BROUMOVŠTÍ OSTROSTŘELCI – část 19.

Rakousko se v prohrané válce 1866 mohlo
pochlubit pouze dvěma dílčími vojenskými úspěchy. Jedním z nich bylo vítězství v bitvě u Custozzy
pod vedením arcivévody Albrechta, které na terči
nechal zachytit král broumovských ostrostřelců
Janauschek.
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Minule jsme skončili konstatováním, že protahující se pruská okupace
působila Broumovsku velké hospodářské škody. Abychom si vytvořili alespoň hrubou představu: Jen v prvních dnech museli Broumovští pro vojsko
mimo mnohé jiné zajistit 90.000 zhruba půlkilogramových porcí chleba
a například sklepy klášterního konventu musely vydat 33 věder (přes 2.000
litrů) a 512 jednotlivých lahví vína, osm velkých sudů piva a nespecifikovaně
tabáku. Po odjezdu korunního prince šly, jak již řečeno, servítky stranou
a opata navštívil důstojník intendantury s ozbrojeným doprovodem s tím,
že obdržel jistou zprávu o existenci dalších vinných sklepů v klášteře. Opata
zde pak nalézáme již podruhé (viz část 7.) v poněkud nedůstojných, neboť
již předem marných vytáčkách, že sklep je jeho soukromý a že jako zemský
prelát a říšský magnát hostí ty nejvýše postavené osobnosti jako třeba teď
pruského prince, že přednosti a hodnotu jeho nejvybranějšího vína prostý
voják sotva ocení, že ho však neodepře zraněným a nemocným této války,
kterých se na své náklady uvoluje zaopatřit rovných čtyřiadvacet! Nevíme,
kolik nejvýše postavených osobností se opat svými 1.460 lahvemi v hodnotě
přes 4.500 zlatých chystal ještě pohostit, neboť těch čtyřiadvacet raněných
by jimi umořil zcela spolehlivě, ale žíznivých pruských chřtánů bylo rozhodně více, nebylo mu pomoci. Opat prý po zabavení tekutého pokladu
z rozrušení onemocněl, což není divu. - To jen jako odpověď v žertu, neboť
nechci být demagogický, pro ty, kteří se mě neustále ptají, co tak v tom
klášteře všude asi bylo.
Klášteru pak kromě raněných leželo na krku stabilně i vydržování dvacetičlenné posádky, ale často jich prý přišlo i padesát a s nimi ještě „zdejší
i zahraniční proletariát“ (tedy patrně chudina z Pruska). Ti si brali, co je
napadlo, až tomu muselo udělat přítrž samotné pruské velení. Časem začali
do Broumova v kočárech denně jezdit i pruští civilisté (kronika je nazývá
dokonce turisty - sic, 1866!), procházeli se po klášterní zahradě a obhlíželi
domnělé „Nové Prusko“. Neustálými průjezdy byly také totálně zničené
teprve nedávno nově vybudované okresní silnice, na nichž se navíc Prusové
pochopitelně odmítali zdržovat placením nějakého mýtného. Zde je vidět,
že rakouský Kapsch má dnes se svými nekompromisními rámy nikoli měsíční, nýbrž stočtyřicetileté zpoždění. Rovněž v klášterních, obecních i selských
lesích nastalo boží dopuštění - kradlo se a pytlačilo ve velkolepém měřítku,
neboť se prý mělo za to, že došlo k sekularizaci klášterního majetku, což si
někteří vysvětlili jako ring volný. V tomto smyslu nemusela být pruská okupace některým místním opravdu proti mysli. O sekularizaci, která by uvolnila hodně mrtvého kapitálu a o hospodářské i obecné větší sounáležitosti
s Kladskem a Slezskem než s Čechami, tedy o touze připojení k Prusku, mluvila i údajná broumovská petice, kterou otiskly slezské noviny. Zprávu však
záhy popřelo samo pruské velení a řádění v lesích rovněž učinilo přítrž.
Po válce byly celkové ztráty vyjádřeny částkou 200.000 zlatých (účty byly
vedeny pečlivě, u některých položek do krejcárku) a malá ochota vídeňského dvora ke kompenzaci této újmy způsobila u poddaných, po dobu konfliktu Rakousku tak vzorně loajálních, nemalé rozladění.
Jak jsem již rovněž naznačil, došlo mezi broumovským obyvatelstvem
a pruskými okupanty i k incidentům. Již 29. června se z nejasného důvodu
dostal do křížku s opilými Prušáky obchodník Nowak - dostal pěstmi, byl
lynčován bičem i šavlemi, ale podařilo se mu nakonec vniknout do dveří
domu poštovního presidenta Schreibera (č.p. 128), které za sebou zarýgloval
a zadními trakty uprchnul. Protože Schreiber nedokázal pronásledovatelům
rychle odemknout, byl trouben alarm a jeho i Nowakův dům byly následně
prohledány a vyplundrovány. Dopadení samotného Nowaka dostal za úkol
starosta města, který rozhodl, že neobjeví-li se do čtyř hodin, bude arestovat
jeho ženu, načež se nešťastník raději sám přihlásil a byl odvezen do Kladské
pevnosti. Na druhý den se překvapivě vrátil poté, co mu vyšetřovatelé uvěřili
neuvěřitelnou historku. Seběhlo se to prý tak, že jeho pes se na ulici dostal
do pranice s jinými psy a Nowak se je snažil rozehnat pokřikem: „Vy zatracený psi, počkejte, však já vás rozeženu!“, kterážto slova si na sebe nešťastně
vztáhli pruští vojáci. Příslib darování dvou velkých pytlů té nejvybranější kávy,
kterým Nowak svou výpověď podpořil, jí jistě dodal na přesvědčivosti. Takové
příhody, pokud se Vám je poštěstí přežít, stávají se pěknými anekdotami.
Karel Franze, Muzeum Broumovska
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zprávy z radnice

zprávy z radnice

Rada města dne 18. 10. 2006
č. 98

• RM bere na vědomí výroční zprávy o
činnosti předložené řediteli školských
zařízení ZUŠ, DDM Ulita a MŠ.
•RM schvaluje úpravy osobních příplatků s termínem od 1. 10. 2006 a
odměny za činnost v uplynulém školním roce ředitelům školských zařízení
dle návrhu.
•Plán zimní údržby
RM schvaluje Operační plán zimní
údržby na období od 1. 11. 2006 do
31. 3. 2007.
RM bere na vědomí stav hospodaření příspěvkové organizace Technické služby města Broumova k 30. 9.
2006.
RM schvaluje odměnu řediteli Technických služeb města Broumova dle
předlohy.
• Výběrová řízení
RM schvaluje jako vítěze výběrového řízení Rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému v Broumově
o kamerový bod 8 Veba firmu Maxprogres, s. r. o., Brno.
RM ukládá místostarostovi uzavřít
smlouvu o dílo s vítězem výběrového
řízení.
RM ruší své usnesení č. 03/97/06
ze dne 4.10. 2006, odrážka Výběrové
řízení - Dětské hřiště.
RM schvaluje jako vítěze výběrového
řízení „Využití parku nazývaného Dětské hřiště v Broumově“ firmu LA MUSIC PRODUCTION s. r. o., Trutnov,
a ukládá právníkovi připravit návrh
nájemní smlouvy.
RM schvaluje jako vítěze výběrového
řízení na provozování technické správy
hřbitova Ing. Dalibora Zobala, bytem
Šrámkova 737, Hronov, a ukládá starostce uzavřít smlouvu o dílo s vítězem
výběrového řízení.
• Různé
RM bere na vědomí stížnost manželů Jiřího a Dany Jirmanových, Broumov, ze dne 17. 10. 2006 a doporučuje
tajemnici, aby po předložení dalších
adres ze strany stěžovatelů, připojených k výše uvedené stížnosti, byli
tito přizváni k osobnímu projednání
stížnosti.
RM schvaluje dokument „Veřejný závazek Centra sociálních služeb Naděje
Broumov“, předložený vedením CSSN
Broumov, vyplývající z požadavku
Standardů kvality sociálních služeb,
dle předlohy.

RM schvaluje návrh smlouvy o
výpůjčce mezi městem Broumov a
příspěvkovou
organizací
Centrum
sociálních služeb Naděje Broumov
k nebytovým prostorám (dům s chráněnými byty), Jiráskova 193, Broumov,
dle předlohy.
RM neschvaluje žádost vedoucího
odboru sociálních věcí a zdravotnictví
ve věci řešení bytové situace paní Ireny
Lichnovské, bytem Broumov, tř. Soukenická 18.
RM schvaluje způsob výplaty odměny při skončení funkčního období,
a to v měsíčních splátkách, vznikne-li
nárok ze zákona.
RM schvaluje dodatek č. 5 Smlouvy
o dílo stavby Dům s chráněnými byty
v Broumově, v bodě 4.2 smlouvy v rozsahu dodatku č. 1–5.
RM ukládá starostce uzavřít výše
uvedený dodatek smlouvy.
RM ukládá odboru sociálních věcí
a zdravotnictví a odboru SMM předložit stanovisko k žádosti paní Heleny
Oubrechtové, bytem Meziměstí, o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou
službou v Broumově.
RM schvaluje příspěvek z prostředků RM ve výši 1 000 Kč Místní skupině
Českého červeného kříže Rožmitál, na
základě žádosti ze dne 13. 10. 2006.
RM schvaluje příspěvek z prostředků
RM ve výši 3 000 Kč šachovému oddílu
TJ Slovan Broumov na pořádání okresního přeboru škol družstev v šachu, na
základě žádosti ze dne 13. 10. 2006.
RM bere na vědomí žádost pana
Romana Dlouhého, bytem Broumov,
ze dne 10. 10. 2006 ve věci změny dopravního značení v ul. Na Příkopech,
a ukládá příslušným odborům tuto
žádost projednat.

Zastupitelstvo města
dne 31. 10. 2006 č. 1
ZM volí
•Návrhovou komisi ve složení: MUDr.
Jiří Veselý, MUDr. Bohumil Kleprlík,
Arnold Vodochodský.
•Zapisovatele paní Evu Malichovou.
•Ověřovatele zápisu: MUDr. Miroslava Švábla a pana Josefa Grunera, ml.
•Skrutátory: paní Naděždu Burdychovou a Danu Hejnišovou.
•Do funkce starosty města JUDr. Libuši Růčkovou (17 pro, 5 se zdrželo
hl., 1 proti)
• Do funkce místostarosty města Bc.
Lubomíra France (18 pro, 5 se zdr. hl.)

