost
chodit do školy má jen asi třetina dětí!
Ve středu 6. října 2004 vás možná osloví nejen v Broumově, ale i jinde v republice skupinky skautů s kasičkami.
Peníze, které budou při této sbírce vybrány, budou použity
na stavbu konkrétní školy. Měla by to být střední škola
s učebními obory orientovaná na řemesla a spojená s internátem pro sirotky a děti z nejchudších rodin. Tak budou
mít mladí lidé možnost naučit se to, co jim zajistí možnost
najít si práci a postarat se o sebe i o své sourozence. Zcela
v duchu jedné dávné Moudrosti, kterou jsme i na letošním
skautském táboře úspěšně použili: „ Dáš-li člověku rybu, nasytíš ho na jeden den. Naučíš-li ho ryby chytat, nasytíš ho na celý
život.“
Nejde tedy o jednorázovou pomoc, kdy někdo na druhém konci světa dostane od boháčů balíček prošlých sušenek nebo si oblékne náš obnošený svetr. Společnost Člověk
v tísni garantuje díky svému zázemí a několika lidem dlouhodobě pracujícím v Etiopii to, že budou vybrané peníze
použity přímo na stavbu školy.
Myslím, že je to skvělý nápad a podpořit možnost vzdělávání těch nejchudších se určitě vyplatí!
ing. Milada Kubalíková, JUNÁK, středisko Broumov

Co je pohodový zájezd?

Pohodový zájezd se koná tehdy, když se sejde společnost
lidí, kteří se rádi setkávají a mají radost z dobré společnosti.
Takový zájezd se uskutečnil 3. 9. 2004 do Pardubic. Uspořádal ho Český svaz žen Broumov pro své členky. Autobusem
do Pardubic do přístaviště výletních lodí. Dvouhodinovou
plavbu přes zdymadlo téměř pod Kunětickou horu vyplnil
výborný oběd, který připravila Pardubická plavební společnost.
Dalším cílem byla prohlídka pardubického zámku. Kdo
zde dlouho nebyl, bude překvapen krásnou omítkou se sgrafity. Historické síně se začínají upravovat a návštěvníky lákají
různá témata / zbraně , sklo, pohlednice atp./. Po zámeckém
parku se procházejí pávi, krocani a perličky, což dává příležitost k fotografování.
Přes část starého náměstí a Zelenou bránu jsme nahlédly
do části čilého obchodního ruchu. Nechyběly ani pardubické perníčky. Plny dojmů jsme se vracely k autobusu. Budeme
vděčně vzpomínat na organizátorky, které zájezd obětavě
připravily. Je dobře, že stále pracuje Český svaz žen, který
nepřipravuje pouze výlety, ale mnoho dalších zajímavých a
užitečných akcí.
S díky za všechny zúčastněné ženy
Z. Martincová

