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Na této straně Broumovského
zpravodaje přinášíme příspěvek pana
Jana Školníka, který přednesl na Konferenci BROUMOVSKO 2006.
Zároveň se omlouváme za drobné
písmo, ale vzhledem k obsáhlosti a
obsahu článku bylo nemožné umístit
ho na jiné místo.
Redakce děkuje za pochopení.
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Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,
dovolte mi, abych se tedy nad naší budoucností zamyslel v obecnějším pohledu. Věřím, že
každého z nás čeká velmi zajímavý a hodnotný život a že nám ho Broumovsko může poskytnout.
Abychom i my sami pomohli k dosažení rozkvětu, bylo by dobré zamýšlet se každé ráno
nad sebou samým. Každý z nás přece ovlivňuje svým chováním vlastní a tím i naši společnou
budoucnost. Nestačí mít rád Broumovsko, to má ráda většina z nás. Je potřeba vážit si i jeden
druhého. Ctít všechny, kteří zde s námi společně žijí. A tady je dle mého názoru drobný, přesto
nepřehlédnutelný kámen úrazu. Úcta k druhým je bohužel často neupřímná a někdy i účelová.
Láska k místu, kde žijeme, a patriotismus narazí, pokud je úspěch spojen s konkrétními lidmi.
Vzpírám se uvěřit, že v našem chování je zakódováno, že úspěch druhého se nemá oslavovat,
ale zatracovat. A to mnohdy jen proto, že to není úspěch náš, ale někoho jiného. Rozhlédněte
se prosím a uvidíte. Ještě tak jsme schopni akceptovat úspěch někoho blízkého či známého.
Úspěch „neznámého“, nám relativně vzdáleného už většinou ani neřešíme. V lepším případě
jej nechceme vidět. Je v každém z nás to proklamované rovnostářství ? Přitom kulturnost a
lidskost je otázkou míry potlačení našeho egoistického a sobeckého jednání a upřednostnění
přístupů vstřícnosti a spolupráce. Protože věřím, že všichni chceme žít v kulturnějším prostředí,
pojďme tedy a zkusme to, můžeme to dokázat.
Malá úvaha nezaškodí. Profesor sociolog Ivo Možný se domnívá, že jeden z důvodů, proč
skončilo minulé uspořádání, to před rokem 1989, byla ekonomická neudržitelnost sociálního,
tzv. vztahového kapitálu. Tam, kde nerozhodoval skutečný kapitál, záleželo na kapitálu vztahovém. Záleželo více na tom, kolik jste měli známých a kolika lidem jste udělali službičku. Protože
to potom rozhodovalo o tom, jak budete žít a co seženete. Tento systém nakonec nevyhovoval
ani těm, kteří v něm byli na vrcholu. Udržet se vyžadovalo udržovat síť vztahů. To ovšem často
za cenu „ohýbání“ etických a morálních pravidel.
Dnešní doba je o mnoho lepší. Jde o to, neshánět na začátku všeho známé či méně známé,
kteří by nám „tak nějak“ pomohli, ale prostě začít. Začít tvrdě pracovat a jít za svým snem.
Důležitá je samozřejmě určitá míra sebekontroly a odpovědného přístupu. Stejně tak je nutné
nestavět svou moc a vliv na vztazích, tedy na manipulaci s lidmi a veřejnými prostředky, ale na
nezištném a velkorysém přístupu.
Rád bych ozřejmil termín odpovědný přístup. Přál bych si, aby každý své chování kontroloval
a choval se nejen slušně, ale také odpovědně. Odpovědně ke své rodině k firmě kde pracuje,
k přírodě, k sousedům, k regionu a státu. Není to jednoduché, ale dle mého názoru jen takový
přístup je dlouhodobě možný.
Jak jsem již řekl, můžeme to dokázat. Změny jsou možné. Když se začneme navzájem ctít,
důvěřovat si a komunikovat spolu, prostě spolupracovat. Právě ona spolupráce a vzájemná
úcta, radost z úspěchu druhého a jeho chápání jako úspěchu nás všech je cesta k prosperitě.
Naše budoucnost záleží také na tom, kolik z nás bude pít olivětínské pivo. To není reklama
pivovaru, ale příklad:
Co nám brání pochválit našim návštěvám snahu broumovských pivovarníků a nabídnout
jim jeho vyzkoušení. Ať si udělají úsudek sami. Vždyť chuť je velmi subjektivní. Proč jim tak
často říkáme, že broumovské pivo se nedá pít? Když ho nechceme pít my, proč přemlouváme
i ostatní, aby ho nepili. Podezřívám nás, že je za tím latentní nepřejícnost. Nepřejeme broumovskému pivovaru úspěch, protože to není úspěch náš. Ale prosperující a úspěšný pivovar by
pro náš region byl přece velmi přínosný. Již dnes pivovar dělá v regionu mnoho a mohl by dělat
ještě více. Masivněji investovat do vybavení a dlouhodobě úspěšně fungovat. Každé prodané
olivětínské pivo totiž přináší peníze na Broumovsko. Přeji broumovskému pivovaru úspěch a
gratuluji k získaným cenám v posledních letech. Doufám, že součástí pivovaru bude i expozice
o jeho historii a budeme ho moci navštěvovat a vidět, jak se u nás vaří pivo. Mějme naše pivo
v každé hospodě!
Jde totiž o přístup:
Pijme české víno a ne „krabice“ s cizím názvem a pochybným původem. Spěme v ložním
prádle z Veby a ne v tak výhodných textiliích „made in odevšad“. - Tady bych rád odbočil a poděkoval organizátorům. Dnes po letech s Mattoni a Dobrou vodou pijeme vodu od nás, Toma
Natura z Teplických skal. Mám radost. - Nakupujme v místních obchodech, přesto zůstaňme
nároční. Nabídka místních musí odpovídat nabídce na trhu. Přejme místním lidem úspěch a
podporujme ho. Když se bude dařit ostatním, bude se dařit i nám. Zvláštní představa, ale je to
tak. Mít rád náš kraj znamená mít rád lidi, kteří v něm kolem nás žijí, radovat se z jejich úspěchů a podporovat je, kde to jen půjde. Kolik je takových patriotů? Věřím, že mnoho, jen jsou
mezi námi schovaní a přes všemožné předsudky a zaběhnutá schémata nemohou ven. Zamysleme se prosím a pusťme patrioty v nás ven. Pomůže to nám všem i každému z nás jednotlivě.
Jedním z velkých úspěchů, kterými náš region disponuje, je i vize jeho budoucnosti zpracovaná v Programu rozvoje Broumovska. O dohodě obsažené v tomto dokumentu jsem tu hovořil
před rokem. Přeji si, aby byla přijata co nejšířeji. Koneckonců na ní většina z nás pracovala.
Mějme tedy společně radost z toho, že ji máme a můžeme naplno využít k rozvoji našeho krásného kraje. Nepohrdejme prací druhých, berme se vážně.
K tomu, abychom žili příjemnou budoucnost, je potřeba změna přítomnosti. Nemůžeme ale
čekat, že se změní všichni kolem nás a bude fajn. Nejdřív se musíme změnit my sami. Začněme tedy
od sebe. Změňme se. Spolupracujme více. Přejme si vzájemně úspěch. Usmívejme se na sebe.
Žijeme přece v tak krásné přírodě, a dnes i v dobré zemi. Naši lidé dokázali v minulosti a
dokazují i dnes, že mohou uspět.
Jsem přesvědčen, že budeme umět čerpat prostředky z fondů Evropské unie, a to v hojné
míře. Přeji si, abychom je využili ke změně, o které jsem hovořil. I toto jsou principy, o kterých
diskutujeme na půdě našeho Podnikatelského klubu Broumovska a které se snažíme přenášet
dále.
Jan Školník, Broumov, prosinec 2006
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Rada města dne 15. 11. 2006

č. 1

• Majetkové záležitosti
RM doporučuje ZM schválit prodej
stavební parcely č. 135/4 v k. ú. Velká
Ves manželům Karlovi a Heleně Kutilovým, bytem Broumov IV, za cenu 5 310
Kč do jejich SJM.
RM odkládá rozhodnutí o pronájmu části p. p. č. 536/3 – zahrada,
o výměře 180 m2 v k. ú. Broumov,
s ohledem na připravovaný projekt
úpravy parku Alejka.
RM schvaluje uzavření nájemní
smlouvy k bytu č. 24 v Domě s chráněnými byty, Broumov IV, s paní Jadwigou Kuncovou, bytem Martínkovice.
RM odkládá žádost paní Oubrechtové, bytem Meziměstí, do příštího
jednání RM.
RM ukládá starostce kladně odpovědět na žádost PČR, Správa Východočeského kraje, Hradec Králové, ze
dne 17. 10. 2006, ve věci pozemku p.
č. 141/7 v k. ú. a obci Broumov.
RM zamítá žádost paní Kapitolové,
ze dne 23. 10. 2006, ve věci prodloužení nájmu k části p. p. č. 508/1
(ostatní plocha) a st. p. č. 1591 v k. ú.
Broumov.
RM doporučuje ZM schválit žádost
o bezúplatný převod budovy čp. 249
včetně pozemků p.č. 585 ( zastavěná
plocha ), p.č. 546/6 (ostatní plocha),
546/7 (ostatní plocha ) a 546/12
(ostatní plocha ), v k. ú. Broumov.
RM schvaluje přijetí záměru dofinancování realizace veřejné obytné
zahrady „Zahrada v Broumově, Broumovsko v zahradě“.
RM ukládá vedoucí odboru životního prostředí do konce listopadu
zařadit potřebnou částku do návrhu
priorit Města Broumova.
RM bere na vědomí informaci o
stavu projednání žádosti Nadaci Proměny ve věci parku Alejka.
•Ustavení komisí, jednací řád komisí
RM zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány:
– bytovou komisi,
– majetkovou komisi,
– sbor pro občanské záležitosti,
– kulturní komisi,
– dopravní komisi,
– komisi stavební a pro regeneraci
památek,
– komisi pro prevenci kriminality.
RM schvaluje jednací řád komisí dle
předlohy.

•Odměny neuvolněných zastupitelů,
předsedů výborů a komisí
RM doporučuje ZM ke schválení výši
měsíčních odměn neuvolněných členů
zastupitelstva města v částce 550 Kč,
radních v částce 1 640 Kč, předsedů
výborů a komisí v částce 1 340 Kč, od
1. 12. 2006.
V případě souběhu výkonu několika
funkcí se měsíční odměny neuvolněných členů ZM sčítají do výše souhrnu
odměn za jednotlivé funkce, maximálně však do částky 2 500 Kč.
•Různé
RM schvaluje poskytnutí finančního
příspěvku z prostředků RM na vánoční
posezení pro Klub důchodců ve výši 1
500 Kč, na základě žádosti paní Kosinkové ze dne 6. 11. 2006.
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z prostředků RM ve
výši 5 000 Kč občanskému sdružení
Křinické prameny, za účelem pořádání
Mikulášské nadílky, která se uskuteční
2. 12. 2006, na základě žádosti ze dne
9. 11. 2006.
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z prostředků RM ve výši
5 000 Kč středisku Hospic Anežky
České, Červený Kostelec, na základě
žádosti ze dne 24. 10. 2006.
RM schvaluje změnu termínu zasedání zastupitelstva města na středu
6. 12. 2006 (původní termín 29. 11.
2006).

