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tohoto čísla si trochu ulevíme od ostrostřelců, neboť se nám do
redakce dostal zajímavý materiál, který je možné brát jako drobný
aktuální příspěvek k 60. výročí konce druhé světové války, které si
v tomto roce připomínáme.
Předválečný rodák z Hejtmánkovic, pan Harry Marks, sepsal
u příležitosti sedmistého výročí obce Hejtmánkovic vzpomínku
na krátké, ale dramatické období svého života. Při své návštěvě
Broumova v říjnu 2004 předal jeden její výtisk panu Karlu Bůnovi,
požádal ho o překlad a dal souhlas se zveřejněním v Broumovském zpravodaji. Text pak prošel závěrečnou úpravou v Muzeu
Broumovska, kde byl také opatřen touto krátkou předmluvou
a ilustračními fotografiemi. Jméno pisatele zní místně netypicky,
ale co se týče příjmení, v dobovém seznamu majitelů hejtmánkovických usedlostí se vyskytuje dokonce třikrát. Pan Marks ovšem
v textu vypráví o svém otci, starostovi Hejtmánkovic v letech 1938
– 45. Tím byl prokazatelně Richard Kahler. Muži tohoto jména
se v Hejtmánkovicích vyskytovali rovněž tři a k jejich odlišení se
používalo přezdívek. První z nich byl vlastníkem statku při hlavní
silnici na Náchod (dnes zde sídlí LUTOMA), říkalo se mu tedy
„Stroßa Kohler“, což lze přeložit snad jako „Kahler od silnice“.
Tato výrazná osobnost byla mimo jiné i senátorem pražského
parlamentu a odtud držel i druhou svou přezdívku „Senater Kahler“. Protože Hejtmánkovice se mohly pyšnit ještě jedním senátorem – Antonem Justem, byla v té době Broumováky celá vesnice
obecně zvána jako senátorská, dnes bychom tedy asi řekli „Senátorov“. To jsme ovšem odbočili. Druzí dva Richardi Kahlerové,
shodou okolností majitelé protilehlých statků ve středu obce, byli
hejtmánkovickými rozlišováni jednoduše podle své postavy na
dlouhého a malého Kahlera. Starostou obce se za Henleinovu
stranu před válkou stal „malý Kahler“, majitel statku č.p. 59–60.
Již jeho otec, Franz Kahler, dlouholetý člen představenstva obce,
se významně a pozitivně angažoval v mnoha aktivitách, povznášejících hospodářský a kulturní život nejen v Hejtmánkovicích, ale
s přesahem i v širokém okolí. I jeho syn Richard byl prý rovněž
člověkem velmi hodným, ochotným komukoli a kdykoli pomoci
radou i činem. Pokud tomu tak bylo – a není důvod nevěřit –, pak
se ovšem zapletl velmi nešťastně. Má-li někdy život tendenci brát
na sebe absurdní podobu, pak minulé století k tomu vytvořilo přímo živnou půdu a uváznout v ní bylo často snazší, než kýchnout.
Většina z nás to ostatně poznala na vlastní kůži.
V Německu vyšlé monografii Hejtmánkovic na stejné období,
jako syn starosty, pan Marks, vzpomíná i dcera podle všeho téhož
Richarda Kahlera Luisa. Ovšem ona se po válce se svou matkou
dostala na nucené práce k českému sedlákovi do Libné, na rozdíl
od tragického osudu matky pana Markse. Tato případná drobná
nejasnost ve jménech a příbuzenských poměrech však není z hlediska obsahu vypravování podstatná. Myslíme si, že otevřené
a nečernobílé (a ty dva přívlastky zdůrazněme, nebývají samozřejmostí) vylíčení doby plné absurdit může být pro naše čtenáře
zajímavé. Pokud žije ještě někdo, kdo se na mladého Harryho
pamatuje, třeba ze vzpomínané rodiny olivětínského pekaře Suka,
budeme rádi, ozve-li se nám.
Výše zmiňovaná Luisa si prý dodnes vybavuje prorocká slova
svojí babičky, když při svážení úrody o žních roku 1945– kdy sice
o osudu českých Němců bylo rozhodnuto, oni to však zatím jen
nejasně tušili - zastavila koně a k dětem pravila: „Nemůžou nás
vyhnat, jsme tu doma, narodili jsme se tu; ale pamatujte si, udělají-li to přesto, budete to svým dětem vypravovat a jim to bude znít
jako pohádka.“ Tak se do jedné takové, v podání pana Markse,
zaposlouchejme; otiskujeme ji na pokračování od příštího čísla,
z důvodu obsáhlosti.
Karel Franze, Muzeum Broumovska
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Rada města dne 1. 12. 2004
č. 54

•Koncepce školství
RM doporučuje ZM schválit záměr
vytvoření jediného právního subjektu
Základní školy Broumově.
•Návrh rozpočtových změn
RM schvaluje změnu účelu poskytnutí grantu pro o. s. Křinické prameny
dle předložené žádosti ze dne 26. 11.
2004.
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové změny roku 2004, s navýšením rozpočtu o 34 744 900 Kč, dle
předloženého návrhu.
•Návrh rozpočtového provizoria
RM doporučuje ZM ke schválení
návrh rozpočtového provizoria města
Broumova pro rok 2005.
•Obecně závazná vyhláška č. 5/2004
RM doporučuje ZM vydání Obecně závazné vyhlášky č. 5/2004, kterou
se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška č. 1/2003 O místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
•Počet zaměstnanců obce pro rok
2005
RM schvaluje pro rok 2005 celkový
počet zaměstnanců v obecním úřadu
v počtu 73.
RM schvaluje pro rok 2005 celkový
počet zaměstnanců v organizačních
složkách v počtu 17.
•Organizační řád MěÚ Broumov
RM schvaluje organizační řád
Městského úřadu Broumov s účinností od 1. 1. 2005 dle předlohy.
•Doprava ve středu města
RM doporučuje ZM schválit vybudování závorového systému k regulaci
dopravy v centru města Broumova
včetně rozšíření parkovacích míst
u městského úřadu.
•Postup pro příjímání do DPS
RM schvaluje postup pro pronajímání bytů v DPS Broumov občanům
regionu Broumovska a případně jiným
občanům, kteří nemají trvalý pobyt
v Broumově.
•Majetkové záležitosti
RM doporučuje ZM poskytnutí
slevy ve výši 8 % majitelům podílů na
prodaném domě Broumov I, Masarykova 247, při zaplacení celé kupní
ceny do 90 dnů od podpisu kupní
smlouvy.

•Různé
RM bere na vědomí informace
o prodeji terénního vozidla Suzuki
Vitara SPZ NAJ 01-51.
RM schvaluje udělení pamětních
listů dle navrženého seznamu.
Termín následujícího jednání RM:
středa 22. 12. 2004 od 16.00 hod.

Zastupitelstvo města
dne 8. 12. 2004 č. 23
•ZM schvaluje
1. Program jednání ZM dle návrhu
starostky.
2. Rozpočtovou změnu města
r. 2004 – oprava cisternové automobilové stříkačky LIAZ 101 pro JSDH
Broumov do výše 70 000 Kč.
3. Rozpočtové změny roku 2004,
s navýšením rozpočtu o 34 744 900
Kč, dle předloženého návrhu.
4. Rozpočtové provizorium města
Broumova pro rok 2005.
5. Prodej domu v Broumově II,
Soukenická 26, včetně st. p. č. 431
o výměře 374 m2, oboje v k. ú. Broumov, paní Boženě Danihelové, bytem
Broumov II, Soukenická čp. 16, za
cenu 465 380 Kč.
6. 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.
7. 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.
8. Koupi části p. p. č. 620/14
– trvalý travní porost, o výměře 72 m2
v k. ú. Hlavňov za kupní cenu 1 080,Kč.
9. Záměr prodeje p. p. č. 203 – zahrada, o výměře 228 m2 v k. ú. Broumov.
10. Odvod do státního rozpočtu
ve výši Kč 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.
11. Záměr prodeje 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 190
m2, vše v k. ú. Broumov.
12. Prodej st. p. 1333 o výměře 22
m2 za cenu 2200 Kč paní ing. Miluši
Houskové, bytem Broumov, Hvězdecká čp. 302.
13. Předložený „Návrh zadání územního plánu Broumova“ podle § 84 odst.
2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. a §
20 zákona č. 50/1976 Sb.
14. Dohodu o splátkách dluhu na
nájemném a na úhradách za služby
spojené s nájmem bytu č. 5 v domě čp.
34 v ulici Na Příkopech ve výši 46 822
Kč v měsíčních splátkách po dobu 47
měsíců.
15. Příspěvek ve výši 15 584 Kč Východočeské energetice, a. s., Hradec
Králové, na přiložený vodič veřejného
osvětlení ve svazku AES, v souvislosti
s rekonstrukcí veřejného osvětlení
v Dělnické kolonii v Broumově.
16. Zařazení částky ve výši 450 000
Kč, určené na nákup traktoru pro
technické služby, do priorit města na
rok 2005.
17. Dodatek číslo 1 zřizovací listiny
příspěvkové organizace Domova důchodců v Broumově.
18. Poskytnutí příspěvku 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.
19. Zřizovací listinu příspěvkové
organizace Technické služby města
Broumova.
20. Uzavření smlouvy o poskytnutí
půjčky společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., ve výši 1 410 000
Kč. Půjčka bude použita výhradně
na úhradu výstavby kanalizace v ulici
Hesseliova v Broumově.
21. Poskytnutí půjčky Slovanu Broumov ve výši 100 000 Kč, která bude
splacena do 31. 12. 2005. Půjčka bude
použita výhradně na úhradu výstavby
elektrické přípojky k víceúčelové stavbě
na hřišti Opočenského.
•ZM vydává:
1. Obecně závaznou vyhlášku
č. 5/2004, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška č. 1/2003
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
2. Obecně závaznou vyhlášku
č. 6/2004 O podmínkách k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.

