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Jak už v předcházejícím díle uvedeno, máme v Broumově tři důkazy
(z let 1463, 1594 a po roce 1602), že vrchnost, potažmo magistrát,
střeleckou činnost přímo podporovaly a svým způsobem i dozorovaly.
Dokonce i veřejná vystoupení střelců při různých slavnostních příležitostech ve formě přehlídek, měla pravděpodobně do jisté míry i pragmatický ráz jakési „preventivní kontroly”, při které se mohla vrchnost, ale
i nejširší veřejnost přesvědčit, že střelci své zbraně nadále chovají a mají je
v řádném funkčním stavu. Po té, co se měšťané vzpamatovali z následků
husitských pohrom, je možno považovat období 15. a 16. století za relativně zlatý věk. A to i z hlediska obranyschopnosti města. Bytelné hradby
a dobře vycvičená domobrana se ukázaly jako nezbytnost. A prestiž střelců, schopných svými kušemi udržet naléhajícího protivníka v bezpečné
vzdálenosti od hradeb, v té době jistě oprávněně posílila. Nejmajetnější
z nich se časem z pragmatického výcviku vyčlenili ku střelbě zábavní,
poprvé bezpečně doložené ale až k roku 1567 v muzeu dochovanou putovní cenou (viz BZ č. 4). Prestižní, ušlechtilá měšťanská zábava střelby
z kuší na dřevěného ptáka na tyči se z hlediska praktického využití stávala
časem poněkud archaickou (ještě archaičtější než patriciát však byla
šlechta, která i kuše považovala zpočátku za nerytířské). V pragmatické
domobraně se totiž v průběhu 16. století začínají nezadržitelně prosazovat ještě „neestetičtější“ a „neférovější” palné zbraně. Zprvu sice málo
účinné, nespolehlivé a k tomu neúměrně nákladné, ale s technologickým
zlepšováním začíná pro městskou domobranu jejich nákup podporovat
magistrát i vrchnost. Mocně hlučícími a dýmajícími „dlouhými rourami“
vybavení měšťané se pak začínají objevovat i na střelnicích při zábavních
střeleckých kláních, kde soutěží zprvu odděleně (v Broumově doloženo
na sklonku 16. století), ale posléze přejímá nový typ zbraní i konzervativnější část patriciátu. Podpora jejich nákupu ze strany vrchnosti se ovšem
mohla stát i dvojsečnou. Asi ne náhodou je v roce 1594 při nákupu 49
pušek a jejich rozdělení mezi měšťany zmiňován pouze magistrát. Ekonomický vzestup měšťanů znamenal i posílení jejich sebevědomí a emancipačních snah, které našly svůj odpovídající výraz v masovém přijímání
protestantské konfese. Svérázný opat Martin nad nimi v této době ztratil
praktickou kontrolu. Jeho energický nástupce, opat Wolfgang, se po roce
1602 pokusil tento stav neúspěšně zvrátit. I on však údajně, přestože se
s měšťany dostal do neřešitelných sporů, jejich vyzbrojování vydatně
podporoval. Nevíme, jak se cítil, když mu pak v roce 1613 ve městě nacvičovalo na čtyři sta asi nepříliš nakloněných střelců, ale když byl nakonec
v roce 1619 z Broumova nucen uprchnout, jistě litoval. Nástup zdokonalujících se palných zbraní byl ovšem dvojsečný rovněž z hlediska obranyschopnosti města a znamenal zásadní proměnu významu domobrany
a střeleckých sdružení.
Na titulní straně reprodukujeme součásti ostrostřelecké výstroje, dochované v našem muzeu. Jedná se vesměs o předměty z 2. poloviny 19.
století: tuhý, černý, oválný klobouk s chocholem z kohoutích per; sumku na náboje s motivem rakouské orlice, převzatou z armádní výstroje;
prachovnici z rohoviny, zavěšenou na ozdobných prýmcích – ta jediná je
starší, z první poloviny století; a dvě perkusní pušky předovky (ládovací),
zvané terčovnice. Pořízení uniformy a výstroje bylo značně nákladnou záležitostí. I v moderní době sériové výroby byla nejdražší položkou puška
a spolky se náklady snažily snížit nákupem vyřazených armádních zbraní.
Ty však mohly sloužit spíše při slavnostních ceremoniích, eventuelně při
plnění pořádkových nebo bojových úkolů. Kdo chtěl uspět v „ostrostřelbě” na terč, nezbývalo mu, než si na vlastní náklady opatřit speciální,
puškaři kusově vyráběnou terčovnici. Šlo o pušku s dlouhou a tudíž velmi
těžkou hraněnou hlavní (na té naší delší vidíme dokonce hák pro zaklesnutí k podpoře), opatřenou dioptrem – stavitelnou talířovitou destičkou
s malým otvorem uprostřed, sloužící jako mířící clona, a extra jemným
spoušťovým zařízením s napínákem. Pažba se vyznačuje masivně vyklenutou lícnicí a krytou schránkou pro střelivo. Detail zámku s mířidlem
a spouští přinášíme na této straně. Kratší terčovnice je pak asi místním
dokladem toho, že „speciálku” si skutečně nemohl dovolit každý, neboť
je pro svůj účel druhotně upravena ze starší, pravděpodobně lovecké
zbraně.
Karel Franze, Muzeum Broumovska
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zprávy z radnice

zprávy z radnice

Rada města dne 20. 10. 2004
č. 51

•Základní umělecká škola Broumov
– projednání stížnosti rodičů
RM ukládá řediteli ZUŠ Broumov
předložit koncepci vývoje ZUŠ včetně
personálního zajištění výuky s výhledem pěti let a s důrazem na systémovou komunikaci s rodiči.
•Kontrola plnění usnesení
RM bere na vědomí žádost TJ
Slovan Broumov o spolupráci při
řešení problému s dostavbou sportovního areálu na hřišti St. Opočenského v souvislosti s pravomocným
rozhodnutím Ministerstva financí ČR
o vrácení dotace 11 mil. Kč do státního rozpočtu a pověřuje starostku
a místostarostu k jednání v těchto
záležitostech.
RM souhlasí, na základě žádosti
nájemce ze dne 23. 6. 2004 a doporučení MK (viz zápis č. 18/2004),
s poskytnutím slevy na nájemném ve
výši 100 tis. Kč tak, že bude upuštěno
od splátek nájemného za období od 1.
11. 2004 do doby umoření slevy. Sleva
se poskytuje za účelem vybudování
nutného sociálního zařízení (podmínka OHS Náchod).
RM souhlasí s uzavřením nájemní
smlouvy na dobu určitou, a to deset
let, od 1. 11. 2004.
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
•Vzhled nemovitostí ve městě
RM schvaluje seznam nemovitostní
a pozemků, které narušují bezpečnost
a vzhled města.
RM ukládá starostce města vyzvat
vlastníky nemovitostí a pozemků z tohoto seznamu.
RM ukládá vedoucímu odboru investic a rozvoje ve spolupráci s komisí
stavební a pro regeneraci památek
pravidelnou
aktualizaci
seznamu
a předkládání návrhů opatření radě
města vždy ke konci pololetí.
RM jmenuje ke dni 20. 10. 2004
pana Petra Kuchtu tajemníkem komise stavební a pro regeneraci památek.
•Majetkové záležitosti
RM schvaluje přidělení bytu č. 8
v Broumově IV, Zahradní 158, Broumovské nemocnici, a. s., z důvodu zájmu města (bydlení lékaře), za předpokladu finanční spoluúčasti nemocnice
na dohodnutém rozsahu rekonstrukce
bytu ve výši 50%.

RM doporučuje ZM zrušit své usnesení z jednání ZM č. 20/2004 ze dne
8. 9. 2004 ve věci schválení prodeje
domu Broumov IV, Soukenická čp. 26,
včetně st. p. č. 431 o výměře 374 m2,
manželům Čeplovým, bytem Broumov
II, Soukenická 3, pro jejich odstoupení
od smlouvy.
•Plán zimní údržby
RM schvaluje Operační plán zimní
údržby na období od 1. 11. 2004 do
31. 3. 2005.
•Různé
RM ukládá odboru životního prostředí ve spolupráci s právníkem města
vypracovat obecně závaznou vyhlášku
o provedení celoplošné deratizace
města.
RM ukládá SMM zapracovat do
návrhu rozpočtu odboru SMM na rok
2005 finanční částku spojenou s celoplošnou deratizací města.
RM ruší své usnesení č. 20 ze dne
16. 7. 2003 týkající se změny názvu
DDM Ulita Broumov.
RM zamítá opakovanou žádost
pana Martina Šrotta a Mgr. Vlasty
Šrottové o zajištění náhradního bytu
po dobu provádění nutných stavebních úprav.
RM schvaluje prodej terénního vozidla Suzuki Vitara (SPZ NAH 01-51)
formou výzvy k podání nabídek na
kupní cenu, uveřejněné v Broumovském zpravodaji, na webových stránkách města a úřední desce.
Termín následujícího jednání RM:
středa 3. 11. 2004 od 16.00 hod.