Rada města dne 22. 11. 2006

č. 2

•Školství
RM schvaluje příspěvek z rozpočtu
roku 2007 na provoz dětského dopravního hřiště v Náchodě, ve výši 10
000 Kč na základě žádosti ze dne 10.
10. 2006.
RM ukládá vedoucímu odboru
školství zahájit konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Základní škola,
Broumov, Hradební 244.
RM schvaluje odměny ředitelce
Masarykovy ZŠ, Broumov, a zástupci
ředitele ZŠ Hradební, Broumov, dle
návrhu.
•Rozpočtové změny
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové změny roku 2006 dle předlohy.
RM schvaluje čerpání rezervního
fondu Centra sociálních služeb v částce 20 000 Kč na zakoupení frézy na
úklid sněhu.

•Jmenování členů bytové a majetkové
komise
RM volí členy majetkové komise
v tomto složení:
předseda – Arnošt Obst,
ostatní členové: Petr Vodal, Ing. Milan
Šafář, Jaroslav Čuba, Radim Prokopec.
RM jmenuje Vladimíra Vozába tajemníkem komise.
RM volí členy bytové komise:
předseda – JUDr. Tomáš Blažek,
ostatní členové: Blanka Kačerová, Petr
Uzel, Martina Linhartová.
RM jmenuje Moniku Kubíkovou tajemnicí komise.
RM doporučuje ZM ustavit Osadní
výbor v části města Rožmitál.
RM doporučuje ZM schválit jednací
řád osadního výboru.
•Různé
RM bere na vědomí informaci starostky o ukončení pracovního poměru
s panem Lubošem Lexmanem.
RM ruší odbor výstavby a územního
plánování, k datu 31. 12. 2007.
RM schvaluje zřízení stavebního
odboru, k datu 1. 1. 2007, s počtem
7 zaměstnanců zařazených do úřadu
pro rok 2007.
RM schvaluje zařazení úřadu územního plánování do útvaru tajemnice,
k datu 1. 1. 2007, s počtem 2,5 zaměstnanců zařazených do úřadu pro
rok 2007.
RM ukládá tajemnici MěÚ zapracovat výše uvedené organizační změny do
organizačního řádu MěÚ Broumov.
RM souhlasí, v souladu s předchozími stanovisky, s vydáním stavebního
povolení pro stavbu „Změna stavby
a přístavba k č.p. 66 v k. ú. Broumov
– prodejna potravin“ dle předlohy.
RM schvaluje příspěvek z prostředků RM ve výši 10 000 Kč na realizaci
projektu „Školní zahrada“ Základní
škole, Broumov, Kladská 164.
RM doporučuje ZM schválit účast
města Broumova v systému včasné intervence společně s městem Náchod.
RM ukládá Mgr. Jiřímu Ringelovi
jako manažerovi prevence kriminality
připravit pro jednání ZM dne 6. 12.
2006 upřesněné informace k systému
včasné intervence.
RM ukládá komisi pro prevenci kriminality vyjádřit se k žádosti o umístění bezpečnostní kamery v Soukenické
ul., v části u Veby Olivětín, dle žádosti
ze dne 1. 11. 2006.
RM bere na vědomí informaci starostky o uskutečnění cesty zástupců
města a členů Místní akční skupiny
do regionu Hoogeland v Holandsku ve
dnech 26. 11.–29. 11. 2006.

RM bere na vědomí informaci starostky o možnostech stravování cizích
strávníků ve výdejnách města.
RM doporučuje ZM schválit účast
města Broumova v projektu „eParticipate“.
RM pověřuje starostku podepsat
souhlas s přistoupením k projektu
s tím, že konečné potvrzení účasti
bude záviset na rozhodnutí ZM.

Mimořádné jednání Rady města dne 6. 12. 2006 č. 3

•Oprava mostu – Dvořákova ulice
(havarijní stav)
RM schvaluje jako vítěze výběrového řízení na opravu mostu (havárie)
v Dvořákově ulici firmu Milan Filipcik,
Broumov a
ukládá místostarostovi
uzavřít s uvedenou firmou smlouvu o
dílo.
•Různé
RM pověřuje Mgr. Jiřího Ringela,
člena zastupitelstva, výkonem oddávajícího při uzavírání sňatků občanskou
formou.

Zastupitelstvo města
dne 6. 12. 2006 č. 2
ZM schvaluje:
•Situační projekt Pult centrální ochrany na služebně MP a sociální projekt
Preventivní výchovná skupina včetně
finančního zabezpečení podílu města.
Projekty jsou podávány v rámci programu Odboru prevence kriminality
MV ČR Partnerství 2007 ve spolupráci
s OŘ PČR Náchod.
•Rozpočtové změny roku 2006 dle
předloženého materiálu.
•Výši měsíčních odměn neuvolněných
členů ZM v částce 550 Kč, radních
v částce 1 640 Kč, předsedů výborů
a komisí v částce 1 340 Kč, od 1. 12.
2006. V případě souběhu výkonu
několika funkcí se měsíční odměny
neuvolněných členů ZM sčítají do výše
souhrnu odměn za jednotlivé funkce,
maximálně však do částky 2 500 Kč.
•Prodej stavební parcely č. 135/4, o
výměře 59 m2, v k. ú. Velká Ves, manželům Karlovi a Heleně Kutilovým,
bytem Broumov IV, za cenu 5 310 Kč,
do jejich SJM.
•Žádost o bezúplatný převod budovy
čp. 249 včetně pozemků p. č. 585 (zastavěná plocha), p. č. 546/6 (ostatní
plocha), p. č. 546/7 (ostatní plocha)
a p. č. 546/12 (ostatní plocha), vše
v k. ú. Broumov do majetku města.
•Zřízení věcného břemene spočívajícího ve vedení zařízení veřejného rozvodu elektřiny, kabelového vedení NN
pro RD, po pozemku p. č. 584/1 v k.

ú. Broumov ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, jako oprávněného.
•Finanční
zabezpečení
pronájmu
mobilního kluziště od 15. 1. 2007 za
částku nejvýše 450 tis. Kč včetně DPH,
nákladů na instalaci, demontáž a dopravu kluziště.
•Jednací řád výborů Zastupitelstva
města Broumova včetně schválených
úprav.
•Opravu mostku v Dvořákově ulici.
Náklady na opravu budou hrazeny
z rozpočtové rezervy města pro rok
2006.
•Zřizovací listinu příspěvkové organizace Masarykova základní škola,
Broumov, Komenského 312, s účinností od 1. 1. 2007.
•Zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola, Broumov, Hradební 244, s účinností od 1. 1. 2007.
•Zřizovací listinu příspěvkové organizace MŠ Broumov, s účinností
od 1. 1. 2007.
•Zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní umělecká škola Broumov, s účinností od 1. 1. 2007.
•Zřizovací listinu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, s účinností od 1. 1. 2007.
•Harmonogram
jednání
zastupitelstva města první poloviny roku 2007.
ZM bere na vědomí:
•Výsledky srovnávací studie Bezpečnostní situace města Broumova.
•Informaci o projektu Systému včasné
intervence dle předlohy.
•Zprávu o činnosti Obvodního oddělení Policie ČR Broumov za rok 2006.
ZM ukládá:
•Komisi pro prevenci kriminality
zpracovat
Komplexní
součinnostní
program prevence kriminality města
Broumova na období 2007 až 2010.
•Mgr. Jiřímu Ringelovi, manažerovi
prevence kriminality, vypracovat návrh
zapojení města Broumova do projektu
Systému včasné intervence v okrese
Náchod.
•Vedoucímu odboru SMM zajistit
elektronické zasílání informace o
umístění prodávající nemovitosti zastupitelům v příslušné lhůtě.
•Vedoucímu odboru SMM prostřednictvím majetkové komise předložit
radě města návrh na zpoplatnění zřízení věcného břemene ze strany města.
•Vedoucí finančního odboru zapracovat částku 450 tis. Kč do rozpočtu
roku 2007 (pronájem mobilního kluziště).
•Místostarostovi
zahrnout
pořízení
umělé ledové plochy do návrhu priorit
roku 2007.
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ZM zřizuje:
•Finanční výbor, a to sedmičlenný.
•Kontrolní výbor, a to pětičlenný.
•Osadní výbor v části města Rožmitál, přičemž tento výbor bude devítičlenný.
ZM pověřuje:
•Řízením Městské policie Broumov
místostarostu, a to s účinností od 7.
12. 2006.
•ZM neschválilo návrh předložený p.
Markem v následujícím znění:
•ZM schvaluje spoluúčast města
Broumova na projektu EU eParticipate a Legase.

Poplatky
za komunální odpad
v roce 2007

Místní poplatky za komunální odpad se pro rok 2007 opět nezvyšují a
činí na jednu osobu a rok 480 Kč.
Koncem ledna 2007 budou rozeslány složenky s alonží se jmény poplatníků.
Splatnost poplatku je stanovena do
31. 3. 2007. U plateb na dvě splátky do
31. 3. 2007 a 31. 8.2 007.
Vaše dotazy a změny vyřídíme v
budově číslo I, MěÚ Broumov, číslo
dveří 235 nebo na telefonních číslech
491 504 224 a 491 504 249.
Občanům, u kterých budeme muset
poplatek opakovaně vymáhat výzvami
a exekucemi, bude tento poplatek navýšen až na trojnásobek podle zákona
č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 1/2003 a č. 5/2004.
Alena Opatrná
vedoucí odd. daní a poplatků

Kulturní přehled

Vážení občané, spolu s lednovým
zpravodajem dostáváte kulturní přehled na další měsíce.
V době přípravy tohoto materiálu
došlo ještě k některým změnám termínů, které nejsou v přehledu zaneseny.
Jedná se o tyto akce: představení Veselé paničky windsorské aneb Na každého dojde se koná ve středu 17. ledna
2007. Nejhezčí túry světa, cestopisná
přednáška Jana Hocka, se bude konat
ve čtvrtek 1. března 2007.
Tiskovou chybou je nesprávné
uvedení slevy na programy označené
* pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P
– sleva je 50% (chybně uvedeno pouze
5%)
Velice se Vám touto cestou omlouváme.
Jana Rutarová, Infocentrum
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Poděkování sdružení „Začít spolu“

Chtěla bych tímto způsobem poděkovat občanskému
sdružení dětí a mládeže „Začít spolu“ za organizaci turnaje
v minifotbalu „ O pohár 17. listopadu“, konaného 16. listopadu. Turnaj byl velice dobře zorganizován. Kluci i děvčata
odehráli celý turnaj s velkým sportovním nasazením. Tento
turnaj určitě splnil záměr projektu nabídnout dětem pozitivní program pro využití volného času.
Mgr. Libuše Hažmuková, za ZŠ Teplice nad Metují