Stopem do Estonska

Před téměř dvaceti lety jsem podnikl dvě cesty stopem
z Čech až na jih Bulharska. Letos jsem si řekl, že nejsem ještě
tak starý na to,abych podobnou cestu nezopakoval. Cesta
tentokráte nevedla na jih, ale na sever. Do Pobaltí. Do zemí
bývalého Sovětského svazu, do zemí, vůči kterým má většina
z nás předsudky. Je to přece tam na Východě. S myšlenkou jet
stopem do Pobaltí jsem si pohrával několik let, letos uzrála
vhodná doma. Také jsem si řekl, že je potřeba ukázat „mladému“, jak jsme to dřív dělali. Když jsem pohovořil v obdobném duchu v hospodě před kamarády, vyslechl jsem spoustu
poznámek typu – v Klodzku tě naložíme zpátky. Ale bylo to
všechno jinak.
Jednoho horkého léta nás žena hodila na výpadovku za
Walbrzych a pak to již začalo. Kerouac by z nás měl radost.
Autostop. Slovo, při
jehož vyslovení se jedna
skupina lidí otřese odporem, pronese cosi o
žebrání,
nebezpečnosti
a riziku, o znásilňování
stopařek či o lupičích
stopařích. Autostop je
ale také slovo, při jehož
vyslovení se druhá skupina rozzáří úsměvěm.
Proč? Pro pocit dobrodružství,
svobody,
napětí, zajímavosti. A
tak jsem šli na to. Polské
roviny jsou nekonečné,
na hranice Litvy téměř 900 km. Dokázali jsme to do půlnoci.
Přesně za 16 hodin. Poláci nás prostě mají rádi. Česká vlaječka
zabírá.Považují nás za nejbohatší a nejkulturnější slovanský národ a z hovorů s nimi to je znát. Třináct stopů nám stačilo na
přejetí země. Nebylo řidiče,který by nás nehodil na výpadovku.
Sám od sebe. Dokonce s námi přejeli celou Varšavu. Polský
novinář z Bialystoku si zajel kvůli nám dvacet kilometrů až na
přechod do Litvy. Prý by mu to srdce Poláka
nedovolilo. Mám s Poláky jen dobré zkušenosti, nevím, kde se v mých spoluobčanech
často bere jistá nadřazenost, jako že my jsme
něco víc.Přál bych Vám zažít jejich ochotu pomoci, vyhovět a slušnost v jednání.
Litva nás vítala v noci. První mávnutí a
mikrobus Litevců, jedoucí z dovolené ve Španělsku. Sedělo jich tam osm a vzali nás až do
Kaunasu. V dalších dnech jsme projížděli Litvu
a Lotyšsko, protože hlavní cíl byl Tallin, hlavní
město Estonska, vzdálený téměř 1400 km.
Lidé byli ohromní. To byl hlavní přínos cesty.
Slované měli navrch. V Pobaltí je poměrně
velká ruská menšina z dob sovětské éry. Nejméně v Litvě, kolem 15%, v Estonsku dokonce
45%, v Tallinu uvádí statistiky 55% Rusů. Brali nás Litevci,
Lotyši i Rusové, ale musím přiznat, že ti Rusové byli mnohem
vřelejší. Slovanská pohostinnost skutečně existuje. Tu nám nabidli pití, tu pozvali na snídani, tu pozvali na nocleh. Všichni
chválili Českou republiku. Dobře se to poslouchalo. Výborný
hokej, fantastický výkon na Euru v kopané, skvělá literatura,
všichni znali Švejka, ale i Čapka, Hrabala, pivo, sklo, Prahu,
Prahu a ještě jednou Prahu. Ruský řidič kamionu dokonce zastavil na předměstí Rigy, vyndal si kotoučky a hodil nás deset
kilometrů za milionové město, na přímou výpadovku na Estonsko. Po dvou dnech byl hlavní cíl splněn, byli jsme v Estonsku.
Co jsme viděli? Tallin. Menší Praha. Historické centrum patřící
mezi památky Unesco. Skvostná katedrála, opravené cechovní
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domy. Malebné uličky plné turistů. Výborné pivo s vysokým
obsahem alkoholu jako všechna piva v Pobaltí. Většinou kolem 7%.. Estonský venkov. Malebné vesničky. Rovinatá lesnatá
krajina plná jezer. Tak trochu Skandinávie. Upravená města.
Zaujalo nás to univerzitní – Tartu. Estonci jsou příbuzní Finům.
Patří mezi ugrofinské národy, to znamená, že jim nerozumíte
vůbec nic. Všichni ale rozumí rusky, když ne všichni, tak určitě
střední a starší generace. Četl jsem před cestou, že se jim nechce rusky mluvit, opak byl pravdou, mluvili všichni a ochotně.
Já si myslel, že už rusky neumím, někde v mozku to bylo na dně
uloženo a konverzace probíhala úplně v pohodě. Pan profesor
Máslo z náchodského gymnázia by měl určitě radost. Města
v Estonsku, ale i v Lotyšsku a Litvě jsou jako u nás. Nová nákupní centra, nově opravené domy, opravené silnice i dálnice,
většinou již nová auta západního typu. Mnohem větší čistota
než třeba v Polsku. Standardní Evropa. Venkov
je o něco chudší v Lotyšsku. Takové ty typické
dřevěné domky á la Rusko. Zajímavostí je, že
vedlejší silnice jsou často prašné nebo písečné.
Zaujala nás lotyšská Riga. Nádherné město.
Celé secesní ulice, katedrála, cechovní domy,
hospůdky-zahrádky, výborné jídlo i pivo, most
přes řeku Daugavu. V Litvě slavná hora Křížů,
symbol litevského vzdoru proti sovětské nadvládě. Několik stovek tisíc katolických křížů na malém pahorku kousek od města Šiauliau. Místo
navštívíl nedávno i sám papež. Za sovětské éry
buldozery srovnaly kříže se zemí a za několik dní
vyrostly zase. Dnes nejposvátnější místo Litvy.
Litva byla vůbec největším překvapením. Zaujala asi nejvíce. Čistá, klidná, upravená. Hluboké
lesy, zajímavá místa. Těmi nejpozoruhodnějšími na naší cestě
byl vodní hrad Trakai a hlavní město Vilnius. Město má snad tisíc kostelů. Všechny vzorně opravené. Na hlavním náměstí staví
dokonce zámek podle předlohy ze 16.století, kdy byl zničen.
Otevřen bude roku 2009. Potkali jsme tam českého profesora
historie z Univerzity Karlovy, a tak jsme dostali odborný výklad.
Vilnius se prostě nemůže nelíbit. Den předtím jsme měli i noční
prohlídku od litevského
páru, který nás bral přes
půl země stopem. A večer
nám sehnali i nocleh ve
studentském hotýlku, pár
minut od centra. Ochota
zdejších lidí byla skutečně neuvěřitelná. Co jsme
chtěli v Pobaltí vidět,
jsme viděli. Tallin, Tartu,
Rigu, horu Křížů, Šiauliau, Vilnius, Trakai. Byl
to první kontakt s touto
částí Evropy, dnes Evropské unie, a myslím, že ne
poslední. Stopařské štěstí
nás neopouštělo ani při
cestě zpět. Najeli jsme celkem 2672 kilometrů stopem – po-