•ZM ruší:
Své usnesení z jednání ZM č. 20 ze
dne 8. 9. 2004 ve věci schválení prodeje domu Broumov II, Soukenická
čp. 26, včetně st. p. č. 431, o výměře
374 m2, manželům Čeplovým, bytem
Broumov II, Soukenická 3.
•ZM souhlasí:
S poskytnutím slevy 8 % z kupní
ceny podílů prodané nemovitosti
Broumov I, Masarykova 247, při zaplacení celé kupní částky do 90 dnů
od podpisu kupní smlouvy.
•ZM ukládá:
1. Finančnímu výboru ve spolupráci s odborem životního prostředí
provést kontrolu účtovaných nákladů
v roce 2002, 2003 a 2004 fakturovaných Městu Broumov firmou Scheele
Bohemia, s. r. o.
2. Pracovní skupině pro koncepci
výchovně vzdělávací soustavy města
Broumova předložit do únorového
jednání zastupitelstva limity sloučeného subjektu Základní školy v Broumově.
•ZM doporučuje:
Radě města uzavřít nájemní smlouvu s p. Včelišem k účelu, který byl
zastupitelstvu města představen, po
předložení podnikatelského záměru
a finančního zajištění projektu.
•ZM zamítá:
Návrh obcí na krytí ztráty na nově
zřízených linkách Adršpach – Teplice
nad Metují – Meziměstí – Broumov
a zpět v sobotu dopoledne a v neděli
odpoledne.
•ZM neschvaluje:
Vybudování závorového systému dle
předložené studie k regulaci dopravy
v centru města Broumova včetně předcházejícího rozšíření parkovacích míst
u MěÚ.
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Společné jednání zastupitelstev obcí Broumovska
Poslední listopadový den letošního roku se na sále Střelnice v Broumově sešla
zastupitelstva obcí, které jsou členy Dobrovolného svazku obcí (dále DSO) Broumovska: Adršpachu, Božanova, Broumova, Hejtmánkovic, Heřmánkovic, Hynčic, Křinic, Martínkovic, Meziměstí, Otovic, Šonova, Teplic n. Metují, Vernéřovic.
Toto „Valné shromáždění“ obcí bylo svoláno, neboť před závěrečným schválením
v jednotlivých zastupitelstvech je Program rozvoje Broumovska. Doba sestavování pětiletých plánů a jejich plnění je pryč. Nikdo obcím nepředepisuje, jak
mají postupovat ve svém rozvoji. Je tedy možné, aby jednotlivá zastupitelstva
pracovala s výhledem čtyř let, tj. jednoho volebního období nebo volebního programu. Aby každá obec viděla jen potřeby svých občanů a rozhodovala v rámci
svého katastrálního území. Na jaře 2003 DSO rozhodl o zpracování Programu
rozvoje jako rozvojového dokumentu pro Broumovsko. Dokumentu, na jehož
základě bude hledána shoda v území, shoda mezi samosprávami, podnikateli,
státní správou i občanskými spolky, jak se má území Broumovska rozvíjet, co je
jeho prioritami.
Na společném jednání zastupitelstev vystoupila se svým příspěvkem např.
paní Dostálová z Centra evropského projektování Královéhradeckého kraje, která názorně předvedla, jak by mohly být některé cíle uvedené v Programu rozvoje,
zpracovány do podoby projektů, které by se ucházely o financování ze zdrojů
mimo rozpočty obcí. Zajímavé bylo vystoupení předsedy Spolku pro obnovu
venkova a starosty obce Bělotín pana Kavaly, který kromě jiného mluvil o svých
zkušenostech s „domlouváním“ obcí o tom, co je spojuje. Zasloužený potlesk
sklidil pan Školník z firmy Hobra-Školník a zástupce Podnikatelského klubu se
svým příspěvkem „Dohoda pro Broumovsko“, v němž představil svůj návrh další
práce s rozvojovým dokumentem. Věřím, že jednotlivá zastupitelstva obcí na začátku roku 2005 program rozvoje Broumovska schválí. Je totiž nejvyšší čas. Kdokoliv uvažuje o tom, že by se chtěl svým projektem ucházet o získání finančních
prostředků z fondů Evropské unie, získá „body navíc“, když bude moci uvést, že
jeho projekt má oporu v rozvojovém dokumentu regionu. Na začátku prosince
za mnou byla zástupkyně agentury, na kterou se obrátil jeden broumovský podnikatel, aby připravila jeho projekt. A tato paní po mně chtěla předložit koncepci
rozvoje turistického ruchu v Broumově a rozvojový dokument města.
Končí základní část prací na rozvojovém dokumentu Broumovska. Jako předsedkyně DSO děkuji všem, kdo byli ochotni věnovat svůj čas, své znalosti a zkušenosti tomu, aby Broumovsko rozvojový dokument mělo. Nikoliv jako soubor
„zbožných přání“ starostů zpracovaný profesionální firmou. Ale jako dokument,
na jehož zpracování se podílela veřejnost – občané. Děkuji členům jednotlivých
pracovních skupin a koordinátorům těchto skupin, i když je nebudu vyjmenovávat. Zpracovávali SWOT analýzu i návrhovou část. A scházeli se v řídicí skupině,
která celé zpracování časově i věcně usměrňovala. Děkuji paní Mikulecké, koordinátorce DSO, Janě Rutarové z infocentra a Radce Vlachové z Podnikatelského
klubu, za administrativní práce. Děkuji všem studentům Gymnázia i dalším
občanům, kteří roznášeli a zpracovávali dotazníky. Děkuji všem zastupitelům,
kteří věnovali čas projednání a kteří přemýšlejí o tom, co naše jednotlivé obce
přesahuje a spojuje.
Začínají práce další: na prioritách, na realizaci. Takže se ptám: kdo má zájem
o tuto práci, kdo chce pomoci hledat „Dohodu pro Broumovsko“? Kdo chce
osobně ovlivnit rozvoj Broumovska? V nejbližší době bude každá obec DSO hledat občany, kteří by ji zastupovali v rozšířené pracovní skupině (asi celkem 40
lidí) tak, aby své zastoupení měla opět samospráva, podnikatelé, veřejné správa
i spolky. Pomůžete?

Libuše Růčková, předsedkyně DSO
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Praemium Bohemiae 2004 do Broumova!

Dne 4. prosince 04 na státním zámku Sychrov u Turnova
došlo k slavnostnímu vyhlášení cen udělovaných nadací Bohuslava Jana Horáčka Českému ráji. Od roku 2001 Nadace
udílí ceny studentům, kteří se v daném roce úspěšně účastnili mezinárodních olympiád.
Mezi oceněnými studenty byl letos i bývalý žák broumovského gymnázia, nyní student Matematicko-fyzikální fakulty
Univerzity Karlovy v Praze, Matouš Ringel. Zlatou medaili
a s ní spojenou cenu Praemium Bohemiae 2004 obdržel za
získání zlaté medaile na mezinárodní fyzikální olympiádě,
která se letos o prázdninách konala v Korejské republice
(město Pohang) za účasti 332 účastníků z 71 zemí.
red.

Poděkování
Děkuji SPOZu při MěÚ Broumov za hezké blahopřání
a dárek k mému životnímu jubileu. Velmi mě to potěšilo.
Jiří Nyškovský, Broumov
Děkuji SPOZ při MÚ v Broumově za blahopřání k mým
85. narozeninám a paní Irence Neumannové za osobní gratulaci.
Zároveň děkuji ČSŽ Broumov a sdružení zdravotně postižených za blahopřání. Moc mě to potěšilo.
Níčová Růžena
Ráda bych poděkovala paní Horákové ze SPOZu při
MěÚ v Broumově za blahopřání a dárkový balíček k životnímu jubileu mého otce, pana Vasila Fehera.
Hana Špreňarová

Řádková inzerce

•Pronajmu byt 1,5 + 0 v rodinném domě v Broumově
IV. Informace na telefonním čísle 491 523 421.
•Pronajmu byt 2+1, I. kategorie. Volný od 1. 3. 2004.
Telefon 495 593 934.

KRONIKA

Začít společný život se rozhodli snoubenci:
Irena Novotná a Tomáš Vyhnálek
Přejeme do manželství jen to nejlepší.
30. listopadu bylo v obřadní síni Městského úřadu
v Broumově předáno 13 bronzových, 13 stříbrných a tři
zlaté medaile prof. MUDr. Jana Jánského za bezplatné
odběry krve občanům Broumova a Broumovska. Slavnostního aktu byli přítomni zástupci ČČK, ředitel nemocnice v Náchodě, paní starostka JUDr. Libuše Růčková a členky SPOZU. Hudebním pozdravem potěšily
žákyně ZUŠ. Všem dárcům krve přejeme pevné zdraví
a pohodu v osobním životě.

Rozloučili jsme se s:
Vlastou Čtrnáctou
Jiřím Svobodou
Jaroslavou Kalousovou
Bohuslavem Jirušem
Jarmilou Hruškovou
Josefem Metznerem
Josefem Novákem
Oldřichem Vydrou

Elizabeth Seibertovou
Jiřím Mrkousem
Klárou Antošovou
Štefanií Záleskou
Věrou Koldrtovou
Vlastimilou Vohralíkovou
Ludmilou Kubrovou

Za SPOZ: N. Burdychová – matrikářka

Zápis do prvních tříd

Zápis dětí do prvních tříd ve všech
broumovských školách proběhne
ve čtvrtek 3. února 2005 od 13 do 17 hodin.
Rodiče nechť s sebou přinesou rodný list dítěte
a svůj občanský průkaz.

Gymnázium Matouše Ringela?

Zdá se vám titulek nějaký divný? Ještě jste tento název
neslyšeli? Co není, jednou může být. Třeba za dvacet, třicet
či více let. Matouš Ringel, dnes již bývalý student Gymnázia
Broumov, získal v roce 2003 stříbrnou medaili na Světové
fyzikální olympiádě na Tchajwanu. V letošním roce na svůj
úspěch nejen navázal. V jihokorejském Pohangu získal totiž
zlatou medaili. Byl jsem na posledním zasedání Rady města
Broumova pověřen Matoušovi oficiálně za město na stránkách tohoto zpravodaje poděkovat. Přeji tímto Matoušovi
jménem Rady města Broumova i jménem svým mnoho
dalších úspěchů jak při studiu, vědeckém bádání, tak samozřejmě i v osobním životě. Současně bych chtěl poděkovat
za vzornou reprezentaci města Broumova. Na závěr dovolte
jednu malou osobní poznámku. Učil jsem Matouše čtyři
roky český jazyk a zeměpis. Mohu říci, že komunikace s Matoušem byla často zážitkem, mám v živé paměti, jak v prvním ročníku, kdy se většina studentek pohybovala mezi Stanislavem Rudolfem a dívčími románky, zarputile diskutoval
o načteném díle Dostojevského či Tolstého, nebo dodnes
vidím na tabuli náčrty, ve kterých měl stručně a jednoduše
vysvětlit zatmění měsíce. Mám pocit, že odbornému čtyřicetiminutovému výkladu rozuměl nakonec jen on sám. Ještě
jednou, Matouši, blahopřejeme.
M. Kulhánek

Co je nového v bezpečnostní oblasti

Díky grantu MV budou během první poloviny ledna
předány všem domácnostem ve městě základní informační
materiály. Telefonní číslo MP by se tak mělo stát obecně
známým a v případě nouze skutečně využívaným.
Služba MP občanům zavedením evidence jízdních kol,
podpořená stejným grantem, se již rozběhla a bezpečnostní
stojany na kola (grant KHK) jsou již také nainstalovány,
i když na jejich větší využití si počkáme do jara.
MP má nového vedoucího strážníka, pana Františka
Hornycha. Dochází ke změně rozpisu služeb, přibude odpolední služba a rozšíří se noční služby v problémových dnech.
Každý strážník bude mít mimo jiné přidělen svůj rajon, kde
by se měl objevovat během pochůzek častěji než jinde.
Městský kamerový dohlížecí systém se díky dotaci 600
tisíc z programu Partnerství 2004 rozšířil o jednu ovladatelnou kameru U Dolní brány a obraz i s možností ovládání
byl optickým kabelem doveden na služebnu státní policie.
Čtyři ovladatelné a jednu stálou kameru je tedy nyní možno
aktivně využívat po celých čtyřiadvacet hodin.
A ještě jedna dobrá zpráva: Broumov byl zařazen do
programu Partnerství odboru prevence kriminality MV ČR
i na rok 2005.
Jiří Ringel