Poděkování

Centrum sociálních služeb Naděje – úsek Pečovatelské
služby děkuje Lesní společnosti Broumov Holding a.s za
sponzorský dar ve formě dvou vánočních stromků do Domů
s pečovatelskou službou. Děkujeme Lesní společnosti za
pomoc při vytvoření příjemné vánoční atmosféry a těšíme
se na další spolupráci.
Za Pečovatelskou službu Beata Hovorková

Poděkování MS ČČK

Poděkování patří MS ČČK Rožmitál a všem, kteří se
podíleli na setkání a příjemném posezení s rožmitálskými
seniory v bývalé škole.
Za všechny seniory děkují manželé Novákovi, Rožmitál

Poděkování SPOZu
Děkuji SPOZu při MěÚ za dárkové balení a krásné blahopřání k mým 80. narozeninám.
Mil. Sloupenská
Děkuji komisi pro občanské záležitosti za milé blahopřání
a dárek k mým narozeninám, který mne při této příležitosti
předala paní Horáková.
Miloslav Rousek

Poděkování

Umřela nám maminka paní Irena Viziová. Přes své 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

Vzpomínka

Dne 9. ledna 2007 uplynou dva
roky, co od nás odešel náš drahý a
starostlivý manžel, tatínek a dědeček pan Josef Ptáček. Tvůj odchod
moc bolí. Nikdy na tebe nezapomenu.
Manželka Květa Ptáčková z Olivětína
Dcera Jitka a Květa s rodinami

Vzpomínka

Vzpomínka na bratra, pana Josefa Krále, který zemřel 3.
ledna 2003.
Stále vzpomíná sestra Květa Ptáčková z Olivětína

Vzpomínka

Dne 3. ledna 2003 navždy odešel přítel pan Josef Král.
Stále vzpomíná jeho přítelkyně Jana Tošovská z Olivětína

KRONIKA

„Zamilovanost je nemoc, která se léčí svatbou.“
Do manželství vstoupili:
Hana Krausová a Tomáš Lorenc
Lucie Richtrová a Vladimír Vlasák
Jaroslava Pohlová a David Antoš
Ke společnému vykročení Vám přejeme štěstí, lásku a porozumění.
Zlaté svatby
8. prosince oslavili v domácím prostředí zlatou svatbu
Věra a Tomáš Kočičkovi. O týden později 16. prosince
v obřadní síni Marie a Rudolf Černých. Oběma zlatým
párům přejeme do dalších společných let pevné zdraví
a spokojenost.
Vítání občánků
V sobotu 16. prosince jsme přivítali nové občánky :
Elišku Nigrinovou, Filipa Riabce, Valerii Šplíchalovou,
Jana Durdince, Kristýnu Lexmanovou, Denise Batyi,
Davida Botoše, Filipa Rouče, Annu Skřivanovou.
Rozloučili jsme se s:
Josefem Machem
Růženou Níčovou
Marií Doležalovou
Irenou Viziovou
Martou Koldrtovou
Jaroslavem Hanušem
Martinem Hanouskem
Emilií Škodovou

Zdeňkem Raškem
Hildou Syrovátkovou
Bohuslavou Danihelovou
Věrou Kollertovou
Olgou Martinovou
Jarmilou Soumarovou
Zdeňkou Lengálovou

Za SPOZ: N. Burdychová – matrikářka

Informace

Od příštího roku se změní přijímání do domovů důchodců a ústavů sociální péče.

Změny souvisí s přijetím nového zákona. Zájemci o přijetí
do pobytových služeb (domovů důchodců a ústavů sociální
péče) budou od 1. ledna 2007 svoje žádosti směřovat přímo
do zařízení, do kterého chtějí být přijati, nikoliv na Městský
úřad v Broumově.
Žádosti žadatelů, kteří jsou již na základě rozhodnutí
Městského úřadu v Broumově zařazeni do pořadníku čekatelů, budou od nového roku převedeny do Centra služeb
NADĚJE Broumov. To bude evidenci dále spravovat a následně po přijetí do zařízení uzavírat smlouvy o poskytování
sociálních služeb.
Za Centrum sociálních služeb NADĚJE, Michal Pancner

Hledám opatrovnici pro svoji manželku,
která je po mozkové příhodě. Nutné nastěhování. Ubytování i strava zdarma v rodinném domu s velkou zahradou. Možné i pro osamocenou matku s dítětem. Lokalita
Křinice u Broumova.
PS: Zajímavý přivýdělek, v případě potřeby i možnost
denního dojíždění.
Jiří Horák, Křinice 208, Tel.: 606 856 457

Tříkrálová sbírka
2007 v Broumově

Stalo se již tradicí, že první sobotu
v lednu potkáváme v ulicích tříkrálové koledníky. Jinak tomu nebude ani
na počátku roku 2007. V sobotu 6. ledna možná i u vašich
dveří zazvoní skupinka tří králů, aby vám popřála do nového
roku hodně štěstí a zdraví a vykoledovala si svým zpěvem
dobrovolný příspěvek na humanitární účely.
Tříkrálovou sbírku organizuje Česká katolická charita již
osmý rok a za tu dobu získala akce mezi lidmi dobrý zvuk.
Sbírka je dobrovolná a její výtěžek bude využit pro lidi bez
domova, v nouzi, staré a nemocné občany a pro oběti přírodních katastrof. Každou skupinku tří koledníků doprovází
dospělá osoba, která se prokáže potvrzením. Případné
finanční příspěvky jsou uloženy v zapečetěných pokladničkách, jejichž obsah je po ukončení koledy přepočítáván ve
spolupráci s městským úřadem.
O vlídné přijetí za všechny koledníky prosí a za případné
příspěvky předem děkuje Zuzana Kejzlarová, asistentka
Tříkrálové sbírky 2007 v Broumově.
MĚSTO BROUMOV
vyhlašuje
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,

konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky
Základní školy, Broumov, Hradební 244, okres Náchod

POŽADAVKY:
Termín nástupu: nejpozději 1. 7. 2007
– vzdělání a pedagogická praxe podle zákona č. 563/2004 Sb.,
– znalost problematiky školských předpisů a řízení ve školství
Přihlášky zasílejte do 15. února 2007 na adresu:
– občanská a morální bezúhonnost
Městský úřad Broumov
– dobrý zdravotní stav
odbor školství
Masarykova 239
K přihlášce přiložte:
550 14 Broumov
– ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
– čestné prohlášení o průběhu zaměstnání
Obálku označte heslem „Konkurz ZŠ Hradební“
– strukturovaný profesní životopis
– koncepci rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu)
– výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř. doklad o jeho vyžádání
– čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ředitelky základní školy
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Město Broumov, Masarykova 239, 550 14 Broumov
odbor správy majetku města
nabízí k prodeji bytové domy:
Broumov, Soukenická č.p. 51– 24 b.j. cena není stanovena
Broumov, Soukenická č.p. 92–9 b.j. cena k jed. 1.972 tis.Kč
Broumov, Gen.Svobody č.p. 21–5 b.j. cena k j. 2.309 tis.Kč
Město Broumov, odbor správy majetku města nabízí k prodeji
pozemkové parcely v ulici Hesseliově v k.ú.Broumov určených
k zástavbě rodinnými domky .
(cena činí 350 Kč/m² - při realizaci zástavby RD do 3 let, bude
vráceno městem100 Kč/m²)
Parcela č. 1 o celkové výměře 1156 m² za cenu 404 600 Kč
Parcela č. 2 o celkové výměře 1209 m² za cenu 423 150 Kč
Parcela č. 3 o celkové výměře 1202 m² za cenu 420 700Kč
Parcela č. 4 o celkové výměře 1208 m² za cenu 422 800 Kč
Parcela č. 5 o celkové výměře 1203 m² za cenu 421 050 Kč
Parcela č. 7 o celkové výměře 1284 m² za cenu 379 400 Kč
Parcela č.10 o celkové výměře 1802 m² za cenu 630 700 Kč
Parcela č.11 o celkové výměře 2350 m² za cenu 822 500 Kč
Parcela č.12 o celkové výměře 2554 m² za cenu 893 900 Kč
Parcela č.13 o celkové výměře 2268 m² za cenu 793 800 Kč
Dále : Pozemkovou parcelu č. 56/2 o výměře 1691 m² v
k. ú. Velká Ves na Tř. Osvobození určenou k zástavbě rodinným domkem za cenu 380 475 Kč. Tato stavební parcela
není zainvestována.
Při prodeji uvedených nemovitostí bude postupováno dle
platných zásad č.1/2004 o prodeji domů z majetku města
a zásad č.1/2003 o přípravě prodeje pozemků.
Město Broumov, odbor správy majetku města nabízí k
pronájmu volné nebytové prostory:
1) Broumov II/Soukenická 51 – nebytové prostory v objektu
bývalé jídelny závodu Veba Olivětín o výměře 481 m². Možnost vytápění plynem. Vhodné ke skladování a pod.
2) Broumov II/Soukenická 51 – nebytové prostory bývalé
prodejny v objektu bývalé jídelny závodu Veba Olivětín o
výměře cca 90 m². Možnost vytápění plynem. Vhodné ke
skladování nebo zřízení malé provozovny. Bez sociálního
zařízení.
3) Broumov II/Soukenická 99 – nebytové prostory bývalé
prodejny potravin o výměře 223 m². Nákladní výtah. Samostatné ústřední vytápění – plyn.
Další informace podají :
Tel. č. 491 504 241 ref. SMM, ing. Mikulenková – prodej
nemovitostí, E–mail: mikulenkova@broumov-mesto.cz
Tel. č. 491 504 237 ref. SMM, p. Kitlerová – pronájem nebytových prostor, E–mail : kitlerova@broumov-mesto.cz,
Tel. č. 491 504 245 p. Vozáb ved. odboru SMM,
E–mail: vozab@broumov-mesto.cz

Zápis žáků do prvních tříd

Masarykova základní škola a Základní škola Hradební
Broumov oznamují, že ve čtvrtek dne 1. února 2007

se v době od 13 do 17 hodin koná zápis žáků do
prvních tříd. Dostaví se k němu děti narozené od 1. 9.