znali 46 řidičů, tj. 46 lidských osudu, charakterů a příběhů,
od obyčejných dělníků přes majitele firem až po polského
novináře, chystajícího se do Atén na olympijské hry - 269
kilometrů vlakem a 250 kilometrů autobusem. Znovu se
potvrdilo, že cestování je nejlepší lék proti předsudkům a
prostě - lepší jednou vidět než tisíckrát slyšet.
Milan Kulhánek
První foto - lotyšská Riga
Druhé foto - Hora Křížů - Litva
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pátek 22. 10. 2004 v 19.30 hodin
KONCERT Pěveckého SBORU Z POLSKÝCH WAMBIERZYC - SPOLEČNĚ S VÝZNAMNÝM POLSKÝM VARHANÍKEM
Koncert pěveckého sboru z Wambierzyc, s programem, se
kterým se soubor představil na festivalu chrámové hudby,
věnovaném hudebnímu skladateli Reimannovi, který z tohoto městečka pocházel.
Koncert se koná v rámci projektu „BROUMOV-NOWA
RUDA: česko-polské partnerství 2004“. Projet je spolufinancován Evropskou unií..
Klášterní kostel sv. Vojtěcha v Broumově

na pivních slavnostech v pivovaru v Olivětíně.
Po skončení představení bude slavnostně rozsvícen vánoční
strom na broumovském náměstí.
Otevřená scéna před Městským divadle
Všechny tyto pořady zajišťuje oddělení kultury Města
Broumov. Předprodej vstupenek v INFOCENTRU, Mírové
náměstí 56, (1. poschodí – nad Komerční bankou).
Tel. 491 524 168 – e-mail: kultura@broumov.net

Oprava městského divadla

V plném proudu jsou práce na opravě Městského divadla. Dokončuje se pokládání nové podlahy na jevišti, která
bude vhodná i k produkci tanečních představení.
Velmi náročnou akcí je oprava balkonu, který byl zasa-

pondělí 25. 10. 2004 od 8.30 a 10.00 hodin
„MYŠKA TEREZKA ANEB O ZLÉ KOZE“
Divadelní přestavení Divadla MATĚJE KOPECKÉHO z Prahy. Představení určené pro děti z mateřských škol a žáky l.
stupně základních škol.
Vzhledem k tomu, že Městském divadle se provádějí stavební úpravy, představení se bude mimořádně konat v sále
Střelnice v Broumově. V případě zájmu se toto představení
mohou navštívit i maminky, které jsou s dětmi na mateřské
dovolené.
Sál Střelnice v Broumově
do 7. 10. 2004
VÝSTAVA OBRAZŮ SERGEJE SOUMINA
Výstava ruského akademického malíře a keramika, absolventa dvou vysokých škol v Moskvě. Od roku 1991 žije
v České republice. Zvláštní kapitolou v mistrově tvorbě jsou
obrazy, který nutí k hlubšímu zamyšlení.
Výstavní síň Staré radnice v Broumově
OPRAVA MĚSTSKĚHO DIVADLA
Omlouváme se broumovským občanům, že do listopadu
tohoto roku bude z důvodu oprav prováděných v Městském
divadle toto zařízení uzavřeno. O termínu znovuotevření
divadla Vás budeme včas informovat. Fotografie z přestavby divadla jsou publikovány na internetové stránce města
www. broumov-mesto.cz/aktuality

PŘIPRAVUJEME
Sobota 4. 12. 2004 v 19 hodin
KONCERT SKUPINY BLUE EFFECT
A RADIMA HLADÍKA
Koncert legendární české beatové skupiny, která již desítky
let svými písničkami oslovuje jak starší, tak i mladé posluchače. Kdo by neznal „Slunečný hrob“ a další legendární
skladby této nestárnoucí kapely.
Sál Střelnice v Broumově
Neděle 28. 11. – 1. adventní neděle
„ŽIVÝ BETLÉM“
Divadelní hru o zrození Páně v Betlémě sehrají na otevřené
scéně herci duchcovského Divadla M, dobře známí umělci,
kteří se již broumovskému publiku přestavili několikrát, a
to jak v Městském divadle a na Broumovské pouti, tak také

žen
dřevomorkou.
Všechny vnitřní dřevěné části balkonu
budou
odstraněny,
včetně škvárových
výplní podlahy a
částí omítek.
V
nejbližších
dnech dojde také,
po dvaceti letech,
k zahájení malování interiéru divadla.
Koncem listopadu by divadlo mělo opět sloužit svému
účelu. Tím však opravy v divadle neskončí, neboť bude třeba provést ještě další úpravy interiéru.
Petr Cirkl, odd. kultury

Upozornění vlastníkům kulturních
památek

Ministerstvo kultury ČR poskytuje každoročně účelové
dotace vlastníkům kulturních památek v městských památkových zónách. Vyzýváme proto vlastníky zapsaných
kulturních památek, pokud mají zájem čerpat dotaci z Programu regenerace na příští rok, ať se přihlásí nejpozději do
20.10.2004 na odboru investic a rozvoje Městského úřadu
v Broumově.
Bližší informace o výši a podmínkách poskytnutí dotací na tel. 491 504 246 nebo 491 504 247 – p. Kuchta, p.
Machková. Dotazy jsou možné i na kuchta@broumov-mesto.cz, machkova@broumov-mesto.cz .