•Členy rady města:
- pana Kamila Slezáka
- Mgr. Miluši Schejbalovou
- pana Josefa Marka
- pana Pavla Trojana
- pana Petra Uzla

www.broumov-mesto.cz
Komentář ke koaliční dohodě

Myslím, že je to v Broumově poprvé,
kdy se samospráva písemně dohodla
na tom, co chce uskutečnit v průběhu
volebního období. Písemnou dohodu
podepsali zástupci některých volebních stran, ale obsah podepsaného
programu na volební období 2006
– 2010 není v zásadním rozporu s volebním programem kterékoliv volební
strany v letošních komunálních volbách. Je tak dán předpoklad, aby se
zastupitelé mohli v průběhu volebního
období shodnout. Proč je shoda důležitá? Projektová příprava investičních
akcí si vyžádá nemalé finanční prostředky a bylo by chybou, aby investice připravovaná řadu měsíců nebyla
realizovaná proto, že si to některý
zastupitel rozmyslel. Mám to vysvětlit
srozumitelněji? Když budete chystat
rekonstrukci svého rodinného domku
nebo stavbu garáže, tak si necháte
zpracovat projekt a stavbu uskutečníte. Jinak zbytečně vyhodíte peníze za
projekt.
K investicím, které jsou v dohodě
koaličních stran uvedeny, je však ještě
velmi dlouhá cesta. Můžeme v průběhu volebního období zjistit, že se
změnilo např. financování obcí, že
nemáme možnost získat některou dotaci. Ale pak budeme moci občanům
vysvětlit, z jakých důvodů nebyla daná
investice uskutečněna. A naopak:
nikdo nevíme, co se ve městě v průběhu čtyř let stane. A tyto neočekávané
události mohou vyžadovat investice,
které ve volebních programech nebyly.
Potom nezbude než se k programu
volebního období 2006–2010 vrátit a
dohodnout se na změnách. Držme si
palce a nečekejme na chyby. Chyby by
ovlivnily život města. Podaří-li se program volebního období 2006–2010
uskutečnit, bude život nás – občanů
Broumova – spokojenější, zajímavější,
pestřejší, lepší … Nevím, jaké slovo je
to pravé.
Libuše Růčková, starostka
Výsledkyvolebdlejednotlivýchkandidátů
najdete na str. 18 tohoto zpravodaje. Výsledky jsou uváděny do min. 200 hlasů.

Koaliční dohoda

Na základě výsledku voleb do Zastupitelstva města
Broumova byla uzavřena koaliční dohoda, podle níž bude
z kandidátky ODS zvolen starosta a jeden člen rady města,
z kandidátky ČSSD místostarosta a dva členové rady města,
z kandidátky US-DEU jeden člen rady města a z kandidátky
SNK-ED – Stěnava jeden člen rady města.
Zástupci uvedených volebních stran se současně dohodli,
že na základě svých volebních programů v komunálních volbách budou podporovat dále uvedený program pro volební
období 2006–2010.
Tento program je zastupiteli z uvedených volebních stran
považován za minimální. Minimální program znamená, že
pokud v průběhu volebního období zejména finanční situace města, řešení nezbytných potřeb občanů Broumova či
Broumovska nebo jiné nepředvídatelné okolnosti umožní
program rozšířit, bude tak učiněno. Program bude rozšířen na základě návrhu kteréhokoliv zastupitele, ale vždy
po hlasování účastníků této koaliční dohody. Účastníci
této dohody souhlasili, že nebudou v zastupitelstvu města
prosazovat zejména finančně náročné aktivity města, které
by nebyly předem zahrnuty do tohoto programu. Priority na
každý kalendářní rok volebního období budou voleny tak,
aby především umožňovaly realizovat následující program.

I. Investice

1. Výstavba krytého bazénu 25 m – postup:
- v letech 2007 a 2008 zpracovat stavební projekt a získat
stavební povolení
- současně předjednat možnost získání finančních prostředků mimo rozpočet města
- v roce 2009 zahájení výstavby za předpokladu, že město
nebude jejím financováním ohroženo předlužeností
2. Rekonstrukce budov bývalého Kina a Café Herzog na
velkém náměstí na kulturně vzdělávací centrum – postup:
- červen 2007 projednání studie o využití budov, následné
zveřejnění studie
- 2007 stavební projekt a podání žádosti o stavební povolení
- od r. 2008 usilovat o získání prostředků z Evropské unie
3. Výstavba parkoviště u Horní brány – postup:
- demolice bývalé požární zbrojnice v návaznosti na výsledek
statického posudku
- 2007 stavební projekt a podání žádosti o stavební povolení
- od r. 2008 usilovat o získání prostředků z Evropské unie
na realizaci
4. Dostavba šaten TJ Slovan na Opočenského hřišti
Nejprve formou podpory dostavby těchto šaten. Podporou se rozumí pomoc TJ Slovan získat částku potřebnou na
dostavbu ze státní rozpočtu. Pokud se to nepodaří v průběhu let 2007 a 2008, pak v roce 2009 rozhodnut o možnosti
dostavby s využitím finančních prostředků města. K rozhodnutí je nezbytná dohoda s TJ Slovan Broumov, která bude
řešit vlastnictví nemovitosti.
5. Využití hřiště Tužme se, a to pro vybudování přiměřeného
hřiště pro lehkou atletiku, volejbal a tenis, s přihlédnutím
k potřebám Gymnázia Broumov a Základní školy Hradební
ul.
Postup:
- 2007 příprava projektu včetně stavebního povolení
- 2009 zahájení výstavby s předpokladem získání finančních
prostředků mimo rozpočet města
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6. Rekonstrukce parku Alejka
Postup: 2007 zpracování projektu, 2008 zahájení postupné realizace i s využitím mimorozpočtových zdrojů
7. Rekonstrukce Dětského hřiště
Postup: 2007 zpracování projektu, 2008 zahájení postupné realizace i s využitím mimorozpočtových zdrojů

II. různé

1. zpracovat program rozvoje města a investiční program,
tím umožnit rozvoj města s ohledem na dlouhodobé cíle,
2. využívat prostředky aktivní politiky zaměstnanosti, podporovat vytváření míst ve veřejně prospěšných pracích,
zřizovat místa terénních pracovníků, hledat další řešení
problémů občanů ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí,
3. podporovat základní školy včetně základní umělecké školy,
4. podporovat mimoškolní aktivity dětí, zejména Dům dětí
a mládeže Ulita,
5. podporovat podnikání, spolupracovat s Podnikatelským
klubem Broumovska,
6. podporovat zájmové spolky a sdružení občanů,
7. podporovat kulturní aktivity včetně všech kulturních aktivit zahájených v roce 2006, podporovat obnovu Klášterní
zahrady,
8. spolupracovat s obcemi, Broumov jako centrum Broumovska,
9. spolupracovat se smluvními stranami smluv o partnerství
uzavřených s městy Forchheim a Nowa Ruda,
10. při prodeji domů z majetku města zachovat současný
postup i podmínky,
11. nekompromisně postupovat vůči dlužníkům za nájemné
či služby včetně exekucí
12. pomoci neziskovým organizacím při řešení a realizaci
auto–moto parku (závodiště), které by pomohlo vyčistit
volnou přírodu od nájezdů motorkářů,
13. podporovat rychlejší a bezpečnější silniční provoz mezi
Broumovem a Náchodem,
14. ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a Oblastní
nemocnicí v Náchodě napomáhat zachování akutní lůžkové péče v broumovské nemocnici, vytvářet podmínky pro
zachování stávající lékařské péče a hledat podmínky pro její
rozšíření,
15. podpořit efektivní rekonstrukci ČOV pro splnění parametrů EU,
16. v opravách či rekonstrukcích ulic postupovat podle finančních možností města,
17. podpořit revitalizaci vodních toků v rámci protipovodňových opatření,
18. snažit se zlepšovat spolupráci Městské policie a Policie
ČR při zajištění bezpečného města, podporovat účelný rozvoj a využívání kamerového systému,
19. po vyřešení závazků TJ Slovan Broumov vůči státu se
vrátit k možnostem využití pozemků ve vlastnictví TJ Slovan
ve Velké Vsi.
Při realizaci volebního programu budeme dodržovat následující základní zásady:
•hospodaření města povedeme způsobem neohrožujícím
jeho budoucnost
• investiční činnost města musí odpovídat jeho možnostem
• chceme pro město získávat finance z dalších zdrojů – dotačních a grantových na všech úrovních včetně programů
Evropské unie
• veřejné zakázky musí vznikat na základě otevřeného a veřejně kontrolovatelného řízení

6
Poděkování osadnímu výboru

S koncem volebního období zastupitelstva končí i práce
osadního výboru v Rožmitále. Tímto bych chtěl bývalému
výboru poděkovat za dosavadní práci a novému výboru,
který vzejde do konce roku z nových voleb popřát mnoho
úspěchů v další práci.
Za bývalý osadní výbor Jan Němec

Poděkování

Umřela nám maminka – paní Irena Viziová. Přes nemoci
a neduhy, provázející stáří, nechtěla dlouhá léta opustit svůj
domov. Nemohla by zůstat doma, kdyby ji neobklopovala
spousta dobrých lidí – hlavně paní Ludmila Jelínková, sestřička Zuzana Fleischerová z HOME CARE a pečovatelský
tým paní Beaty Hovorkové. Patří jim náš upřímný dík.
Dále děkujeme lékařům a sestrám v broumovské nemocnici za péči v posledních týdnech života naší maminky a především internistovi MUDr Ali Al-Assbahimu za neobyčejně
citlivý přístup při řešení jejích zdravotních problémů.
Dcery Irena Ježková a Alena Jelínková

KRONIKA

V sobotu 4. listopadu jsme přivítali nové občánky Broumova:
Viktorii Balínovou
Kateřinu Mílovou
Tadeáše Bláhu
Štěpána Hajdů
Karolínu Součkovou
Natálii Lohse
Lukáše Fajstla
Dominika Strnada
Helenu Sprinzovou
Adama Nyškovského
Matěje Netíka
Jiřího Ference
Přejeme hodně zdraví, lásky a trpělivosti při jejich výchově

Poděkování SPOZu
Srdečně děkuji za blahopřání a dárek k mému životnímu
jubileu. Velmi mě potěšilo, že se nezapomíná ani na dříve
narozené občany.
MUDr. Stanislav Hrachový, Broumov
Děkuji SPOZu při MěÚ Broumov za milé blahopřání a
dárek k narozeninám, který mi předala paní Buchtová.
Růžena Malá, Broumov

Den válečných veteránů

Zástupci MěÚ v Broumově při
příležitosti Dne válečných veteránů
položili věnec k pomníku padlých
za vlast a minutou ticha uctili jejich
památku. Vzpomínkové akce se zúčastnil i nově zvolený místostarosta
Bc. Franc L., který by chtěl touto
cestou poděkovat a projevit uznání
všem těm, kterých se tento významný den týká a kteří se nemohli celé
akce zúčastnit.