2000 do 31.8.2001. Povinnost zákonných zástupců přihlásit dítě k základnímu vzdělávání je dána § 36, odstavec 4 zákona 561/2005 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon).
Zápis proběhne ve všech budovách škol, tj. v Hradební
ulici 244, v Komenského ulici 312 v pavilonu v 1.patře, na
pracovišti Cihlářská 156 i na pracovišti Lidická 174.
Vyhláška o spádových oblastech vydaná Městem Broumov dne 1. 1. 2006 stanovila školské obvody jednotlivých
škol. Podle místa bydliště je možné se dostavit k zápisu na
určené budovy:
Budova Komenského:
ulice Československé armády, Komenského, třída Masarykova, K Ráji, Nezvalova, Wolkerova, Slunečná, Konečná,
U Horní brány, Mírové náměstí, Klášterní, Kasárenská,
Branka, Krátká, Na Hradbách, Šikmá, Strmá, Bratří Čapků, Černá stezka, Mládežnická, Obránců míru, Pionýrská,
Růžová, Spojovací, Generála Svobody.
Budova Cihlářská:
ulice Alšova, Slévárenská, Dukelská, Horská, Slepá, Dělnická kolonie, Cihlářská, Benešov.
Budova Lidická:
ulice Lidická, Kladská, třída Osvobození, třída Soukenická, Dělnické domy, Polákovy domy, Na Výsluní, Dvořákova, Přadlácká, Nádražní, Tyršova, Odborářská, Solidarity,
Dřevařská, Žižkova, Husova, Havlíčkova, Sladovnická,
Prokopa Holého, Na Příkopech, Luční, Jabloňová, Barvířské náměstí, Rožmitál.
Budova Hradební:
sídliště Křinické, Malá kolonie, U Větrolamu, Stanislava
Opočenského, Hradební, Máchova, V Kopečku, Malé
náměstí,
Šalounova, Vančurova, Jiráskova, Zahradní,
Sadová, Nad Úvozem, U Jeslí, Provaznická, Nad Potokem, Pod Strání, Na Pláni, U Vodojemu, Smetanova, U
Dolní brány, Příčná, Křinická, Kostelní náměstí, Boženy
Němcové, Dlážděná, Družstevní, Hesseliova, Lipová, Na
Kamenici, Nová, Protifašistických bojovníků, Střelnická,
Šaldova, Větrná, Rybářská, Hvězdecká a Školní.
Toto rozdělení nevylučuje právo zákonných zástupců
zvolit si základní školu dle svého výběru. K zápisu je nutné
přinést rodný list dítěte.
Počet prvních tříd ve školním roce 2007–2008 bude
záviset na počtu žáků přihlášených k základnímu vzdělávání, tzn., že teprve po uzavření přijímacího řízení bude
zákonným zástupcům sděleno, ve které budově základní
školy budou první třídy otevřeny (týká se zejména Masarykovy základní školy).
Mgr.Vlasta Šrottová, ředitelka Masarykovy ZŠ
Vladimír Vondrouš, zástupce ředitele Hradební ZŠ

Ze života

Požární stanice Broumov
Přehled zásahů, ke kterým v době od 16.
11. 2006 do 15. 12. 2006 vyjížděla jednotka příslušníků HZS Královéhradeckého kraje – Požární stanice Broumov
•19. 11. Dolní Adršpach – otevření automobilu na žádost Policie ČR
•27. 11. Broumov, Šaldova ul. – na vyžádání pomoc zdravotní záchranné službě při transportu pacienta do vozidla
ZZS
•6. 12. Broumov, U Dolní brány – likvidace následků dopravní nehody, jedna osoba při nehodě zraněna
•10. 12. Broumov,Hradební ul. – na vyžádání pomoc zdravotní záchranné službě při transportu pacienta do vozidla
ZZS
•11. 12. Hejtmánkovice, Jetřichovská křižovatka – likvidace
následků dopravní nehody, událost se obešla bez zranění
•11. 12. Broumov,Generála svobody – na vyžádání pomoc
zdravotní záchranné službě při transportu pacienta do vozidla ZZS
•12. 12. Broumov, Dukelská ul. – na vyžádání pomoc zdravotní službě při transportu pacienta do vozidla ZS
•13. 12. Broumov, Dvořákova ul. – výjezd na hlášený požár, po příjezdu zjištěno, že se jedná o nenahlášené pálení
klestí.
•14. 12. Broumov, Kladská ul. – otevření zabouchnutého
bytu
•14. 12. Broumov – na žádost Nemocnice Broumov pomoc
při hledání pacienta, vzdáleného z léčebného zařízení
Por. Bc. Lukáš Plachta, velitel požární stanice Broumov

Informace Městské policie
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Svítání na lepší časy?

Do služebny Městské policie v Broumově nosí často různí
lidé, většinou jsou to ale školáci, nálezy, mezi kterými jsou
kromě ztracených klíčů i peněženky. V převážné většině
jsou však prázdné úplně, občas v nich zůstanou doklady a
několik drobných. Nepochybujeme o poctivosti nálezců, je
nám totiž jasné, že Ti, kteří obsah peněženek vybrali, nám
je nepřinesou. Najdou se však i tací, kteří neopatrným občanům jejich ztracené „poklady“ v pořádku prostřednictvím
MP vrátí. Všem poctivým nálezcům, např. pí Puschmanové
Janě, bychom chtěli touto cestou poděkovat.

Zákaz „nezákaz“

Většina řidičů si jistě všimla, že strážníci Městské policie
v předvánočním období tolerovali parkování vozidel v prostoru Mírového náměstí i v místech, kde to místní úprava
zakazuje. Toto však neplatí v ulici Stanislava Opočenského a
Generála Svobody, kde budou muset pro neukázněnost některých řidičů naopak přitvrdit. Odstavená vozidla omezují
provoz, znemožňují příjezd vozidlům zásobování a především jejich řidiči nedodržují zákon 361/2000Sb. Doufáme,
že se situace s příchodem nového roku zlepší, že ubudou,
nebo úplně zmizí páteční ucpané výše uvedené komunikace.
Všem ukázněným řidičům a všem těm, kteří se ukázněnými
po přečtení těchto řádků určitě stanou, bychom chtěli popřát jen to nejlepší.

Zimní údržba silnic

V době vzniku těchto článečků nebylo po sněhu ani památky. Zima ale určitě přijde a s ní i nemalé problémy. Z tohoto důvodu bychom chtěli upozornit všechny řidiče, kteří
parkují v centru města na místech,
kde odstavená vozidla budou z důvodu zimní údržby tvořit překážku,
aby si své plechové miláčky vždy
včas přeparkovali, např. na Malém
náměstí.

Strážníci městské policie by Vám
chtěli touto cestou popřát krásné
svátky.

Za MP str. Jan Šrytr

broumovský
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Zprávičky z útulku

chcete mě?

chcete mě?

Všichni, kteří mají co dočinění s provozem útulku na ČOV
v Broumově, a psí nájemníci, doufáme, že pouze dočasní,
Vám děkují za přízeň.

10
broumovský
zpravodaj

píšete nám
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Co trápí už delší dobu potok v Rožmitále

V Broumovském zpravodaji č. 12/2006 pan Němec píše
v článku „Co trápí už delší dobu naše spoluobčany v Rožmitále“ o neuspokojivém stavu Rožmitálského potoka,
jehož oprava se neprovádí, „ ….protože ing. Žouželková
nechce povolit pokácení stromů, které překážejí opravám
potoka …“. Považujeme za nezbytné tuto nepodloženou
informaci pana Němce uvést na pravou míru.
Údržba Rožmitálského potoka u bývalé školy, o které se
pan Němec zmiňuje ve svém příspěvku, je v kompetenci Zemědělské vodohospodářské správy – Oblast povodí Labe,
jako správce vodního toku. Nejedná se tedy o opravu, vodního toku, ale pouze o údržbu, protože oprava by se musela dotýkat stavby – vodního díla (bylo by nutné stavební
povolení), která se na toku nenachází. Jedná se totiž ve
smyslu zákona o neupravený vodní tok. Co je upraveným,
či neupraveným tokem specifikuje vodní zákon. V současné
době správce vodního toku připravuje projednání záměru
údržby vodoteče s dotčenými orgány, samosprávou, s dotčenými organizacemi a s vlastníky dotčených pozemků.
Mezi dotčenými orgány je i Městský úřad Broumov, odbor
životního prostředí, který bude mimo jiné povolovat kácení
stromů. Žádost o povolení kácení stromů, kterých se článek
týká, ing.Kult podá, až po posouzení celého záměru údržby vodního toku Správou CHKO Broumovsko. Realizace
opravy vodního toku je uvedena v prioritách Zemědělské
vodohospodářské správy na rok 2007 a Rožmitálský potok
byl zařazen na příští rok do plánu.
Na základě výše uvedených skutečností není informace
pana Němce o „nepovolení kácení stromů“ u bývalé školy
ing. Žouželkovou zcela přesná a pravdivá.
Využíváme této cesty k tomu, abychom upozornili vlastníky pozemků sousedících s korytem vodního toku a vlastníky
staveb u vodního toku na povinnosti, které jim ukládá vodní
zákon. Veškerá činnost na pozemcích u vodního toku se
nacházejících, a to ve vzdálenosti do 6 m od břehové hrany,
podléhá souhlasu vodoprávního úřadu. Stejně tak podléhá
souhlasu např. zahrazení vodoteče (akumulace vody), či čerpání vody pro zalévání zahrady (odběr vody) atd.. Lépe než
čekat na zázraky, je začít u sebe a udělat pořádek na vlastním
pozemku u vodního toku, nezasypávat koryto komposty,
větvemi, nestavět oplocení přes vodní tok, nedosypávat břeh
za účelem vytvoření parkovacího stání pro automobily, nevytvářet jezírka pro kachny, nestavět málo kapacitní mostky
přes vodu apod.. Toto všechno jsou příklady, které můžete
najít také na Rožmitálském potoce, a které jsou příčinou
vzniku stávajícího závažného poškození koryta vodního toku
při povodních. Takovéto omezení kapacity průtoku vodního
toku má za následek vznik nemalých škod nejen na majetku
jednotlivců (vlastníků), ale i například na komunikaci procházející obcí, tj. na majetku obce, či státu. Domníváme
se, že jakékoliv předcházení vzniku těchto škod je účelnější
než následné řešení jejich důsledků, které vyžaduje značné
finanční částky. A jenom na okraj; komunikace procházející
obcí Rožmitál nemá únosnost pro stávající zatížení nákladními auty vozícími kámen z Rožmitálského lomu, a je věcí
a povinností správce komunikace (pozemku) zajistit si její
statickou bezpečnost a únosnost.
Ing. Marcela Žouželková, MÚ Broumov
Ing. Jiří Kult, Zemědělská vodohospodářská správa