Tipy Městské knihovny
(Tucet knižních novinek)

František Dvořák: Po královské cestě
Kniha poutavě přibližuje hlavní historickou
tepnu Prahy – od Obecního domu přes
Staré Město a Malou Stranu na Hradčany.
Antonín Klimek: Vítejte v první republice
Populárně vytvářené kapitoly přibližují
osobnosti, události a jevy charakteristické pro československou
první republiku.
Haruki Murakami: Na jih od hranic, na západ od slunce
Román o muži, jemuž se střet životních hodnot promítá do
dilematu mezi manželkou, dcerou stavebního magnáta, a
záhadnou dávnou spolužačkou.
Jean Renoir: Můj život a mé filmy
Vzpomínky francouzského režiséra.
David Jan Novotný: Ro(c)k na vsi
Povídky, inspirované životem lidí z Českoskalicka.
Viktorín Šulc: Příští stanice: smrt
Detektivní povídky, napsané podle případů, které se u nás
odehrály v 60. letech.
Josef Klíma: Boží mobil
Fejetony, sloupky a další drobné texty známého žurnalisty.
Pavlína Blahotová: Bydlíme s dětmi
Náměty na vytvoření dětského pokoje či koutu v bytě.
Ondřej Suchý: Tajemství filmových hvězd
Zajímavosti o českých filmových hercích, kteří vrchol své
kariéry prožívali převáženě ve 30. a 40. letech.
Michal Dlouhý: Záhadné příběhy z pátrací služby
Několik případů, jež řešili četníci za první republiky, navazuje
na TV seriál Četnické humoresky.
Ruth Bondyová: Mezi námi řečeno
Autorka, která se narodila v meziválečné Praze, přibližuje
zajímavosti o jazyku českých Židů.
Helena Hardenová: Příliš mnoho náhod v Tenerife Mar
Detektivka, v níž španělská policie s pomocí české tlumočnice
objasňuje vraždu české modelky na Tenerife.
Městská knihovna v Broumově je v oddělení pro dospělé
v pracovní dny otevřena denně kromě pátku od 8 do 17
hodin, v úterý až do 18 hodin. V sobotu je otevřená od
8.30 do 10.30.
Telefon do půjčovny 491 523 719, e-mail:
knihovna@broumov.net.

Vyjde nové Broumovsko

Úvodník prvního letošního čísla regionálního vlastivědného
časopisu Broumovsko přináší ohlédnutí PhDr. Vlastimila
Havlíka za životem a tvorbou akademického malíře Ivo
Švorčíka. Mgr. Jan Čížek přibližuje polní opevnění na
Broumovsku, pocházející ze sedmileté války. Studie Miroslava
Otteho bilancuje historické a zejména pseudohistorické
názory na počátky osídlení Broumovska. Tentýž autor
informuje o vzniku Městského divadla v Broumově. Josef
Sejkora líčí, jak probíhají opravy zdejších stavebních památek,
ornitolog Tomáš Diviš přibližuje své setkání s nejmenší českou
sovou, Pavla Jungmannová referuje o dílně významného
zvonaře Oktava Wintera a čtenáři najdou v čísle i řadu dalších
zajímavostí.

www.broumov-mesto.cz
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Kniha Broumovsko a literatura, kterou v loňském roce vydalo
nakladatelství Bor, přivedla na
Broumovsko tvůrce televizní
Literární revue 333. Kritik Jan
Lukeš a ředitel Divadla Ypsilon
Jan Schmidt přiblížili divákům
literární tradici i současnost
Broumovska. S režisérem Petrem Nikolaevem a kameramanem Martinem Dubou navštívili
broumovskou městskou knihovnu a historickou knihovnu broumovského kláštera. S Evou
Koudelkovou hovořili o jejím nakladatelství Bor, s Pavlem
Fialou o legendárním Kladivadle a představili i básníka
Miloše Hromádku. Část pořadu byla natočena u evropsky
proslulé polské autorky Olgy Tokarczukové, která žije v Krajanově a v její tvorbě hrají místa podél obou stran hranice
významnou roli.
(m)

Broumovsko na historických pohlednicích

Agentura pro rozvoj Broumovska připravuje na říjen tohoto
roku, za podpory místních sponzorů a Nadace Roberta Bosche,
vydání stolního kalendáře na rok 2005 s motivem historických
pohlednic z Broumovska, Policka, Stárkovska a Teplicka.
Ve výběru pohlednic ze soukromé sbírky se tak představí i sto
a více let staré pohledy měst a obcí regionu mezi Javořími a
Jestřebími horami, tedy celé dnešní CHKO Broumovsko. Jedná
se o exkluzivní výběr reprintů, které v České republice dosud
nebyly publikovány. Výběr obsahuje řadu unikátů, litografii
Teplických skal z roku 1893, litografii Broumova z roku 1895
nebo restaurace na Hvězdě na tónovaném papíře, rovněž
z roku 1895. Mezi cenné zajímavosti patří litografické pohlednice Police nad Metují, Heřmánkovic a dalších obcí, ale
i pohledy se záběry na dnes již neexistující části vesnic, zcela
změněný střed Meziměstí nebo Teplic nad Metují a další. V
týdenním kalendáři tak na více než padesáti reprodukcích uvidíme například Suchý Důl, Vernéřovice, Hlavňov, Velkou Ves,
Olivětín, Stárkov, Hynčice, Velké Petrovice, několik pohlednic
Broumova, Police, Meziměstí a Teplic nad Metují. Kromě pohlednic z Teplického a Adršpašského skalního města jsou tu
zastoupeny i pohlednice z Broumovských stěn a z Hvězdy, ale
i z Ostaše a podobně. Na pohlednicích jistě zaujmou i uctivé
pozdravy pisatelů a oslovení adresátů, jako například „Velectěná přítelko!“, „Na váženou rodinu vyprošuji sobě poručení…“.
Pro vyšší dokumentační hodnotu a lepší orientaci budou
pohlednice opatřeny popiskami, které pro vydání kalendáře
v roce 2005 zpracovává historik Miroslav Otte.
Kalendář historických pohlednic z Broumovska, Policka,
Stárkovska a Teplicka bude vycházet každoročně, příznivci
architektury, krajiny a přírody Broumovského výběžku, stejně
jako milovníci a sběratelé starých pohlednic se tedy mohou
každoročně těšit na ukázky pohlednic s motivy domů, vesnic,
skalních měst a krajiny, jak vypadaly a jak byly propagovány
před sto a více lety. Kalendář na rok 2005 bude navíc obsahovat termíny důležitých kulturních a společenských událostí
v regionu.
Kalendář si můžete objednat již nyní na adrese:
Informační centrum Broumovska, Mírové náměstí 56,
550 01 Broumov, e-mail: info@broumov.net
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Léto a podzim v Křinicích.

