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Počínání Prusů ve městě mohlo po čase vyvolávat sympatie asi jen u lidí
opravdu zvláštního ražení. Příslušníky některých elitních jednotek, které neustále projížděly městem, byli sice pečlivě vybraní jedinci, schopní vyvolat obdiv
- i ostrostřelecký kronikář se opět neudržel a gardu vyšňořených grenadýrů
nazval „překrásnými mladými lidmi“ -, ale jinak se chovali jak kobylky. Hodovali od rána do večera způsobem, jaký si i jejich broumovští nedobrovolní
hostitelé mohli dovolit stěží jednou do roka. Mezi metry, tunami a hektolitry
zabaveného materiálu a proviantu pozornost jistě zaujmou například citróny.
Měšťané však trpěli i mnohými dalšími omezeními, z nichž nejzávažnější byla
asi nemožnost úklidu náměstí zataraseného vojenským trénem. Propuknutí
masivních epidemií zabránilo snad jen panující chladnější počasí, ale choleře a
dobytčímu moru Broumov nakonec přesto neodolal. Když jednoho dne začala
z balkónu Kupkova hotelu vyhrávat hudba, podle jedněch na oslavu pruského
vítězství u Cerekvice, podle druhých k narozeninám pruského císaře, setkala se
s okázalou zdrženlivostí obyvatelstva, lidé odcházeli z náměstí a zavírali okna.
Jenom „jedna prusky cítící dáma“ se demonstrativně „hodila do pucu“ (dovolme si tento germanismus, nabídnutý kronikářem) a šla se do kostela modlit za
nového panovníka. Ostatní ženy se pod vedením paní starostové Schultesové
chodily denně večer modlit k sloupu Matky boží na náměstí za mír, dosažený
ovšem vítězstvím Rakouska, a ovšemže se pak jednalo o modlitbu tichou. Jeden
broumovský mladík byl také spatřen jako stálý průvodce rekvizičních jednotek.
Začaly se prý rovněž vzmáhat různé denunciace, které vedly například k uvěznění advokátního písaře. Zajímavé je, že jinak velmi detailně sdílný kronikář je
v případech takto neloajálně se chovajících jedinců nekonkrétní a nejmenuje.
Dvacátého června se krátce před sedmou ozvala z domu řezníka Kamma (č.p.
93) ohlušující rána a z půdního okna se začal valit dým. Seběhnuvší se početný
dav byl v domnění, že dům zapálil zde ubytovaný pruský voják při neopatrném
zacházení se zbraní. Výbuch, naštěstí bez ohně, měl ovšem na svědomí jedenáctiletý řezníkův syn experimentující s flaškou střelného prachu. Nešťastník byl
pruskými vojáky vyvlečen, a přestože měl zraněné ruce, byl bez lékařského ošetření na náměstí neprodleně ztrestán pětadvaceti ranami. Hoch prý křičel tak
příšerně, že se seběhl i zbytek těch, kteří předtím přeslechli jím vyvolaný výbuch.
Až na tyto drobné incidenty byl ovšem v Broumově celkem klid a Prusové se zde
cítili natolik bezpečně, že počet stráže etapního velitelství klesal od 19. června i
pod padesát mužů. V důsledku množících se sabotáží a útoků na pruské vojáky
ve vnitrozemí bylo ovšem 18. června nařízeno odevzdání veškerých zbraní i v
Broumově. Do dvou dnů bylo odevzdáno ve městě 166 a na vesnicích 227 zbraní. Nejlépe byli vyzbrojeni Božanovští – sešlo se zde na 35 kusů; oproti tomu
v Hejtmánkovicích byli buď odvážní (za neodevzdání hrozily přísné tresty), nebo
zde měl pušky snad jen panský hajný – odvedli jen 2 kusy. Třiadvacátého se
Prusové stáhli z města úplně pod podmínkou, že místní samospráva udrží dosavadní pořádek. Za Prusy však ještě ani nesedl prach a již došlo k výlevu nahromaděného lidového hněvu, namířeného zejména proti jedné „známé rodině“.
Výhradně tento konspirativní termín se táhne celou kronikou, aniž bychom se
s určitostí dozvěděli, o koho se jednalo. Z kontextu je jasné, že šlo o rodinu známou nechvalně, kolaborantskou, mající na svědomí nejedno udání. Pouze při
této příležitosti však pisatel jinotajně v závorce podotýká: „zejména proti ženě
majitele hotelu Kupka“. Začalo to hanlivým posměchem, když ke vchodu hotelu
byly přemístěny Prusy opuštěné bílo-černé strážní budky. Agresivita stále se zvětšujícího davu však rostla, přicházeli i lidé z vesnic, až počet dosáhl několika set a
hrozilo, že ke zjednání pořádku bude muset být povolán ozbrojený ostrostřelecký sbor. V poslední chvíli se však díky značnému úsilí starosty Schultese a jiných
vážených občanů města podařilo dav přimět k rozchodu po dobrém. Mohlo to
tehdy být patrně poslední aktivní nasazení ostrostřelců a bylo by jistě zajímavé,
jak by konflikt „bratra proti bratru“ dopadl. Naštěstí k němu nedošlo. Tato
informace také naznačuje, že výzbroj ostrostřelecké gardy nepodléhala pruské
konfiskaci a celkový počet zbraní mezi obyvatelstvem tehdejšího Broumova by
pak byl více než úctyhodný. Kvůli této jediné zmínce o ostrostřelcích jsem učinil
poněkud obsáhlejší odbočku k válečným událostem roku 1866, ale snad nebyla
nezajímavá a čtenářstvo mi odpustí. Prusové se ještě týž den do Broumova vrátili a mnoho lidí mělo díky „známé rodině“ opět problémy, ale to už je opravdu
jiná kapitola.
Karel Franze, Muzeum Broumovska
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Rada města dne 13. 12. 2006