Reakce na článek „ Pravda nadevše“

Na úvod připomenu, že šlo o článek, ve kterém zazněla
rádoby kritika úrovně mažoretek v Broumově a pak následovala výzva, aby paní Ogriščenková předala mažoretky
někomu jinému, protože jsou v úpadku.
Autorka se sice podepsala jako Novotná (z Broumova),
ale pochybuji, že jde o pravdivé jméno. Celý článek mi nejprve připadal tak hloupý, že jsem považovala za ztrátu času
na něj nějak reagovat. Byly to naše děti, které nás přiměly,
abychom se spolu s nimi postavili na obranu paní učitelky
a vyvedli čtenáře z několika velkých omylů.
Z celého článku pisatelky je vidět, že je velice špatně informovaná. Například neví, že Studio Vivace mažoretek je
soukromá aktivita paní Ogriščenkové a zcela nelogicky se
tedy dovolává toho, aby ZUŠ v Broumově paní Ogriščenkové mažoretky odebrala a dala je „někomu jinému“.
Další mylnou představou pisatelky je, že mažoretky
v Broumově jsou v úpadku. Umístění některých dívek vloni
i předloni na druhém místě v kvalifikaci na MČR v Hronově
a na osmém místě ze třinácti na MČR v Písku je snad dostačujícím důkazem, že skutečnost je jiná.
Nechci se hádat s pisatelkou o tom, kdo má nebo nemá
vést mažoretky v Broumově a jestli mají existovat. O jejich
existenci stejně může rozhodnout jen paní učitelka H.
Ogriščenková a my rodiče, když jí svěřujeme svoje děti.
Z pozice své – i dalších rodičů bychom chtěli tímto paní
učitelku Helenu Ogriščenkovou podpořit, protože jsme
přesvědčeni, že je odborníkem na pravém místě. Myslím,
že svoje kvality prokázala už mnohokrát nejen v mažoretkovém sportu, ale i v oblasti scénického tance. Mažoretky
považujeme za smysluplné využití volného času našich
dětí. Není pro nás prioritou to, jestli se naše děti na soutěžích umístí na prvních místech, ale že volný čas využívají
užitečně, dělají to, co je baví, a přitom získají spoustu dovedností, zlepšují svoji kondici a při vystoupeních (často i
zahraničních) získají spoustu zkušeností.
Chtěla bych připomenout pisatelce, že jí rozhodně nikdo nebrání, aby provozovala vlastní pohybové studio
a ukázala svoje kvality. A pokud v této nelehké práci obstojí
i v konkurenci s paní učitelkou Ogriščenkovou, tak klobouk
dolů.
Na závěr si dovolím jednu osobní poznámku. V červenci
jme byli s rodinou na pár dní v Maďarsku, kde jsme náhodně narazili na vystoupení místních mažoretek. Po vystoupení jsme se dali do řeči, naše děti na oplátku ukázaly
Maďarkám, jak se točí mažoretky v Čechách. Vystoupení
se líbilo, vedoucí maďarské skupiny holou větou pochválila
šikovné dítě a hned pokračovala slovy, že šikovných dětí je
spousta, jenže ona vidí za tím vystoupením hlavně nadanou
a schopnou učitelku. Pak už se vyptávala jen na paní H.
Ogriščenkovou.
Snad by ani pisatelce neublížilo malé zamyšlení...
Za rodiče B. Hovorková, H. Vodňanská, R. Valešová, P. Hrdá
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ptáte se proč?

BAR U VOTROKA

Po několik měsíců registruji v Broumovském zpravodaji
inzerát „BARU U VOTROKA“. Opakuje se pravidelně, a tak
se mi nenápadně usídlil v hlavě. A protože v prosinci slavím své životní jubileum 60 let, napadlo mne, že by možná
příjemné místo na pozvání rodiny a přátel bylo právě tam.
Fotografie interiéru vypadá lákavě. Takže v rámci úvah o přípravě uvedené oslavy jsem vyhledal onen inzerát a ustrnul.
V inzerátu není ani adresa baru, ani telefon pro objednávku
či domluvu s personálem. Pro jistotu jsem prolistoval všechna minulá čísla BZ a nic. Tiskne se stále stejná kopie zadaného inzerátu. Proč? Snad ne jako pouhá finanční podpora
časopisu a případný zákazníku, jsi nám ukradený a dej nám
pokoj! Jako obyvatel okolí Broumova, věřte, že dodnes nevím, kde tento bar je. A je to !
Antonín Kohl
Pozn. red. tento bar se nachází na adrese: Obránců míru 155
(pod nábytkem MANEKO) a telefonicky se můžete spojit na
čísle 491 542 777, 605 181 006

broumovský
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školství

školství

Z činnosti Masarykovy základní školy
Masarykova základní škola začala letošní školní rok nově.
Od ledna je sloučena s bývalými malými školami v Olivětíně
a Velké Vsi, ale poprvé začínal pro prvňáčky školní rok společně.
Slavnostní zahájení se uskutečnilo v Městském divadle a
mimo rodičů a prarodičů přišli prvňáčky pozdravit i paní
starostka Růčková a pan Kitler z odboru školství.Třídní
učitelky paní Golová, Sekelská a Slavíková si pro prvňáčky
připravily mnoho dárků a příjemný program, při němž byly
děti dekorovány na prvňáčky.

Pro žáky šestých ročníků jsme připravili pobyt ve středisku
Ruce v Křinicích zaměřený na lepší poznání nových spolužáků. Děti zde strávily tři dny pod dohledem svých třídních
učitelů, pracovaly v dílnách s různým výtvarným zaměřením
a připravily si vystoupení pro rodiče a veřejnost.

Základní
škola
se
v
rámci
sportovních
aktivit
zúčastnila
na
podzim několika sportovních utkání – turnaje
ve florbalu, fotbalového
turnaje, Běhu do zámeckých schodů v Náchodě
a šachového turnaje v
Broumově.
Zájem vzbudil i pobyt ve středisku experimentální archeologie ve Všestarech nebo ekologické pobyty v Horním Maršově.
Ještě před Vánocemi se žáci 7. ročníků zúčastní lyžařského
výcviku v Deštném v Orlických horách.
Žáci na prvním stupni si již tradičně v rámci adventu připravují adventní okénka – zpívají koledy, zdobí stromečky,
pečou perníčky a vyrábějí vánoční dárky pro své blízké. Právě učitelé prvního stupně jsou těmi, kdo připravují pro děti
celou řadu zajímavých akcí, za což jim patří velký dík.
V rámci grantu MŠMT otevřela škola letos celou řadu
zájmových kroužků – počítačové, taneční, gymnastiku,
jazykové, výtvarné, kroužky starých řemesel. Tyto kroužky
budou pracovat po celý školní rok a činnost je financována
z grantu, který získalo občanské sdružení Začít spolu. Spoluprací se školou a díky podpoře zřizovatele může v těchto
kroužcích pracovat téměř 200 dětí.
Přípravný ročník naší školy již podruhé vystoupil při
rozsvícení vánočního stromu v Broumově a se svým programem reprezentoval již tradičně školu v Praze při pražské
předvánoční akci Děti dětem.
Za námi je čtyřměsíční práce, která byla zajímavá pro žáky
i učitele a rodiče. Práce keramického kroužku v Olivětíně je
stabilně úspěšná, dobře pokračuje spolupráce s žákovským
Parlamentem vedeným paní učitelkou Volákovu, který aktivně připravuje různé akce pro žáky - Den otevřených dveří,
Týden splněných přání nebo slavnostní program pro učitele
školy, který byl velmi příjemný pro obě strany. Společně
s Ulitou jsme se zapojili do projektu Zahrada, jejímž cílem
bude zpřístupnění školních zahrad veřejnosti a úpravy zahrad podle přání žáků, učitelů i veřejnosti.
Zachovali jsme i tradici školního časopisu Komenďáček,
kterému duši vtiskla paní Eva Kučerová a její štafetu úspěšně převzala paní učitelka Vašáková.
Děkujeme všem učitelům, přátelům a příznivcům školy
i zřizovateli školy za podporu, kterou nám v letošním roce
poskytli, a přejeme všem krásné Vánoce a v novém roce
2007 mnoho splněných přání a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
V. Šrottová, ředitelka školy,
R. Veselá, zástupkyně ředitelky
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DDM Ulita Broumov
zve všechny v novém roce 2007

V sobotu 13.1. PUTOVÁNÍ ZAHRADOU S K+M+B 2007
Od 14.30 hodin zveme všechny, kdo by chtěli projít budoucí zahradou ZŠ TGM a ULITY a zamyslet se s námi nad její
další podobou. Drobný tříkrálový dárek čeká na každého,
kdo přijde.
V sobotu 27. 1. VEŘEJNÉ SETKÁNÍ při tvorbě projektu
NAŠÍ ZAHRADY 2007.
OD 9.00 ve volební místnosti ZŠ TGM budeme společně tvořit budoucí podobu Naší zahrady 2007. Zváni jsou
všichni, kdo chtějí svými nápady a připomínkami pomoci
plánovat nové veřejnosti přístupné místo v Broumově.
Zajištěno občerstvení i hlídání dětí.
Ale myslíme i na blížící se jarní prázdniny… pojeďte s námi:
JARNÍ PRÁZDNINY NA LYŽÍCH V PECI POD SNĚŽKOU
5.–9.března 2007
ubytování: Hotel Energetik
cena: 3980 Kč
Více informací najdete na www.ulita.org

Poučná přednáška

Dne 9. listopadu 2006 na Základní škole, Kladská 164,
Broumov proběhla beseda o „ŠIKANĚ“, zaměřená na problematiku dětí a mládeže.
Tuto besedu si připravila pro naše žáky tisková mluvčí
PČR okr. Náchod paní Prachařová. Žáci měli možnost se
seznámit s filmem s touto problematikou, ve kterém zhlédli
příběh, který se skutečné stal. Měli možnost o šikaně hovořit, besedovat a dozvědět se o následcích, které má. Žáci byli
dostatečně poučeni, jak se zachovat v případě, že by se se
šikanou setkali.
Tímto děkuji paní Prachařové za velmi zdařilou besedu.
Školní metodik prevence, Monika Vochomůrková

TANEČNÍ 2007

HOP
Petr Hofman

Vás zve k zápisu do kurzu
společenského tance a chování

ČS. armády 371
pod vedením p. Waltera Elscheka
Broumov
IČO: 45571414, tel. 491 521 345

ZÁPIS SE KONÁ V PROSTORÁCH
RESTAURACE STŘELNICE V SOBOTU 27. 1.
2007 od 13 do 14 hodin.
Prosíme zájemce, aby si přinesli k zápisu kurzovné
ve výši 1 050 Kč.

Prosíme též účastníky kurzu, kteří mají již zaplacenou
zálohu, aby se ve stanovený čas dostavili k doplacení
kurzovného.
Informace na telefonních číslech
603 700 181,
491 521 345, 605 273 944

Hledám kancelářské prostory k pronajmutí
Nejlépe 1–2 místnosti o výměře cca 30m².
Tel.: 605 273 341
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Nový výtah

Prostřednictvím fotografií
základových prací informuji
o zahájení stavebních prací na zpřístupnění budovy
I MěÚ Broumov (naproti
poliklinice) i pro imobilní
občany. Nový výtah, jehož vybudování schválilo a finančně zabezpečilo ještě minulé
zastupitelstvo, umožní pohodlný a bezbariérový přístup
do budovy z prostoru
parkoviště starším a hůře
se pohybujícím občanům.
Výtah vás doveze do obou
pater budovy a začne sloužit občanům Broumovska
od druhé poloviny února.
Petr Kuchta, vedoucí odboru
investic a rozvoje města

Kamera na nádraží

Městský kamerový dohlížecí systém byl v předchozích
dnech rozšířen o otočnou kameru na autobusovém nádraží. Díky pečlivě vybranému umístění nově zbudovaného
sloupu získá MP přehled nejen o situaci na autobusovém
nádraží a v ulici před vlakovým nádražím, ale pod dohledem se ocitne i ulice Přadlácká, která ve směru od centra
byla již dříve částečně pohledově pokryta kamerou U Dolní
brány. Na vybudování nového kamerového bodu přispěl
formou grantové dotace i Královéhradecký kraj.
Během předchozích tří let tak vznikl ucelený kamerový
systém, který obsahuje sedm otočných a jednu statickou
kameru. Navíc kromě dohlížecího pracoviště na služebně
městské policie je systém plně ovladatelný i ze služebny policie státní. O využití kamerového systému při každodenní
práci strážníků vás mimo jiné pravidelně informují i měsíční
zprávy městské policie v tomto zpravodaji.
Mgr. Jiří Ringel
HOBRA-Školník s.r.o.
Příjme do hlavního pracovního poměru