Otevření keramické dílny

V úterý 21. prosince v odpoledních hodinách proběhla
v základní škole v Olivětíně malá slavnost. Byla zde totiž za
přítomnosti starostky města paní JUDr. Libuše Růčkové,
člena zastupitelstva města pana Josefa Brahy, zástupců občanského sdružení „Rodiče olivětínským dětem“ a hostů otevřena keramická dílna. V krátkém projevu ředitelka všechny
přítomné přivítala a seznámila je s prací, která předcházela
založení občanského sdružení, zpracování projektu, žádosti
o grant a vyvrcholila otevřením keramické dílny.
Žáci školy potom přednesli básně a pak už následovala
samotná prohlídka dílny s keramickou pecí a prací jednotlivých dětí, neboť dílnu i pec děti nedočkavě vyzkoušely již před
slavnostním otevřením. Tímto vybavením se rozšíří možnosti
smysluplného využití volného času a tím se dá předcházet
i sociálně patologickým jevům mezi dětmi.
Ředitelka školy na závěr vyjádřila naději, že tento první
krok občanského sdružení na cestě spolupráce se školou není
poslední, ale že v brzké době budou následovat další. (red)

Z činnosti ZUŠ Broumov
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ZUŠ zahájila svou pravidelnou činnost 1. září 2004.
Škola musela během prvních měsíců řešit úbytek žáků, který
nastal ve výtvarném, ale i v hudebním oboru, což zapříčinil
zejména odchod žáků na střední školy. V říjnu proběhl velmi
úspěšně náborový výběr na škole TGM.
ZUŠ nezahálela však ani umělecky. Žáci tanečního oboru
a pěveckého oddělení vystupovali doma i v Polsku.
V září organizuje
ZUŠpr vní
mezinárodní
folklorní
přehlíd k u,
které se zúčastnily folklorní souboryz domova
i ze zahraničí.
V říjnu vystupovali žáci pěveckého oddělení spolu s pěveckým sborem
STĚNAVAN na mezinárodní přehlídce pěveckých sborů z celého česko–polského regionu v polských Piesrycích.
V listopadu organizovala ZUŠ hned tři koncerty. Odpolední koncert mladších žáků pro Klub zdravotně postižených
a večer vystoupili v koncertním sále ZUŠ dva mladí umělci
– studenti posledního ročníku JAMU – Zuzana BÉREŠOVÁ
– klavír a Pavel BURDYCH – housle. 18. listopadu se uskutečnil podzimní koncert žáků ZUŠ v koncertním sále. Poslední listopadové vystoupení bylo spolu s Pěveckým sdružením
STĚNAVAN, a to již tradičně na adventní neděli.
V prosinci se ZUŠ, jako každý rok, podílí na řadě kulturních akcí. 7. prosince to byl adventní koncert v kostele sv.
Václava. Poprvé zde vystoupil komorní smyčcový soubor
složený z bývalých žáků ZUŠ Broumov a učitelů ZUŠ.
9. prosince vystoupil flétnový soubor, žáci tanečního
oddělení a folklorní muzika se zpěváky pro seniory v domě
s pečovatelskou službou. A konečně 16. prosince, v rámci
projektu paní ředitelky Beaty HOVORKOVÉ, organizuje ZUŠ
tradiční vánoční koncert na STŘELNICI.
(ZUŠ)
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MĚSTO BROUMOV
JAK S KOMUNÁLNÍMI ODPADY v roce 2005
Kdo platí poplatek za komunální odpad?
•Fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt, bez ohledu na věk a zda se v obci zdržují. Za domácnost, rodinný nebo bytový dům, může být poplatek odveden společným zástupcem.
•Fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (např. rekreační domky, chaty, chalupy a zahrádkářské chaty).
Poplatek za komunální odpad má formu obecní daně!
•V termínu nezaplacené poplatky budou vymáhány od poplatníka formou platebního výměru s navýšením až na trojnásobek. Zákon č. 337/92 Sb., O správě daní a poplatků, dává městu možnost vymáhat neuhrazené poplatky i exekučně.
Ohlašovací povinnost
Poplatníci mají povinnost ohlásit správci daně změny v poplatkové povinnosti, např. změnu bydliště, narození dítětě
nebo změnu vlastnictví stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala,
v kanceláři č. dveří 235 u paní Opatrné (budova I MěÚ Broumov, 1. patro vpravo) nebo telefonicky na č.: 491 504 224.
Výše poplatku
Poplatek za komunální odpad byl stanoven Zastupitelstvem města ve výši 40 Kč na osobu za měsíc, tj. na 480 Kč na
osobu za rok. Poplatek pokrývá skutečně vynaložené náklady na shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Plátce obdrží v lednu roku 2005 vyplněné poštovní poukázky s vypočtenou výší poplatku. Změny a případné opravy neaktuálních údajů budou prováděny průběžně v úředních hodinách v kanceláři č. dveří 235 u paní Opatrné (budova I MěÚ
Broumov, 1. patro vpravo) nebo telefonicky na č.: 491 504 224.
Od poplatku jsou osvobozeny POUZE osoby ve výkonu trestu (po dobu výkonu trestu, trvá-li déle než tři po sobě následující měsíce) a osoby zdržující se mimo republiku (po dobu pobytu mimo republiku, trvá-li déle než tři po sobě následující měsíce). I zde platí ohlašovací povinnost! Dále pak obyvatelé Domova důchodců a Dětského domova v Broumově.
Počet osob

Kč za rok

Počet osob

Kč za rok

l osoba
2 osoby
3 osoby

480,–
960,–
1440,–

4 osoby
5 osob
6 osob

1920,–
2400,–
2880,–

Termín platby
Poplatek za komunální odpad mohou poplatníci platit:
a) jednorázově do 31. 3. kalendářního roku
b) ve dvou stejných splátkách v těchto lhůtách:
– první splátka je splatná do 31. 3. kalendářního roku
– druhá splátka je splatná do 31. 8. kalendářního roku

Způsob platby
1. Přímou platbou k výše uvedeným termínům v pokladně na Městském úřadu Broumov (po předložení složenky!).
2. Převodem na účet města. Uvádějte vždy důsledně údaje uvedené na přiložené složence včetně variabilního symbolu!
3. Složenkou na poště.
V případě, že nebude správně vyplněn variabilní symbol uvedený na složence, nebude možné platbu správně přiřadit
k poplatníkovi.
Pronájem a zakoupení nových nádob
Zájemci o pronájem popelnic a kontejnerů se mohou obrátit na firmu SCHEELE Bohemia, s. r. o., Barvířské náměstí
č. p. 4, Broumov, tel. 491 524 691 nebo 606 632 632.
Jaké máte další povinnosti?
•Odkládat odpad na místech k tomu určených a využít sběrné nádoby (popelnice a kontejnery, igeiltové pytle označené
logem).
•Je zakázáno odkládat komunální odpad mimo místa k tomu určená.
•Vytříděné složky komunálního odpadu odkládat do kontejnerů umístěných na veřejných prostranstvích.
•Fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby (prodejny potravin, restaurace) si musí zajistit likvidaci tříděného
odpadu na vlastní náklady. Na základě písemné smlouvy s Městem Broumov mohou využít případně kontejnery na tříděný
odpad. Zajištění likvidace bude předmětem kontrol.
•PET lahve před uložením do kontejnerů na třídění plastů předem zmačkat (sešlápnout), do kontejnerů na plasty NEUKLÁDEJTE nadměrně znečištěné a nevyprázdněné nádoby.
•NESPALUJTE PLASTY – ŠKODÍTE VLASTNÍMU ZDRAVÍ A ZDRAVÍ VAŠICH POTOMKŮ!!! Při spalování plastů v domácích kotlech vznikají velmi nebezpečné látky, které škodí nejen při vdechování, ale ukládají se i v nejbližším okolí. Takto se
dříve nebo později dostávají do potravního řetězce (zelenina a ovoce ze zahrad) a mohou způsobit například i vznik rakoviny.
•Nebezpečný odpad odkládat na sběrný dvůr ve stanovených termínech nebo při mobilním svozu nebezpečného odpadu
Příjem nebezpečných odpadů na sběrném dvoře vždy v sobotu od 8.oo do 11.oo hod. v těchto termínech:
týden

datum

týden

datum

týden

datum

1.

8. ledna

18.

7. května

35.

3. září

5.

5. února

22.

4. června

39.

1. října

9.

5. března

26.

2. července

44.

5. listopadu

Mobilní svoz nebezpečných odpadů bude proveden v sobotu 21. května 2005 dle rozpisu trasy.
Železná sobota – 21. května 2005.
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Sběrný dvůr

Areál bývalého pivovaru za Hasičským záchranným sborem.
Provozní doba ve dnech středa
14.00–17.00 hodin
sobota 8.00–11.00 hodin (mimo svátky)
Na sběrný dvůr je možné odložit pouze vytříděný odpad – noviny, kartony, velkoobjemový odpad (koberce, linolea,
nábytek), stavební odpad v omezeném množství, nebezpečné složky komunálního odpadu (televize, ledničky, plechovky od
barev apod.) ve výše uvedených termínech!
POZOR! BĚHEM JARNÍCH MĚSÍCŮ DOJDE K PŘEMÍSTĚNÍ SBĚRNÉHO DVORA DO AREÁLU FIRMY SCHEELE
BOHEMIA, s. r. o., BARVÍŘSKÉ NÁMĚSTÍ č.p. 4.
Bližší informace Vám budou včas sděleny v Broumovském zpravodaji a na vývěsních tabulích.
Na sběrný dvůr mohou odkládat komunální odpad pouze občané Broumova, Benešova a Rožmitálu, kteří zde mají
trvalý pobyt. Nelze ukládat odpad vzniklý v souvislosti s podnikáním občanů.