Rada města dne 3. 11. 2004
č. 52

•Hodnocení ředitelů základních škol
RM bere na vědomí zprávy ředitelů základních škol: Mgr. Šrottové,
p. Říhy, Mgr. Herzána a PaedDr. Nyklíčkové.
RM schvaluje odměny ředitelům
základních škol dle předlohy.
•Pravidla pro přijímání občanů do
Domova důchodců Broumov
RM schvaluje Směrnici rady města
č. 6/2004 pro příjímání občanů do
Domova důchodců Broumov se zapracováním připomínek radních, s účinností
od 1. 12. 2004.
RM souhlasí s podporou zavádění
národních standardů kvality, vydaných
MPSV, a rozvíjením programu kvality
ve svých zařízeních sociálních služeb.

RM souhlasí s podáním žádosti na
MPSV o provedení přípravné inspekce
kvality sociálních služeb v Domově důchodců Broumov.
•Smlouva o partnerství a vzájemné
spolupráci (euromanažer)
RM schvaluje smlouvu s Královéhradeckým krajem o vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu
„Evropské projektové centrum – budování regionálního partnerství“.
•Různé
RM doporučuje ZM ke schválení
dohodu o splátkách dluhu ve výši
43 913 Kč na nájemném za byt č. 5
v domě čp. 34 v ulici Na Příkopech
v měsíčních splátkách po dobu 44
měsíců.
RM schvaluje finanční příspěvek
ve výši 3 000 Kč na pořádání okresního
přeboru žákovských družstev škol, který
se uskuteční dne 23. 11. 2004 na sále
kulturního domu Střelnice v Broumově.
RM schvaluje smlouvu s Vegacom,
a. s., Praha na vybudování městského kamerového dohlížecího systému
v Broumově – II. etapa.
RM schvaluje program zasedání
zastupitelstva města dne 24. 11. 2004
dle předlohy.
Termín následujícího jednání RM:
pondělí 15. 11. 2004 od 15.00 hod.

Rada města dne 15. 11. 2004
č. 53
•Hodnocení ředitelů DDM, MŠ, ZUŠ
RM bere na vědomí zprávy ředitelů
školských zařízení pí Sukové, p. Frömmela a p. Vogela.
RM schvaluje odměny ředitelům
školských zařízení dle předlohy.
•Různé
RM doporučuje ZM schválit půjčku
ve výši 1.410.000 Kč Vodovodům a
kanalizacím Náchod, a. s., na úhradu
výstavby kanalizace v ulici Hesseliova.
RM pověřuje od 1. 12. 2004 pana
Františka Hornycha výkonem funkce vedoucí strážník Městské policie Broumov.
RM schvaluje zadání výkonnostního auditu příspěvkové organizace
Technické služby za rok 2005 ing. Janě
Uhlířové, C.P.A. Audit, s. r. o.
RM schvaluje Nařízení č. 4/2004
O rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků
silnic a o vymezení úseků místních
komunikací, na kterých se nezajišťuje
sjízdnost a schůdnost odstraňováním
sněhu a náledí.

RM schvaluje poskytnutí příspěvku
z prostředků RM ve výši 3 600 Kč OS
ČČK Náchod na zajištění slavnostního předávání plaket prof. Jánského
dárcům krve, které se uskuteční dne
30. 11. 2004 v Broumově.
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z prostředků RM ve výši
4 500 Kč na nákup dárkových balíčků
pro obyvatele Domova důchodců
Broumov v době předvánoční.
RM souhlasí s navrženým rozdělením dotace KHK na provoz Domova
důchodců Broumov ve výši 300 tis. Kč
dle předlohy pana Pancnera.
RM předává panu Petru Uzlovi
osvědčení o tom, že se dne 9. 11. 2004
stal členem Zastupitelstva města
Broumova. MUDr. Petr Kučera předal
starostce dne 8. 11. 2004 písemnou
rezignaci na mandát člena ZM, proto
se pan Uzel stal následujícím dnem
zastupitelem.
RM doporučuje ZM schválit příspěvek na krytí ztráty na autobusové
lince Heřmánkovice – Broumov – Křinice a zpět pro rok 2005 ve výši do 57
tis. Kč v rozsahu spojů roku 2004.
RM doporučuje ZM zamítnout
návrh obcí na krytí ztráty na nově zřízených linkách Adršpach – Teplice nad
Metují – Meziměstí – Broumov a zpět
v sobotu dopoledne a v neděli odpoledne.
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z prostředků RM na
vánoční posezení pro Klub důchodů
ve výši 1 500 Kč, na základě písemné
žádosti paní Ludmily Kosinkové.
RM bere na vědomí žádost ředitelky ZŠ Broumov, Lidická 174, o posílení investičních zdrojů na provedení
regulace systému ústředního vytápění
s tím, že žádost bude řešena při projednání rozpočtu roku 2005.
RM souhlasí s propůjčením znaku
města a poskytnutím základních údajů o městě společnosti Robert Helvich
– vydavatelství multimédia, Hradec
Králové, za bezplatné poskytnutí 500
ks informačních brožur města.
•Majetkové záležitosti
RM doporučuje ZM záměr směny p. p. č. 1052/2 o výměře 510 m2
v majetku města Broumova za část p.
p. č. 1052/1 o výměře 1160 m² v majetku CDS, s. r. o., Náchod, vše v k. ú.
Broumov s doplatkem 150 tis. Kč
firmě CDS, s. r. o., Náchod, vzhledem
k tomu, že se touto směnou vyřeší
zajištění vhodného pozemku k nemovitosti města (Barvířské náměstí čp. 4)
s možností jeho pronájmu k vyřešení
problematiky vhodnějšího umístění

sběrného dvora. S tímto předkládá
ZM rovněž návrh na zřízení věcného
břemene k vyměněné části pozemku
č. 1051/1 za účelem ošetření povinnosti údržby a čištění zařízení na
zachytávání úkapů ropných produktů
(lapolu) firmou CDS, s. r. o., Náchod.
RM doporučuje ZM schválit koupi
části p. p. č. 620/14 – trvalý travní
porost, v k. ú. Hlavňov, za účelem rozšíření pozemků v okolí rekreační chaty
užívané ZO OS MěÚ Broumov v Hlavňově pro účel rekreace a možnost odstavení osobních vozidel rekreantů, za
kupní cenu 1 080 Kč.
RM souhlasí s uzavřením nájemní
smlouvy s panem Davidem Böhmem,
bytem Broumov I, Pionýrská čp. 361,
na pronájem nebytového prostoru
v Broumově III, Přadlácká čp. 63, 64,
za účelem prodeje autodílů.
RM doporučuje ZM prodej nemovitosti v Broumově II, Soukenická
čp. 26, včetně st. p. č. 431 o výměře
374 m2 žadatelce paní Danihelové,
bytem Broumov II, Soukenická 16, za
cenu stanovenou dle zásad o prodeji
nemovitostní z majetku města ve výši
465.380 Kč.
RM doporučuje ZM schválit záměr
prodeje pozemků – p. p. č. 294/4 o
výměře 250 m2 – ostatní plocha; st. p.
č. 937, o výměře 27 m2 a část p. p. č.
824/1 – ostatní plocha, o výměře cca
190 m2 vše v k. ú. Broumov.
RM doporučuje ZM schválit prodej
st. p. č. 1333 o výměře 22 m2 v k. ú.
Broumov za cenu 2 200 Kč paní ing.
Miluši Houskové , bytem Broumov,
Hvězdecká čp. 302.
RM doporučuje ZM schválit záměr
prodeje p. p. č. 203 – zahrada, o výměře 228 m2 v k. ú. Broumov.
RM ukládá starostce města přizvat
na jednání ZM dne 8. 12. 2004 pana
Petra Včeliše.
RM doporučuje ZM schválit odvod
do státního rozpočtu ve výši 516.169
Kč vyplývající z čl. III. darovací smlouvy mezi Českou republikou – Okresním
úřadem Náchod a Městem Broumov
ze dne 18. 7. 2000 o převodu podílu
k domu čp. 116 a st. p. č. 87 v obci
a k. ú. Broumov do vlastnictví města.
RM přenáší na odbor SMM svou
působnost rozhodovat o uzavírání nájemních smluv, které upravují nájem
hrobových míst a garáží.
RM souhlasí s převedením práv
a povinností vyplývajících z nájemní
smlouvy k nebytovým prostorám Broumov I, Mírové náměstí, čp. 109, z paní
VU THI HOA na jejího manžela.
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RM schvaluje žádost o souhlas
s demolicí budovy (garáže) bez čp.
a č. ev. na pozemku p. č. 567 – stavební, v obci a k. ú. Broumov, jakož i demolicí budovy bez čp. a č. ev. (bývalá
váha) na pozemku p. č. 568 vše v obci
a k. ú. Broumov za účelem zvýšení počtu parkovacích míst.
•Pravidla pro přijímání občanů do
Domova důchodců Broumov
RM ukládá řediteli Domova důchodců Broumov každoročně předkládat
současně s výroční zprávou skutečné
náklady z rozpočtu města na jednoho
seniora bydlícího v DD.
Termín následujícího jednání RM:
středa 1. 12. 2004 od 16.00 hod.

www.broumov-mesto.cz
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Vánoční přání