Svářeče nerezových kovů
Požadavky:
- SŠ vyučen
- svářečský průkaz není podmínkou
- praxe výhodou
- směnný provoz
- očekáváme flexibilitu a nasazení
Nabízíme
- zázemí rozvíjející se firmy,
- stabilní a příjemné pracovní prostředí
- pracovní poměr na dobu neurčitou
Nástup možný ihned!!!
HOBRA-Školník s.r.o.
IČO 25623150
Kontaktní osoba: Alžběta Kroupová
E-mail: kroupova.alzbeta@hobra.cz
Tel.: 420 491 580 132, www.hobra.cz

Výsledky bezpečnostní analýzy

Během měsíce října provedla odborná brněnská firma Augur Consulting s.r.o. srovnávací analýzu pocitů občanů a
jejich vnímání stavu (Bezpečnostní situace města Broumova). Na stejné otázky jako před třemi lety odpovědělo přes
tři sta lidí, kteří byli vybráni Augurem tak, aby zjištěný názor
byl co nejvíce reprezentativní a odpovídající skutečnosti.
Výsledky srovnávací studie byly předloženy veřejnosti na
prosincovém jednáni zastupitelstva. Komisi pro prevenci
kriminality zastupitelé uložili podrobně rozebrat výsledky
analýzy a na tomto základě připravit návrh komplexního
součinnostního programu prevence kriminality města na
období 2007–2010.
Stručný výběr ze shrnutí výsledků:
•Téměř dvě třetiny respondentů (62,6%) uvádí, že se obávají v městě Broumově rvaček. Více než polovina dotázaných
se obává výtržnictví (58,9 %), ublížení na zdraví (55,9%) a
pomluvy (52,6%).
•Za nejméně bezpečné místo k bydlení je považována
polovinou respondentů (51,9%) ulice Soukenická. Pětina
dotázaných (19,6 %) považuje za nebezpečnou ulici Na
Příkopech.
•Nejčastěji se cítí být obyvatelé Města Broumov ohroženi
kriminalitou na ulici Soukenická (44%) a v ulici Na Příkopech (18%). Na těchto místech se cítí být obyvatelé ohroženi především občany romské národnosti a národnostními
menšinami. Respondenti se domnívají, že na těchto místech
jim hrozí nebezpečí přepadení, násilí, agresivity, rvačky a nebezpečí ublížení na zdraví. Na těchto nebezpečných místech
se cítí být ohroženy více než dvě pětiny respondentů (43,8%)
stále (po celý den), necelá třetina v noci a večer.
•Více než pětina dotázaných uvádí, že se stali jejich blízcí
v posledních dvou letech obětí krádeže kola (21,5%) nebo
vloupání do sklepa, chaty (20,9%).
•Více než třetina respondentů (35,3%) by se v případě, že
se stanou svědky trestného činu, omezila na anonymní zavolání policie. Necelá třetina dotázaných (31%) by však byla
připravena svědčit v případě, že k tomu budou vyzváni.
•Téměř sedm z deseti dotázaných (68,7%) je spíše nebo určitě přesvědčeno, že kamerový monitorovací systém může
pozitivním způsobem ovlivnit prevenci kriminality ve městě
a odhalování trestné činnosti. Necelá pětina respondentů
(17,9%) má opačný názor.
Sedm z deseti respondentů (69,7%) jsou pro investici města
do dalšího pořízení monitorovacích kamer. Pětina dotázaných (17,5%) preferuje umístění monitorovací kamery
v Soukenické ulici. Třem čtvrtinám respondentů (75,1%) by
nevadilo umístění monitorovací kamery tak, aby mimo jiné
sledovala i jejich bydliště.
•Šest z deseti dotázaných (62,9%) uvádí, že by si byli
schopni sami rychle zavolat pomoc městské policie. Téměř
dvě pětiny (36,5%) však telefonní číslo na městskou policii
neznají.
•Téměř tři pětiny dotázaných (72,6%) jsou přesvědčeny,
že Městská policie v Broumově má své opodstatnění. Bez
činnosti městských strážníků ve městě by se obešla více než
desetina (12,6%) respondentů.
•Pro zlepšení bezpečnosti ve městě by více než polovina respondentů (56%) v prvé řadě uvítala více policistů v ulicích
– pěší hlídky policie. Téměř pětina dotázaných (17,8%) by
kladla důraz na okrajové časti města a nebezpečná místa.
Kompletní výsledky jsou uveřejněny na webu města (v
části Město Broumov–prevence kriminality).
Mgr. Jiří Ringel, manažer prevence kriminality

Nový zákon o sociálních službách
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Od 1. ledna 2007 nabude účinnosti zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách. Tento zákon nově upravuje pomoc osobám, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby.
Hlavním cílem zákona je vytvoření podmínek pro uspokojování přirozených potřeb lidí, a to formou podpory a pomoci při zvládání péče o vlastní osobu, v soběstačnosti nezbytné
pro plnohodnotný život a v životních situacích, které mohou
člověka vyřazovat z běžného života společnosti.
Nový zákon vymezuje tři základní oblasti služeb: Sociální
poradenství jako nedílnou součást všech sociálních služeb;
Služby sociální péče jako služby, jejichž cílem je zabezpečovat základní životní potřeby lidí, kteří nemohou být zajištěni
bez péče jiného člověka; Služby sociální prevence, které
slouží k předcházení a zbraňování sociálnímu vyloučení lidí
ohrožených sociálně negativními jevy.
Mezi služby sociální péče patří například: osobní asistence, pečovatelská služba, odlehčovací služby, denní a týdenní
stacionáře, domovy pro seniory apod. Mezi služby sociální
prevence patří například: ranná péče, azylové domy, domy
na půl cesty, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, kontaktní centra atd.
Základním nástrojem fungování nového modelu sociálních služeb je poskytování příspěvku na péči. Jedná se
o nově zavedenou sociální dávku, která posiluje finanční
soběstačnost uživatele sociálních služeb. Příspěvek na péči
náleží těm lidem, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiného člověka, a to v oblasti
běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Schopnost zvládnout péči o sebe a být soběstačný je u každého
člověka jiná, proto zákon rozeznává čtyři stupně závislosti
na pomoci někoho jiného, a to od mírné závislosti, až po
závislost úplnou. O příspěvek lze požádat na Městském úřadě v Broumově, v jehož spádovém území má žadatel trvalý
nebo hlášený pobyt. Žádost o příspěvek lze podat nejdříve
po 1.lednu 2007.
Od roku 2007 nebude vypláceno zvýšení důchodu pro
bezmocnost (od České správy sociálního zabezpečení) ani
příspěvek při péči o osobu blízkou (od příslušného městského úřadu). Byl-li Vám vyplácen důchod zvýšený pro
bezmocnost, náleží Vám ze zákona již stanovený stupeň
závislosti dle vyjádření posudkového lékaře a Městský úřad
v Broumově Vám bude vyplácet příspěvek na péči (bez nové
žádosti).
Byl-li Vám vyplácen příspěvek při péči o osobu blízkou
v rámci péče o Vaše nezaopatřené dítě, náleží Vám posouzení ve stupni III a Městský úřad v Broumově Vám bude
vyplácet příspěvek na péči (bez nové žádosti).
S případnými dotazy Vám rády pomohou sociální
pracovnice MěÚ Broumov DiS. Pavlína Hanušová (tel.:
491 504 331, e-mail: hanusova@broumov-mesto.cz ) a
Jana Jansová (tel.: 491 504 321, e-mail: jansova@broumov-mesto.cz)
Jana Jansová, sociální pracovnice MěÚ Broumov

Pracujte na Broumovsku
Hledáte zaměstnání?
Hledáte zaměstnance?

http://prace.broumovsko.cz
Podnikatelský klub Broumovska
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Ukrajina - postřehy ze Lvova

věže, točité uličky s pouličními lucernami či nádherná alej
vedoucí k budově opery. Vše umocněno známými i neznámými melodiemi pouličních muzikantů. A všude krásné
ukrajinské dívky. Koneckonců, i naše Inna Puhajková pochází z Ukrajiny.

Lvov je dnes součástí Ukrajinské republiky. Založen byl
kolem roku 1250. Od 1340 za krále Kazimíra III. byl součástí Polska. Od roku 1772 do roku 1918 byl součástí Rakouska–Uherska / jmenoval se tehdy Lemberg/. Roku 1919
opět součástí Polska, 1939 byl obsazen Sovětským svazem,
v letech 1941-1944 okupován nacistickým Německem.V
letech 1945 až do 1991 součástí SSSR, od 1991 patří nezávislé Ukrajině. Město kdysi patřilo k nejkrásnějším městům
Evropy, Staré město bylo zařazeno mezi památky Unesco.
Město také odráží složitou náboženskou situaci na východě
Evropy. Sídlí zde římskokatolický, ukrajinsko-pravoslavný a
arménský ortodoxní arcibiskup.Milionové město se dnes
mílovými kroky snaží dohnat zašlou slávu.

Krásu pouličních luceren nelze přehlédnout. Ani květinovou výzdobu. Lvov je městem zeleně.Nejen v centru. Pokud
pojedete třeba tramvají na předměstí, zmizí krása Starého
města, nastoupí šedivé
bloky panelákových sídlišť a hned za nimi malé
rodinné domky. Člověk
málem nevěří vlastním
očím, když při jízdě míjí
polní cesty, které odbočují přímo z hlavní ulice.
A na nich téměř vesnická idyla – jabloně, volně
pobíhající psi, slepice a jiná domácí zvířata. Před domkem
klasický, často již velmi rezavý moskvič či žiguli.

Budova vlakového nádraží vás překvapí hned z několika
důvodů.Čistotou a pořádkem uvnitř – narozdíl od zbytku
Ukrajiny. Prostornými čekárnami, ale třeba i dětským koutkem s počítači. Architekturou. Budova byla postavena roku
1903 v podobném stylu jako nádraží ve Vídni. Údajně na
přání bratra císaře Františka Josefa. Před nádražím staví
jednak taxíky, jednak maršrutky – hromadné taxíky, kterými
se dostanete za několik hřiven kamkoliv. Cenová hladina je
na Ukrajině zatím nižší než u nás. Nejlacinější je alkohol,
který se masově pašuje do sousedního Polska.Snad i proto
je přechod přes polsko–ukrajinskou hranici doslova utrpením. Dlouhé fronty, buzerace od ukrajinské policie i celníků,
čekání na „padarok“, pašeráci cigaret, vodky, černé taxíky,
nepředstavitelný nepořádek všude okolo.
Chloubou Starého města je budova opery, ve které dnes
sídlí Divadlo opery a baletu. Budova z let 1897-1900 si
nezadá ani s tou slavnou pařížskou. Všimněte si dvou soch-alegorií, vpravo Hudba, vlevo Tragédie. Staré město to
není jen opera, ale také půvabné patricijské domy, kostelní

Lvov byl po staletí národnostním koktejlem. Z Poláků,
Rakušanů, Ukrajinců, Židů a jiných národů, kteří tu kdysi společně bydleli, nám dnes zůstali jen Ukrajinci a Rusové.
V milionovém městě žije dnes už jen 6 tisíc Židů. Před válkou
jich bylo 160 tisíc, Lvov patřil k největším židovským městům
Evropy. Většina skončila v plynových komorách Osvětimi a
dalších vyhlazovacích táborů na území dnešního Polska.
Řada obyčejných Ukrajinců tře bídu s nouzí a musí se živit
tak, jak umí. Na divokých trzích na ulicích koupíte téměř
všechno.