Zpráva o řešení dopravy v centru města
Zastupitelstvo města dne 8. prosince rozhodovalo o tom, zda bude zaveden závorový systém k organizaci dopravy v centru
města Broumova. Hlasování dopadlo tak, že 11 zastupitelů bylo pro, 12 proti. Je dobře, že každý ze zastupitelů hlasoval
buď pro nebo proti. Nikdo se tedy nemůže schovávat za „zdržení se hlasování“.
V minulosti se město, tj. především minulé Rady města, opakovaně zabývalo organizací dopravy v centru města. Tři
členové dřívějších Rad města (p. Košňar, p. Louda, p. Kučera) v průběhu projednávání tématu organizace dopravy v centru
města připustili, že dřívější řešení byla přijímána „zkusmo“, byla nekompetentní – a proto se nedotáhla do konce.
Organizaci dopravy v centru města je podle mého názoru možné rozdělit nejméně na dva rozdílné problémy:
1. vynutitelnost dodržování současného dopravního značení
2. vymahatelnost placení parkovného podle schváleného nařízení města
Město Broumov v minulosti zkoušelo různá řešení, vždy však bez konzultace s odbornou firmou.
A) rekapitulace jednotlivých kroků v tomto volebním období
20. 8. 2003 uložilo ZM finančnímu odboru připravit rozpočtovou změnu k zajištění financování studie dopravy
v historickém centru města
b) 16. 7. 2003 RM vypsala výběrové řízení formou poptávky na zpracování studie dopravy
c) 13. 8. 2003 RM schválila zadat zpracování studie dopravy firmě Cross, s. r. o., Zlín
d) 10. 9. 2003 byla podepsána smlouva se zpracovatelem studie, kterou firma odevzdala na konci ledna 2004
e) v prioritách na rok 2004 ZM schválilo 400 tis. Kč na realizaci I. etapy dopravního systému v centru města podle
výsledků studie
f) 11. 2. 2004 RM schválila zadání prováděcího projektu včetně projednání s dotčenými orgány
g) 21. 4. 2004 bylo ZM seznámeno se studií organizace dopravy v centru města
h) 12. 5. 2004 se seznámila RM s prováděcím projektem a doporučila ZM schválit realizaci výstavby závorového systému v centru města
Dne 9. 6. 2004 se konal seminář Organizace dopravy v centru města Broumova pro veřejnost za účasti zpracovatele
studie. Na základě tohoto semináře RM uložila starostce zajistit, aby městská policie striktně vyžadovala dodržování současného dopravního značení v centru města.
Dne 25. 6. 2004 bylo sedm zastupitelů v Rakovníku, kde závorový systém zavedli. Pro zastupitele, kteří do Rakovníka
nejeli, natočil p. Teichman v srpnu v Rakovníku půlhodinový dokument. Tento záznam byl zastupitelům promítnut na semináři pro zastupitele dne 20. 9. 2004.
Z této rekapitulace bych zdůraznila dvě skutečnosti: když se hlasovalo v srpnu 2003 o financování studie dopravy, bylo
16 zastupitelů pro, tři se zdrželi a nikdo nebyl proti. Jestliže měl kdokoliv ze zastupitelů názor, že doprava v centru není
problém, měl hlasovat proti studii, přesvědčit dalších 11 zastupitelů o tomto svém tvrzení a zamítnout tak zpracování studie v samém začátku. V lednu 2004 zastupitelstvo projednávalo priority, kde byla zařazena částka 400 tis. Kč na realizaci
dopravního systému v centru města (která nebyla v roce 2004 vyčerpána). V diskuzi použití částky k uvedenému účelu
nikdo zásadně nerozporoval. Pro priority hlasovali všichni zastupitelé, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Obdobně byl
projednáván v únoru rozpočet města na rok 2004, kde byla další možnost pro zastupitele odmítnout pokračování realizace studie, což se však nestalo a částka odhlasovaná mezi prioritami zůstala v rozpočtu roku 2004. To píšu pro ty, kdo
kritizují „úporné“ prosazování studie. Na základě těchto usnesení dokládám, že zastupitelé byli dostatečně informováni
o jednotlivých krocích – pokud své členství v zastupitelstvu chápou jako práci a nikoliv jako místo pro předvádění se. Usneseními zastupitelstva jsou pro Radu města, pro místostarostu i pro mě dány mantinely, v nichž se pohybujeme, ale které
také musíme naplňovat.
Pokračování na str. 10
a)
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B) zkušenosti z Rakovníkav broumově
– pro porovnání nezbytnosti vjezdu na náměstí: na náměstí se v Rakovníku nachází obchodní centrum města, dále městský
úřad, Policie ČR, Finanční úřad, Poliklinika, Základní škola a další
– nyní na náměstí přijíždí 1300–1600 vozidel denně (tj po zavedení závory)
– příjmy: 2 400 000 Kč ročně + 250 000 Kč ročně od rezidentů
– poplatky: do 1⁄2 hod. – 10 Kč, za 1 hodinu – 20 Kč, za každou další hodinu – 20 Kč, rezidenti z náměstí – 2000 Kč ročně,
rezidenti mimo náměstí – 5000 Kč ročně.
– závora v provozu 8–18 hod.
•pokud je rozbitá: 10 Kč,
•pokud někdo vjede po 18. hodině a odjíždí druhý den po 8. hodině: 10 Kč,
•pokud zásobování předloží u výjezdu parkovací lístek a současně potvrzený dodací list nebo fakturu, odjíždí bez placení.
C) čísla ze studie dopravy ve městě Broumově
Zpracovatelé studie počítali v Broumově vozidla na konci října a na začátku listopadu 2003 v tyto dny: pondělí, úterý,
středa, čtvrtek, pátek, neděle (nikoliv v jednom týdnu), a to od 6.00 do 18.00 hodin. Jistě víme, že doprava v centru není
problémem v neděli, není problémem v pracovní dny před 7.00 hod. a menším problémem je po 17.00 hod. Naopak je
nutné připomenout, že v turistické sezóně, o Vánocích a podobně počet vozidel velmi narůstá.
Pokud tedy vynechám neděli a soustředím se na počty vozidel mezi 7.00 a 17.00 hod., vychází podle studie následující
průměry:
1) vjezdy vozidel mezi 7.00–17.00 hod. bez rozlišení kategorie
pondělí 1629
tj. průměrně 162,9 za hodinu
úterý
1622
tj. průměrně 162,2 za hodinu
středa
1428
tj. průměrně 142,8 za hodinu
čtvrtek 1709
tj. průměrně 170,9 za hodinu
pátek
1884
tj. průměrně 188,4 za hodinu
Tj. průměrně 165,4 vozidel za hodinu, tj. průměrně 2,7 vozidla za minutu v období, kdy proběhlo sčítání.
V rastru 15 minut na vjezdu do oblasti mezi 7.00 a 17.00 hod. s rozlišením vozidel:
Vozidla osobní ……………….…..
průměrně vjezd 138 za hodinu
Vozidla lehká nákladní …………. průměrně vjezd 20 za hodinu
Vozidla střední nákladní ……..... průměrně vjezd 4 za hodin
Tj. opět průměrný vjezd 2,7 aut za minutu.
2) Průměrná obsazenost lokalit vozidly v klidu – tj. parkujícími vozidly – mezi 9. a 17. hodinou:
• Mírové náměstí vždy v celou hodinu – počet parkujících vozidel:
78, 73, 82, 68, 63, 74, 94, 81, 54 – při počtu přibližně 100 míst současně číslo vypovídá o procentuální obsazenosti náměstí.
• Opočenského ulice:
9.00 hod.
9 vozidel
12.00 hod.
8 vozidel
15.00 hod.
11 vozidel
• Protifašistických bojovníků: 9.00 hod. 4 vozidla
12.00 hod. 5 vozidel
15.00 hod. 8 vozidel
• Obránců míru
9.00 hod. 8 vozidel
12.00 hod. 9 vozidel
15.00 hod. 8 vozidel
Samozřejmě stání vozidel je podle současného dopravního značení možné kolem středu náměstí. Není možné v ulicích
označených jako zóna zákazu stání a všech ulicích, které do této zóny ústí (omlouvám se, tady možná pro stručnost nejsem
terminologicky přesná).
Tyto počty vozidel v klidu by měly vypovídat o reálnosti požadavku na Městskou policii v současné době, aby v počtu
dvou strážníků uhlídala: dodržování zákazu stání v zóně a současně placení na Mírovém náměstí za skutečnou dobu parkování, tj. nikoliv pouze zaplacení za půlhodiny.
Kromě jiných povinností by totiž Městská policie musela být schopná zkontrolovat vjíždějící vozidla (připomínám výše
uvedený průměr 165 za hodinu, ale ani polovinu těchto vozidel, tj. 80 za hodinu, nejsou schopni dva strážníci zkontrolovat). A k tomu kontrolovat, zda jsme ve středu náměstí zaparkovali: za první hodinu, pokud jsme neodjeli za druhou
hodinu, pokud jsme neodjeli za třetí hodinu...
D) uvažované finanční zajištění zavedení závorového systému
1. náklady na vybudování závorového systému
stavební úpravy v oblasti
740 tis. Kč bez DPH
technologie
420 tis. Kč bez DPH
dopravní značení
420 tis. Kč bez DPH
tj.
1 580 tis. Kč bez DPH
U těchto nákladů jsem navrhla zastupitelům uvažovat s návratností 4 roky (tj. za jeden rok započítám pro výpočet návratnosti 400 tis. Kč bez DPH), samozřejmě životnost zařízení je delší.
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2.

3.

náklady na provoz
provozní náklady
300 tis. Kč ročně
mzdové náklady
420 tis. Kč ročně
tj.
720 tis. Kč ročně
Výtěžnost (vycházející z výtěžnosti uvažované ve studii) vozidel/hod. s uvažovaným příjmem 19 Kč/hod. 76 (x19,–)
1440 Kč/hod. tj. 14 400 Kč denně za 10 hodin provozu (v současné době vjíždí průměrně 165 vozidel/hod., toto
číslo je odhadem sníženo na polovinu, uvažováno není s rezidenty a těmi, kdo raději půjdou do centra pěšky).
Při počtu 220 pracovních dnů v roce 14 400,– x 220 dnů – 3 168 000 Kč ročně (na rozdíl od studie vycházím jen
z příjmů v pracovní dny při deseti hodinách denně).
Pro zvažování zastupitelů, jaké poplatky by platili ti, kdo by si zakoupili kartu pro rezidenta, jsem spočítala tyto
údaje (jen pro představu, o jaké denní částky se jedná):
při ceně rezidentní karty
1000 Kč/rok vychází pro rezidenta:
4,50 Kč/ den při 220 pracovních dnech
nebo 2,70 Kč/den při 365 dnech v roce
2000 Kč/rok vychází pro rezidenta:
9 Kč/ den při 220 pracovních dnech
nebo 5,50 Kč/den při 365 dnech v roce
5000 Kč/rok vychází pro rezidenta:

4.

22,70 Kč/den při 220 pracovních dnech
nebo 13,60 Kč/den při 365 dnech v roce

Budu-li počítat se 100 rezidenty (jichž je nyní více), dosáhli bychom při ceně 2000 Kč za kartu příjmu 200 000 Kč
ročně.
Příjmy z parkování v současné době činí přibližně 300 000 Kč ročně.
E) propočet návratnosti
Vycházela jsem z údajů studie a výše uvedené výtěžnosti, která je nižší než, uvádí studie.
Roční náklady:

Odhad výtěžnosti:

pořízení
provoz
nyní příjem

400 tis. bez DPH
720 tis.
300 tis.
3 168 tis. ročně
200 tis. ročně rezidenti
3 368 tis. ročně

Při ročních nákladech
1 420 tis. (bez DPH)
Příjem od rezidentů odhadneme reálně
- 200 tis.
Potřebujeme mít roční příjem
1 220 tis.
Tj. 100 tis. měsíčně, přičemž letos v červenci a srpnu byl příjem z parkovacího automatu 53 tis. a 59 tis. Kč. Takže dosáhnout nejméně 100 tis. příjem měsíčně pokládám za reálné. Tím by se uhradily vložené náklady a dosáhli bychom současných příjmů. Znovu: není započítána DPH.
F) Parkování
Ve zpracované studii dopravy byla vytipována další možná parkovací místa v historickém centru města. Tím není řečeno, že by musela být přesně podle studie parkovací místa zřízena. Proti současné úpravě dopravního značení je studií předpokládáno rozšíření počtu parkovacích míst v historickém centru města (což např. po obvodu Mírového náměstí nebo
na Malém náměstí by bylo možné). Vtip závory je totiž v tomto principu řešení dopravy: potřebuješ do centra na nákup?
Nebo něco zařídit? Můžeš si tam zajet autem. Ale vyřiď si, co potřebuješ, a odjeď. Protože 10 Kč za půl hodiny nebo 20 Kč
za hodinu jsme ochotní zaplatit. Ale 40 Kč nebo 60 Kč za další hodiny předpokládám většinou již nikoliv.
Pro úplnost: průjezd by nebyl zpoplatněn, zpoplatněno by bylo stání. Vlastníci garáží a pozemků by nemuseli platit,
pokud by nechávali stát vozidla „na svém“. Pokud by někdo uvažoval o pěší zóně, musí si být vědom toho, že „pěší zóna“
vznikne umístěním značky zákazu vjezdu. Avšak i do takovéto pěší zóny musí být umožněn příjezd osobám bydlícím, podnikajícím a jejich blízkým. Což by v Broumově znamenalo takový počet vozidel, která by byla oprávněná vjíždět, že by hned
vzniklo podezření, kdo má „strýčka“ na městském úřadu.