Milí Broumováci,
Broumovský zpravodaj vychází
na začátku adventu. Doufám, že
tato doba pro nás nebude jen
dobou shonu a dohánění všeho, co jsme nestihli za celý rok.
Jsou totiž věci, období, události,
které nebudeme umět dohnat.
K těm událostem patří třeba pečení vánočního cukroví společně
s našimi dětmi. Nebo vánoční koncert či představení nacvičené dětmi v mateřské škole, v kroužku,
v umělecké škole. Jakou básničku nebo písničku letos váš syn či
dcera zazpívají? „… postavím pět sněhuláků: mamince a tátovi,
sestřičce a bratrovi, jeden zbude na mě …“ Po letech děti dospějí a v paměti zůstane jen úryvek básničky s fotkou pod stromečkem. Přeji nám všem, ať se ve zdraví shledáme u stromečku
se všemi našimi blízkými. Krásné Vánoce.
Za Radu města Libuše Růčková, starostka

Klubu seniorů

Další akcí KS bude výstava prací broumovských seniorů.
V první fázi příprav již byly přislíbeny první exponáty. Senioři by rádi prezentovali výtvarné, ale i rukodělné práce. Výstava by se měla uskutečnit v průběhu měsíce února 2004
ve výstavní síni Staré radnice v Broumově.
Vzhledem k tomu, že je nutno tuto výstavu připravit se
značným předstihem, prosíme, aby se co nejdříve přihlásili
všichni ti, kteří by chtěli na této akci vystavovat své práce či
výrobky.
Informace získáte již nyní u členky organizačního výboru
Klubu seniorů paní Zdeny Martincové na telefonu 491 521
919.
Petr Cirkl, oddělení kultury

KRONIKA
V sobotu 16. 10. 2004 jsme přivítali nové občánky:
Lucii Martincovou
Simonu Kollertovou
Vladimíra Uhnavého
Viktorii Čeplovou
Šárku Královou
Annu Dančovou
Moniku Sezimovou
Zdeňka Kratochvíla
Anežku Sedláčkovou
Leonu Kivakovou
Williama Machka
Přejeme hezké chvíle při výchově a veselé dětství.
Rozloučili jsme se s:
Josefem Velcem
Evou Sedláčkovou
Albínou Holeščákovou
Jarmilou Dyntarovou
Janou Vítovou
Annou Jehličkovou

Františkou Handlířovou
Terezií Koyšovou
Rudolfem Čepelkou
Márií Globanovou
Anežkou Schreiberovou
Pavlínou Patakiovou

„Láska je bránou ke každému štěstí,
ke skutečnému poznání.“
Své ano si řekli:
Kateřina Plachá a Eduard Vizičkanyč
Michaela Čeplová a Jiří Šabata
Barbora Ticháčková a René Galler
Erika Lebedová a Pavel Kasal
Na cestě manželstvím přejeme lásku a štěstí.
Za SPOZ: N. Burdychová – matrikářka
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Poděkování
Ráda bych vyjádřila poděkování všem lékařům a sestřičkám na ARO v broumovské nemocnici za vzornou a ochotnou péči během mého pobytu. Stejný dík patří i lékařům
a sestřičkám na interním oddělení, kam jsem byla přemístěna na doléčení.
Zdeňka Mantelová
Děkuji touto cestou MěÚ v Broumově – odboru občanské záležitosti paní Horákové, Svazu tělesně postižených
paní Jansové, paní vedoucí DPS Hovorkové a všem pečovatelkám za hezkou kytičku a dárkový balíček u příležitosti
mého životního jubilea.
Děkuji všem za blahopřání.
Strnadová Vlasta

Říjnové posezení v HOTELU VEBA

Chceme touto cestou poděkovat zaměstnancům
HOTELU VEBA za vzorně připravené odpoledne v jejich zařízení. Při poslechu živé hudby v pěkném a útulném prostředí
jsme si pochutnali na produktech zdejší kuchyně.
Obyvatelé Domova důchodců v Broumově

Vzpomínka

Život je cesta a každá vede ke smrti. Ale štěstí je, se na té
cestě potkat. Dne 21. 12. 2004 uplyne rok od tragické smrti
Jany a Jiřího Thérových.
Kdo jste je znali a měli je rádi, vzpomeňte se mnou.
Jitka Zelená

Řádková inzerce
•Papírnictví „Malenka“ Hana Kašparová, Malé náměstí
194, Broumov oznamuje, že od 1. 1. 2005 je možno tuto
zařízenou prodejnu pronajmout.
Bližší informace na telefonu: 491 522 161
•Pronájem bytových prostor
Nabízím pronájem bytových prostor v centru Broumova.
K dispozici 50 m², WC a koupelna. Vhodné jak pro byt, tak
i pro zřízení ordinace či kanceláře.
Informujte se na tel.: 606 646 455.

Oslava výročí v Domově důchodců

Před 10 lety 4. listopadu zahájil svoji činnost zdejší Domov důchodců.
Při této příležitosti bylo ve čtvrtek 4. listopadu 2004
v Domově důchodců uspořádáno slavnostní shromáždění
obyvatel.
Byly vzpomenuty začátky provozu, významné okamžiky
z existence a jmenovitě pozdraveny obyvatelky, které byly
prvními obyvateli DD.
Pan místostarosta Mgr. Ringel pozdravil přítomné
obyvatele, seznámil je se stávajícím procesem hodnocení
a výhledem na příští období, zejména s dostavbou a s rekonstrukcí topení.
Celé odpoledne, které se protáhlo až do večerních hodin, zpříjemňovali našim obyvatelům svou krásnou hudební produkcí pánové Koster a Bílek.
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Město Broumov,
odbor správy majetku města
nabízí k prodeji bytové domy:

Městský úřad v Broumově o vánocích
Oznámení občanům
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás informovala o zajištění omezeného chodu Městského úřadu v Broumově během doby předvánoční a v průběhu vánočních svátků, z důvodu čerpání
řádných dovolených.
Pondělí 20. 12. 2004

úřední den 7.00 -11.30 hodin
12.30 -17.00 hodin

Úterý

21. 12. 2004

neúřední den

Středa

22. 12. 2004

úřední den 7.00 -11.30 hodin
12.30 -17.00 hodin

Čtvrtek 23. 12. 2004

úřad uzavřen

Pátek

úřad uzavřen

24. 12. 2004

Pondělí 27. 12. 2004

úřední den 7.00 - 11.30 hodin
12.30 -17.00 hodin

Úterý 28. 12. 2004

neúřední den

Středa 29. 12. 2004

úřední den 7.00 - 11.30 hodin
12.30 -17.00 hodin

Čtvrtek 30. 12. 2004

úřad uzavřen

Pátek 31. 12. 2004

úřad uzavřen

Při této příležitosti bych Vám i Vašim blízkým ráda popřála příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce
hodně zdraví, osobní spokojenosti, a to nejen v rodinném
kruhu, ale i při setkání s úředníky.
Ing. Eva Blažková, tajemnice MěÚ Broumov

•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, 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 26, 6 b.j. - cena k jednání 745 tis.
•Broumov, Soukenická 51, 24 b.j. - odhad. cena není stan.
•Broumov, Soukenická 86, 4 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, Soukenická 147, 5 b.j. - cena k jednání 308 tis.
•Broumov, Soukenická 179, 4 b.j. - cena k jednání 383 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.

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 22. 11. 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