Za SPOZ: N. Burdychová – matrikářka
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Pracujte na Broumovsku

O serveru
http://prace.broumovsko.cz

V listopadu 2006 jsme spustili regionální burzu práce, provozovanou Podnikatelským klubem Broumovska (PKB) ve
spolupráci s Agenturou pro rozvoj Broumovska (APRB).
Server bude informovat o volných pracovních místech a zároveň sloužit jako databáze lidí, kteří práci hledají. Aktuálnost
bude záviset na uživatelích samotných
– veškeré nabídky budou zneplatněny
zasláním informace manažerce projektu
na e-mailovou adresu radkav@broumovsko.cz.
Potřeba takového projektu vyplynula
z diskuzí členů PKB, kteří jsou přesvědčeni, že na Broumovsku lze nalézt dobré zaměstnání, ale kvalifikovaných pracovníků
je zde nedostatek.
Spojit svou budoucnost s budoucností
našeho Broumovska je možné, ale i zde
platí obecné vývojové trendy. Tedy posun
potřeb zaměstnavatelů od méně kvalifikovaných dělnických profesí ke kvalifikovanějším operátorům a oborovým specialistům. Stejně tak jazyková vybavenost je
základním předpokladem k snadnějšímu
uplatnění na trhu práce. Rádi bychom
tento fakt dokumentovali informováním
o volných místech a nárocích na ně na
jednom místě.
Rádi bychom, aby tento server pomohl
v širším kontextu apelovat na studenty,
kteří se rozhodují o své budoucnosti nebo,
na pracovníky chystající se na rekvalifikaci, aby sledovali vývoj nabízených pracovních míst a podle toho se snažili určovat
své priority ve vzdělávání. Trendem je co
nejdelší obecně zaměřené studium doplněné dle potřeb o konkrétní specializační
nadstavbu. Jít dlouho jedním směrem se
v dnešní době plné změn nemusí vyplatit.
Stejně tak jako podniky musí umět rychle
reagovat na změny, i jejich zaměstnanci
musí být připraveni a vybaveni ke změnám. Tento trend je výzvou dnešní doby.
V rámci svých cílů chceme přispět ke
zlepšování podnikatelského prostředí a
tím zároveň k lepší zaměstnanosti v našem regionu.
Za Podnikatelský klub Broumovska
Radka Vlachová, manažerka
Podnikatelský klub Broumovska
Mírové náměstí 56 (P.O.Box 81), 550 01
Broumov
e-mail: radkav@broumovsko.cz
http://invest.broumovsko.cz
http://prace.broumovsko.cz
tlf./fax: +420 491 521 108
mobil: +420 736 481 778

Oznámení občanům
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás informovala o uzavření Městského úřadu
v Broumově, konkrétně v pátek dne 29. 12. 2006. V ostatní dny, mezi
vánočními svátky, bude chod úřadu neomezen.
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

Další české školy budou stát v Etiopii, a to i díky
štědrým dárcům v Broumově!

V ulicích více než padesáti českých měst probíhal v polovině října letošního
roku již 3. ročník celostátní sbírky Postavme školu v Africe. Cílem sbírky, na
jejíž realizaci se podílelo celkem 600 skautů, bylo shromáždit prostředky na
vybudování další školy v Etiopii, zemi, která se potýká s velkou chudobou a
negramotností.
Z celkového výtěžku sbírky, který činí 1 850 000 Kč, se postaví školy dokonce tři. Mohlo by se zdát, že 6 000 Kč, které se místním skautům podařilo
vybrat v Broumově, není mnoho, ale je to právě ta „cihla k cihle“, která dělá
dům, a všem ochotným broumovským dárcům rozhodně patří velký dík!
Akce, která proběhla, není ojedinělým výkřikem, ale jedná se o systematickou
koordinovanou pomoc o.p.s. Člověk v tísni. Na konto sbírky Postavme školu
v Africe 222444555/0300 je možné přispívat po celý rok a přispět je možné
také zasláním dárcovské sms zprávy ve tvaru DMS AFRIKA na číslo 87777. Více
informací o celé akci lze nalézt na www.skolavafrice.cz a www.skaut.cz.
Ing. Milada Kubalíková, Junák Broumov

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Všechny občanské průkazy vy dané do 31. 12. 1996
s vyznačenou dobou platnosti „bez omezení“
musí být do 31. 12. 2006 vyměněny!
Žádost o nový občanský průkaz podejte nejpozději
do 10. 12. 2006
Výměna těchto občanských průkazů se netýká občanů
narozených před 1. 1. 1936
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aktualitky

zajímavosti

Co nového na gymnáziu?
Vybráno z reportáží studentů sexty.

BROUMOVSKÁ PRKNA, CO ZNAMENAJÍ SVĚT

Záře reflektorů, kostýmy, kulisy, potlesk diváků. Kdo by si někdy alespoň na chvíli nechtěl vyzkoušet žít život někoho jiného?
Na jevišti se vám to vše může splnit a možná i něco víc. Hovořit
budeme o broumovském divadelním souboru NE.DIV.SE.
Nezávislé divadelní seskupení, to je celý název tohoto souboru, nad jehož zkratkou jste se mohli snadno podivit. Připravují pro nás své inscenace již téměř deset let.
Naposledy jsme jejich představení mohli vidět v létě před
Ulitou, kde se s námi přenesli o několik století zpět do minulosti Broumovska. V té době se po lesích proháněli zbojníci,
vodníci usilovali o vaši duši a čarodějky také příliš laskavosti
nepobraly. Vystoupení se stalo jistě zajímavým zpestřením
deštivého konce prázdnin.
Jak to začalo…
Roku 1998 vzniká na Základní škole Hradební divadelní
kroužek. „V létě na zámku jsem viděla představení místních
gymnazistů, které se mi moc líbilo, a tak jsem si řekla, proč
to nezkusit také,“ vzpomíná paní učitelka Dagmar Židová,
rejža (jak by ji nazvali členové souboru) NE.DIV.SE..
Nejdříve začala pracovat s dětmi ve třídě a beze zbytku zúročila předchozí zkušenosti s účinkováním v nadšeneckém
souboru a bývalém loutkovém divadle v Olivětíně. Později
se soubor rozrostl o další žáky, pře-devším z vyšších ročníků
základní školy a gymnázia.
…a jak to pokračuje
Minulý rok se NE.DIV.SE. připojilo k DDM Ulita a tím
získalo lepší podmínky pro rozvíjení své činnosti. Díky
množství členů se nyní soubor rozdělil na dvě skupiny. „Se
zájmem děvčat problém není, ale chlapců je stále nedostatek,“ tvrdí paní učitelka Židová.
Pravidelně se všichni schází jednou do týdne a pořádají
občasná víkendová soustřeďění. Mimo to jezdí na mnohé
divadelní přehlídky, ve kterých mohou načerpat zajímavé
podněty.
Těžký život komedianta
Takové divadlo nevzniká jen tak samo od sebe. Skrývá
se za ním mnoho usilovné práce jak dětí, tak paní učitelky
Židové. Vymýšlení scénářů a samotné nacvičování zabere
spoustu času. „Vzniká tím ale parta lidí, kteří se na sebe
mohou spolehnout a vědí, co můžou od sebe navzájem očekávat.“
Hraní a jeho kouzla
Není rozhodně jednoduché stát uprostřed jeviště, kde vás
každý pozoruje a posuzuje. Ale kdo si to někdy zkusil, může
vám potvrdit, že je to nádherný zážitek. Všechno ostatní je
zapomenuto a zbývá už jen samotné hraní, potlesk diváků
se pak stává konečnou třešničkou na dortu. „Je to tak akorát na panáka,“ vyjadřuje paní učitelka Židová své pocity po
úspěšném představení.
Ladislav Záliš

VZÁCNÁ PAMÁTKA
SE

NAVRÁTILA DO

BROUMOVA

Broumovská veřejnost jistě zaregistrovala skutečnost, že
staré pamětní desky z ochozu hřbitovního kostela, stažené
odsud z důvodu lepší ochrany a bezpečnosti do kláštera,
byly na svém původním místě nahrazeny kopiemi. Mělo se
sice za to, že jedna z originálních desek je ztracená, ovšem
na druhou stanu se jejich počet porovnáním s historickými
údaji shodoval. Ke konečnému vyjasnění přispěl až dotaz
pana Klause Dietzeho z německého Heroldsbergu, který mě
přiměl k důkladnému porovnání všech dostupných poznatků. Z něj vyplynulo, že jedna deska skutečně chybí a nesrovnalost vznikala tím, že mezi stávající soubor byla počítána
i deska udávající ceny různých komodit z roku 1812, která
však, patrně pro svou obsahovou nevýznamnost, nebyla do
souboru v minulosti počítána. Tím došlo k odhalení ještě
většího překvapení, neboť se tak potvrdila domněnka pana
Dietzeho, že deska nacházející se v bavorském klášteře v Rohru je právě onou chybějící. Deska z roku 1809 měla popisovat požáry Broumova v letech 1452–1792, což souhlasilo.
Velký dík pak patří rohrskému opatu Gregoru Zippelovi,
který rozhodl, že se uvedená deska vrátí do Broumova,
a panu Dietzemu za celkové zprostředkování. V poslední
říjnový den tohoto roku pan Dietze desku do Broumova
dopravil a jménem rohrského opata ji i s doprovodným dopisem slavnostně předal do rukou administrátora broumovské farnosti vikáře Norberta Josefa Zemana. Nebylo by nyní
jistě od věci podle tohoto originálu rovněž zhotovit kopii
a doplnit jí stávající soubor v ochozu hřbitovního kostela.
Karel Franze, Muzeum Broumovska

Pan Klaus Dietze při předání pamětní desky.