Na závěr:
1) Zajímavé je, že i někteří vlastníci či spoluvlastníci nemovitostí hlasovali proti. Intenzita dopravy se projevuje nejen na
stavu komunikací v centru města, ale i na stavu nemovitostí. Doporučuji vlastníkům domů v centru města, aby se seznámili s tím, jak „důkladné“ stavební základy měly v současné době opravované hradby vedle Střelnice, a pak přemýšlet, zda
domy v centru města mají stavební základy takové, aby odolávaly současnému dopravnímu provozu.
2) Domnívám se, že nárůst počtu vozidel v Broumově není u konce, že se bude počet vozidel dále zvyšovat. Svůj článek
jsem začala tím, že organizaci dopravy v centru města je možné rozdělit na problém vynutitelnosti dodržování současného
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dopravního značení a problém vymahatelnosti placení parkovného podle schváleného nařízení města. Jsem přesvědčena, že bez rozumné regulace počtu vozidel vjíždějících
a setrvávajících v centru se město do budoucna neobejde.
Ten, kdo tvrdí opak, musí najít argument proti průměrnému počtu 165 vjíždějících vozidel za hodinu v pracovní
dny v pracovní době, tj. 2,7 za minutu (znovu připomínám
mimo turistickou sezonu, kdy je vozidel ještě víc). Pokud někdo má chuť diskutovat o řešení dopravy v centru města, ať
vždy nejprve odpoví na otázku, co udělá s množstvím aut,
nejen vjíždějících, ale setrvávajících v centru.
3) Zavedení závorového systému bylo kritizováno zleva
i zprava. Levice bude zřejmě argumentovat zbytečně vynaloženými prostředky na studii. Jako obvykle si však nevidí na
špičku nosu. Proč? Znovu doporučuji vrátit se k bodu A)
mého příspěvku, jak dopadala hlasování v zastupitelstvu,
kdy žádný ze zastupitelů neřekl: dopravu v centru města
neřešte, ta není problémem pro toto město. Nebo alespoň
specifikovali zadání pro zpracovatelskou firmu (pokud měli
konkrétní návrh na řešení), protože k tomu jsem zastupitele
rovněž vyzývala. Prostředky na studii nemusely být zbytečně vynaložené, kdyby zastupitelé našli odvahu bez vytáček
realizovat doporučený závěr. V rozpočtu města v letošním
a příštím roce máme na investice částku do 10 mil. Kč.
Takže ten, kdo byl proti závoře, „hodil za hlavu“ příjem pro
město ve výši 1,5–2 mil ročně. Že bychom tuto částku vybrali především od občanů města? Ale milí občané, kdybychom všichni poctivě platili na Mírovém náměstí za dobu,
kterou tam skutečně auto ponecháme odstavené, mělo by
mít město už teď odhadem příjem o 700 tis. vyšší. I pravice
– jeden liberál – v zastupitelstvu zavedení závorového systému kritizovala. Že je to místní daň a že proto závorový systém nepodpoří. Což je líbivá proklamace, ale nic to neříká
o tom, jak řešit 165 vjíždějících aut za hodinu. Pro mě je
to totéž, jako kdyby zelení doporučovali, abychom nechali
auta doma a chodili všichni pěšky.
4) Proč toto vše píšu. Zpracování studie bylo od začátku rozhodované v zastupitelstvu a doporučené dopravní
komisí Rady města. Kdo se chtěl seznámit s fakty (počty
vozidel, nevýhody pěší zóny, postavení Městské policie
atd.), měl možnost. Takže za celou přípravou materiálu
pro rozhodování zastupitelstva je mnoho práce. Ale tuto
práci musí vynaložit i zastupitelé, pokud mají jiný názor
na řešení. V každém případě po roce a půl byl předložen
zastupitelstvu k projednání materiál, k němuž nikdo neřekl,
že by při jeho přípravě bylo na něco zapomenuto. Materiál,
k jehož projednání byla sezvána veřejnost i seminář zastupitelů. Tento svůj příspěvek píšu pro ty, kdo se chtějí seznámit s podklady, na jejichž základě zastupitelé rozhodovali.
Zastupitelstvu byl předložen materiál téměř shodný s tímto
článkem.
5) Potřebujeme závorový systém v centru města? Nepotřebujeme. Pokud budeme všichni (včetně mě) chodit více
pěšky. Pokud nebudeme parkovat tam, kde to není dopravním značením umožněné. Pokud budeme poctivě platit za
parkování. Protože jsme „jen“ lidi, tak toto vše dobrovolně
nedokážeme. Takže jsem zvědavá, jak si v příštích letech vedení města s narůstající dopravou poradí.

JUDr. Libuše Růčková, starostka

Ženy ženám

Ženy ženám připravily předvánoční posezení dne 7. 12.
2004. Nejdříve se hodnotila celoroční aktivita organizace
Českého svazu žen v Broumově a že akcí nebylo zrovna
málo. Činnost organizace je veliká a již na 15. ledna 2005 se
připravuje ples.
Bohaté pohoštění bylo doplněno překvapením, když do
sálu vstoupilo devět členů pěvecké a hudební skupiny pod
názvem „Lhotecké zpívánky“. Harmonika a veselý vozembouch rozezpívaly všechny přítomné ženy.
Do správné vánoční nálady zapadlo předvádění p. Novotné s překrásně zdobenými adventními věnci a vánoční
výzdobou. Ženám se ani nechtělo odcházet z tak příjemné
atmosféry, kterou připravilo 13 členek výboru ČSŽ Broumov.
Dík za setkání!
Všude se najde něco záporného, tak i ženy trápí situace
s věkovým rozsahem členek. Je málo mladých žen. Proto
zveme mladé ženy a mladé maminky, aby se přihlásily do
naší organizace i paní Novotné, prodejna EDA, Broumov
– náměstí. Možná, že se vám bude hodit kurz šití a oprav,
třeba ušití hracích kalhotek pro vaše děti. Nebo co byste
řekly naučit se háčkovat a plést, vyšívat a třeba se něco dozvědět o péči o pleť. Někdy stačí setkání s vrstevnicemi a popovídat si o výchově dětí, vaření a jiných drobných denních
starostech. Vždy se něco nového dozvíte.
Těšíme se na vás!
za ČSŽ Broumov, Zdeňka Martincová

Zákon schválnosti …

Veřejné a s ním spojené slavnostní osvětlení středu
města zazlobilo poprvé 22. 12., kdy po třech hodinách svícení došlo k výpadku. Bohužel se situace i přes vynaložené
úsilí technických služeb opakovala i před a o Štědrém dnu.
Teprve na první svátek vánoční se podařilo odhalit narušený přívodní kabel a spolu s výměnou hlavního jističe přivést
osvětlení k rozumu. Omlouváme se všem za způsobené
komplikace.
Jiří Městecký, ředitel Technických služeb města Broumova

broumovský
vzdělávání
zpravodaj

v broumově

volný čas

Klub milců Broumovska

neformálně oslovuje všechny vnímavé obyvatele a příznivce Broumovska a jejich přátele, kteří mají
rádi historii, přírodu, místopis
nebo mají svůj domov či dobré
přátele v Broumovském výběžku.
Zároveň sdružuje všechny, kteří se
chtějí o tomto kouzelném koutu
naší země něco dozvědět, byli by
ochotni přispěchat s vlastním vyprávěním či zkušenostmi
anebo dokonce pomoci při nějaké užitečné práci při obnově krajinných detailů nebo drobných kulturních památek.
Klub milců Broumovska si vás dovoluje pozvat na další
ze svých večerních setkání v měsíci lednu:
Čtvrtek 13. ledna 2005 v 19 hodin
Dům dětí a mládeže Ulita v Broumově

Broumovští ostrostřelci

Hostem večera bude pan Karel Franze ředitel Muzea Broumovska. Bude vyprávět (a obrázky muzejních exponátů své
povídání zajisté vhodně doplní) o svém pátrání po kdysi
velmi oblíbeném a váženém spolkovém dění v Broumově.
Čtvrtek 27. ledna 2005 od 19 hodin
Dům dětí a mládeže Ulita v Broumově

Putování s Viktorií

Povídání s Vlastimilem Osobou doplněné obrázky o plavbě
na historické plachetnici Victoria patagonským souostrovím s následným putováním po ostrově Chiloé a po národních parcích Patagonie od Torres del Paine po Ohňovou
zemi.
K návštěvě pořadů vás zve a na setkání se těší
Mojmír Poláček (polacek@collegium.cz).

Mikulášská párty před Městským divadlem
v Broumově

V pátek 3. prosince 2004 uspořádalo oddělení kultury
města Broumov společně s kulturní komisí města a ULITOU
Broumov již druhý ročník Mikulášské párty. V letošním roce
se jí zúčastnilo kolem jednoho sta masek Mikulášů, čertů a
andělů. Zájem veřejnosti o tuto akci byl opět stejně veliký
jako v minulém roce. Na náměstí se sešlo několik stovek
dětí s rodiči i prarodiči.
Součástí této akce byl i bohatý kulturní program dětí
z ULITY, kde se především představily taneční kroužky. Celý
program bravurně moderovala Petra Hejpišlová.
Za přípravu celého kulturního programu patří dík především vedoucí tanečního odboru – paní H. Jagošové.
Po 17. hodině navštívil děti skutečný Mikuláš s čertem
a andělem.
Poděkování patří také všem pořadatelům, kteří se na
celé akci aktivně podíleli. Veliký dík patří sponzoru této
akce paní Špačkové z cukrárny na náměstí, která věnovala
příspěvek na zakoupení sladkostí pro účastníky párty. Jako
výborný zvukař se osvědčil pan Zdeněk Hejpišl z Global Radia, který s námi začal pravidelně spolupracovat.
Děkujeme všem rodičům a prarodičům, kteří se podíleli
na výrobě kostýmů a masek. Věříme, že se tato akce stane
tradicí.
Petr Cirkl, oddělení kultury