Šedivé, oprýskané, postkomunistické město dostává nové
barvy. Veselejší, zářivější. Město se začíná probouzet ze své
letargie. Jako houby po dešti rostou nové kavárničky / navazující na starou vídeňskou tradici/, hospůdky se zahrádkami
nabízející místní pivo i výborná vína – z Krymu či ze sousední
Moldávie nebo nové butiky
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Stoupající počty přijatých studentů na VŠ – V posledních
letech dosahují absolventi gymnázia vysoké procento úspěšnosti při přijetí na vysoké školy. Zatímco např. v roce 1997
bylo přijato 60% absolventů, v roce 2003 70%, 2004 83%,
2005 90% a v roce 2006 dokonce 91% absolventů. V úspěšnosti přijetí na vysoké školy patří stabilně k předním školám
v celé zemi.
Uplatnění absolventů – Často slýcháme frázi – gymnazisté neumí vlastně nic, nemají žádnou odbornost. Nedávno
mi jeden z vysoce postavených manažerů sdělil :“ Mám-li na výběr, sáhnu vždy po gymnazistovi- umí slušně dva
cizí jazyky, je počítačově gramotný, umí komunikovat, má
všeobecný přehled, za několik týdnů si ho přeškolíme tak,
jak potřebujeme.“Nedávno vydal Ústav pro informace ve
vzdělávání analýzu pod názvem Nezaměstnaní absolventi
škol.Cituji: „V počtu nezaměstnaných absolventů výrazně
převažují vyučení bez maturity, v dubnu 2006 činil jejich
počet 11 300, druhou nejpočetnější skupinou jsou nezaměstnaní absolventi středních odborných škol – 7900.
Naopak nejmenší počet neumístěných absolventů vykazují
gymnázia – 1700.“ Tolik řeč čísel.
Digitální náves – Gymnázium se účastní jako jedna z mála
škol v celé České republice projektu Digitální náves. Každý
Jeden z nově opravených luxusních hotelů pro cizince. Ti
týden od prosince do května natočí studenti reportáž do
začínají do Lvova proudit ve velkém. Jak potkáte Japonce či
České televize o problémech regionu. Reportáže budou vyKorejce, tak už se zdá být vše v pořádku. Hotel na snímku
sílány na ČT 24, případně ba ČT 2. Česká televize poskytla
připomíná bývalou slávu Rakouska–Uherska, co myslíte?
škole digitální kameru, střižnu, software a zajistila školení
pro studenty účastnící se tohoto projektu.
Adopce na dálku – Tercie se spolu s třídním učitelem
zapojila do projektu Arcidiecézní charity Praha Adopce na
dálku. Třída bude po celou dobu svého studia finančně
podporovat indického chlapce Arwina z městečka Badyar u
Mangalore v indickém státě Karnaka. Díky finančnímu daru
bude moci chlapec studovat a doufejme, že mu získané
vzdělání umožní vymanit se z chudoby.
Podzim byl také ve znamení dvou stužkovacích plesů,
několika zájezdů do Prahy, do divadla v Hradci Králové, do
plaveckého bazénu v Nowe Rudě. O vítězství Lukáše Heinzela v mezinárodní znalostní soutěži O pohár generálního
konzula v polských Zabkowicích jsme vás již informovali
v minulém čísle BZ.

Chcete-li vidět východní Lvov, tak neotálejte s návštěvou.
Za pár let bude městem mc´donaldů, benzinových pump,
hypermarketů, supermarketů a obchodních řetězců, jako
tomu je všude na západ od něj.
Ze Lvova pro Broumovský zpravodaj Milan Kulhánek

Zajímavosti z gymnázia

Den otevřených dveří – V sobotu 2. 12. proběhl za slušného zájmu veřejnosti Den
otevřených dveří. V příštím školním roce bude
gymnázium otvírat jednu
třídu nižšího a jednu třídu
vyššího gymnázia. Gymnázium Broumov je školou
Členkypedagogickéhosboru.IvanaKrejcarováučíangličtinu,Eva
všeobecnou,
připravující
Židová
hudební výchovu a český jazyk, Martina Salašová angličtinu.
uchazeče především ke
studiu na vysoké škole. Tendence školství celé Evropské unie
Bližší informace o škole na www.gybroumov.cz
je posilovat všeobecnou složku vzdělání, schopnost komuMilan Kulhánek
nikace a práce s informacemi. Gymnázium je školou, která
tento smysl vzdělání naplňuje.
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Městská knihovna v Broumově
vás zve
na představení nové knihy

JAROSLAVA ŠPULÁKA
„BARMAN“
Děj příběhu se odehrává převážně v Baru Za vodou.
Kromě autora vystoupí i skupina IMODIUM a další
hudební seskupení.
MĚSTSKÉ DIVADLO
pátek 19. ledna 2007 v 18 hodin

Broumovská literární cena
Rada města vyhlásila v únoru 2006 již čtvrtý ročník soutěže nazvané Broumovská literární cena. Své práce přihlásilo
deset autorů z Broumova i vzdálenějších míst (např. Náchod, Praha, Mělník).
Porota všechna díla přečetla, zhodnotila a vyhlásila vítěze
jednotlivých kategoríí, kterým budou předány ceny v pátek
19. 1. 2007 v rámci akce pořádané Městskou knihovnou.
Ocenění v jednotlivých kategoriích:
Kategorie 1 – díla autorů ve věku 14 – 25 let: Lukáš Kumprecht,
Broumov
Kategorie 2 – díla autorů ve věku nad 25 let: Zdenka Líbalová,
Mělník
Kategorie 3 – dosud nevydaná díla publikujících autorů: Věra
Kopecká, Křinice
Kategorie 4 – významná publikovaná díla autorů z regionu nebo
díla s regionem související: sbírka „Reflexe okolností“ Evy Kučerové z Broumova
Všem oceněným blahopřejeme a za zaslání prací děkujeme i ostatním zúčastněným.
Poděkování patří také porotě, která věnovala hodnocení
soutěžních příspěvků svůj čas: Lydii Baštecké, Evě Koudelkové, Barboře Trenčanské, Milošovi Hromádkovi, Janu Meierovi a Karlu Franzovi.
Jana Rutarová, Informacni centrum Broumovska

Tipy Městské knihovny
(Tucet knižních novinek)

Vojtěch Klimt: Akorát, že mi zabili tátu
Obsáhlý životopis písničkáře Karla Kryla
(1944 – 1994).
Vladimír Renčín: Čas od času
Kniha aktuálního i nadčasového kresleného humoru.
František Čapka: Nové osídlení pohraničí českých zemí po
druhé světové válce
Odborná práce v širokém záběru přibližuje poválečné osídlování pohraničí. Přináší množství faktografie a dokumentů.
Orhan Pamuk: Istanbul – Vzpomínky na město
Nositel Nobelovy ceny (2006) v koláži místopisu, kulturní
historie a vzpomínek přibližuje své rodné město, v němž se
střetávají historické epochy i znesvářené kultury.
Valja Stýblová: Lužanská mše – Ars longa
Pokračování románu o slavném architektovi a mecenáši
Josefu Hlávkovi (1831 – 1908).
Josef Rubín: Přírodní klenoty České republiky
Reprezentativní publikace přibližuje nejznámější přírodní
památky a jejich ochranu. Zvláštní kapitola se věnuje skalním městům na Broumovsku.
Karel Plíhal: Jako cool v plotě
Hravé básničky populárního písničkáře.
David Hrbek: Všechno je sázka – Scénické rozhovory
Rozhovory, které autor vedl s různými osobnostmi v pražském Švandově divadle (R. Fulghum, S. Vega, E. Urbanová,
Z. Svěrák aj.).
Jiří Slavíček: Povídky z Letné
„Šabachovsky“ laděné příběhy z pražské Letné a jejího okolí
líčí dětství svého hrdiny v 50. letech.
Amy Ephronová: Jednoho nedělního rána
Román z New Yorku doby jazzové éry, v němž se konvence
dostávají do ostrého střetu s duchem moderní doby a život
hrdinů poznamenávají pomluvy a zrada.
Kodži Suzuki: Temné vody
Napínavé, až hororové povídky spojené motivem vody.
Dick Francis: Rozkazem
Po dlouhé době nově napsaná autorova detektivka z dostihového prostředí.
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
prosinec 2006 – únor 2007

JOSEF LISÁK – OBRAZY
Výstava obrazů polického rodáka (1923) je věnována
jeho rodnému kraji.

www.broumovsko.cz

Mykologické okénko
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Houby a sny – Jan Bezděk
– Hřiby i na konci listopaduHoubařský silvestr
Houby a sny

Sny máme různé. Údajně denně i několik. Co když se nám ve
snu objeví houba. Dejme slovu Hannsi Kurthovi, autorovi
slavného Snáře / Lexikon snových symbolů/. Vidět ve snu
houbu tedy znamená:
– vidět houby - měli byste být opatrní ve výběru přátel
– sexuální symbol - nesmíte se dát otrávit svody
– vidět jedlé houby-budete mít nenápadné,ale vlivné přátele
– vidět jedovaté houby - varování před úskoky druhých
– sbírat houby - naleznete své štěstí stranou od hluku světa
– jíst houby – příslib dobrého postupu
– omylem sníst jedovatou houbu- varování před velkým
neštěstím

Jan Bezděk

Víte, že jeden ze zakladatelů moderní české mykologie,
autor vědeckého díla „Houby jedlé a jim podobné jedovaté
s obrazovým atlasem / 1901, 1905/, propagátor znalosti
hub z hlediska jejich užitkovosti, dopisovatel odborných
časopisů a autor hesel o houbách v Ottově slovníku naučném, Jan Bezděk , působil v našem kraji - od roku 1896 jako
učitel v Polici nad Metují ? Jan Bezděk / 1858-1915/ byl také
prvním Čechem, který byl jmenován čestným členem francouzské Société mycologique v Paříži.