Hledám hospodyni

www.broumovsko.cz

Spolehlivou diskrétní paní na pravidelnou výpomoc
s úklidem domácnosti v Broumově.
Tel. : 605 149 726

Ze života

Požární stanice Broumov
Přehled zásahů, ke kterým v době od 17.
10. 2006 do 15. 11. 2006 vyjížděla jednotka příslušníků HZS Královéhradeckého kraje – Požární stanice Broumov
•18. 10. Broumov, Nádražní ul., likvidace požáru kontejneru na odpad
•22. 10. Broumov, Soukenická ul., likvidace následků dopravní nehody dvou osobních vozidel
•23. 10.Broumov, Provaznická ul., vyproštění uvízlé osoby
z výtahu v pečovatelském domě
•23. 10. Meziměstí, nákladové nádraží, zamezení úniku par
kyseliny chlorovodíkové ze železniční cisterny
•23. 10.Broumov,Pionýrská ul., otevření bytu
•23. 10. Broumov, Smetanova ul., likvidace následku dopravní nehody dvou osobních vozidel
•28. 10. Broumov, Pivovarská ul., otevření zabouchnutých
dveří osobního automobilu
•29. 10. Dědov, odstranění spadlého stromu z vozovky
•30. 10. Broumov, ul.Dělnické domy, otevření bytu v pečovatelském domě
•31. 10. Jetřichov, likvidace následků dopravní nehody
dvou osobních vozidel
•31. 10. Broumov, ul. St.Opočenského, v městské ubytovně
odstranění uvolněné střešní atiky hrozící pádem na ulici
•3. 11. Broumov, Pionýrská ul., otevření bytu za přítomnosti Policie ČR
•7. 11. Broumov,Mírové náměstí, na vyžádání pomoc Zdravotní záchranné službě při transportu pacienta do vozidla
ZZS
•7. 11. Broumov, na vyžádání pomoc Zdravotní záchranné
službě při transportu pacienta do vozidla ZZS
•7. 11. Broumov,Husova ul., na vyžádání pomoc Zdravotní
záchranné službě při transportu pacienta do vozidla ZZS
•13. 11. Broumov,Hradební ul. na vyžádání pomoc Zdravotní záchranné službě při transportu pacienta do vozidla
ZZS
•13. 11. Broumov, na vyžádání pomoc Zdravotní záchranné
službě při transportu pacienta do vozidla ZZS
•15. 11.Broumov,ul. U Větrolamu, otevření bytu
Por. Bc. Lukáš Plachta, velitel požární stanice Broumov

Informace Městské policie
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Bodový systém

Strážníci Městské policie řeší každodenně přestupky řidičů, kteří zřejmě ještě nezaregistrovali novelu zákona č.361/
2000Sb. s platností od 1.7.20006. Především ignorují
zákazy zastavení a stání a zbytečně přicházejí o bodíky.
Pokud chtějí vědět o kolik, jsou jim k dispozici letáky s konkrétními sankcemi a hlavními změnami ve výše uvedeném
zákoně, které obdrží na služebně Městské policie v Broumově zcela zdarma na rozdíl od sankce za přestupek.

Kamerový systém

Někteří řidiči již zjistili, že jsou předvoláni k Zápisu o podaném vysvětlení na služebnu Městské policie i v případě, že
se za stěračem jejich vozidla neobjevil růžový lístek s výzvou
pro nepřítomného řidiče vozidla. Především archivace přestupkového jednání a konfrontace
jsou důvodem využití kamerového systému při odhalování
přestupků v dopravě.
Za MP str. Jan Šrytr

broumovský
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Zprávičky z útulku

chcete mě?

chcete mě?
Již několik měsíců je na
přiložených fotografiích stále
stejné osazenstvo psího útulku na ČOV v Broumově. Že
by to nebyli ti praví právě pro
VÁS?

VÁNOČNÍ PRODEJ RYB NA SÁDKÁCH V HYNČICÍCH
Zveme vás k nákupu vánočních ryb přímo na sádky, které jsou v areálu pstruží líhně v Hynčicích.
V nabídce bude dostatečné množství kaprů, amurů, pstruhů, ale i jiných doplňkových ryb, které jsou sádkované v
křišťálově čisté vodě z Javořích hor. Při této příležitosti upravujeme předvánoční prodejní dobu takto:

čtvrtek
14. 12. 2006
8–12 a 14–16 hod.
pátek
15. 12. 2006
zavřeno hod.
sobota
16. 12. 2006
8–12
hod.
neděle
17. 12. 2006
8–12
hod.
pondělí
18. 12. 2006
8–12 a 14–16 hod.
úterý
19. 12. 2006
8–12 a 14–16 hod.
středa
20. 12. 2006
8 až 16
hod.
čtrvrtek
21. 12. 2006
8 až 16
hod.
pátek
22. 12. 2006
8 až 16
hod.
sobota
23. 12. 2006
8–12
hod.
neděle
24. 12. 2006
9–10
hod.
Těšíme se na Váš nákup spojený s předvánočním výletem na sádky.
Zároveň Vás upozorňujeme, že prodej živých ryb probíhá na sádkách v Hynčicích celoročně,
a to každý ve čtvrtek od 8 do 12 a od 14 do 16 hodin. Informace o prodeji získáte na tel.čísle 774 628 886
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vaše názory

ptáte se proč?

Pravda nadevše

Všude se jen píše o tom, jaká je Helena Ogriščenková
dobrá učitelka a o jejích mažoretkách. Ale je to všechno
pravda? Když se podíváme zpět, tak zjistíme, že její mažoretky se občas někde umístily, že byly dobré. Ale to už
teď zdaleka není pravda. Její mažoretky jsou rok od roku
horší. Tento rok se v Hronově neumístily ani sóloformace
ani formace a minulý rok byly dokonce poslední. A proto
se zkusme zamyslet nad tím, čím to asi je. Snad dívkami,
které na mažoretky chodí? To nejspíš ne. Je tu ale ještě jedna možnost. Metody paní Ogriščenkové už jsou zastaralé.
A proto všechny vyzývám, aby se zamysleli a pomohli tento
problém vyřešit. Mohli bychom začít třeba tím, že bychom
dosadili na místo paní Ogriščenkové někoho jiného.
Novotná, Broumov
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píšete nám

píšete nám

Co trápí už delší dobu naše
spoluobčany v Rožmitále

Již několik let trápí naše spoluobčany neuspokojivý stav
místního potoka. Minimálně jednou ročně už několik let
ing. Kult z Vodohospodářské správy Náchod prochází potok a čeká, že se stane zázrak a stav potoka se sám zlepší.
Potok, který lemuje místní komunikaci, podemílá břehy a je
to pouze otázka času, kdy se stene neštěstí a podemletá silnice povolí a nějaké vozidlo spadne do potoka. Nevím, jestli
se na to třeba nečeká, že se potom najdou peníze. Poslední
zpráva, kterou mám od ing. Kulta, je, že ing. Žouželková ze
životního prostředí nechce povolit pokácení několik stromů, které překážejí opravám potoka. Je zajímavé, že někde
se kácí, jako by se nic nedělo, například u Větrolamu nebo
u Stejskalů. Asi někdo potřeboval palivové dřevo. U nás
v Rožmitále je silnice zatížená velkým provozem, který je nezbytný k provozu lomu, a tak by se tomu měla přizpůsobit
vozovka a s ní souběžný potok. Po poslední velké vodě mi
volala ing. Žouželková a ptala se, jak vypadá potok. Upozornil jsem jí, že se sám neuzdravil a jeho stav je stále horší,
když nikdo nic nedělá. Ochrana přírody je záslužná činnost,
ale s rozumem. Nevím, jestli je cennější strom nebo lidský
život, ale podle mě strom vyroste, ale lidský život nevrátíte.
Jan Němec, Rožmitál

Velevážení čtenáři,

opět pociťuji nutnost informovat veřejnost o skutečnostech, které se nedají zapřít. Chtěl bych tímto poděkovat ne
jenom za sebe, ale i za účastníky přátelské schůzky. Také
bych chtěl pochválit mou spolužačku Jitušku Řehůřkovou (rozenou Kolertovou) za její snažení při organizování
společných večírků se spolužáky u skleničky vína. Při této
příležitosti mi byla dána možnost předvést diapozitivy a videozáznamy z četných cest po světě, které představují 1148
letových hodin.
Představení bylo přijato s nadšením i obdivem, kolik
krásy nám ještě příroda poskytuje. Sám zúčastněný pan
učitel zeměpisu Jindřich Novotný přiznal, že některé záběry

v takovémto provedení ještě neviděl. V každém případě
jsem šťasten, že jsem po šestatřiceti letech pobytu v zahraničí opět navázal kontakty se svými přáteli a spolužáky
z mládí. Plnými doušky jsem hltal každou hodinu ve společnosti těchto lidí a přál jsem si, aby hodiny zůstaly stát a
večer byl nekonečný. V cizině jsem cizinec, i když jsem stejné
národnosti. Přesto, že jsem získal velký majetek, to ovšem
jen z poctivé práce, a procestoval celý svět cítím se jako
pták ve zlaté kleci. A proto zde musím vyřknout onu známou myšlenku, že doma je doma. Za to, že jsem mohl opět
navázat zpřetrhané kontakty, vděčím panu Gerhardu Burdychovi z Otovic, který mě pozval na přátelskou návštěvu.
Mimo jiné jsem také absolvoval několik schůzek s místními
mladými podnikateli, kteří na mě udělali opravdu velký
dojem. Zde bych rád jmenoval slečnu Ivetu Skřivánkovou
ze salonu Twiggy a paní Andreu Šemberovou – kosmetičku
a sportovní relax masérku. Jsou jak po odborné, tak i po
lidské stránce skvělé. Taktéž paní Pírkové z Komerční banky,
která každému v nesnázích pomůže, tímto děkuji.
Dále bych chtěl ještě po neúměrném a falešném, doslova
zlodějském (soudní rozhodnutí) počínání manželů, kteří
obhospodařovali za mé nepřítomnosti můj dům v Soukenické ulici, nyní poděkovat jejich nástupcům – manželům
Jelínkovím, kteří poctivě a svědomitě zastávají svoji funkci.
Prof. Dr. Kurt Sigmund Merkel
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VLASTIVĚDA NA ZŠ HRADEBNÍ