Všichni se ptají, komu to hrají?
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Tento plakát zvoucí na nedělní taneční odpoledne s Broumovankou mohli naši spoluobčané číst na plakátových tabulích každý měsíc. Byla to akce Senior klubu, kterou obětavě
zajišťovaly vážené dámy – paní Chmelíková, Linhartová, Krtičková a Černá. Pomáhaly jim i paní Lejsková a dnes již zesnulá
paní Sedláčková.
Dne 12. prosince 2004 byla akce Senior klubu poslední.
Nezbývá, než se za Broumovanku se Senior klubem rozloučit a poděkovat za dobrou spolupráci všem, kteří se na této
pěkné zábavě podíleli.
Všem příznivcům naší dechovky však můžeme vzkázat,
že nedělní taneční odpoledne nekončí. Po dohodě s panem
Cirklem z oddělení kultury města Broumova bude tuto
zábavu pořádat sama Broumovanka, neboť každá kapela
může existovat pouze tehdy, když má pro koho hrát. Podle
návštěvnosti je vidět, že příznivců taneční a dechové hudby
je dost a my je rozhodně nechceme zklamat. Jediná změna
bude, že se na plakátech objeví nápis Taneční odpoledne
s Broumovankou.
Termíny budou tyto: 16. 1., 13. 2., 13. 3., 10. 4., 15. 5.
a 12. 6. 2005. O prázdninách bude pauza a v září budeme
pokračovat.
A nyní ještě pár slov o Broumovance. Tato kapela hraje
už celých 20 let. Za ta léta se pár muzikantů vyměnilo, ale
stálý kádr zůstává. Léta všem přibývají a věkový průměr
muzikantů se pohybuje okolo šedesáti let. To znamená, že
mnohým už táhne sedmý křížek. Pravda je, že když chceme
obsadit všechny nástroje, musíme poprosit o výpomoc
kamarády muzikanty z Machova a oni rádi přijedou. Je to
kapelník Machovské dechovky pan Václav Kubeček, pan
Pavel Pohner ze Žďáru nad Metují a Martin Jirman rovněž
z Machova. Na první trumpetu nám přichází pomáhat
nestor všech trumpetistů v okrese pan Josef Langr z Vysoké
Srbské, který už má sedmdesátku dávno za sebou, ale to mu
nebrání, aby do Broumova na zkoušku přijel na kole.
Náš repertoár není jen dechovka. Umělecký vedoucí
pan František Jirka nám upravuje swingovou muziku, oblíbené melodie 60tých a 70tých let, písničky Věry Martinové
a hlavně nové písničky z pořadu na přání z hradeckého rozhlasu. Takže na své si přijdou i mladší posluchači.
Jinak máme radost, že se na LŠU v Broumově učí dost
mladých hudebníků na dechové nástroje a že pan ředitel
Vogel založil dětskou dechovku, která má již za sebou několik úspěšných vystoupení. Máme tedy naději, že dechovka
v Broumově bude i za dalších 20 let.
Za Broumovanku Karel Valeš
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Přehled o kulturních akcí – leden 2005
Sobota 15. 1. 2005 ve 20.00 hodin
SPOLEČENSKÝ PLES MĚSTA BROUMOVA A ORGANIZACE ČSŽ BROUMOV
Hudba: FONTÁNA Náchod pod vedením Františka Drahoňovského, bohatá tombola.
Vstupné: 50 Kč včetně místenky
Předprodej a rezervace vstupenek v prodejně EDA Broumov
Sál Střelnice Broumov
Sobota 15. 1. 2005 v 15 hodin
JAK KAŠPÁREK ZACHRÁNIL HONZU KRÁLE
Klasická pohádka v podání divadelního spolku JIŘÍ z Poděbrad. Pohádka pro malé i větší děti. Zahájení dětských
divadelních představení po opravě Městského divadla.
Městské divadlo v Broumově
Čtvrtek 20. 1. 2005 v 8.30 a 10.00 hodin
představení po ZŠ a MŠ
„POVÍDEJME SI DĚTI…“
Představení pro mateřské školy a žáky 1. stupně ZŠ. Obnovený cyklus divadelních představení pro děti z Broumova
a Broumovska.
Městské divadlo v Broumově
Od 15. ledna do 4. února 2005 – výstava
„SVĚT PSÍCH SPŘEŽENÍ“
Zajímavá výstava pro všechny milovníky psích spřežení. Výstava se bude konat v průběhu závodů psích spřežení. Ten
se uskuteční na Janovičkách u Broumova od 22. do 23. 1.
2005 a který pořádá MUSHER CLUB METUJE.
Vernisáž výstavy – 14. ledna 2005
Výstavní síň Staré radnice v Broumově (nad KB)
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

Upozornění

V případě volných míst se školních představení mohou
zúčastnit maminky s dětmi, které jsou na mateřské dovolené. Přednost účasti na tomto představení však mají mateřské školy, základní školy a dětské domovy z Broumovska.

Nový systém předprodeje vstupenek

Na jednotlivá představení je předprodej vstupenek zajišťován v Infocentru, Mírové náměstí 56, (l. poschodí nad
Komerční bankou).
Od měsíce ledna je nutné zarezerované vstupenky na jednotlivá představení vyzvednout a zaplatit nejpozději pět
dní před konáním akce. Zbylé vstupenky budou prodány
30 minut před konáním představení v pokladně Městského
divadla.
K tomuto opatření bylo přistoupeno po zkušenostech, kdy
zarezervované vstupenky nebyly vyzvednuty ani před konáním představení.

www.broumov-mesto.cz

Fotografie Lenky Židové

Až do konce ledna potrvá
výstava fotografií Lenky Židové
v čítárně Městské knihovny.
Autorka na ní představuje dvě
polohy své tvorby – vodu v přírodě a pohledy na město. Oba
náměty přibližuje v řadě variací, odstínů a nálad. Na některých dvojicích snímků najdeme
stejný pohled provedený různou technikou nebo v různých
časech. Městem na fotografiích je Broumov, vodu autorka
fotografovala v Jizerských
horách. L. Židová je absolventkou fotografické konzervatoře,
několikrát vystavovala s broumovským fotoklubem, jako samostatná výstava je kolekce v knihovně její premiérou.
(m)

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Vážení spoluobčané. Blíží se Tříkrálová sbírka roku 2005,
a tak bychom vás rádi seznámili s využitím vybraných příspěvků
loňské sbírky.
Celkem bylo vybráno 27 358 50 Kč. Z toho 8150 Kč
bylo předáno Diecézní charitě Hradec Králové. Tyto peníze
jsou používány na humanitární pomoc doma i v zahraničí
(povodně, zemětřesení a jiné živelní pohromy). 11 200 Kč
jsme předali Farní charitě Náchod jako příspěvek na opravu
charitního domu „Na půl cesty“ pro dospívající mládež,
která odchází z dětských domovů a nemá vlastní zázemí
( i v našem městě je dětský domov a tuto pomoc budou potřebovat i děti odcházející z broumovského ústavu). Charitě
Broumov zůstala částka cca 8000 Kč. Za 2000 Kč byly zakoupeny pleny pro dlouhodobě ležící občany v nemocnici.
4 000 Kč bylo použito pří návštěvách starých a nemocných
a při vánočním posezení s obyvateli pečovatelského domu
v Broumově. Příspěvek na výlet do Rokle pro seniory činil
1400 Kč. 600 Kč bylo poskytnuto jedné sociálně slabé rodině v nouzi se třemi malými dětmi. Dětem jsme zakoupili
přezůvky do školy, jedny botasky, spodní prádlo a jeden
školní batoh. Pomoc jim byla poskytnuta na doporučení
sociálního odboru MÚ v Broumově.
Tříkrálová sbírka roku 2005 proběhne v našem městě
v sobotu 8. ledna. Navštíví vás jako každoročně tři koledníci
v doprovodu dospělé osoby se zapečetěnou pokladničkou
opatřenou logem Charity. Za poskytnuté dary předem děkujeme, přejeme vám požehnané Vánoce a jen vše dobré
v roce 2005.
Za Charitu Broumov Hana Ježdíková

foto z Adventních trhů
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Tipy Městské knihovny
(Tucet knižních novinek)

Ludvík Kundera: Mrznoucí mrholení
Autorovy básně z let 1969–1980.
Možná, že mi porozumíš
11 povídek současných českých autorů
o neporozumění mezi lidmi (Šabach, Urban, Viewegh, Klíma aj.).
Stephen Baker: Jak žít s neurotickým psem
Humoristická knížka o vztahu člověka a psa.
František Fara: Četnické vzpomínky
Vzpomínky četníka, který ve 30. letech sloužil v českém
pohraničí.
Paul Piers Read: Láska a revoluce
Román z doby okolo první světové války líčí vztah mladého
anglického aristokrata a pokrokově zaměřené dívky.
Simon Kernick: Záležitosti kolem umírání
Vypravěč napínavé knihy, nájemný vrah, vysvětluje, proč
není špatné zabíjet lidi zapletené do nelegálních obchodů.
Philip K. Dick: Král úletů
Moderní americký román vypráví o vztahu dvou manželských dvojic.
Josef Hikl: Dobrý vítr
Veselá i vážná myslivecká vyprávění.
Sophy Burnham: Poklad Montésugru
Historický román o pronásledování kacířů ve středověké
Francii.
Nicci Frenchová: Pod kůží
Thriller v němž tři mladé ženy dostávají vulgární anonymní
milostné dopisy. Přitom jim pisatel vyhrožuje zabitím.
Andreas Gössling: Mayská kněžka
Dobrodružný příběh, ve kterém misionář nachází v jihoamerických pralesích mrtvá těla bělochů. Jejich smrt pomáhá objasnit krásná mayská žena.
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. Telefon do půjčovny 491 523 719, e-mail:
knihovna@broumov.net.

Čtvrtek 20. ledna 2005 v 18.00 hodin

Městská knihovna v Broumově Vás zve na literární večer
S JAROSLAVEM ŠPULÁKEM A SKUPINOU IMODIUM.
Broumovský autor bude číst ze své nové knihy „V pondělí
v osm ráno“ a zodpoví dotazy nejen o ní, ale i o své práci
hudebního žurnalisty. Aktéři večera přiblíží i turné, které
J. Špulák s Imodiem podnikl před Vánoci okolo celé České
republiky.
Městské divadlo v Broumově

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 kurzů
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

ROBERT FULGHUM POZDRAVUJE
DO BROUMOVA!