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
Hronov, Hostovského 910
tel.: 491 485 048 fax: 491 482 226
e-mail: skola@spshronov.cz
www.spshronov.cz

VÝUČNÍ LIST PO MATURITĚ? DRUHÁ MATURITA?
NIC JEDNODUŠŠÍHO!
Uskutečňujeme zkrácené studium pro získání středního
vzdělání s výučním listem nebo středního vzdělání
s maturitní zkouškou.
Týká se všech oborů vzdělání, které škola poskytuje:
STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM
Obor vzdělání:
• elektrikář – slaboproud a silnoproud
• automechanik
• nástrojař
zkrácené studium trvá 1,5 roku v denní formě a je
určeno pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s
maturitní zkouškou
STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
Obor vzdělání:
• Elektrotechnika – počítačové řídící systémy
• Strojírenství – výrobní a informační systémy
krácené studium trvá 2 roky v denní formě a je určeno
pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s maturitní
zkouškou v jiném oboru vzdělání
více informací na webových stránkách školy
www.spshronov.cz

Hřiby na konci listopadu

Uzávěra lesa sice proběhla 28.
října, ale houby rostly nadále.
Během listopadu rostly nejen
různé
druhy
muchomůrek,
včetně té nejjedovatější, ale i
holubinky, modráci, suchohřiby, a dokonce i pravé hřiby.
Ing. Dušan Vít z Olivětína našel
v Šonově pravý hřib ještě 25. listopadu.

Houbařský silvestr

Mezi místními houbaři
dnes již legenda. František
Voženílek, ročník 1922,
nejstarší český mykolog,
spíše známý pod jménem
Krakonoš.

Tradiční Houbařský silvestr
se povedl. Na snímku Jiří
Baier, jeden z nejuznávanějších českých mykologů, autor mnoha publikací a článků
o houbách, milovník Broumovska, a Vlastimil Ryšánek,
místní houbař, malíř a „stálý“
obyvatel Janoviček.

V listopadovém čísle jsme
napsali o velkém výskytu
hřibu koloděje na Janovičkách. Došlo bohužel k omylu, nejedná
se o koloděje, ale o velmi podobný hřib kovář. Od podobného
koloděje se liší světlejší barvou klobouku a výraznou síťkou na
třeni. Za chybnou informaci se omlouváme.
Připravil Milan Kulhánek
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Naše zahrada 2007

Město Broumov získalo finanční podporu 200 000 Kč od
nadace VIA na realizaci projektu

ZAHRADA V BROUMOVĚ – BROUMOVSKO
V ZAHRADĚ.
Zmíněná Naše zahrada 2007 vznikne v průběhu
následujících 12 měsíců, a to na pozemcích kolem DDM
Ulita a ZŠ TGM.

Celý projekt se bude realizovat ve spolupráci Města
Broumov, OŽP MěÚ Broumov, DDM Ulita, ZŠ TGM a
veřejnosti.
Cílem projektu je vznik nejen nové zahrady školy a Ulity,
ale bude naší společnou snahou vytvořit nové, veřejnosti
přístupné místo v Broumově, které navíc propojí ulici
Komenského se sídlištěm Spořilov.

Rádi bychom vás nejen informovali, ale hlavně
přizvali na

PUTOVÁNÍ ZAHRADOU S K+M+B 2007
V SOBOTU 13.LEDNA 2007 od 14.30 hodin u Ulity
Pozvání pro všechny, kteří by se rádi prošli společně
budoucí zahradou a pomohli nám zamyslet se nad
možnými variantami projektu.
Platí především pro rodiny s dětmi.
Možná přijdou i tři králové…
Na každého čeká drobný tříkrálový dar.

Pozvání další na
VEŘEJNÉ SETKÁNÍ V SOBOTU 27. ledna 2007

od 9 hodin ve volební místnosti ZŠ TGM.
Na tomto setkání budete mít možnost podílet se přímo na
projektové části, a to svými návrhy a připomínkami.
Občerstvení i hlídání dětí zajištěno.
Těšíme se, že se nás nad plány Naší zahrady sejde co nejvíc.

Sledujte www.nasezahrada2007.wz.cz

O programu

Na počátku letošního roku, z diskuse nad potřebností kácení vzrostlých stromů ve Schrollově parku, vznikla
spolupráce Města Broumov, Domu dětí a mládeže Ulita
a Městského úřadu Broumov, odboru životního prostředí
s podnikatelskou sférou Broumova (Podnikatelský klub
Broumovska, Okrasné zahrady – arboristika) a neziskovými
organizacemi (Agentura pro rozvoj Broumovska, Arnika).
Ze spolupráce vzešel projekt „Rok 2006 – rok broumovských stromů“, v rámci kterého v průběhu letošního roku
probíhaly jednotlivé akce pro veřejnost, cílené jako osvětová
činnost ohledně sázení, údržby a kácení zeleně ve městě.
Veřejnost, hlavně děti ZŠ Masarykova a DDM Ulita, se aktivně zapojovala do všech organizovaných akcí. Na základě
této vzniklé spolupráce a aktivního přístupu veřejnosti

byl sepsán projektový záměr „Zahrada v Broumově – Broumovsko v zahradě“, zkráceně „Naše zahrada 2007“. Tento
projektový záměr byl podpořen nadačním příspěvkem Nadace VIA s podporou Nadace České spořitelny v programu
„Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí“. Tento program je zaměřen na podporu obnovy veřejných prostranství za aktivní účasti veřejnosti, která má možnost budoucí
podobu prostranství ovlivňovat při plánovacích procesech
i při následné výstavbě. Nadace VIA na projektový záměr
„Naše zahrada 2007“ poskytla částku ve výši 200 tisíc Kč.
Podmínkou programu je, že realizace musí být dokončena
do konce listopadu 2007.
Cílem projektu je vytvoření kvalitní obytné zahrady přístupné veřejnosti, která bude zahrnovat prvky pro získávání nových informací, pro odpočinek i pro sledování aktivit
probíhajících na zahradě. Za nejdůležitější je považováno
znovuvytvoření průchodu zahradou od sídliště Spořilov
směrem do centra, vytvoření zázemí pro klub maminek,
pro školní družinu, pro volnočasové aktivity DDM Ulita a
pro potřeby výuky v přírodě pro ZŠ Masarykova.
Předpokládaný harmonogram programu bude upřesňován v průběhu organizování celého projektu a každá jednotlivá akce bude zvlášť prezentována na těchto stránkách,
na stránkách Města Broumova, ZŠ Masarykova, DDM
Ulita a na stránkách agentury pro rozvoj Broumovska, pomocí zpravodaje města a pomocí informačních plakátků a
větších plakátů, umístěných na výlepových plochách.
Veřejnost bude mít možnost aktivně zasahovat do konečné podoby prostranství při třech setkáních, o kterých bude
včas informována. Při prvním plánovacím setkání bude
veřejnost určovat, jaké prvky by na dané ploše měly vzniknout a kde by měly být umístěny. Z těchto podnětů bude
zpracováno několik variant řešení daného prostranství. Při
druhém plánovacím setkání bude veřejnost z těchto variant
vybírat tu nejvhodnější. Třetí setkání s veřejností bude již
přímo na ploše. Při tomto setkání bude veřejnost zapojena
nejaktivněji pomocí pracovního nářadí a pracovních úkonů
přímo do realizace projektu. Poslední setkání s veřejností
v rámci tohoto projektu bude při slavnostním otevření
nově vybudované zahrady.
V průběhu těchto akcí se bude Město Broumov, ZŠ
Masarykova a DDM Ulita účastnit dalších vypsaných grantových soutěží, aby finanční částka na realizace byla v letošním roce co nejvyšší. Pokud kvůli chybějícím financím
nebudou v zahradě realizovány všechny záměry, bude se se
stavbou pokračovat v následujících letech.
A pokud se nám realizace zahrady povede, máme v příštím roce možnost zapojit se do soutěže o nejlepší proměnu
prostranství v rámci tohoto ročníku programu Nadace
VIA, kde je zúčastněno pět subjektů, kterým Nadace VIA
poskytla grantovou podporu. Odměnou vítězi je 50 tisíc
Kč, za které by se dala realizovat další část stavebních prací. A to už stojí za to, nemyslíte?
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Cykloteamu Broumov

Dovolte mi krátkou bilanci roku 2006.
Běžný občan Broumova a okolí si mohl opět povšimnout nepřehlédnutelné žlutočerné barvy dresů členů
Cykloteamu Broumov. Většina sponzorů na dresech našeho oddílu zůstala zachována, ale přibyl i nový sponzor
– hotel VEBA. Generálními sponzory oddílu byly již třetím
rokem rovným dílem firmy HOBRA Školník a Z–Trade.
A nyní k činnosti. Začátkem roku přestoupili 2 úspěšní závodníci (J. Vít a M. Sládková) do profistáje V.C.
PEK Servis Kolín. I přes toto významné oslabení jsme v
sezóně dosáhli opět několika pozoruhodných úspěchů:
V Poháru Královéhradeckého kraje (Pohár KHK) máme
4 přeborníky kraje, jsou to: Vojtěch Jirka (ml.. žák),
Matěj Hejnyš (st. žák), Daniela Černá (st. žákyně) a
Jan Lorenc (kadet). Místa na stupních vítězů ovládli závodníci našeho oddílu v kategorii starší žákyně – Judita
Lorencová (2. místo) a Adriana Vítová (3. místo), resp.
kadeti – Jakub Berka (2. místo) a Martin Jirka (3. místo).
Ve výsledkových listinách regionálních nebo republikových seriálů závodů se podařilo prosadit těmto závodníkům: Vojtěch Jirka a Judita Lorencová (oba celkové 3. místo
v seriálu 7 závodů – BP Lumen bike4u Cup 2006) a Daniela
Černá (celkové 4. místo v seriálu 7 závodů MTB Havex Cup
Krkonošský pohár 2006 a celkové 5. místo v seriálu 6 celorepublikových závodů – Cyklomax MTB Cup 2006, Český pohár XC). Daniela Černá po loňském triumfu obsadila letos
„pouze“ 4. místo na MČR horských kol v České Kamenici.
Pěkné umístění zaznamenal Jakub Berka v krátkém

Cannondale Rallye Sudety „36 km“ kde obsadil mezi 244
startujícími 43. místo (bývalý člen oddílu Zdeněk Černý,
hájící barvy profistáje Scania Apache Team Kolín, dojel na
výborném 7. místě).
Celkově lze hodnotit uplynulou sezónu 2006 jako velmi
zdařilou. Budete-li chtít vědět více o cyklistickém oddíle,
máte možnost navštívit internetové stránky www.cykloteambroumov.eu nebo www.cykloteam.borec.cz.
A co nás čeká příští rok …
Pro 4 členy oddílu začne sezóna 2007 již zimním soustředěním na běžkách v Krkonoších. Další skupina vyjede za
teplem na desetidenní soustředění do chorvatské Poreče.
Závěrem bych vás chtěl všechny pozvat na 7. ročník veřejného cyklistického závodu XC horských kol – BIKE KOSTKA,
který se bude konat začátkem června 2007 v Broumově. Měl
by být rovněž součástí 2. ročníku MTB poháru Broumovsko
2007.
Ing. Milan Voves – SK Cykloteam

Sportovní hale v Broumově je 10 let

Sportovní hala po celou dobu své existence slouží školám,
sportovním oddílům, aktivně sportovním skupinám, víkendovým akcím a turnajům. Je využívána sedm dní v týdnu a i
ASPV ji ke své činnosti potřebuje.
M. Schejbalová za ASPV
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