S kolegyní M. Schejbalovou jsme přemýšlely, jak na vlastivědu ve 4. třídách, kde začínají české dějiny. Zatím jsme
s našimi dětmi podnikli dvě výpravy do dávné minulosti.
Nejprve jsme se vydali DO PRAVĚKU. Inspiroval nás pravěký lovec Agli z knížky Jana Augusty Ztracený svět. Dověděli
jsme se, jak žil, čím se živil, jaké měl nástroje. Vyrobili jsme
si podle něj lovecké trofeje pro muže a hliněné korálky na
ozdobu pravěkých žen. Zjistili jsme, proč a jak vznikaly jeskynní malby a sami jsme si to vyzkoušeli. Vyvrcholením byla
výprava na šonovskou „sopku“ pro oheň. Tlupy Medvědů,
Bizonů, Sokolů, Jestřábů.... se ze Šonova vydaly hledat
cestu. Na úpatí hory jsme se všichni sešli a na vrchol jsme
stoupali společně. Dobytí cíle jsme oslavili vítězným pokřikem. Cestou zpátky do vesnice vytrvale pršelo, ale nám to
nevadilo. Pravěcí lidé přece žili za každého počasí!
Druhá výprava vedla na POČÁTEK ČESKÝCH DĚJIN.
Tentokrát jsme se inspirovali nejstaršími českými pověstmi, které jsme shromáždili v překvapivém počtu podob
a vydání. Chtěli jsme, stejně jako praotec Čech, vidět tu
zemi zaslíbenou, zvěře a ptáků plnou, medem oplývající. A
tak jsme si vybrali nádherný slunečný den a družiny Kroka,
Bivoje, Přemysla, Vlasty....vystoupily na Ruptrechtický Špičák. Byla ta česká země opravdu nádherná. Další báječné
dopoledne děti strávily v Ulitě, kde si vyrobily rekvizity pro
divadlo: děvčata si udělala dlouhovlasé paruky a nádherné
šperky z kůží a z drátků, kluci vyrobili pohanské modly do
posvátného háje a krásně zdobené meče (moc těžce nesli,
když byli vzápětí ve škole odzbrojeni!). A pak už si 8 skupin
intenzivně připravovalo své scénky. Na konci října praotec
Čech odvedl obě třídy do tělocvičny, kde se hrály STARÉ
POVĚSTI ČESKÉ. Scénky se nám tak líbily, že je zahrajeme
na konci listopadu i pro rodiče.
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se sídlištěm Spořilov.
Rádi bychom vás nejen informovali, ale hlavně přizvali na
veřejné setkání. Na tomto setkání budete mít možnost podílet se na tvorbě projektu zahrady svými návrhy, nápady a
připomínkami.

Toto setkání proběhne v sobotu 27.ledna 2007 od 9 hodin v Ulitě.

Těšíme se, že se nás nad plány Naší zahrady sejde co nejvíc.

A přání…

Zdravý a pestrý rok 2007 vám všem přejí pracovníci DDM
Ulita.

Výstavku dětských prací a fotografií můžete vidět ve vestibulu naší školy.
A. Miklošová

Pozdrav z Ulity

Tak se už v Ulitě běží na plné obrátky. Krásný podzim dal
chvíli čekat na všechny přihlášky, ale opět se našly stovky
dětí, dospělých či maminek s malými dětmi , které navštěvují naše kroužky pravidelně a přichází i na naše víkendové
akce.
A že pro vás máme uchystanou bohatou prosincovou
nadílku, se můžete přesvědčit nejlépe na našich stránkách
www.ulita.org nebo na našich plakátech. Zde alespoň stručně.
V sobotu 2. prosince Advent v Ulitě, 9.30–13 hod., vstupné
40 Kč
V pátek 8. prosince Pečení adventní štoly, 14–17 hod., 30
Kč a nutná přihláška
V sobotu 9. prosince Pečení perníkové chaloupky, 9–12
hod., 35 Kč a nutná přihláška
V neděli 17. prosince Zdobení stromku v zahradě Ulity, 15
hod. procházka po budoucí Naší zahradě…

Ohlédnutí…

Letošní rok 2006 byl pro nás mimořádný i tím, že jsme ve
spolupráci s Městem Broumov a Odborem životního prostředí MěÚ Broumov realizovali projekt Rok 2006 – Rok
broumovských stromů. Jak probíhal a co všechno jsme pro
naše stromy v Broumově udělali, jsme už na těchto místech
psali. A píše se o tom jak na našich www stránkách, tak na
www. nase.broumovsko.cz, za což vděčíme Agentuře Pro
Rozvoj Broumovska, která všechny naše akce nejen inzeruje,
ale i podporuje.

Vyhlídka…

Dovolte pozvání do dalšího roku – Roku broumovských
zahrad…Roku 2007
Jelikož Město Broumov získalo finanční podporu 200
000 Kč od Nadace VIA na realizaci projektu ZAHRADA
V BROUMOVĚ – BROUMOVSKO V ZAHRADĚ, budeme
moci pokračovat v naší práci na zvelebování místa, kde žijeme a pracujeme.
Zmíněná „Naše zahrada“ vznikne v průběhu následujících 12 měsíců, a to na pozemcích současných zahrad DDM
Ulita a ZŠ TGM.
Celý projekt se bude realizovat ve spolupráci Města Broumov s OŽP MěÚ Broumov, DDM Ulita, ZŠ TGM a veřejností.
Cílem projektu je vznik nové zahrady školy a Ulity. Ale
budeme se společně snažit vytvořit nové, veřejnosti přístupné místo v Broumově, které navíc propojí ulici Komenského

PS: Rádi se s vámi setkáváme jak každodenně u nás v Ulitě, tak na akcích, které pro vás chystáme.
Jsme tady totiž pro vás…

Mozartova hudba zazněla v Broumově

V sobotu 18. listopadu se uskutečnil již druhý koncert
věnovaný 250. výročí narození W.A. Mozarta pod názvem
VIVAT MOZART. Koncert zorganizoval v rámci stejnojmenného projektu komorní sbor Canticum Broumov za finanční
podpory Královéhradeckého kraje, Města Broumov, firem
Z-Trade a Broumovské stavební sdružení a občanského
sdružení Stěnava.
Na programu byl výběr z duchovní tvorby Mozarta a jeho
současníků. Interpretace skladeb se ujali mladí pěvci, studenti AMU v Praze, Terezie Švarcová, Václava Housková,
Jan Zedník a broumovský rodák a občan Božanova Jakub
Hrubý za varhanního doprovodu prof. Václava Uhlíře.
V programu na úvod zahrál prof. Uhlíř velmi málo hranou
Mozartovu Fantasii f moll a po ní zazněly části z jeho Requiem s názvy Tuba mirum, Recordare a Benedictus. Následovalo Andante, složené Mozartem původně pro hrací hodiny. Poté zaznělo chrámovou lodí nádherné sólové Agnus
Dei z Korunovační mše v podání T. Švarcové. V programu
nechyběly skladby Mozartových současníků. Jako první
zazněla Fantasie g moll od Mozartova přítele, někdejšího
strahovského varhaníka J. K. Kuchaře, a po ní zapěli mladí
umělci Terzetto O Jesu od V.V. Maška. Na závěr koncertu už
opět zněla Mozartova hudba. Nejprve mohli posluchači slyšet Benedictus ze Mše C dur (Orgelmesse), Trio Parce nobis
Domine a známé moteto Ave verum corpus. Na úplný závěr
rozezněl Václav Uhlíř zdejší varhany obsáhlou a virtuozní
improvizací na témata z různých Mozartových skladeb, čímž
posluchačům představil průřez jeho bohatou tvorbou.
Více jak stovka posluchačů opouštěla chrámové prostory
s dobrým pocitem a s bohatými uměleckými zážitky.
Ing. Vladimír Hrubý

12
broumovský
zpravodaj

na cestách

na cestách

Portugalsko – Do Porta
za portským

V roce 2003 parta Broumováků – Dušan Vít, Milan Sokol,
Stanislav Jiráček, Tomáš Burdych a autor článku - podnikla
velkou cestu po Pyrenejském poloostrově. Hlavní cíle byly
dva – Santiago de Compostella / slavná katedrála na konci Svatojakubské cesty/ a Porto. Ochutnat pravé portské
víno v Portu byl sen nás všech. Porto není ale jen víno. Je to
famózní město plné křivolakých uliček, domů s typickými
kachličkami zvanými azulejos, s mosty přes řeku Douro, se
starým městem v arabském stylu, s výbornými hospůdkami,
kde z pípy teče výborné lehké bílé víno namísto našeho piva,
se skvostnou kuchyní plnou mořských plodů, s tajemnou
katedrálou, arcibiskupským palácem, budovou burzy i s náměstím připomínajícím naše Václavské v Praze. Porto, to
jsou dlouhé červené střechy překrývající skladiště plná vína,
nikdo jim neřekne jinak než vinné katedrály. Porto, to je původně malá keltská osada. Dnes druhé největší portugalské
město. Porto, to je město na kopci, město na žule. Porto je
fotbal, Porto je přístav, Porto je řeka Douro. Porto, to je ale
hlavně portské.

Sklepy s portským vínem najdeme na předměstí Vila Nova
de Gaia. Část skladů pochází z 18.století, celkem je v nich
uskladněno 1 000 000 litrů, největší sud pojme 60 000 litrů portského, vína zrají podle značky a druhu od sedmi do
dvaceti let. Jako turisté můžete sklepy navštívit, návštěva je
spjata s ochutnávkou.Navštívili jsme i archív , kde byla vína

i z dob napoleonských válek.Vína jsou dodnes pitná, jsou
sice rosolovitá, ale po zahřání láhve v teplé vodě mají jedinečnou chuť i kvalitu. Dovedete si představit, že budete
šlapat tradičním způsobem víno pro svého vnuka či pravnuka? Typické portské je sladké, husté, tmavé, kořeněné víno
s obsahem alkoholu kolem 20%. Je to nejklasičtější ze všech
dolihovaných vín a stejně jako sherry vděčí za svoji popularitu Angličanům. Na rozdíl od sherry, které se nechá zcela
prokvasit a brandy i sladidlo se dolévají následně, portské
se fortifikuje již v průběhu kvašení a ve víně zůstává přírodní
cukr. Pro výrobu se používá 6 odrůd z oblasti řeky Douro.
Čistý vinný destilát – 77% alkoholu- je přísně regulován a
dochází ke scelování s vínem v poměru jedné ku čtyřem a k
následnému zrání. Suché bílé portské je známé jako klasický
aperitiv, doporučuje se podávat chlazené s olivami a praženými mandlemi. Červené se doporučuje konzumovat při
pokojové teplotě, je oblíbeným aperitivem pro Francouze a
„odpoledním“ nápojem pro Portugalce.