Pokud jste byli v posledních týdnech v Křinicích, mohli
jste si všimnout v obci i na cestách kolem tabulí Křinické
naučné stezky. „Proč chodit daleko, zůstaňte v Křinicích“ je
motivem tohoto díla, které vytvořilo ve spolupráci Sdružení
dobrovolných aktivit INEX, pan Petr Kulíšek a zastupitelstvo
Křinic. S rozmístěním tabulí pomohli členové občanského
sdružení „Křinické prameny“, kteří provozují v Křinicích
Středisko environmentální vzdělanosti RUCE a hlavně dnes již
všem známé pobyty dětí.
Do povědomí nejen občanů Křinic se již dostalo Středisko
RUCE i význam cizího slova environmentální, které se velmi
těžko překládá. Označuje to, co se týká žívotního prostředí a
vztahů k prostředí. Někteří ekologové tímto slovem nahrazují
slovo ekologický. Pro nás v Křinicích znamená název našeho
střediska především kultivovat a rozvíjet vztahy lidí k prostředí,
ve kterém žijí, k přírodě, k rostlinám, živočichům i k druhým
lidem a k sobě samému. I psychologové zjistili a vědecky
prozkoumali, že pokud člověk nemá rovné vztahy sám se
sebou, pokud si sám sebe neváží nebo vážit nemůže, sám sebe
nemá rád, není schopen přijímat a mít rád ostatní.
Za tři roky existence Střediska environmentální vzdělanosti
RUCE v Křinicích, které již uplynuly, se podařilo několik věcí.
Jezdí k nám hosté, především děti, z celé republiky na námi
připravované pobyty a rádi se vracejí. Přicházejí lidé, především
z Křinic, ale i z Broumova a z dalších obcí (třeba ze Šonova
nebo z Hejtmánkovic), kteří nám v naší práci pomáhají. Také
zastupitelstvu a občanům Křinic nejsme lhostejní a naši práci
podporují. V neposlední řadě je nám od založení oporou
Krajský úřad v Hradci Králové, zejména Odbor životního
prostředí a zemědělství s panem Ing. Zdeňkem Pěnkavou,
krajským radním z Broumova. Všem samozřejmě patří náš
velký dík.
Díky všem příznivým okolnostem stal se koncem července
v Křinicích zázrak. Jak řekl starosta Křinic pan Martin Šleis,
poprvé od roku 1945 navštívilo Křinice v jednom dni na
jedné akci více než 1 000 lidí. Uspořádali jsme totiž první
„tradiční“ Křinický řemeslný jarmark. Byl charakteristický tím,
že si návštěvníci nejen nakoupili výborné křinické koláče a další
občerstvení nebo dárky, ale hlavně si mohli sami vyzkoušet
řadu řemesel. Takže se předlo, tkalo, vyráběly se dárky ze slámy,
navlékaly korále, dělaly svíčky z voskových plátů a řada dalších
činností. Pochopitelně, že stříhání ovcí, výrobě másla a ovčího
sýra návštěvníci jen přihlíželi. Moc se líbila i výstava domácího
náčiní a zemědělského nářadí, uspořádaná ve třech velkých
místnostech v budově Střediska RUCE.
Děkujeme upřímně všem, kdo do Křinic onu červencovou
neděli přišli nebo přijeli a spolu s námi prožili tento nádherný
den. Stejně jako vaši účasti si však ceníme faktu, že nám
přišlo nezištně pomoct 34 dobrovolníků z Křinic a dalších 5
z Broumova a ze Šonova. Mohli jsme uspořádat inspirující
výstavu, protože nám převážně občané Křinic zapůjčili
své domácí poklady – věci, které se kdysi v domácnosti i
v hospodářství používaly, a také výšivky, háčkované ubrusy a
dečky, části prádla a povlečení, které nosily a používaly naše
prababičky.
Podařilo se, že najednou měli lidé v Křinicích i všichni,
co do Křinic přijeli, k sobě velmi blízko. Svědčí o tom i to, že
auta parkovala všude, i na posečených plochách sousedů, a
nikdo nevzal vidle a nikoho nevyháněl. Ani my jsme nedostali
vynadáno. Prostě hezký den.
Jsme si vědomi velikého závazku, který pro nás z toho