Městská knihovna v Broumově uskutečnila před časem
dvě zajímavé akce ve spolupráci s nakladatelstvím Argo: v čítárně proběhla výstava originálů ilustrací Pavla Růta ke knize
Miloše Urbana Stín katedrály, na její závěr se pak při literárním „Argovečírku“ čtenáři knihovny setkali s autory tohoto
nakladatelství. Když nedávno pobýval v Praze v souvislosti
s vydáním románu Třetí přání věhlasný americký spisovatel
Robert Fulghum (jeho knihy dosud vyšly ve 27 jazycích ve 103
zemích celého světa), pozvalo mě nakladatelství Argo k setkání s ním.
Skutečnost překonala očekávání. Ve spisovatelově nabitém programu jsem měl možnost půl hodiny sedět s ním
u stolu a povídat si. Hned zkraje jsem mu předal publikaci
představující krásy Broumovska. Robert Fulghum si ji s velkým zájmem prohlédl, k obrázkům měl řadu dotazů a prohlásil, že by se mu u nás jistě líbilo.
Na můj dotaz, co mu vytane na mysli, když slyší slovo
knihovna, odpověděl: „štěstí“. Sám se naučil číst už ve čtyřech letech a s knihami tráví volné chvíle, jak jen to je možné.
Nikdy neměl televizi. V jeho městě, americkém Seattlu, nedávno postavili velkou a nádhernou knihovnu. Lidi neradi platí
daně, ale pokud jde o tuto knihovnu, určitě je to, podle něho,
nemrzí. Podobně jako u nás se jeho knížky „ztrácejí“ i v amerických knihovnách. Exempláře svých knížek z knihovních fondů už nerad podepisuje, protože ty zmizí skoro určitě. Když už
to musí být, připíše k svému podpisu přání, aby se tomu, kdo
tu knihu ukradne, stalo něco hodně ošklivého. Moc to prý
nepomáhá.
Vždy ho velmi zajímalo, pro jaké čtenáře píše. Když má
teď v knihovnách svá autorská setkání, fotografuje si lidi, kteří jsou v sále. „Říkám jim vždycky, aby se tvářili inteligentně,
usmívali se a zamávali. Pak ty fotky zvětším a pověsím je na
zeď do pracovny. Když píšu, dívám se na ně a mí čtenáři mi
mávají.“
A co by nám nemělo uniknout v jeho obsáhlém, mnohovrstevnatém, postřehy, úvahami a epizodami nabitém románu Třetí přání (česky vyšel ve světové premiéře!)? „Velmi jsem
dbal na to, aby člověk, který psal tenhle román, byl ten samý,
jehož čtenáři znají z předchozích knih. Jsou zde stejné problémy jako v knížkách mých esejů. V románu jsou dvě hlavní
témata. Tím jedním je téma svědectví. Být svědkem života někoho druhého, aniž by si člověk dělal jiný nárok, než jaký jde
mimo hranice manželství, sexu, běžně pojímaného přátelství.
Jde o to někoho jen znát, vědět o jeho životě, ale nebýt s ním
nijak svázán... To další je, že život vždycky přináší překvapení.
Když je člověk přesvědčen, že se něco stane určitým způsobem, bude to jinak. Život zahne za roh.“
Na závěr našeho setkání poslal Robert Fulghum srdečný
pozdrav broumovským čtenářům.
Když jsem vycházel z místnosti, kde jsme spolu seděli,
potkal jsem šéfredaktora nakladatelství, spisovatele Miloše
Urbana. Řekl mi, že stále vzpomíná na podvečer v Broumově,
který ho tak zaujal, že se s manželkou rozhodli, že sem i s malým synem přijedou na krátkou dovolenou.
Jan Meier
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Opravdu jen zloději?

Již poněkolikáté jsem se setkal s názorem, že všichni podnikatelé jsou zloději. Pokud to tvrdí řekněme lidé trochu sociálně zanedbaní, jsem schopen to pochopit. Pokud to dnes
tvrdí i lidé vzdělaní, tak to skutečně nechápu. Myslím si, že
bychom se měli podívat třeba do učebnic první třídy některých západních zemí, třeba do Holandska. Učebnice na
první pohled stejná jako u nás. První obrázky – máma, táta,
rodina, sourozenci. A na dalších učitel – děti, to je ten, co
vás učí číst, psát a počítat, pak lékař – děti, ten se stará o to,
abyste nebyli nemocné, pak třeba prodavačka – děti, to je
ta paní, co nám ráno prodává teplé rohlíky k snídani, a pak
podnikatel. Milé děti, to je ten, kdo dává vašemu tatínkovi
a mamince práci. Trochu rozdíl ve vnímání, nemyslíte? Sám
jsem státní zaměstnanec, takže podle některých nemám do
toho co mluvit, vždyť mi stát každý měsíc dá pravidelný plat
a k tomu ještě občas nějakou odměnu či kus třináctého platu. Jsem toho názoru, že bychom si měli vážit každého, kdo
uživí sám sebe a ještě je schopen živit druhé. Město má dnes
na jedné straně kolem deseti procent nezaměstnaných, na
straně druhé řadu nebytových prostor k pronajmutí k možnému podnikání, o které kupodivu nikdo nemá zájem...?
M.Kulhánek

Rezignace

Ke konci minulého roku jsem rezignoval na funkci člena
finančního výboru Zastupitelstva města Broumova. Abych
předešel případným spekulacím a dezinterpretacím, dovoluji si oznámit, že hlavním důvodem mé rezignace je mé
zvolení členem finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Obě funkce najednou bych nemohl vykonávat zodpovědně. Věřím, že případné zkušenosti z činnosti
krajského finančního výboru se v příštím volebním období
promítnou do fungování městského finančního výboru.
Přeji vám hodně pohody v novém roce.
Jan Ullwer, zastupitel města

Proč uklízet?

Tak jsem se zase jednou nemohl dívat na to, že se pozemky kolem spořilovských paneláků mění ve smetiště, vzal
jsem kbelík a odpadky vysbíral. Tu školní svačina, tu rohlík
s paštikou, kus sýra, Pets lahve, šlupky od pomeranče, igelitka dokonce z pardubického Globusu, starý míč, dokonce
i kondom. Byla toho spousta, kbelík se mi pěkně zaplnil
a já s pocitem dobře odvedené práce pospíchal domů. Svíčková z králíka tolik lákala. Po cestě jsem si ovšem vyslechl
dvě poznámky, kvůli kterým vlastně píšu tento článek. Jedna
z dálky říkala něco o tom, že si sbírám politické body. To mě
docela rozesmálo. Druhá o tom, že by to měl vlastně sbírat
pan podnikatel, kterému pozemek patří. To mě rozesmálo
ještě víc. Takže naši spoluobčané mohou beztrestně házet
kolem sebe cokoliv, a majitel pozemku si to půjde uklízet?
Už jsem myslel, že malost českého provincionálního myšlení
mě nemůže překvapit, velmi jsem se mýlil. Jaká je tedy odpověď na otázku, proč uklízet? Proto, abychom měli čisto
a nežili tady jako někde na Balkáně.
M.Kulhánek

„Broumovské noviny“

a co by veřejnost měla vědět

Před časem se mi dostalo do ruky první číslo „Broumovských
novin“. Musel jsem zapochybovat o nezávislosti deklarované
v jejich záhlaví. Ze sídla redakce, jmen přispěvovatelů a plochy
uveřejněné inzerce i prosťáček musel poznat, že se jedná
o noviny plně závislé na bývalém vedení města.
Nejvíc překvapen jsem byl v záhlaví uvedeným vydavatelem,
sdružením s názvem „Evropa–Union“. Tento název mi připomněl,
že jsem se před několika léty náhodou stal zakládajícím členem
občanského sdružení s podobným názvem – „Europa–Union“.
Přemýšlel jsem, zda se jedná o náhodnou podobu názvu.
Po sdělení v „Broumovských novinách“, že na postě
předsedy „Evropa-Union“ byl p. E. M. vystřídán p. Z.
Streublem, jsem nabyl přesvědčení, že je to tentýž spolek,
jehož jsem se stal zakládajícím členem společně se sedmi
dalšími osobami. A tak jsem se chtěl dozvědět, proč
jsem nebyl pozván na schůzi, na které se měnil předseda.
Telefonicky jsem si ověřil, na které další z osmi zakládajících
osob se pozapomnělo. Byl jsem svým zjištěním překvapen.
Cožpak je férové měnit předsedu a rozhodnout o vydávání
Broumovských novin bez pozvání nejméně tří z osmi členů
sdružení? Je čestné využít spolek původně založený pro
potřeby města pro soukromé zájmy?
Pro plné pochopení toho, co mi vadí, se musím vrátit ke
vzniku uvedeného občanského sdružení. Jména osob, které
není třeba v souvislosti s ním uveřejnit, uvedu ve zkratkách.
Počátkem března 1996 ohlásil městu Broumov svůj příjezd
p. Hans Rohrsetzer, podplukovník Bundeswehru ve výslužbě
a člen rady Heimatkreisu Braunau Sdtl. e.V. A to jako zástupce
„Europa-Union“ za doprovodu nám známého a důvěryhodného
Patera Benedikta z kláštera v Rohru. Pan Rohrsetzer naznačil, že
disponuje nějakými penězi na dobročinné účely.
Tehdynebylonikomuv Broumověznámo,ževNěmeckuexistuje
spolek„Europa–Union“,nemajícís výjimkounázvucokolivspolečného
s Evropskou unií. Proto všichni z tehdejšího vedení města (i já, jako
překladatel) p. H. Rohrsetzera do jeho příjezdu pokládali za nějakého
zástupce „Bruselu”.
Hned na první schůzce nás p. H. Rohrsetzer vyvedl z omylu
aseznámils činnostíněmeckéhospolku„Europa–Union“.Is úmyslem,
v zájmu podpory vstupu České republiky do EU, založit v Broumově
obdobný spolek.
Dne 21. 3. 1996 zasedala přípravná skupina a došlo k založení
občanskéhosdruženíEuropa-Union.S výjimkoup.M.Š.,nahlášeného
p. Streublem a p. Loudou, se zasedání přípravné skupiny zúčastnili
pánové E. M., Ing. J. N., starosta Z. Streubel, místostarosta Jaromír
Louda, MUDr. Tibor Pindeš, paní E. M., paní Z. M. a já jako
překladatel.Poznamenávám,ženikdoz přítomnýchosmizakládajících
členůnebylprotizaloženísdružení.Odzačátkubylozřejmé,žesejedná
o založení sdružení v zájmu města (poskytnutí finančních prostředků)
nikoliv pro soukromý zájem kterékoliv ze zakládajících osob. Pan
Rohrsetzertotižzadoprovoduzástupcůměstanavštívildětskýdomov,
kterému slíbil zaslání umělohmotného trávníku, a domov důchodců,
kdeslíbilfinančnípříspěveknavybudováníbezbariérovéhovýjezdu,což
vše později splnil.
21. 3. 1996 rovněž došlo k volbě vedení sdružení. Předsedou
byl zvolen pan E. M., místopředsedou Ing. J. N., jednatelem paní
E. M., pokladním (opět nepřítomný) M. Š. Vše výšeuvedené mohu
doložit, písemnosti mám k dispozici.
Atojevše.Pozdějijsemsedozvěděl,žesdruženíbylozaregistrováno,
alenikdynevyvíjelojakoukolivčinnost,sdruženíjakobyneexistovalo.
A také nikomu nechybělo.