Dopis starostky města Broumova JUDr. Libuše
Růčkové adresovaný ministryni zdravotnictví
Vážená paní ministryně,
pokládám za důležité Vás informovat nejen o usneseních
zastupitelstva. Ráda bych Vás seznámila s dalšími skutečnostmi:
1. Přírodní podmínky života na Broumovsku
Nepředpokládám, že byste Broumov kdykoliv navštívila.
Ministr David, jeden z Vašich předchůdců, psal v roce 1999
dopis týkající se broumovské nemocnice a v celém dopise
psal o Bruntále. Jistě již nyní víte, že nemocnice, o níž jste
mluvila, se nachází v Broumově u česko-polských hranic.
Věřte mi, paní ministryně, že pohled do mapy Vám informaci spíš zkreslí. Nic Vám totiž neřekne o tom, že jet 35 km do
Náchoda, kde je oblastní nemocnice, znamená jet velmi vytíženou silnicí. Navíc 35 km je vzdálenost mezi Broumovem
a Náchodem, ale z okolních obcí musí jet další kilometry
navíc. Pohled do mapy Vám nic neřekne o průjezdu mezi
Broumovskem přes kopec nazývaný Pasa nebo přes Lachov
od Teplic nad Metují. Ten, kdo je zvyklý se v zimě pohybovat
po solených silnicích, neuvěří, že do Adršpachu se často
od prosince do března musí po odbočení ze silnice II. třídy
jezdit rychlostí 30 km za hodinu, protože silnice se nesolí,
neboť jsme v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Tolik
k přírodním podmínkám na Broumovsku.
2. Z nedávné historie nemocnice v Broumově
V letech 1996–1998 bylo město Broumov zřizovatelem
Broumovské nemocnice jako příspěvkové organizace a její
provoz nemalými částkami podporovalo. Od února 1999
převzal funkci zřizovatele stát s podmínkou, že bude zrušena porodnice. Tehdy se pod petici pro zachování porodnice
podepsalo 4500 občanů Broumovska. Na příspěvkovou
organizaci Broumovská nemocnice byl následně prohlášen konkurs, protože dluží svým dodavatelům přibližně 16
mil. Kč. Této příspěvkové organizaci zřizované městem stát
nepomohl uhradit dluhy, ačkoliv vůči jiným nemocnicím,
jejichž zřizovatelem stát je či byl, tak učinil. Na námitku, že
zřizovatelem Broumovské nemocnice nebyl stát, je jediná
odpověď: dluhy za nemocnice jsou hrazeny z daní občanů
celé republiky bez ohledu na to, zda je v jejich městě nemocnice soukromá či jiná. Proč toto píšu? Petice i finanční
podpora dokládá, že obyvatelé Broumova a Broumovska
mají o zachování nemocnice zájem.
3. Co od nemocnice očekáváme
Jistě se najdou pacienti, kteří nebyli s péči v broumovské
nemocnici zcela spokojeni. Tak tomu bývá všude, kde se
poskytují služby. Není možné paušalizovat, každý musí zvážit svou zkušenost osobně. Tak tedy osobně: z okruhu mých
příbuzných jsme byli všichni v posledních dvaceti pěti letech
ošetřováni v broumovské nemocnici – kromě zcela specializovaných operací. A nechala bych se v broumovské nemocnici ošetřit i nadále, pokud by mi ošetřující lékař nenavrhl
jiné řešení. To závisí na důvěře.
4. Jak je to s důvěrou
A právě důvěru v broumovskou nemocnici, paní ministryně,
můžete svým výrokem ovlivnit. Důvěru v běžné výkony, které
tato nemocnice je schopná poskytovat. Nedostatek důvěry
může vést k odlivu pacientů a nakonec k zániku nemocnice. Kdyby nemocnice v Broumově nebyla, museli bychom
do Oblastní nemocnice v Náchodě nebo do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Protože podle mé zkušenosti se
neobjednává k vyšetření či ošetření na konkrétní hodinu,
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znamená to vždy strávit vyšetřením nebo ošetřením téměř
celý den. Nebudu zdržovat vypočítáváním kilometrů a času.
Pokud mi nevěříte, přijeďte si to vyzkoušet. Dokud jsem
zdravá, jeden den věnovaný zdravotní péči mi nevadí. Ale co
když je nemocný člen rodiny, jehož je nezbytné opakovaně
doprovázet – děti, rodiče?
5. Je nutné reagovat na média?
Lídr ČSSD v krajských volbách v Královéhradeckém kraji se
účastnil jednání zastupitelstva města. Snažil se zastupitelům vysvětlovat, že jedna věta nebo jeden článek by neměl
být určující pro jednání zastupitelů. Ten jeden výrok však
způsobil, že mi volali nemocní lidé, kteří jsou s péčí v broumovské nemocnici spokojeni a mají obavy o další existenci
nemocnice. Každý občan totiž nemá neustále informace
o postavení nemocnice. Osobně jsem ráda, že zřizovatelem
nemocnice je Královéhradecký kraj. Kdyby tomu tak nebylo,
rovněž bych se po jedné Vaší větě o budoucnost nemocnice
obávala. Vracím se totiž k začátku svého dopisu: když si je
ministerstvo zdravotnictví schopné plést Broumov s Bruntálem …
Vážená paní ministryně, doufám, že po odezvě z Broumovska na Vaši větu zpochybňující úroveň péče ve zdejší nemocnici zvážíte, že představa Vaše či ministerstva se může
od názoru občanů zcela lišit. Občané totiž do svých zkušeností a názorů na nemocnici zahrnou i to, co ministerstvu
zůstane utajeno: přírodní podmínky, vzdálenosti, dopravní
obslužnost, možnost objednání, chování lékařů a sester
atd.
Vážená paní ministryně, zdvořile Vás žádám o vysvětlení
a omluvu tak, jak je uvedeno v usneseních zastupitelstva
města Broumova, která jsem citovala v úvodu tohoto
dopisu.
S pozdravem
JUDr. Libuše Růčková, starostka
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v broumově
Taková je Amerika (2004)
III.

Odjíždíme z Chicaga směrem na Iowu, kde se v městečku Robins u Cedar Rapids uskuteční sraz rodiny Cirklů.
Tentokrát se toto setkání (reunion) uskuteční u Larryho
Cirkla. Na sraz, který se koná jednou za tři roky, se sjíždějí
potomci Karla Cirkla, který se vystěhoval do Spojených státu v roce 1909 se svými pěti dětmi. Sjeli se lidé ze států Colorado, Alabamy, Wisconsinu, Missouri, Texasu, Californie
a Minnesoty. Jediným zástupce ze zámoří jsem byl jenom
já. Přestože se již všichni narodili v USA – jedná se o třetí
a čtvrtou generaci rodiny Cirklů (Karel Cirkl přišel USA
z Malešova u Kutné Hory), dva z této velké rodiny ještě
mluví docela dobře česky – Joe a Marie Cirklovi. Velký
úspěch mělo promítání videokazety o Broumovsku a také
video záznam z oslav 700 let založení městečka Malešov
u Kutné Hory.
Sraz se konal v Den nezávislosti, který je velkým svátkem
všech Američanů, skoro jako u nás Velikonoce či Vánoce.
Velkým překvapením pro mne bylo, že právě v tento den se
v Cedar Rapids, před budovou Českého a slovenského muzea konal předvolební mítink prezidentského kandidáta za
Demokratickou stranu – Johna Kerryho. Během srazu jsem
byl dotázan, jestli bych se nechtěl tohoto mítinku zúčastnit.
Kdo by nechtěl na vlastní oči vidět, jak taková předvolební
kampaň v USA probíhá. Stačilo několik telefonátů a během
hodiny můj bratranec Larry přivezl pět vstupenek na tuto
akci. V 6 hodin večer jsme vyrazili. Na místě konání bylo již
několik tisícovek lidí a všichni čekali na přijezd volebního
týmu Johna Kerryho. Asi po půl hodině čekání za námi
přišel jeden z organizátorů a řekl nám, abychom šli s ním,
že naše rodina (společně s jednou mexickou rodinou) bude
dělat stafáž na pódiu, kde vystoupí John Kerry.

Kolem 20. hodiny se za bouřlivého potlesku dostavil
John Kerry doprovázený guvernérem státu Iowi. V okamžiku, kdy začal hovořit, se však strhl příšerný déšť. Pršelo
a vypadalo to, že pršet nepřestane. Lidé však neodcházeli
a s nadšením poslouchali Kerryho projev. Po skončení jeho
projevu byl odpálen velkolepý ohňostroj.
Když pan Kerry odcházel z pódia, neopomněl se pozdravit se všemi těmi, kteří byli na tribuně.
Byl viditelně potěšen, když jsem mu při podávání ruky
řekl, že jsem přijel na návštěvu USA z České republiky a že
mne těší, že právě jeho dědeček se v naší republice narodil.
Jeho odpovědí bylo, že i on je rád, že jejich rodinné kořeny
zasahují do Čech.

Rodinné srazy rodin pocházejících z Evropy nejsou
v USA ničím zvláštním. Mnoho rodin, jejichž předkové
přišli z Čech, Německa, Polska či Itálie se takto pravidelně
scházejí. Několikrát jsem slyšel, že jsou hrdí na své české
kořeny a mají vřelý vztah k naší vlasti. To jsem také poznal
při návštěvě Českého a slovenského muzea v Cedar Rapids.
Je zde instalována široká expozice o historii emigrace z Rakouska-Uherska ale také z Československa. Expozice je stále
doplňována novými a novými dokumenty, které věnují lidé
českého původu z celé Ameriky. Probíhají zde i kurzy češtiny, Sokolské slavnosti atp. V restauraci, která je umístěna
přímo v budově tohoto muzea, se konají svatby, slavnosti
„Hub“, šibřinky, oslavují se zde Velikonoce, ale hlavně zde
nezapomínají na oslavy 28. října – založení Československa.

Prodejna knih a hudebních nosičů je stále v obležení zájemců o českou a slovenskou kulturu.
Významnou akcí bylo pro toto muzeum setkání tří prezidentů v říjnu 1995. Sešli se zde prezidenti – Bill Clinton,
Václav Havel a Michal Kováč. Pohlednice z tohoto setkání
je jednou z nejprodávanějších v tomto obchodě. Dalo by
se dlouze vyprávět o tomto „ostrůvku“ české a slovenské
kultury ve Spojených státech. Potěšujícím je pro každého
návštěvníka z naší země to, že vůbec něco takového v USA
stále existuje.
Stát Iowa je stále státem, kde se k českému a slovenskému původu hlásí tisíce lidí. Škoda, že jen málo z nich naši
republiku navštíví. Ti, kterým se to poštěstilo, hovoří o České republice v superlativech. Neslyšel jsem, že by se někomu
u nás nelíbilo. Mnozí se k nám budou rádi vracet. Někteří
přemýšlejí i o tom, že svůj důchod stráví v zemi svých předků.
Ještě bych se chtěl zmínit o samotném městě Cedar Rapids, který je centrem státu Iowa. Město má přes 150 tisíc
obyvatel. Přestože není hlavním městem státu Iowa, mnozí
ho považují za stejně důležité. Pro nás je sympatické tím,
že zde najdete „Czech Village“ (Českou vesnici) – městskou
čtvrť, kde je soustředěna řada českých obchodů a restaurací. Není zde problém koupit již hotové zmražené houskové
knedlíky, pravé české koláče, české pivo a likéry. Mnohé zboží se po roce 1999 začalo dovážet přímo z České republiky
a zájem o tento dovoz roste. V Americe totiž platí, že co je
z Evropy, je dobré.
V další části svého vyprávění bych se s vámi chtěl podělit
o své poznatky ze života obyčejné americké rodiny. A také
o tom, co si obyčejný Američan myslí o nás Evropanech.
Petr Cirkl