všeho vyplývá. Již dnes občanské sdružení Křinické prameny
připravuje ve Středisku RUCE vánoční výstavu panenek a
hraček našich babiček i prababiček a vánočních stromečků
zdobených ozdobami z paličkované krajky, ze slámy, ze šustí,
z těsta a podobně. K vidění bude též několik betlémů. Je to
náš příspěvek k zahájení oslav 750. výročí založení Křinic, které
budeme slavit příští rok. Obracíme se na Vás s prosbou: máte-li
doma cokoli, co byste mohli zapůjčit, dejte vědět. Předem vám
děkujeme.
Pobyty dětí a mladých lidí v Křinicích pokračují. Pro dospělé
jsme připravili několik víkendových setkání nejen s řemesly, jak je
u nás zvykem. Nejbližší bude seminář „Waldorfská pedagogika
a výchova dětí v rodině a ve škole“ pro rodiče dětí dospívajících
puberty. O dalším víkendu budeme učit chovatele ovcí jak se
zpracuje vlna, od vyprání až po předení a tkaní. Může však
přijít každý, kdo má zájem, Učitelem a rádcem bude paní Ines
Šťovíčková, celostátní vítězka v předení.
Pak následuje podzimní aranžmá na Dušičky, kde se naučíte
vyrobit a aranžovat kytici nebo věnec pro své zesnulé, ale i
třeba jako dárek přátelům a blízkým. Dále pořádáme seminář
předení a tkaní pro všechny a na začátek adventu připravujeme
seminář, na kterém se můžete opravdu naučit plést, háčkovat,
něco ušít nebo vyšívat. Před Vánoci si můžete u nás vyrobit o
jednom víkendu vánoční dárky z přírodních materiálů pro sebe
a pro své nejmilejší. Vždy od pátku večera do nedělního oběda
včetně dobrého jídla a pro přespolní i s ubytováním. Bližší se
dozvíte v bývalé škole v Křinicích nebo od kohokoli, kdo s námi
spolupracuje.
Těšíme se na vás a přejeme všem v Broumově hezký podzim
z Křinic.
Jindřich Horkel z Křinic

...trocha ironie nikoho nezabije...

Kdo by se v životě nechtěl mít dobře? Takového neznám.
A tak mne napadl nový způsob podnikání - vybírání záloh
na služby, které snad ani nemíním poskytnout, určitě ne
v rozsahu, který ode mne požadujete. Že Vám nedošlo, co
tím myslím? V několika větách Vám celou situaci vysvětlím.
Nabídnu Vám to, co v současné době potřebujete a bez
problému dodám. Abych měl patřičnou záruku, převezmu
od Vás zálohu. Proti podpisu či na „sladko“, záleží na Vás...
A pak Vás nechám smažit se ve vlastní šťávě, jste to přeci Vy,
kdo vložil do celého obchodu peníze, naděje... Já totiž tu Vaši
zálohu nutně potřebuji k tomu, abych si udržel svou životní
úroveň!!! Je tu má rodina, nákladná milenka, údržba vily, ale i
další nespokojenci vašeho typu, kteří se dožadují svých práv...
Nevadí mi, že máte hodně problémů, zdravotně postižené dítě,
z jednoho platu zabezpečujete celou rodinu, že jste mi věřil.....
Crrrrrrrr
Brr, to byl ošklivý sen, ze kterého se nemůžu probrat...
Sláva. Nejsem muž, ale žena. Nejsem podnikatel, ale úředník.
A až si za chvíli začnu čistit zuby, můžu se podívat do zrcadla
- nepozvracím se nad sebou.
P.S. Přesto se půjdu někdy podívat, jak to sluší ženám pána
z mého snu.
/Alm/

Heřmánkovice slavily ……….

……a oslavy to byly velkolepé a zdařilé. Vzhledem k tomu, že důvodů bylo více, protáhly se na tři dny. Pozvání
k účasti obdrželi od OÚ rodáci, starousedlíci, současní občané obce a celá řada významných osobností, které přispěly
k slavnostnímu průběhu.
První významnou událostí , která se konala 18.6., bylo
slavnostní odhalení pamětní desky významnému rodáku
naší obce. Byl jím bratr František Celestýn Opitz , který