Nyní se vrátím do současnosti. Dne 16. 11. 2004 jsem
potkal MUDr. Pindeše a jako dalšího zakládajícího člena
sdružení jsem se ho tázal, kdo sezval uvedenou schůzku členů
sdružení a proč jsem nebyl pozván.
Jmenovaný mi hned sdělil, že on schůzi nesezval, účastníky
nepozval a jen neurčitě mi naznačoval, kdo byl přítomen (prý
40 osob). Rovněž mi oznámil, že sdružení chce vyvíjet nějakou
činnost. Musel jsem přemýšlet, jaké důsledky pro mě vyplývají ze
skutečnosti, že jsem členem sdružení, které vydává Broumovské
noviny a chce vyvíjet další činnost, o níž nemám možnost být
informován. Ale za kterou mohu nést spoluodpovědnost
včetně odpovědnosti finanční.
Proto jsem 17. 11. 04 poslal dopis „novému předsedovi“
p. Z. Streubelovi se žádostí o sdělení, proč jsem nebyl na
konanou schůzku sdružení pozván, a požádal jsem o zaslání
zápisu ze schůze. Ke dni 18. 12., kdy tento článek píšu, mi chybí
odpověď, ačkoliv mi p. Streubel při náhodném setkání dne 2.
12. sdělil, že si je chybějící odpovědi vědom. Rovněž mi sdělil, že
schůzku nesvolal a zakládající členy nepozval. Ale prý se nějaký
zápis provedl.
Když se nikdo nehlásil ke svolání schůzky, telefonicky jsem
se dotázal prvního předsedy sdružení p. E. M., kdo schůzku
svolal a kdo má vinu na nepozvání zakládajících členů. Už mě
nepřekvapilo, když jsem se dozvěděl, že ani on v tom nemá prsty
a že si k němu pro písemnosti sdružení, hlavně však pro jeho
registraci (potřebnou k vydávání novin) přišel p. Bc. L. Franc.
Pan E. M. si již byl vědom, že se dopustil chyby, když vše vydal
nečlenovi sdružení. Navíc mi p. E.M. potvrdil, že se schůzky, kde
dle jeho odhadu bylo 8 až 12 osob, účastnil pouze po dobu asi
10 minut, protože neměl zájem být ve sdružení činný.
Takže pro mě zůstávají nezodpovězeny tyto otázky:
1) Kolik oprávněných členů občanského sdružení Europa–
Union (či Evropa Union, pokud bylo takto združení
zaregistrováno) se zúčastnilo schůzky, na níž byl „zvolen nový
předseda” a případně přijatí noví členové? Kdo tuto schůzku
svolal?
2) Kdy oprávnění členové občanského sdružení rozhodli
o vydávání Broumovských novin?
3) Pokládají pánové Streubel, dr. Pindeš, Bc. Franc (p. Streubel
a Pindeš jako zakládající členové, p. Franc jako osoba, která od
tehdejšího předsedy převzala písemnosti včetně registrace) za
morální využít občanské sdružení založené původně v zájmu
města pro své soukromé zájmy a aktivity? Jaké označení pro
tuto činnost je výstižnější – divoká privatizace nebo tunelování?
4) Pokládáte za morální vydávání Broumovských novin
občanským sdružením, v němž jsou členy osoby, které se nemohly
k uvažované činnosti vyjádřit, ale které mohou nést finanční
důsledky? Nebylo by čestné těmto osobám sdělit, že zamýšlíte
oživit činnost sdružení a umožnit jim vystoupení ze sdružení?
5) Protože jsem sám z občanského sdružení nevystoupil,
žádám o předložení příslušných zápisů ze schůzek sdružení
dokládajících přítomné osoby a jejich hlasování.
Poskytl jsem deklarovanému současnému předsedovi
p. Streubelovi dostatek času, aby mi mohl sdělit, že se mýlím.
Jakékoliv vysvětlení jsem neobržel, proto se domnívám, že
bývalým vedením města bylo zneužito Sdružení „Evropa–
Union“. Je však třeba si uvědomit, že za neúčasti více jak poloviny
zakládajících členů nebylo možno ani změnit předsedu, ani
rozhodnout o vydávání novin či případném „náboru“ nových
členů. Samozřejmě platnost či neplatnost rozhodování souvisí
s platností či neplatností registrace Broumovských novin.
Jak shora uvedené jednání jmenovaných nazvat, zda
hloupostí, klukovinou, podrazem, podvodem či tunelováním,
ať si každý vybere sám.
Karel Bůna

Závora
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Rád bych se vyjádřil k tématu závora v Broumově. Díky
cestám po celé republice mám dost poznatků. Nevím, čeho
se Broumov nebo obchodníci tak bojí.
Například Rakovník – místní zaplatí 10 Kč za celý den,
dodávka do 3,5 tuny 30 Kč, nad 3,5t 50 Kč, Avie 100 Kč
– vždy na daňový doklad. Takže dodavatele to nic nestojí.
A místní ušetří, protože je dotují cizí podnikatelé, kteří
náklad dají do nákladů. Městu to přináší zisk, odbourání
dozoru městské policie a zisky z výběru na závoře, kde bude
malá vytopená budka a jeden člověk jako obsluha. Mohu
uvést i desítku dalších měst se zkušenostmi negativními
(např. Krumlov, Kladno, Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, Litvínov) i pozitivními (např. Hradec Králové, Jičín, Mladá
Boleslav, Děčín, Praha, Stříbro).
Na téma omezení. Pane Ullwer, všechno je omezování
osobní svobody. U Penny marketu zaplatíte za vozík, abyste
si mohl pohodlně nakoupit, u závory zaplatíte 10 Kč, abyste
si nakoupil. Ten, kdo nezažil minulý režim, může říkat co
chce, ale pan Ullwer mezi tyto lidi nepatří. Takže proč tento
pán mluví o závoře jako o omezování osobní svobody, to
nechápu.
Závoru u Horní brány v Broumově považuji za dobrou
a kvalitní věc pro město i lidi.
Z. Marek, Broumov I/367

Základy stolování

V neděli 28. listopadu 2004 proběhla v rámci kurzu společenského tance a chování pořádaného firmou HOP – Petr
Hofman výuka základu stolování v Pensionu Winterswijk
v Broumově. Výuka začala nejdříve teoretickou částí a to
seznámením přítomných se vstupem do restaurace, chováním u stolu, představováním, přípravě slavnostního stolu,
používání jmenovek a zasedacího pořádku. Další částí byla
názorná ukázka kompletně založeného stolu, na kterém
školitelka paní Ivana Burdichová vysvětlovala používání
připravených ubrousků, příborů, skleniček, tácků, misek
a dalších pomůcek. Po teoretické části následovala část
praktická, kde si teorii mohli zúčastnění vyzkoušet v praxi.
V této výuce základu stolování a chování v restauraci
bychom chtěli v dalších letech pokračovat, jelikož jsme lidé
všeho neznalí a naučit se chovat je dnes základem vzdělání
každého člověka. Chtěli bychom tímto také poděkovat paní
Ivaně Burdichové za precizní a vyčerpávající výuku.
Kulturní společnost HOP – Petr Hofman

•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.
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MUSCHERS CLUB METUJE

JUDO CLUB BROUMOV
má dva mistry republiky pro rok 2004

Výkonem zkušené závodnice završila úspěšnou bilanci
výsledků judistů z oddílu JUDO CLUB BROUMOV slečna
Dušánková Dagmar, když na MČR žen, které se konalo v neděli 21. 11. 2004 v Ostravě, vybojovala svůj již čtvrtý titul
mistr České republiky.
Byl to nelítostný boj nejen na žíněnce, ale také zároveň
s virovým onemocněním, které v závěru přípravy naši judistku postihlo. O to je vítězství cennější. Po zhodnocení vedení boje, taktiky, nasazení a vůle po vítězství se nechá říct
o naší judistce, že zraje jak víno – čím starší, tím lepší.
Druhým úspěšným závodníkem našeho oddílu je Záliš
Ladislav, který 13. 11. 2004 v Mohelnici vybojoval v kategorii starších žáků titul mistr České republiky. K tomuto
titulu přidal ještě třetí místo na Mistrovství České republiky
v kategorii dorostenci, do které přejde v roce 2005. Tento
judista se pohybuje již od kategorie mladších žáků na špičce nejlepších judistů v republice. Dosažené výsledky svědčí
o jeho výkonnostním růstu a jsou příslibem do dalších bojů
o mistrovské tituly.
Trenér Milan

Na konec roku dva poháry pro JUDO CLUB BROUMOV
19. 12. 2004 se v Semilech konal vánoční turnaj v judu.
Získáním prvního místa ukončila úspěšně mláďata Kateřina Rajnohová ve váze do
26 kg a Jitka Štěpánová
ve váze do 28 kg sezónu
2004.
Mládě
Gabriela
Myšková získala 4. místo
ve váze do 32 kg.
Eva Němečková vybojovala
v mladším žactvu ve váze do
44 kg 2. místo.
Přejeme touto cestou
všem
čtenářům
hodně
úspěchů
v roce 2005.Též
redakci a děkujeme za spolupráci.
Za oddíl přejí trenéři Dagmar
Dušánková, Milan Němeček
a Jaroslav Čepelka

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

Aerobic

20. listopadu 2004 proběhlo sobotní odpolední cvičení
v Broumovské hale. Na 60 cvičenek si zacvičilo na overballech s Janou Vítovou. S Marcelou Vondroušovou si všichni
procvičily svalové skupiny v oblasti krční a bederní páteře.
Na třetí hodinu přijela z Náchoda paní Matesová, která
měla krátkou přednášku k samovyšetřování prsu a o závadách zdravé výživy, zejména problémům s vyšší váhou.
Touto poslední velkou sobotní akcí se loučíme s tímto
rokem. Na příští rok je již naplánováno cvičení s vynikající
cvičitelkou z Prahy.
2. 12. 2004 přišel do Sokolovny Čert a Mikuláš. Na 30
nejmenších sportovců předškolního věku dostalo balíček
s nadílkou.
Do nového roku 2005 přejeme všem cvičitelkám, cvičitelům a cvičencům pevné zdraví, hodně pracovních úspěchů a také mnoho optimismu v časy příští.
Za ASPV Miluše Schejbalová
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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

Nově zavedené operační postupy v léčbě rakoviny močového měchýře a rakoviny prostaty v Oblastní nemocnici Náchod a.s.

Na urologickém oddělení Oblastní nemocnice Náchod
byly zahájeny nové operační metody při léčbě rakoviny močového měchýře. Tým lékařů pod vedením pana primáře
urologického oddělení MUDr. Abdulbaseta Hafudy provedl v uplynulém týdnu úspěšnou operaci močového měchýře. Jednalo se o radikální odstranění močového měchýře a
jeho náhradu tenkým střevem. Do konce roku je plánováno
ještě 6 podobných operačních výkonů.
Další novou metodou, zavedenou urologickým oddělením naší nemocnice, bylo radikální odstranění prostaty
včetně diagnostiky spádových mízních uzlin. Tato metoda
je prováděna u vhodných pacientů dle mezinárodně stanovených kriterií a v léčbě rakoviny prostaty je suverénní
metodou.
Tyto léčebné metody dosud nebyly v naší nemocnici
prováděny a byly výsadou klinických pracovišť. Oblastní
nemocnice Náchod se tak zařadila díky MUDr. Hafudovi
mezi několik málo okresních nemocnic v České republice,
které tyto výkony provádějí.
Ing.Josef Šimurda, ředitel Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Broumovská nemocnice a. s.

Broumovská nemocnice a.s. sděluje občanům Broumovska, že vzhledem k přestavbě nemocnice „Centrální kuchyně“ žádáme všechny návštěvníky, aby vjezd osobními
vozidly do nemocnice omezili na akutní případy po nezbytnou dobu, a to vždy po dohodě s vrátnicí nemocnice.
Mudr. Miroslav Švábl, ředitel nemocnice