Pohled na řeku Douro. Na tradičních loďkách se přepravovalo portské víno do hlavního přístavu. Dnes se od této
tradice již opouští.
Řeku Douro přetínají v Portu tři mosty.
Dva z nich, i tento
na snímku, postavil
legendární architekt
Gustav Eiffel. Ponte Dom Luis I. má
železnou
konstrukci, která nese dvě
vozovky nad sebou,
takže na druhý břeh
se můžeme dostat
z horního i dolního
města. Nejen mosty,
ale i celé město bylo
zapsáno na seznam
památek Unesco.
Splněný sen. „Účastníci zájezdu“ s pravým
portským v Portu. Pilo se
Royal Oporto White.
Takže,
Broumováci,
sklenka
portského
za
dlouhých zimních večerů
potěší i v Broumově.
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Závěrem některá fakta: Porto je druhé největší město
Portugalska. Má 310 tisíc pobyvatel, celá aglomerace 1,2
milionů obyvatel. Leží 270 km severně od Lisabonu u ústí
řeky Douro do Atlantského oceánu. Je centrem průmyslové
oblasti s výrobou pneumatik, chemikálií, kovů a elektrických
zařízení, automobilových součástek, textilu, koženého zboží, hedvábí, bot a mýdla. K významných památkám patří katedrála z 12.století, žulová věž barokního kostela Clérigos,
vysoká 75 m, gotický kostel sv.Františka, stejného jména i
kostel barokní, muzeum Soares dos Reis, kde jsou sbírky
keramiky, kreseb a soch, etnografické muzeum a budova
burzy. Součástí města je přístav, kde se vyváží již jmenované portské víno. Slavné mosty navržené Gustavem Eiffelem
byly postaveny v letech 1877 a 1886, silniční most Arrábida
v roce 1963. Fotbalový klub FC Porto hraje pravidelně prestižní Ligu mistrů, roce 2004 tuto soutěž dokonce vyhrál.
Připravil Milan Kulhánek

v Ulitě, zatančily hned čtyři tance, a to skupinový tanec
s hůlkami – viz foto, tanec se závoji, moderní arabský pop a
sólový tanec s Isis wings.

Drobnost, která potěší

Celý večer se bylo skutečně na co dívat. Předsálí patřilo
„orientální tržnici“, kde měli návštěvníci možnost nakoupit
orientální pochutiny i šaty, šperky a doplňky.
text: Dana Minaříková, foto: Radek Vojtek

Vánoce 2006

Příznivé počasí umožnilo dotáhnout do konce další drobné vylepšení vzhledu města. Frekventovaný a mnohokráte
překopávaný vstup do centra města U Horní brány vpravo
volal po opravě zvláště hlasitě poté, co se kontrastem stala nová fasáda sousedícího domu. Při opravě části cesty k
sokolovně se město (díky souhlasu bývalých zastupitelů)
dohodlo na spolupráci a finanční spoluúčasti s majitelem
domu panem Sládkem. Výsledek rychlé a kvalitní práce firmy pana Filipčíka, která využila součinnosti s Technickými
službami města, vidíte na fotografiích a můžete příležitostně, „na své vlastní boty“, vyzkoušet.
Jiří Ringel
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Ve znamení orientální hudby a tance se nesl v královehradeckém Adalbertinu sobotní večer 18.11. „Kouzlo orientu“,
který uspořádala škola orientálního tance Sahar. A návštěvníci si večer opravdu užili. Na pódiu se vystřídaly tanečnice z
Prahy, Karlových Varů, Českých Budějovic, Náchoda i Broumova.
Vedle klasických i folklórních orientálních tanců byly k
vidění i tance moderní, tanec se šavlí, se závoji, s činelkami
nebo alexandrijský tanec s Melayou.
Broumovské tanečnice, které se scházejí každé pondělí

Blíží se čas Vánoc. Vánoce 2006 je společensko charitativní akce, která se v Broumově připravuje letos již pošesté. Akce je pro všechny, kteří chtějí oslavit vánoční svátky
v předstihu, a udělat si radost z příjemně prožitého večera a
pomoci dobré a potřebné věci.
Vánoce 2006 se uskuteční 7. prosince 2006 od 19.00
hodin v Kulturním domě Střelnice v Broumově. Akce
proběhne za přítomnosti dětí z dětských domovů. Záštitu
převzala starostka města Broumova JUDr. Libuše Růčková
a hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík, Ing.
Jana Bobošíková, poslankyně Evropského parlamentu a
členka výboru pro regionální rozvoj. Akce se koná za podpory města Broumova.
Pořadatelem je David Novotný, produkci zajišťuje Renata
Říhová a Petra Jansová a výtěžek bude věnován Dětským
domovům v Broumově.
Během pořadu vystoupí a o vánoční písničky a vyprávění
se postarají Jitka Asterová, Vašek Glazar, Agáta Hanychová
a Petra Macháčková, Alan Bastien, Miss ČR Lucie Váchová,
Michal Foret ze Superstar, Katka Mátlová, Vladimír Čech,
Hana Čížková, Míša Nosková, Ali Amiri, 2.vicemiss ČR
2004 Edita Hortová a Míša Wostlová, Kateřina Průšová,
Filip Jankovič ze Superstar, Alice Springs, Zdeněk Podhůrský a kapela Underhill se zpěvačkou Gábinou Urbánkovou,
Eliška Faicová, Jan Kříž, Michal Michajlec, Robert Daniel ze
Superstar, Anna Vejvodová „babča“ z Kameňáku, taneční
skupina Stress a další. Akcí bude provádět Lucie Koňaříková a Martin Zounar. Jako host sem zavítá i chorvatská
superstar Patrick Jurdic.
Za finanční podporu děkujeme těmto firmám a organizacím: STEF Recycling a.s. Broumov, Veba textilní závody a.s.
Broumov, Hašpl a.s. Velké Poříčí, Hotel u Berků Police nad
Metují, Autoprodej Rohan spol. s.r.o. Česká Skalice, Mach
líhně kuřat Litomyšl, Skrblíkův ráj – ráj pro Vaši peněženku
s prodejnami v Červeném Kostelci, Hronově, Broumově, České Skalici a Polici nad Metují a Náchod NET s.r.o. Náchod.
Předprodej vstupenek probíhá v Informačním centru
v Broumově, Mírové náměstí 56, tel. 491524168.
Takže neváhejte a přijďte s námi oslavit vánoční svátky a udělat radost těm, kteří vaši pomoc potřebují!!!
DN
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Adventní čas v Broumově

3. 12. 2006 – První adventní neděle

Mikulášský jarmark na Mírovém náměstí

Od 8.00 do 14.00 hodin
– adventní trh, kde děti navštíví stejně jako v loňském roce
MIKULÁŠ , ČERT A ANDĚL…
– stánkový prodej
– opékaní prasete + prodej horkých nápojů

Slavnostní rozsvícení vánočního stromku

16:45 – Vystoupí děti z mateřské školy v Kladské ul.
17:00 – Doprovodný program dětí z dramatického kroužku
Ulity pod vedením paní Židové,
17:20 – Zazní vánoční koledy dětí ZUŠ Broumov pod vedením Romany Roškové
15:00 – 18:00 Občerstvení v podobě vánočního cukroví a
teplých nápojů, které pro vás zajistí ČSŽ

Na programu budou díla J. C. F. Fischera, G. Ph. Telemanna, J. S. Bacha, A. Michny, B. Bridela.
Barokní orchestr Masarykovy univerzity pod vedením Roberta Huga usiluje s použitím dobových hudebních nástrojů
o co největší přiblížení se duchu díla. V tomto případě jde
ještě dále a neopakovatelnou atmosféru barokního adventu
podtrhne i organickým sepětím s dobovou poezií B. Bridela
a A. Michny z Otradovic. Výsledkem je jedinečný zážitek harmonie slova a hudby.
Vstupné 80 Kč, předprodej vstupenek v Infocentru.

23. 12. 2006 – Dlouhá noc

Třetí adventní koncert

Od 18.00 hodin v klášterním kostele sv. Vojtěcha

České vánoce

Od 18.00 hod v klášterním kostele sv. Vojtěcha

Zpěv: Jakub Hrubý – baryton
Varhany: Petr Hostinský
Dlouhá noc přinese poslední adventní koncert roku
2006. V tento den uslyšíte pastorely, vánoční zpěvy, koledy
od mnoha autoru klasické hudby, mužete se těšit na díla
J.J.Ryby nebo J. Strejce a mnoha dalších skvělých skladatelů.
Přijďte si na Dlouhou noc vychutnat tu pravou atmosféru
vánoc.
Vstupné 50 Kč, předprodej vstupenek v Infocentru.

Missa brevis Jiřího Pavlici

Divadelní představení v prosinci 2006

První adventní koncert

(z Hradišťanu) s tradičními částmi ordinária + další skladby
a vánoční melodie
Účinkující:
soprán: Mirka Renzová, baryton: Milan Motl, Smíšený sbor
Univerzity Hradec Králové, Orchestr Hradec Králové – sbormistryně a dirigentka: Dana Ludvíčková, Smíšený sbor UHK
(cca 50 zpěváků), Komorní orchestr UHK (cca 22 hráčů),
dirigent: Jaromír Křováček, sbormistryně a dirigentka: Dana
Ludvíčková
Vstupné: 80 Kč, předprodej vstupenek v Infocentru.

10. 12. 2006 – Druhá adventní neděle

Druhý adventní jarmark na
Mírovém náměstí

Od 8.00 do 14.00 hodin
– adventní trh, stánkový prodej
– opékaní prasete + prodej horkých nápojů

17. 12. 2006 – Třetí adventní neděle
Třetí adventní jarmark na
Mírovém náměstí
Od 8.00 do 14.00 hodin
– adventní trh, stánkový prodej
– opékaní prasete + prodej horkých nápojů

Druhý adventní koncert

Od 17.00 hodin v klášterním kostele sv. Vojtěcha

Vánoční koncert Akademie staré hudby Brno:

Rosu dejte, ó nebesa

Adventní večer barokní hudby a poezie
Účinkují: Barokní orchestr Masarykovy univerzity (Brno),
Dirigent: Robert Hugo,
Umělecký přednes Otakar Blaha

Pondělí 4. 12. 2006 od 19.00 hodin
Městské divadlo Broumov

Kornelovy vdovy

Čtyři ženy, čtyři vdovy po zemřelém Kornelovi, slavném
herci. Mamička-věčně adorující svého synáčka, manželka-herečka rozvedená se slavným manželem, milenka-jediná
skutečně truchlící a služka Róza.
Černá komedie o čtyřech pozůstalých ženách, které postupně odkrývají tajemství zemřelého. S téměř detektivní
zápletkou objevují ve svém zemřelém, kterého tak důvěrně
znaly a milovaly zcela jiného, neznámého, překvapivě cizího
člověk. Víme o lidech to důležité?
Hrají: Mamička – Miriam Kantorová, Hana – Michaela Dolinová, Anna – Radka Stupková, Róza – Milena
Steinmasslová/Jana Šulcová.
Předprodej a rezervace vstupenek v Infocentru na Staré
radnici v Broumově do 1. prosince 2006. Vstupné: 150 Kč