Jak se v Broumově slavily Vánoce?
Porovnáme-li podobu vánočních oslav pořádaných
pro broumovské děti v roce 1933 a poté v roce 1953,
zjistíme, že se za těch dvacet značně změnily. Za první
republiky připravoval vánoční nadílku pro děti z českých
rodin místní odbor Národní jednoty severočeské (N. J.
S.). Hlavním úkolem N. J. S. byla hmotná i duchovní
podpora českých menšin v národnostně smíšených krajích. Broumovský odbor byl založen již v roce 1893 a jeho
hlavním sídlem se stal Národní dům, který byl zakoupen
během 1. světové války a stával na místě dnešního parkoviště u Stěnavy v Přadlácké ulici. Zde se pořádaly plesy,
koncerty, osvětové přednášky, divadelní a loutková představení a fungovala tu i místní česká knihovna. N. J. S.
se věnovala také charitě, a tak každoročně pořádala vánoční nadílku pro sociálně slabé děti, jichž byla v českých
rodinách v Broumově většina.
Děti tuto pomoc N. J. S. potřebovaly, a to především v období
hospodářské krize ve 30. letech.
Vinou stávek a výluk výroby ztratila řada továrních dělníků práci
a jejich rodiny se tak ocitaly na
pokraji bídy. Tím každoročně
rostl i počet dětí, které v rámci
vánoční nadílky dostávaly od
N. J. S. šatstvo, prádlo, obuv
a další praktické věci. Opatřit poměrně vysokou částku
peněz a věcných darů k těmto
účelům by nebylo pro odbor N. J. S. možné bez pomoci dobrovolníků. Mezi nimi dominoval především
ochranitelský sbor broumovského odboru N. J. S.
v Náchodě, který většinou uhradil až polovinu výdajů. Zprávu o průběhu vánoční slavnosti roku 1933
přinesl časopis „Naše menšiny“. „17. prosinec 1933

vnesl opět trochu jasu do ustaraných očí mnohých zdejších hraničářů. V budově Masarykovy české státní obecné
a měšťanské školy konala se vánoční nadílka odboru N. J. S.
vBroumově.Místnostbylavpravémslovasmyslupřeplněna
chudými žáky a žákyněmi i jejich rodiči, kteří přišli potěšiti
se z radosti svých dětí. Okrášlený vánoční stromek a tklivé
zvuky vánočních koled, jež přednesl na harmoniu pan učitel
Rychlík, mile působily na malé i velké obecenstvo. Předseda
odboru N. J. S. pan ředitel Loucký uvítal přítomné, pohovořil stručně o těžkých dobách, jež prožíval náš český lid na
Broumovsku v roce 1933, a přál vroucně, aby příští rok
přinesl řadám našeho nezaměstnaného českého dělnictva
práci a chléb. Zdůraznil, že bez velkomyslné pomoci našich
vzácných krajanů z Náchoda nebylo by možno poděliti ani
polovinu přítomných dětí. Rozzářené jejich zraky byly nejlepší odměnou všem dárcům i těm, kteří se zasloužili jinak
o letošní vánoční nadílku českých dětí z Broumova a okolí.“
O dvacet let později čekala broumovské děti úplně
jiná atrakce než „okrášlený vánoční stromek a tklivé
zvuky vánočních koled“. Do Broumova totiž přijel Děda
Mráz. Organizaci jeho návštěvy měl na starosti okresní
inspektor pro kulturu a osvětu Cyril Smolík. V objednávce
adresované Půjčovně divadelních kostýmů v Praze žádal,
aby byl do Broumova zaslán příslušný kostým Dědy
Mráze – „vyberte bohatou masku se všemi doplňky (postava
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180, boty 44, rukavice, čepice 60 atd.), zajistěte prvotřídní vybavení.“ A jak návštěva Dědy Mráze dopadla, o tom přinesly
v následujícím týdnu článek okresní noviny „Za nový život
naší vesnice“. „Je sobota dvanáctého prosince. Na náměstí

v Broumově je plno dětí i dospělých. Všichni nedočkavě
sledují, kdy přijede Děda Mráz. Krátce po deváté hodině zazvonily na hlavní silnici rolničky. Už jede! Desítky dětských
hlásků se odrazily od kostrbaté dlažby a oči všech se upřely
k ústí silnice. Na vyzdobeném kočáře, taženém párem bujných koní, stojí Děda Mráz a mává na pozdrav všem, kteří
ho přišli uvítat. Za kočárem jedou další vozy. Na jednom vaří
kuchař sváteční dobroty a na druhém je plno balíků. Šály
– Svetry – Bačkory – Pomeranče... Nestačíme ani přečíst,
co všechno Děda Mráz v balících veze. Na náměstí uvítal
Dědu Mráze předseda místního
národního výboru s. Kudláček.
Po slavnostním uvítání se vydal
Děda Mráz na objížďku města.
Houfy dětí běží za kočárem.
Děda Mráz je poděluje jablíčky
a cukrovými lízátky. To bylo radosti a křiku. Spotřební družstva
vystavilavšechnozboží,kterépřivezl, na trzích. Občané prohlížejí
krásnézboží,kterévyrobilidělnícivtovárnáchavypěstovalizemědělci na polích a ve stájích. Zboží
jde na odbyt. Občané zkoumají kvalitu zboží a rozhodně si
koupí látku, která nemá žádných kazů. Děda Mráz je tady.
Rozděluje podle toho, jak se kdo zasloužil svou prací na výstavbě naší vlasti. Kdo udělal víc, může více koupit. Dejme
se s chutí do práce, ať příští nadělování Dědy Mráze je ještě
veselejší a bohatší.“
Časy se opravdu mění. Na letošní předvánoční čas je
na broumovské náměstí připraveno představení biblického příběhu o narození Ježíška – živý Betlém, a poté dojde
ke slavnostnímu rozsvícení vánočního stromku. Nechme
se překvapit, na co se budou moci na Vánoce těšit naši
vnuci za dalších třicet let.
Barbora Trenčanská, Muzeum Broumovska
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Klub milců Broumovska

Klub milců Broumovska si vás dovoluje pozvat na další ze svých klubových pořadů v měsíci prosinci:
Čtvrtek 9. 12. 2004 v 19 hodin
Dům dětí a mládeže Ulita v Broumově: Kouzelná poezie Vánoc
Hostem večera je paní Lydia Baštecká, ředitelka Státního okresního
archivu v Náchodě. Uvede výběr vánočních a tříkrálových
koled ze vzdálené půvabné krajiny Provence v překladu
benediktinského kněze Sigismunda Boušky s reflexí jeho
působení v Bezděkově nad Metují.
Pátek 24. 12. 2004 od 10 do12 hodin Vestibul divadla
v Broumově: Zpívánky Štědrého dne
Jako každý rok máte i letos příležitost přijít si poslechnout
nebo i zazpívat spolu s mladými členy Broumovské hudební
společnosti adventní či známé vánoční písničky a zároveň se
potěšit ze svátečního setkání s přáteli.
K návštěvě pořadů vás zve a na setkání se těší Mojmír Poláček
Klub milců Broumovska je součástí projektu Broumovsko – můj domov realizovaného DDM Ulita Broumov ve
spolupráci s Collegiem pro arte antiqua s grantovou podporou Nadace VIA, Města Broumova a Hobry Školník.

Restaurování varhan v Martínkovicích

Varhany v kostele sv. Jiří a Martina v Martínkovicích jsou
jedny z nejcennějších, které se nám na Broumovsku dochovaly téměř v původním stavu. Nástroj pochází z roku 1769
a jeho autorem je broumovský varhanář Franz Süssmuth.
Nástroj měl 12 rejstříků, 9 v manuálu a 3 v pedálu. Vzduch
obstarávaly dva klínové měchy umístěné ve varhanní skříni.
Varhaník seděl zády k oltáři. Varhany prodělaly v minulosti
několik oprav, z nichž nejrozsáhlejší proběhla roku 1845,
kdy již nebyly takřka schopny provozu. Poslední oprava
pak proběhla v roce 1921. Vzhledem k současnému silnému
poškození, neumělým zásahům v minulosti a absenci pravidelné údržby je nutno provést restaurování nástroje.

Pro záchranu vzácného nástroje byl vypracován restaurátorský záměr, jehož hlavním cílem je provést celkovou
restauraci nástroje tak, aby se konečné dílo co nejvíce
blížilo původnímu stavu. Celkové náklady byly vyčísleny na
1 mil. Kč. Restaurátorské práce byly zahájeny již v roce
2001 a nadále pokračují. Do konce letošního roku bude
proinvestováno 220 tis. Kč. Vývoj restaurování těchto varhan je odvislý od přidělení různých grantů, sponzorských
darů a obětavosti celé řady lidí, kterým osud tohoto nástroje není lhostejný. Pokud se chcete dozvědět podrobnosti
o nástroji či o jeho restaurování, můžete kontaktovat pana
ing. Vladimíra Hrubého na telefonu 491 528 129 nebo
mailu: vl.hruby@cmail.cz
red.