působil jako chirurg-ranhojič v nemocnici milosrdných
bratří v Praze Na Františku. Zde, jako první v českých zemích , zahájil éru bezbolestného operování pomocí celkové
inhalační éterové anestezie.
Iniciátorem této akce byl přítomný profesor MUDr. Václav Tošovský DrSc. – předseda výboru České lékařské společnosti. Tvůrcem pamětní desky, která je umístěna na budově
OÚ, je magistr Janda.
Dalšími
hosty tohoto slavnostního odpoledne byli
profesor MUDr Jiří Pokorný DrSc. – předseda pro historii
oboru, profesor MUDr. Karel Cvachovec CSc. – předseda
výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, hejtman Královéhradeckého kraje Ing.
Pavel Bradík, senátor Petr Fejfar, pan vikář Norbert Zeman,
ředitel nemocnice v Broumově MUDr. Miroslav Švábl, pan
farář Mazura, zástupci Řádu milosrdných bratří a další.
Součástí akce byl koncert žáků ZuŠ v Broumově pod
vedením ředitele pana Rudolfa Vögla. Ti výběrem skladeb,
přednesem i aranžmá významně přispěli ke zdařilému a důstojnému průběhu.
Zbytek odpoledne a večer mohli hosté strávit posezením
u ohně, grilováním nebo na diskotéce.
Další den 19.6. probíhaly různé akce již od rána - vystoupení dětí místní MŠ a žáků ZuŠ Broumov, výstava fotografií.
V hlavním odpoledním programu byl představen a vysvěcen
prapor a znak, udělené obci Parlamentem ČR. Odpoledne
pak bylo ve znamení různorodé zábavy - vystoupení mažoretek z Meziměstí, taneční skupiny z Gluszyce, country bál.
Součástí byly i atrakce pro děti a stánkový prodej. Hosté si
mohli prohlédnout kostel, faru, OÚ i budovu školy. Tento
den končil večerní taneční zábavou v kulturním domě.
Slavnostní ráz měl i třetí den 20.6., kdy starostka obce
p. Ludmila Jansová podepsala partnerskou smlouvu s polským městem Gluszyca, které zastupoval starosta Wojciech
Durak.
I tento den se bylo na co dívat. Na hřišti probíhalo fotbalové utkání mezi místními současnými občany a těmi,
kteří v obci kdysi žili a dokonce ji ve fotbale reprezentovali.
Je pravdivé pořekadlo, že se nelze vždy zavděčit všem. Ale
v případě těchto tří dní bylo kritiků málo. Poděkování patří
všem , kteří spolu se starostkou několik měsíců předem plánovali, promýšleli a zajišťovali mnoho a mnoho věcí, které
nakonec přispěly ke zdaru.
Protože se nic neobejde bez financí , poděkování patří
i sponzorům – Lesní společnosti Broumov Holding a. s. ,
Panorama a. s., Bronas s.r.o., Schelle Bohemia s.r.o., Velves
a.s., ZuŠ Broumov a P-Transport.
Irena Gabrielová, Heřmánkovice
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Ulita v říjnu
DRAKIÁDA
v sobotu 2. října od 14 hodin u vodárny
na Spořilově
Praktický seminář scénického tance
v sobotu 9. října od 10 hodin
- pro členy tanečních kroužků a další zájemce z řad dětí s
profesionálním lektorem
Jablíčková slavnost aneb moštování
ve spolupráci s Collegiem pro arte antiqua
v sobotu 15. října od 8 hodin v Ulitě pečení a uchutnávání
jablečných dobrot, od 13 hodin začátek moštování ve
stodole bývalé fary v Heřmánkovicích
Soustředění tanečních kroužků
v sobotu 23. října od 9 hodin v Ulitě
Podzimní tvoření
v sobotu 23. října od 9 hodin v Ulitě, výtvarné dopoledne
pro děti
Podzimní prázdniny na Kralickém Sněžníku
28. - 31. října pobytová akce pro děti
Podrobnější informace k jednotlivým akcím budou na
plakátech, na našich internetových stránkách www.ulita.org
nebo si můžete zavolat na telefonní čísla Ulity 491 521 381,
491 521 911.

200 let Městského divadla
V souvislosti s jubileem Městského divadla
v Broumově se připravuje publikace, která
hodlá mapovat historii tohoto objektu.
Prosíme proto všechny pamětníky nebo ty,
kteří mají jakékoli informace, fotografie
či osobní vzpomínky týkající se historie
Městského divadla, nechť se přihlásí na
Městském úřadě v Broumově přímo u
starostky, JUDr. Libuše Růčkové.

Akustická zkouška - ověření provozuschopnosti jednotného
systému varování a vyrozumění v Královéhradeckém
kraji proběhne ve středu 6. října 2004 ve 12.00 hodin.
Spuštění dálkově ovládaných poplachových sirén bude
provedeno ze zadávacího pracoviště Krajského operačního
a informačního střediska Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje.
Ing. Rudolf Ježek, pracovník krizového řízení

Nabídka volného místa

Mateřská škola Broumov přijme od 22. listopad 2004 kvalifikovanou učitelku mateřské školy na detašované pracoviště
MŠ Soukenická, Broumov - Olivětín.
Kontakt na tel.: 491523725, mobil: 604228029.
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Program fotbalového oddílu Slovan Broumov - podzim 2004.
I. A třída - muži

hřiště

Neděle

3.10.2004

16:00

Hořice

Broumov

Neděle

10.10.2004

16:00

Broumov

Police nad Metují

Sobota

16.10.2004

15:30

Kunčice

Broumov

Neděle

24.10.2004

15:30

Broumov

Lázně Bělohrad

Sobota

30.10.2004

14:30

Malšovice

Broumov

Krajský přebor dorostu
ml.

st.

hřiště

Neděle

3.10.2004

11:30

13:45

Olympia H. K.

Broumov

Neděle

10.10.2004

11:30

13:45

Broumov

Slavia H.K.

Neděle

17.10.2004

10:30

12:45

Dvůr Kr. n. L.