Sobota 9. 12. 2006 od 15.00 hodin
Městské divadlo Broumov

Čertův švagr

Muzikál na motivy Boženy Němcové

Hudba: Radim Linhart, Režie: Dana Bartůňková
Tento dětský muzikál na motivy B. Němcové vás zavede za
hlavním hrdinou Petrem. Zlá a vypočítavá macecha vyžene
nevlastního syna z domu a všude ho posílají k čertu. Po sedmi letech se vrací na zem, kde poznává dobré i zlé.
Více informací o představení a fotografie naleznete na
internetové adrese www.dediva.cz
Předprodej a rezervace vstupenek v Infocentru na Staré radnici v Broumově do 7. prosince 2006. Vstupné: 40 Kč

Předprodej vstupenek

Tipy Městské knihovny
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Předprodej a rezervace vstupenek v Infocentru na Staré
(Tucet knižních novinek)
radnici v Broumově. Otevřeno od pondělí do pátku od 8.00
do 16.00 hodin (pátek do 15.00 hodin). Pokud rezervované
Milan Kundera: Nesnesitelná lehkost bytí
vstupenky nevyzvednete do uvedeného termínu, budou znoExistenciální román, jehož děj se odehrává
vu vráceny do prodeje a mohou být prodány dalším zájemčástečně v Čechách 60. let, částečně mezi
cům.
příslušníky posrpnové emigrace.
Možnost rezervací na tel. 491 524 168 nebo na e-mailové
František Nepil: Hledání radosti
adrese kultura@broumov.net a info@broumov.net
Drobné prózy, které z pozůstalosti vybrala autorova manželka.
František Cinger: Šťastné blues
Kniha o hudebním skladateli Jaroslavu Ježkovi.
Petr Jarchovský: Horem pádem – Kráska v nesnázích – Medvídek
Příjemné prožití vánočních svátků
Literární podoba tří filmů režiséra Jana Hřebejka.
a mnoho krásných kulturních zážitků v roce 2007 přeje
Naďa Horáková: Hrob třinácté panny
Oddělení kultury a Infocentrum Broumov
Detektivní, až hororový příběh, jehož mladá hrdinka zdědí
vilu v sousedství starého venkovského hřbitova.
KULTURNÍ PŘEHLED LEDEN – ČERVEN 2007
Paulo Coelho: Jako řeka, jež plyne
V broumovském informačním centru, místních trafikách,
Soubor vyprávění, úvah a myšlenek.
restauracích a na dalších obvyklých místech budou během
prosince /v druhé půlce měsíce/ opět zdarma k dispozici Václav Větvička: Moje růžová dobrá jitra
Výběr autorových rozhlasových glos, v nichž osobitě přiblitištěné kulturní přehledy na měsíce leden – červen 2007.
V kulturním přehledu získáte bližší informace o termínech, žuje zajímavá, málo známá místa naší země.
předprodeji a vstupném. Přehled bude v elektronické podo- Gerald Messadié: Jana z Hvězdy 2 – 3
bě (formát PDF) ke stažení také na internetových stránkách Dokončení románu ze středověké Francie, jehož hrdinka se
po útěku z domova domohla přízně královského dvora, ale
města.
Dnem vydání přehledu je možné rezervovat si vstupenky na odchází i odtud.
všechny akce, které v něm budou uvedeny!
Adam Dylewski: Skvosty Polska
Odd. kultury a Infocentrum Obrazová publikace přibližuje mj. nedaleký klášter v Křešově, zámek Ksiaz a Svídnici.
Městská knihovna v Broumově
Colleen McCulloughová: Andílek
prosinec 2006 – únor 2007
Deníkový román, jehož hrdinka v novém domově naváže
blízký vztah s dcerkou své prazvláštní bytné.
PAVEL LISÁK - OBRAZY
Šťastné a veselé...
Výstava maleb polického rodáka je věnována
Povídky současných českých spisovatelů (Šabach, Rudiš,
především jeho rodnému kraji.
Viewegh, Obermannová ad.) s motivem Vánoc.
Susanna Kubelková: Druhé jaro Mimi Tulipanové
Čerstvě rozvedená padesátnice zjišťuje, že přichází do let,
Restaurace Vyhlídka
která jsou mnohem lepší než jejich pověst.

Janovičky u Broumova
Vás srdečně zve na

MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU
s hudební skupinou MAMUT s.r.o.
dne

9. prosince 2006 od 20.00 hodin
Předprodej místenek v restauraci nebo telefonicky na níže
uvedených číslech.
Tel.: 491 520 036, 491 523 898, 736 633 447
E-mail: velka.ves@tiscali.cz
TAXISLUŽBA: Milan Korityák
Tel.:603 382 959

Městská knihovna je otevřena od pondělí do čtvrtka od
8.00 do 17.00 hodin, v úterý pak až do 18.00 hodin, v sobotu od 8.30 do 10.30 hodin. Dětské oddělení je otevřeno
v pondělí a v pátek od 13.00 do 15.30 hodin, ve středu až
do 16.30 hodin.
Telefon do půjčovny 491 523 719, e-mail: knihovna@broumov.net nebo knihovnakanc@broumov.net.
Městská knihovna v Broumově

čtvrtek 7. prosince 2006 v 18 hodin
setkání se spisovateli

ANOŠTEM LUSTIGEM
a FRANTIŠKEM CINGEREM

(autorem knih 3x18 o A. Lustigovi, Smějící se slzy o J.
Werichovi, Šťastné blues o J. Ježkovi ad.)
Vstupné 20 Kč
Předprodej vstupenek v knihovně.
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Ohlédnutí za Mezinárodním
festivalem outdoorových filmů

První listopadový víkend patřilo broumovské divadlo
outdooru, cestování, adrenalinu … a všem příznivcům těchto aktivit. Tři dny plné zajímavých filmových snímků a besed
nabídl již čtvrtý ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů, který ovšem do Broumova zavítal poprvé.
Festival je putovní a od října do prosince probíhá celkem
v sedmnácti městech České republiky – v Královéhradeckém
kraji to jsou Broumov a Hradec Králové.

Osm filmových bloků, které byly na programu, a dvě besedy
navštívilo přes 500 diváků. Jistě zajímavým zážitkem bylo
setkání s Josefem Zimovčákem a jeho vysokým kolem, které přivezl s sebou. Několikanásobný mistr světa v jízdě na
velocipedu a přemožitel slavných cyklistických závodů Tour
de France a Giro d´Italia vyzval na závěr publikum, aby si
vysoké kolo někdo vyzkoušel na vlastní kůži. Dobrovolníci
se našli a jízda po divadelním jevišti byla velkým zpestřením
besedy.

V rámci posledního filmového bloku proběhlo v pondělí
slosování kupónů, které mohli návštěvníci po celou dobu
festivalu vhazovat do krabice ve vestibulu divadla. Výherci
cen od společnosti North Trappers se stali Dita Marková,
Jan Hojda a Michal Sedláček. Ještě jednou gratulujeme a
přejeme, ať jim výrobky slouží a v zimě je zahřejí.
Festivalem nekončíme, už nyní připravujeme další zajímavé přednášky na příští rok. Můžeme prozradit, že cyklus zahájíme lednovým setkáním s Tondou Červeným, který bude
vyprávět o svém cykloputování Indočínou. Honza Hocek,
fotograf, cestovatel a autor úspěšné knihy „Nejhezčí túry

světa“ prostřednictvím svých krásných diapozitivů a vyprávění představí některou ze zemí, kterou v rámci svých četných cest navštívil – téma jeho přednášky jsme zatím přesně
nedomluvili, ale rozhodně je z čeho vybírat.
Dále přislíbili zavítat do Broumova manželé Synkovi
– první Češi, kteří projeli celou Hedvábnou stezku po její
původní historické trase, navštívili spoustu nádherných
míst, potkali řadu zajímavých lidí a zažili neuvěřitelné příhody.
Přesné termíny jednotlivých besed a další informace
k nim budeme průběžně uvádět ve zpravodaji, na plakátech
a webových stránkách města.
Odd. kultury a infocentrum

broumovský
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Dne 4. 11. 2006 se uskutečnilo sobotní cvičení ve sportovní hale v Broumově. Pořadatelem této akce byla ASPV
– odbor aerobicu. Pozvání přijala výborná cvičitelka Iveta
Karbulová, která přijela až ze Dvora Králové nad Labem.
Plné čtyři hodiny se věnovala 50 cvičícím ženám. Cvičil se
aerobic, bodyform, stepaerobic, slow tonning a stretching.
Děkujeme všem organizátorům této úspěšné akce.
Za ASPV – odbor aerobicu M. Schejbalová

Judo Clubu Broumov

Mistrovství České Republiky mužů a žen v JUDU
Ani tentokrát si nenechala slečna Dagmar Dušánková členka Judo Clubu
Broumov vzít titul Mistr
České republiky.
V bojích na tatami nedala svým soupeřkám šanci
a přesvědčivým způsobem
si vybojovala již šestý titul.
Bohužel sport nepřináší
jen opojnou radost z vítězství, ale také zranění.
Natažené kolenní vazy vyřazují naši judistku z MČR
družstev, kde měla startovat za družstvo Litoměřic,
ztrácí také nominaci na
mistrovství Evropy a rovněž i Noris Cup, který je povinný pro všechny státy účastnící
se mistrovství světa.
M. Němeček

přijme do pracovního poměru
zaměstnance těchto funkcí a profesí:

hlavní ekonom

- vzdělání VŠ, příp. US
- dokonalá znalost podvojného účetnictví
- vedení kolektivu v oblasti účetnictví a financování
- praxe minimálně 5 let

obsluha CNC strojů
- vzdělání US, příp. vyučení strojního zaměření

pomocná obsluha na dílně CNC strojů
zájemce bude zaškolen

soustružník

- vyučení ve strojírenském oboru
Broumovské strojírny Hynčice, a.s. Hynčice u
Broumova, 54983 Meziměstí 3, tel. 491 405 537
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Zamykání lesa – Legenda opět
na Broumovsku – Oplocenka
i příští rok – Zlobí vás sušené
houby? – Silvestr opět tradiční
Zamykání lesa

Poslední říjnovou sobotu proběhlo tradiční zamykání
lesa. Úspěšné akce se zúčastnilo přes 40 houbařů, z toho
tradičně 20 dětí z místního dětského domova. Účastníci
našli celkem 65 druhů hub, pravé hřiby rostly ještě počátkem listopadu.