Upozornění provozovatelům malých zdrojů znečišťování
ovzduší provozovaných při podnikatelské činnosti !!!
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1. Pokud provozujete kotel s výkonem do 50 kW (včetně):
• potom máte povinnost provádět měření uvedená v bodě 4. jednou za dva
roky.
2. Pokud provozujete kotel s výkonem od 50 do 200 kW:
• jako palivo používáte koks, dřevo, biomasu, zemní plyn nebo topný olej
s obsahem síry do 0,1%, potom nemáte povinnost oznámit malý spalovací zdroj
obecnímu úřadu, ale máte povinnost provádět měření uvedená v bodě 4. jednou
za dva roky.
3. Pokud provozujete kotel s výkonem od 50 do 200 kW:
•jako palivo používáte hnědé nebo černé uhlí, topné oleje s obsahem
síry od 0,1 do 1 %, potom máte povinnost oznámit malý spalovací zdroj
obecnímu úřadu každoročně do 15. února, a máte povinnost provádět
měření uvedená v bodě 4. jednou za dva roky.
4. Provozovatelé malých zdrojů znečišťování ovzduší mají povin
nost zajišťovat prostřednictvím autorizované osoby jednorázové měření
účinnosti spalování a měření množství vypouštěných látek a kontrolu
spalinových cest u spalovacích zdrojů provozovaných při podnikatelské
činnosti provozovatele. Druh paliva, výkon kotle a lhůty pro jednotlivá
měření jsou uvedeny v následující tabulce.
Podle nařízení vlády č. 352/2002 Sb., příloha č. 7
Druh paliva
Plynná a kapal. paliva
Tuhá paliva

Kontrola spalinových cest a)
Výkon v kW
Lhůty

Kontrola účinnosti spalování
Výkon v kW
Lhůty

0–50 kW

1x za 6 měsíců

11–50 kW 1 x za 2 roky

> 50 kW

1x za 3 měsíce

> 50 kW

0–50 kW

1x za 6 měsíců

15–50 kW 1 x za 2 roky

> 50 kW 1x za 6 měsíců
> 50 kW
Vysvětlivky: a) Lhůty provádění kontrol spalinových cest

1 x za 2 roky
1 x za 2 roky

5. Provedení výše uvedeného povinného měření a kontroly u ma-

lých spalovacích zdrojů oznámí provozovatel obecnímu úřadu do
30 dnů od data jejich uskutečnění.
6. Pokud používáte barvy, laky, ředidla, benzín a jiné volně těkavé organické látky např. při lakování, chemickém čištění oděvů, odmašťování,
natírání, přestříkávání vozidel atd., pak jste malý stacionární zdroj
znečišťování ovzduší a máte povinnost vést evidenci a přehled spotřeby
těkavých organických látek a každoročně do 15. února oznamovat údaje
o jejich používání na předepsaném tiskopisu obecnímu úřadu.
7. Povinnosti provozovatele malého zdroje znečišťování ovzduší jsou uvedeny v ustanovení § 12 a § 19 odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákona o ochraně ovzduší“).
8. Za nesplnění povinností výše uvedených bude provozovateli malého
zdroje znečišťování ovzduší uložena pokuta od 500 až do výše
150 000 Kč (podle ustanovení § 40 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší).
Tiskopisy jsou k dispozici na podatelně Městského úřadu Broumov.
Městský úřad Broumov, odbor životního prostředí
V Broumově dne 15. října 2004
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ADVENT 2004 V BROUMOVĚ
5. prosince 2004 – Bronzová neděle

Dopolední prodejní akce na Mírovém náměstí

a) Adventní trh na Mírovém náměstí – trh kompletně zajišťuje firma Fiala z Kostelce nad Orlicí (různý sortiment – vánoční dekorace a zboží, domácí potřeby, drogerie, textil,
obuv, apod.). Prodej opékaného prasete – zajišťuje firma
Prchlík, Chvalkovice. Prodej vánočního cukroví, cukrovinek,
adventních věnců, apod.
b) Adventní koncert

Broumovský klášter – kostel sv. Vojtěcha

Václav Uhlíř – varhany, Veronika Fučíková – mezzosoprán,
Jakub Hrubý – baryton
12. prosince 2004 – Stříbrná neděle
Adventní trh – zajišťuje firma Fiala z Kostelce nad Orlicí
Prodej opékaného prasete – firma Prchlík z Chvalkovic
21. prosince 2004 – Zlatá neděle
Adventní trh – zajišťuje firma Fiala z Kostelce nad Orlicí
Prodej opékaného prasete – firma Prchlík z Chvalkovic
22. prosince 2003 v 18 hodin

Koncert pěveckého sboru Stěnavan
„Rybova mše vánoční“

Broumovský klášter – kostel sv. Vojtěcha
3. prosince 2004 v 16 hodin

Mikulášská párty

Mírové náměstí (před Městským divadlem)
Akce konaná ve spolupráci s ULITOU Broumov.
– příchod Mikuláše, čerta a anděla do Broumova, předání
malých dárků všem zúčastněným maskám, vystoupení dětí
z ULITY.

čtvrtek 9. 12. 2004 v 19 hodin

„VÁNOCE V SEMAFORU“

Představení divadla SEMAFOR v Broumově. Vánočně laděné představení s předními herci této populární pražské
scény.
Předprodej vstupenek v Infocentru.
Městské divadlo v Broumově

sobota 4. 12. 2004
v 19 hodin
KONCERT SKUPINY

BLUE EFFECT

a Radim Hladík
Koncert legendární české beatové skupiny, která
svými písničkami oslovuje
mladé i starší posluchače.
Předprodej vstupenek bude
zahájen v polovině měsíce
listopadu. Bližší informace
o tomto koncertu najdete
na plakátech.
Sál Střelnice v Broumově

Společensko-charitativní akce „Vánoce 2004“

úterý 7. 11. 2004 v 19.00 hodin
Sál Střelnice v Broumově
Během pořadu vystoupí a o vánoční písničky a vyprávění
se postarají Katka Hrachovcová, Zuzana Norisová, Jitka
Asterová, David Mattioli, Mirek Paleček, 2. vicemiss ČR
2004 Edita Hortová, Pavel Poulíček, Michaela Badinková,
Vašek Glazar, Jana Fabiánová, Martin France, Petra Páchová ze Superstar, vicemiss ČR Markéta Svobodná, Robert
N., Nicol Lenertová, Kateřina Mátlová, Miss ČR Kateřina
Průšová, taneční skupina Stress, Jana Fabiánová, skupina
Infinity, skupina K2, Denisa Marková, Šárka Rezková, Klára
Doležalová, Martin Hranáč a Tomáš Kympl. Nebude chybět módní přehlídka firem z Broumova. Akcí bude provádět
Pavlína Wolfová a Zdeněk Podhůrský z TV Nova.
Cena: 190 Kč
Předprodej vstupenek: Informační centrum, Mírové náměstí 56, Broumov, tel. 491 524 168

Broumovská literární cena – 4. ročník

Do letošního ročníku přihlásilo svá díla celkem 11 autorů, zastoupeny byly všechny soutěžní kategorie kromě „Síně
slávy“.
Výsledky Broumovské literární ceny:
1. kategorie (14–25 let)
nebylo uděleno první místo, dvě práce byly oceněny „Cenou
poroty“:
Hana Havlová, Otovice
Naďa Křížová, Ruprechtice
2. kategorie (nad 25 let)
Zdenka Líbalová, Mělník
3. kategorie (dosud nepublikovaná díla publikujících autorů)
Věra Kopecká, Křinice
Zároveň touto cestou děkujeme za práci všem, kteří byli
členy poroty – paní Evě Koudelkové z Liberce, Lydii Baštecké
z Náchoda, Barboře Trenčanské z Broumova, Boženě Karlíkové, Haně Zápotočné a Miroslavě Moravcové z Teplic nad
Metují a Janu Meierovi a Milošovi Hromádkovi z Broumova.