Broumov

Podhrať

Neděle

24.10.2004

11:00

13:15

Broumov

Nové Mě. N.M.

Čtvrtek

28.10.2004

13:45

16:00

Rychnov n.Kn.

Broumov

uměl. tráva

Neděle

31.10.2004

10:00

12:15

Náchod-Deštné

Broumov

Běloves 2

Krajský přebor žáků
st.

ml.

hřiště

Sobota

2.10.2004

9:30

11:15

Červený K.

Broumov

Sobota

9.10.2004

12:30

14:15

Broumov

Slávia H.K.

Sobota

16.10.2004

9:30

11:15

Nové Mě. n.M.

Broumov

Sobota

23.10.2004

9:30

11:15

Broumov

Dvůr Kr. n. L.

Sobota

31.10.2004

9:30

11:15

Hořice

Broumov

Program fotbalového oddílu Slovan Broumov”B” Martínkovice podzim 2004
Sobota

2.10.2004

16:00

Kratonohy

Broumov

Sobota

9.10.2004

16:00

Broumov

České Meziříčí

Neděle

17.10.2004

15:30

Černíkovice

Broumov

Sobota

23.10.2004

15:30

Broumov

Černilov

Sobota

30.10.2004

14:30

Lípa nad Orlicí

Broumov

Podzimní aerobic

Pojďte si zacvičit 23. 10. 2004 od 13 do 16 hodin do sportovní haly v Broumově.
Obsahem tříhodinového cvičení s cvičitelkou Ivetou Čechovskou budou cviky se
zaměřením na oblast bederní páteře. Dále prvky Power jogy, celkové protažení
těla, overbally atd.
Těšíme se na vás.
Za ASPV oddíl aerobiku Miluše Schejbalová

Novinkou pro běžce byla premiéra
crossového závodu, který byl odstartován 21. srpna u restaurace Vyhlídka
v Janovičkách u Broumova. Závodníků
bylo celkem 12. Připadá Vám to málo?
Pak vězte, že středně těžká trať tohoto
závodu vedla na Ruprechtický špičák
(880. m. n. m.) a zpět do Janoviček,
celkem 20km s převýšením 250m. Běželo se částečně podél státní hranice a
závodníci museli zdolat četná sbíhání
a náročná stoupání do vrchů. Počasí
bylo naštěstí příznivé, a tak si všichni
zúčastnění pochvalovali ničím nerušený běh krásnou přírodou. Z místních
běžců startovali: V. Novotný, J. Jirouš,
A. Petrov a R. Kolář, který dosáhl nejlepšího času 1:22:39. V čase 1:59:02
doběhla i jediná žena.
Věříme, že tento náročný závod
přivítá v příštím ročníku další odvážlivce a že ti letošní si přijdou zopakovat příjemný zážitek.
Naše poděkování patří členům
ASPV, všem dobrovolníkům, kteří pomáhali při organizaci, vedení restaurace Vyhlídka za pochopení, domu
dětí a mládeže Ulita a následujícím
sponzorům: HOBRA Školník, VEBA
textilní závody, a.s. , Primátor Náchod, Lesní společnost Broumov holding, a.s., Stef Recycling a.s., Servis
Černý.
Radek Kolář

www.broumovsko.cz
Judo club Broumov

Děkujeme vedení Hotelu Veba za poskytnutí prostoru pro pravidelné
prázdninové cvičení, a to každé pondělí a čtvrtek.
ZaASPV oddíl aerobiku Miluše Schejbalová

Sdělení o přemístění živnostenského úřadu
Sdělujeme všem občanům, že obecní živnostenský úřad Městského úřadu
Broumov bude od 1.10.2004 úřadovat v budově č. I, přízemí vlevo, třída
Masarykova 239 (přestěhování z budovy č. III, Zd. Nejedlého 220).
Ing. Miloš Hartman, vedoucí obecního živnostenského úřadu

Dne 11.9.2004 se v Jihlavě konal
mezinárodní turnaj mužů a žen v
judu. Za JUDO CLUB BROUMOV ve
váze do 48kg v kategorii žen vybojovala Dagmar Dušánková 1. místo.
pozn. red. Blahopřejeme
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zdravotnictví
Zubní pohotovost
v říjnu 2004

2. a 3. 10. 2004

MUDr. Ladislav Růžička
Masarykova 30, Broumov
491 521 839
9. a 10. 10. 2004 MUDr. Jan Kubec
17. listopadu 291, Pol. n. Met.
491 543 398
16. a 17. 10. 2004
MUDr. Daniel Blažek
17. listopadu 291, Pol. n. Met.
491 543 844
23. a 24. 10. 2004
MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109, Teplice
491 581 394
28. 10. 2004
MUDr. Dana Kapitánová
5. května 14, Meziměstí
491 582 381
30. a 31. 10. 2004
MUDr. Josef Práza
zdr. střed. Machov
491 547 139

Lékárenská služba
Broumovská lékárna

Po - Pá od 8 do 17 hodin
So
od 8 do 11 hodin
Kontakt: Mírové náměstí 100,
550 01 Broumov
tel.: 491 522 140

Lékárna ETIC

Po - Pá od 7.30 do 16 hodin
Kontakt: Masarykova 30,
Broumov