Legenda opět na Broumovsku

Nestor českých houbařů, dnes již 85 letý František Voženílek, v mykologickém světě zvaný Krakonoš, navštívil
na konci října a počátkem listopadu celkem 3x Broumov.
Zavítal i do lesa. Nebyla to ovšem žádná sváteční návštěva,
nasbíral přes 15 kg hub.

Oplocenka i příští rok

Místní organizace mykologů bude i v příštím roce pečovat o oplocenku Pod Supím vrchem v Heřmánkovicích..

Zlobí vás sušené houby?

Pokud ano, stačí jednoduchý recept. Pokud chcete, aby
vaše sušené houby vydržely v kvalitním stavu co nejdéle,
stačí nasypat do usušených hub trošku mletého pepře.
Sušení hub je ukončeno tehdy, když plátky usušených
hub chrastí a lámou se. To mají asi 11 až 13% vody. Houby nedosušené jsou vláčnější, plátky se dají ohnout nebo
zmáčknout. Při přesušení houby zase černají a ztvrdnou.
Nikdy by se neměly houby sušit na novinách nebo na železném plechu – plátky se přilepují a černají. Nejvhodnější
jsou lístky s pletivem z umělých vláken / silon atd./. Z vlastní zkušenosti doporučuji sušit houby v sušičce na ovoce.
Během několika hodin máte houby suché v nejvyšší kvalitě. Sušičku koupíte běžně v každé prodejně elektro, nejobyčejnější koupíte již za 600 korun a bohatě stačí. Usušené
houby musíme ihned uložit do patentních sklenic a uzavřít
víčky nebo celofánem. Vhodé jsou též dvoj až trojnásobné
papírové sáčky nebo utěsněné papírové krabice. Houby
musí být uloženy tak, aby byly chráněny před vlhkostí,
plísněmi a hmyzem. Nenechávejte je v plátěném sáčku nad
kamny, jak to bývalo zvykem. Špatně uložené houby mohou
být druhotně napadeny larvami much a moly.

Silvestr – opět tradiční

Silvestr, jak ho nikde jinde nezažijete. Pravý houbařský.
S ochutnávkou výborného houbového vína./ Ušetříte
– po dvou sklenkách máte účinek jako po litru normálního
vína/. Vynikající speciality z hub. Soutěž o nejlépe naložené
houby. Odborná přednáška. Volná zábava. Prostě pohoda
– a to již 16.prosince. Máte-li zájem zúčastnit se, spěchejte,
počet míst omezen. Bližší informace na telefonu 724 924
817, případně 724 924 811.
Připravil Milan Kulhánek
Jedny z posledních
kozáků
veleúspěšné
sezóny. Doufejme, že v
roce 2007 budou stejné úlovky. Janovičky,
24. 10. 2006.
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Kandidátní listina

Kandidát

Navrh.

Příjmení, jméno

strana

Hlasy

Občanská demokratická strana

Růčková Libuše

ODS

852

Občanská demokratická strana

Kleprlík Bohumil

ODS

837

Česká str.sociálně demokrat.

Franc Lubomír

ČSSD

824

Česká str.sociálně demokrat.

Kanzouri Ibrahim

ČSSD

824

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Ringel Jiří

KDU-ČSL

812

Občanská demokratická strana

Růžička Ladislav

ODS

769

Česká str.sociálně demokrat.

Schejbalová Miluše

ČSSD

738

Občanská demokratická strana

Židová Hana

ODS

738

Občanská demokratická strana

Trojan Pavel

ODS

724

Česká str.sociálně demokrat.

Frőde Pavel

ČSSD

703

Sdružení US-DEU, NK

Švábl Miroslav

NK

694

Česká str.sociálně demokrat.

Žid Jaroslav

ČSSD

689

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Rambousková Šárka

KDU-ČSL

651

Občanská demokratická strana

Roško Radomír

ODS

620

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Veselý Jiří

KDU-ČSL

613

Občanská demokratická strana

Wahl Jaroslav

ODS

599

Česká str.sociálně demokrat.

Braha Josef

ČSSD

585

Občanská demokratická strana

Vlček Josef

ODS

572

Česká str.sociálně demokrat.

Obst Arnošt

ČSSD

564

Občanská demokratická strana

Koudelková Denisa

ODS

560

Občanská demokratická strana

Hornychová Jaroslava

ODS

556

Česká str.sociálně demokrat.

Uzel Petr

ČSSD

540

Česká str.sociálně demokrat.

Říčář Václav

ČSSD

535

Občanská demokratická strana

Luxová Olga

ODS

531

Česká str.sociálně demokrat.

Cholevová Liana

ČSSD

529

Občanská demokratická strana

Čuba Jaroslav

ODS

527

Občanská demokratická strana

Kašpar Miloslav

ODS

519

Česká str.sociálně demokrat.

Šrytrová Milada

ČSSD

513

Česká str.sociálně demokrat.

Lindrová Jarmila

ČSSD

512

Česká str.sociálně demokrat.

Trejtnarová Božena

ČSSD

511

Česká str.sociálně demokrat.

Ďurinová Vlasta

ČSSD

511

Občanská demokratická strana

Brandová Zuzana

ODS

510

Občanská demokratická strana

Flíger Petr

ODS

509

Česká str.sociálně demokrat.

Petříček Jan

ČSSD

505

Občanská demokratická strana

Hofman Petr

ODS

500

Česká str.sociálně demokrat.

Valeš Karel

ČSSD

497

Občanská demokratická strana

Franc Karel

ODS

494

Občanská demokratická strana

Franzeová Charlota

ODS

488

Česká str.sociálně demokrat.

Chejn Jiří

ČSSD

485

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Staněk Petr

KDU-ČSL

483

Česká str.sociálně demokrat.

Janovský Miroslav

ČSSD

472

Česká str.sociálně demokrat.

Horká Karin

ČSSD

460

Občanská demokratická strana

Kačerová Blanka

ODS

451

Česká str.sociálně demokrat.

Effenberk Jaroslav

ČSSD

450

Občanská demokratická strana

Petrželová Jana

ODS

447

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Mikloš Milan

KDU-ČSL

442

Komunistická str.Čech a Moravy

Gruner Josef

KSČM

440

Česká str.sociálně demokrat.

Petr Julius

ČSSD

434

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Košňar Pavel

KDU-ČSL

428

Česká str.sociálně demokrat.

Michálková Dagmar

ČSSD

420

Sdr. VPM, NK - Volba pro město

Vodochodský Arnold

NK

420

Občanská demokratická strana

Vejrych Jaromír

ODS

418

Sdružení SNK ED, NK STĚNAVA

Marek Josef

SNK ED

413

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Staněk Pavel

KDU-ČSL

402

Česká str.sociálně demokrat.

Vítek Václav

ČSSD

402

Sdružení SNK ED, NK STĚNAVA

Netík Miroslav

NK

400

Sdružení US-DEU, NK

Slezák Kamil

NK

396

Občanská demokratická strana

Otman Patrik

ODS

384

Komunistická str.Čech a Moravy

Gruner Josef

KSČM

379

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Grunerová Lenka

KDU-ČSL

375

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Frőmmel Miroslav

KDU-ČSL

371

Sdružení SNK ED, NK STĚNAVA

Čipera Tomáš

NK

370

Sdr. VPM, NK - Volba pro město

Lengál Marek

NK

365

Občanská demokratická strana

Hornych Richard

Komunistická str.Čech a Moravy

Dlouhý Roman

Sdružení SNK ED, NK STĚNAVA

Plachta Lukáš

Sdružení SNK ED, NK STĚNAVA

Sochor Přemysl

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Petrov Lumír

Komunistická str.Čech a Moravy

Svatošová Zdenka

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

ODS

361

KSČM

338

NK

336

SNK ED

335

KDU-ČSL

333

KSČM

320

Janoušek Václav

KDU-ČSL

319

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Pelán Karel

KDU-ČSL

314

Sdružení US-DEU, NK

Prokopec Radim

NK

312

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Kolářský František

KDU-ČSL

309

Sdružení SNK ED, NK STĚNAVA

Šafář Milan

NK

307

Sdružení SNK ED, NK STĚNAVA

Vodochodský Filip

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Rydlová Lenka

Sdružení US-DEU, NK
Sdr. VPM, NK - Volba pro město
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Prouzová Helena

Sdružení SNK ED, NK STĚNAVA
Sdružení SNK ED, NK STĚNAVA
Komunistická str.Čech a Moravy
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

NK

302

KDU-ČSL

300

Vodochodský Jan

NK

283

Svatoš Milan

NK

282

KDU-ČSL

278

Kolář Radek

NK

277

Vodal Petr

NK

271

Tobiášek Ladislav

KSČM

264

Hofmanová Olga

KDU-ČSL

263

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Zelený Miloslav

KDU-ČSL

261

Sdružení SNK ED, NK STĚNAVA

Gajdoš Dušan

NK

259

Sdružení SNK ED, NK STĚNAVA

Bláhová Naděžda

NK

256

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Škodová Dagmar

KDU-ČSL

254

Komunistická str.Čech a Moravy

Hejnová Alena

KSČM

252

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Hanousek Martin

KDU-ČSL

244

Komunistická str.Čech a Moravy

Vaňura Jan

KSČM

242

Sdružení US-DEU, NK

Pěnkava Zdeněk

NK

238

Komunistická str.Čech a Moravy

Stárek Josef

KSČM

237

Komunistická str.Čech a Moravy

Kouba Josef

KSČM

230

Sdružení SNK ED, NK STĚNAVA

Dvořáček Dušan

NK

227

Komunistická str.Čech a Moravy

Dařbujan Jaroslav

KSČM

227

Sdr. VPM, NK - Volba pro město

Němec Jan

NK

226

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Kejzlar Jaroslav

KDU-ČSL

225

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Ansorgová Jana

KDU-ČSL

225

Sdružení US-DEU, NK

Chudomský Pavel

NK

220

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Pelánová Kateřina

KDU-ČSL

215

Sdružení SNK ED, NK STĚNAVA

Čepelák Petr

SNK ED

212

Komunistická str.Čech a Moravy

Vlček František

Sdružení US-DEU, NK

Reinhardtová Oldřiška

Komunistická str.Čech a Moravy

Pohl Josef

Sdružení SNK ED, NK STĚNAVA
Sdružení SNK ED, NK STĚNAVA

KSČM

207

US-DEU

205

KSČM

203

Komárek Jiří

NK

201

Štěpánová Věra

NK

201