Tipy Městské knihovny
(Tucet knižních novinek)

Milan Kundera: Můj Janáček
Eseje a rozhovory, v nichž se proslulý spisovatel obdivně vyjadřuje o díle skladatele
Leoše Janáčka.
Vlasta Lavalová: Dnes v rádiu nehlásili
žádné popravy
Deníkové záznamy dívky, která jako česká
školačka musela v roce 1938 opustit zámeček v pohraničí.
Válku pak prožívá i při totálním nasazení na rodném
statku.
Robert Fulghum: Třetí přání
Román o přátelství dvou mužů a zvláštním vztahu jednoho
z nich k ženě, se kterou se setkal jen jedinkrát, ale která
ovlivnila celý jeho další život.
Gabriela V. Šarochová: Radostný úděl vdovský
Kniha poutavě líčí životy vdov po přemyslovských králích.
Kostlivec pod podlahou
Komorní výbor povídek českých autorů 19. století s motivem záhady, tajemství a mystiky.
Zora Beráková: Pohár plný vína
Román o nerovnorodém, ale šťastném manželství syna císaře Ferdinanda I. s dcerou z bohaté, ale neurozené rodiny.
William Stone: Na dno světa
Reportážní kniha o sestupu do zrádného jeskynního systému.
Ellis Petersová: Svatý zloděj
Detektivní příběh ze středověkého benediktinského kláštera, na jehož začátku zmizí vzácný relikviář.
Miloš Hubáček: Bitva u Matapanu
Kniha o námořní bitvě, kterou za druhé světové války svedly
u řeckého pobřeží Britové a Italové.
Barbara Ježková: Zrcadlo s vílou a laněmi
Detektivní povídky a povídky s tajemstvím, které se odehrávají v současné Praze.
Clive Cussler: Bílá smrt
Napínavý příběh, jehož hrdina se střetne s bezohlednou
společností, jež může geneticky modifikovanými rybami
způsobit ekologickou katastrofu.
Fréderic Beigbeder: Windows on the World
Kniha líčí tragické příběhy hostů restaurace v newyorském
mrakodrapu v den, kdy ho zničila letadla teroristů.
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 otevřena od 8.30
do 10.30 hodin. Telefon do půjčovny 491 523 719, e-mail:
knihovna@broumov.net.
KNIHOVNA MEZI SVÁTKY
Od 27. do 30. prosince bude oddělení pro dospělé
otevřeno normálně, od 12 do 13 hodin však bude polední
přestávka.
Dětské oddělení bude otevřeno v pondělí a ve středu od
8.00 do 12.00. V pátek 31. 12. bude zavřené.

Václav Erben
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11. listopadu byly do hrobu v rodném Náchodě uloženy
ostatky spisovatele Václava
Erbena (zemř. 19. 4. 2003).
Autor, proslulý zejména de-tektivkami a historickými
romány, často zajížděl na
Broumovsko a pozornost mu
věnoval i ve svém díle. Na
Broumovsku se odehrávají některé z příběhů jeho poslední
knížky O strašidlech (Olympia
2002) a její závěrečná scéna
probíhá za úsvitu na ochozu
kaple na Hvězdě. Na poválečné Broumovsko umístil svůj
první román, který napsal na
základě stipendia literárního
fondu koncem 50. let. V době
svého vzniku však nemohl vyjít
a publikován nebyl dosud. Pro vzpomínky na jeho přátelskou
náklonnost a pro literární obraz kraje Václav Erben trvale
zůstává mezi námi.
Jan Meier

foto:Václav Erben při setkání se čtenáři broumovské knihovny v září
roku 2002.

Přehled plesů pořádaných v Broumově v sále
NA STŘELNICI v roce 2005

15. 1. 2005 Ples města Broumova a Českého svazu žen
29. 1. 2005 Ples sportovců - TJ Slovan Broumov
5. 2. 2005 Ples tanečních kursů
12. 2. 2005 2. Country bál města Broumova
19. 2. 2005 Ples a.s. VEBA Broumov
19. 3. 2005 Tradiční Sparťanská merenda
Petr Cirkl, oddělení kultury

VÁNOCE JIŘÍHO ŠKOPKA

Jaroměřský výtvarník, akad. mal. Jiří Škopek, je broumovské
veřejnosti jistě dobře znám nejen svými obrazy, ale i celou řadou
dalších aktivit. Tentokrát se nám představí návrhy pohlednic
s motivy našeho regionu. V adventním čase budou, jak jinak, převažovat motivy zimní nebo přímo vánoční a jsme-li v Broumově,
chybět pochopitelně nemohou originální předlohy známých pohlednic s vyobrazením kláštera a Hvězdy. K vidění bude i keramický betlém, vytvořený autorem ve spolupráci s dcerou Markétou.
Prostřednictvím ilustrací také nahlédneme, jak vypadají Vánoce
v Antarktidě, kterou malíř několikrát navštívil. Řada věcí z autorovy dílny (pohlednice, papírový betlém, publikace) bude na místě
k zakoupení a vyloučeno není ani drobné překvapení.
Výstava bude přístupná ve výstavní síni Muzea Broumovska
v prvním patře kláštera ve dvou adventních víkendech, 4.–5. a 11.
–12. prosince od 9 do 15 hodin. Mimo tyto dny je pak návštěva
možná po předchozí domluvě na tel. č. 491 522 185. Muzeum
Broumovska srdečně zve širokou broumovskou veřejnost!
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Otevřený dopis ministryně zdravotnictví
občanům Broumovska
Vážená paní starostko,
Vážení občané Broumovska,
dovolte mi, abych Vás oslovila prostřednictvím těchto
řádek, když osobní návštěvu u Vás musím, bohužel, kvůli
pracovnímu vytížení přinejmenším na několik týdnů odložit. Jistě jste se každý z Vás už dávno dozvěděl, co jsem
před časem u Vás, na neoficiální večeři v restauraci U rytíře,
měla prohlásit. Věřte mi však – je to pomluva. A nehorázná!
Vůbec nechápu, jak si něco takového ti dva novináři ze dvou
místních novin mohli dovolit?!
Pravda, někteří moji přátelé mě už před časem upozorňovali, ba varovali, že se na mne v rámci kampaně před
volbami do krajských zastupitelstev a do Senátu něco škaredého chystá. Žila jsem však přesto v jistotě. Mám čisté
svědomí, tak co…?
Zdá se však, že jsem věci důkladně nezvážila. Nakonec,
stejně by mě ani ve snu nenapadlo, že by na mne mohl být
udělán takový podraz, jaký udělán byl. Že by mohlo jít o tak
nehorázný výmysl, o konstrukci, vytvořenou na dvou, spolu
nesouvisejících konverzačních dialozích, navíc při naprosto
volné zábavě u večeře.
Když si v této souvislosti uvědomím, jakou úlohu sehrávají sdělovací prostředky v dnešním globalilzovaném
světě, když uvážím rychlost jimi šířených informací i to, že
většina z nás bere jejich slova a obraz naprosto vážně, pak
mě přepadá děs a hrůza z toho, jací lidé (a k jakým cílům)
mohou také někdy používat jejich mediální sílu. Představa,
že se mezi celou řadou konkrétních a profesionálně bezvadných žurnalistů, z nichž mnohé osobně znám, může objevit
někdo s úmysly farizeje, člověk s dvojí tváří, který licoměrně
podsouvá lidem takovéto pomluvy, mne bere víru v lidi
a veškerý životní optimismus.
Dost však nářků. Svět je prostě i takovýto a já jsem s tím
asi měla počítat. To, že to neumím, že jsem se to až dosud
nestihla naučit, to mne neomlouvá. Ovšem na druhé straně
nic neomlouvá ani čin oněch dvou „takynovinářů“, kteří
se oné falešné „informace“ a zároveň i zjevně zlovolné pomluvy dopustili. Proto nyní zvažuji, že vůči nim využiji všech
dostupných opravných prostředků, které nabízí náš právní
řád. Zvažuji současně, že stejně budu postupovat vůči vydavatelům tisků, kteří je zaměstnávají a že budu žádat nejen
veřejnou omluvu, ale i finanční odškodnění. Umožní-li mi
cesta práva obojího dosáhnout, věnuji celou částku, až do
posledního haléře, broumovské nemocnici a jejímu řediteli
vystavím plnou moc na použití těchto peněz ve prospěch
tohoto zařízení, ve prospěch pacientů a tím i občanů celého
Broumovského výběžku.
Nejde mi přitom o pomstu. Jde mi o to, aby po zásluze
bylo potrestáno zlo, které do mých úst vloženou pomluvou
poškodilo nejen zdravotníky broumovské nemocnice, ale
i zdravotníky celkem, které poškodilo všechny korektní
a slušné novináře. Celý svůj dosavadní profesní i politický
život jsem se potýkala s nejrůznějšími nešvary ve svém okolí,
a proto jsem se rozhodla, že se nevzdám ani tentokrát.
Zdraví Vás Milada Emmerová, ministryně zdravotnictví

Konec starých časů

Nezávislé Broumovské noviny (BN), měsíčník vydávaný
bývalým starostou a místní organizací ČSSD, se pustily
do kritiky současného vedení radnice, přičemž se vůbec
nejedná o kritiku konstruktivní. Populistický levičácký publicistický styl v rubrice Proslýchá se se mísí s konstruováním
umělých kauz. Články stínového starosty bakaláře France
překvapují neúnavnou palbou do všech stran. Sládkovská
antisystémovost a snaha říkat lidem to, co chtějí slyšet, se
ovšem nedá dělat do nekonečna.
BN přinesly i pseudovědecký článek, který kritizuje odkaz
Emericha Ratha a hází příznivce E. Ratha do jednoho pytle
s autory projektu oživení Broumovska. Ach jo, komunistická schémata myšlení, třídní boj, jsou stále v nás! Autor
patrně nechápe, že ve svobodné společnosti si všechny ideové směry a konání jednotlivců mohou konkurovat, a ačkoli
je někdo konzervativec, druhý ekolog a třetí liberál, nikdo
z nich nemá právo odsuzovat konání nikoho z nich, pokud
to neporušuje jeho práva a svobody. Pokud se někomu nelíbí Rath, může si vymyslet něco jiného. Projekt E. Ratha není
doposud financován z veřejných rozpočtů, je to soukromá
věc! Pokud chce pan Otte zviditelnit činovníky dělnického
hnutí, příslušníky katolického kléru či bojovníky za volební
právo žen, bude to také jeho záležitost a já ho za to nebudu
kritizovat.
Mám dojem, že BN neslouží k informování občanů
o dění ve městě, nýbrž k šíření polopravd a pololží a jiné propagandistické činnosti starých kádrů, kteří nějak nemohou
unést fakt, že staré dobré časy jsou již pryč.
Váš zastupitel, Jan Ulllwer

Oznámení o změně cen vodného a stočného
na rok 2005
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., projednalo dne 4. 11. 2004 kalkulaci
cen vodného a stočného na rok 2005 a vyhlašuje od 1. 1.
2005 nové ceny vodného a stočného:
Vodné
– 20,50 Kč/m³
Stočné s ČOV
– 17,00 Kč/m³
Stočné bez ČOV
– 6,13 Kč/m³
K cenám se připočítává DPH ve výši 5 %.
Důvodem změny cen jsou především zvýšené náklady na
energie a pohonné hmoty. Zvýšení ostatních nákladových
položek je do výše předpokládané inflace – tj. do 2,0 %.
Přesto nová cena je pod celostátním průměrem roku 2004
a patří i nadále k těm nejnižším v České republice.
Fakturace za období přecházející přes 1. 1. 2005 bude
provedena poměrem doby staré a nové ceny, popř. je možné nahlásit stav vodoměru k 1. 1. 2005 na příslušné územní
provozní středisko.
S kalkulací ceny je možné se seznámit v sídle společnosti
nebo na internetových stránkách společnosti www.vakna.cz

Vyhodnocení 5. ročníku
Literární soutěže Komenďáčku,
školního časopisu Masarykovy ZŠ v Broumově,
za školní rok 2003–2004.
1. kategorie
1. Petra Minaříková
2. Petra Kašparovská
3. Daniel Procházka
Pavla Mádrová
Anna Blažková

1.–5. ročník
5.B
Básničky a pohádka
Modrý dub
5.B
O zatoulaném štěňátku
3.B
Básnička
3.B
Básnička
3.B
Básnička

2. kategorie
1. Petra Dítětová 7.A
2. Adam Just
Pavel Kostomlatský
3. Andrea Bitnarová
Michal Zadrobílek
Andrea Hrubešová

6.–7. ročník
Ideální homo sapiens
7.C
Ideální dívka
7.B
Ideální dívka
7.C
Byla slečna z …
7.A
Ideální dívka
7.B
Životopis toxikomana

3. kategorie
8.–9. ročník
1. Jan Hamerský
9.B
Psí sobota
2. Kristýna Teichmanová 9.B
Můj pohled z okna
3. Jakub Joudal
9.B
Pohled z okna
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Ulita v prosinci
SVĚTLO ADVENTNÍHO ČASU
– zapálení svíčky na adventním věnci v altánu ve Schrollově parku v Broumově
– každou adventní neděli (28. 11., 5., 12. a 19. 12.) vždy od
16.30 hodin
VÁNOČNÍ DEKORACE
– akce pro děti od 2. třídy ZŠ, výroba vánočních dekorací
na stěnu nebo svícnu
– v sobotu 4. prosince od 9 do 12 hodin v Ulitě
PEČENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ
– akce pro děti
– v sobotu 11. prosince 9–12.30 nebo 14–17.30 hodin
v Ulitě
OD MARTINA PO TŘI KRÁLE
– výstava dětských výtvarných prací ve výstavním sále staré
radnice
– od 13. do 22. 12., vernisáž se koná v pondělí 13. 12. od
10 hodin

V 5. ročníku Literární soutěže Komenďáčku bylo posuzováno celkem 21 dětských prací. Práce hodnotila porota
v tomto složení: paní uč. Jitka Kleprlíková, Věra Kopecká,
Soňa Macková, Marie Doláková a Eva Kučerová.
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcné ceny od
SRPDŠ Masarykovy ZŠ v Broumově.

Aerobic

Poděkování voličům

Děkuji voličům, kteří nepodlehli blbé náladě a v krajských volbách podpořili koalici ED, VPM, SOS – Volba pro
kraj. Tato koalice získala přesně 5 % hlasů a pětiprocentní
hranice, která je nutná pro získání mandátů, byla překročena o pouhé 3/4 hlasu. Záleželo tedy na každém hlasu
– kdyby některý ze 7108 voličů Volby pro kraj zůstal doma,
dopadla by tato koalice jako nejmenší vládní strana. Koalici
VPK bude v krajském zastupitelstvu reprezentovat ing. Václav Ludvík a MUDr. Zdeněk Fink.
Speciální dík patří našim broumovským 185 voličům.
Za Volbu pro kraj, Jan Ullwer

23. listopadu 2004 v broumovské hale proběhlo tradiční sobotní podzimní cvičení aerobicu, které organizuje
ASPV – odbor aerobicu.
Pro letošní podzimní cvičení jsme si pozvali hosta až ze
Dvora Králové. Byla jím cvičitelka Iveta Čechovská. V její režii proběhly první dvě hodiny – taneční aerobic a cvičení na
stepech. Obojí bylo velmi svižné a temperamentní. Závěrečná posilovací hodina byla vedena naší cvičitelkou Markétou
a cvičitelem Pepou. Nechyběly opět oblíbené ochutnávky
zdravých salátů a výborných čajů. Příjemné odpoledne prožilo více než 40 cvičenců.
Děkujeme správci haly Janu Krtečkovi za ochotu a pomoc
při realizaci této akce.
Za ASPV – odbor aerobicu Miluše Schejbalová
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JUDO CLUB BROUMOV

v broumově

Dne 2. 10. 2004 se konalo v Ostravě Mistrovství České
republiky družstev starších žáků v judu. Za oddíl SKP Jičín
hostoval ve váze do 55 kg Ladislav Záliš. Svým vítězstvím
přispěl k získání zlaté medaile.
Pořadí oddílů :
1. SKP Jičín
2. Litoměřice
3. Jihlava
Dne 16. 10. se v Novém Bydžově konala Katana mláďat, mladšího a staršího žactva.
mláďata:
do 23 kg 1. Rajnohová Kateřina
mladší žactvo:
do 30 kg 2. Pohlová Hedvika
do 42 kg 2. Židová Eliška
5. Vejrostová Lucie
do 46 kg 3. Sedláček Tomáš
starší žactvo:
do 46 kg 3. Němečková Michaela
do 60 kg 3. Nouza Zdeněk
Dne 16. 10. Ještětský Pohár dorostenci a dorostenky. Ve
váze do 55 kg Ladislav Záliš vybojoval 3. místo. Ve váze do
44 kg Eva Němečková 3. místo.
Dne 31. 10. Velká cena Mladá Boleslav.
starší žactvo:
do 48 kg 4. Němečková Michaela
do 50 kg 2. Sokol Miroslav
do 55 kg 1. Záliš Ladislav
dorost:
do 44 kg 3. Němečková Eva
do 55 kg 2. Záliš Ladislav
do 66 kg 4. Žid Jan

Sbírka medailí

Hezkou sbírku cyklistických medailí přivezla do Hejtmánkovic Pavlína Raková, jezdící za tým Scania – VellaApache Kolín v kategorii kadetek. Na silničním mistrovství
republiky v Dobříši 4.–8. 8. 04 vybojovala v časovce jednotlivců bronz, v časovce dvojic zlato a v silničním závodě
s hromadným startem další bronz, a to i přes opravu defektu.
Výsledek je o to cennější, že na Mistrovství republiky
horských kol 17. 7. 04 v Moravské Třebové skončila těsně
druhá.
Ve stínu těchto kvalitních výsledků zůstávají její další
letošní úspěšná vystoupení:
v Českém poháru horských kol obsadila celkové 6. místo
(první tři místa obsadily Slovenky), v silniční vrchařské lize
středečního poháru startovala v kategorii žen a obsadila
3. místo, vyhrála Krkonošský pohár horských kol, suverénně obhájila loňské prvenství v BP Lumen Cupu 2004.
Současně v letošním ročníku Rallye Sudety obhájila 1. místo z loňského ročníku, když trať „malých Sudet“ (36 km)
zajela za 1 hod 32min.
Věřím, že její jméno budeme brzy vyslovovat v souvislosti s reprezentací ČR. Přejme jí pevné zdraví a stálou chuť
vítězit.
J.R.
MUSCHERS CLUB METUJE

Ve dnech 22.–23. 1. 2005 pořádá sportovní klub
MUSCHERS CLUB METUJE závody psích spřežení
JANOVIČKY 2005.
Závod je zařazen do seriálu závodů mistrovství ČR.
Bližší informace o závodu Vám podá:
Josef Joudal
Penzion ANDREA
Janovičky 36
tel.: 491 523 656
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Zubní pohotovost
v prosinci 2004

4. a 5. 12. 2004

MUDr. Libor Kapitán
5. května 14, Meziměstí
491 582 381
11. a 12. 12. 2004
dentista - Bc. J.N. Ogriščenko
ZS VEBA - Olivětín, Broumov
491 502 425
18. a 19. 12. 2004
MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS VEBA - Olivětín, Broumov
491 502 425
24. 12. 2004
MUDr. Libor Kapitán
5. května 14, Meziměstí
491 582 381
25. 12. 2004
MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109, Teplice nad Metují
491 581 394
26. 12. 2004
dentista - Bc. J.N. Ogriščenko
ZS VEBA - Olivětín, Broumov
491 502 425

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