č. 4

• Majetkové záležitosti
RM schvaluje záměr pronájmu
nebytového prostoru Broumově III,
Přadlácká 62.
RM odkládá ukončení nájemní
smlouvy k nebytovému prostoru – garáže, v Broumově I, Generála Svobody
21, s firmou Comtal, s. r. o., se sídlem
Broumov, do vyjasnění vzájemných závazků mezi městem a nájemcem.
RM schvaluje ukončení nájemní
smlouvy k nebytovému prostoru bývalého Měšťanského pivovaru Broumov
I, Pivovarská 240, výpovědí firmě Mantra, s. r. o., Vižňov 307, ke dni 31. 1.
2007, a to z důvodu dluhu na nájemném.
RM schvaluje ukončení nájemní
smlouvy k nebytovému prostoru restaurace Střelnice v Broumově I, Střelnická 227, výpovědí panovi Zdeňkovi
Vackovi, bytem Broumov VI, Boženy
Němcové 159, v rámci sjednané tříměsíční výpovědní doby, ke dni 31. 3.
2007, a to z důvodu dluhu na nájemném.
RM doporučuje ZM schválit záměr
směny p. p. č. 761 – ostatní plocha,
o výměře 303 m2 v majetku města
Broumova za p. p. č. 739/1 – ostatní
plocha, o výměře 271 m2 v majetku
Benediktinského opatství Sv. Václava
v Broumově, vše v k. ú. Broumov.
RM doporučuje ZM schválit prodej
domu Broumov III, Tyršova 73, včetně
st. p. č. 546 o výměře 328 m2 a p. p.
č. 220 – zahrada, o výměře 343 m2,
vše v k. ú. Broumov, panu Ladislavovi
Hrubému, bytem Broumov II, za cenu
vypočítanou dle zásad č. 1/2004 o
prodeji nemovitostí z majetku města
Broumova ve výši 426 205 Kč včetně
nákladů spojených s prodejem do jeho
výlučného vlastnictví.
RM doporučuje ZM prodej stavební
parcely č. 8, ul. Hesseliova sestávající
z p. p. č. 489/29 – zahrada, o výměře
1078 m2 a p.p. č . 489/20 – ostatní
plocha, o výměře 170 m2, za cenu
436 800 Kč s tím, že při kolaudaci
domu k bydlení do tří let od podpisu
kupní smlouvy bude kupujícím poskytnuta sleva dle zásad.
RM doporučuje ZM prodej p. 796/2
– ostatní plocha, o výměře 104 m2 a
436/7 – orná půda, o výměře 40 m2,
vše v k. ú. Broumov, za cenu Kč 6 640
Kč.

RM doporučuje ZM poskytnout
z výměry 200 m2 parcely č. 8 slevu 310
Kč/m2 z důvodu znehodnocení tohoto
pozemku VN, přičemž na tuto výměru
nebudou moci kupující uplatnit další
slevu z ceny, vázanou na kolaudaci
domu bydlení.
RM schvaluje prodloužení lhůty
k předání vyklizených st. p. č. 1591 a
části p. p. č. 508/1 – ostatní plocha,
v k. ú. Broumov, pronajatých paní Antonii Kapitolové, bytem Broumov IV,
U Větrolamu 270, do 30. 5. 2007.
RM bere na vědomí žádost pana
Ladislava Volhejna, bytem Broumov
VI, Odborářská 20, o přijetí žádosti
o pronájem bytu v majetku města a
předává ji bytové komisi k projednání.
RM jmenuje členem bytové komise
paní Evu Flouskovou, bytem Broumov,
Provaznická 152.
RM schvaluje výpověď z pronájmu
zahrádek na p. p. č. 544/1, k. ú. Broumov s panem Juliem Cicákem, bytem
Broumov IV, Na Pláni 200, a panem
Jaromírem Plným, bytem Broumov.
•Výběrové řízení
RM jmenuje výběrovou komisi na
místo vedoucího strážníka Městské
policie Broumov ve složení: Bc. Franc,
kpt. Sliš, Mgr. Ringel, Ing. Blažková, p.
Uzel.
•Jmenování členů komisí RM
RM jmenuje členy komise SPOZ
v tomto složení:
Eva Horáková – předsedkyně,
ostatní členky: Anna Buchtová, Renata Burdychová, Alžběta Bušová, Alena
Hejnová, Drahuše Kolářská, Ivanka
Králová, Irena Neumanová, Ludmila
Kolářská, Miloslava Šípková, Blanka
Proudová, Alena Szabová,
Naděžda Burdychová – tajemnice.
RM zřizuje komisi pro zahraniční
vztahy a cestovní ruch.
•Různé
RM schvaluje od 1. 1. 2007 do 30.
9. 2007 počet pracovníků v obecním
úřadu v rámci cíleného regionálního
programu „Společně za náchodský
okres atraktivnější“ v počtu tří míst
(podpora zaměstnanosti z prostředků
Úřadu práce v Náchodě).
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z prostředků RM slečně
Dagmar Dušánkové za výborné sportovní výsledky v roce 2006 a reprezentaci města Broumova ve výši 5 tis. Kč.
RM souhlasí
s podáním žádosti
střediska Junák – svaz skautů a skautek

ČR, 523.06 Broumov, o grant Královéhradeckého kraje z programu „Celoroční činnost ve volném čase dětí a
mládeže“, za finanční podpory města.
RM souhlasí s podáním žádosti
občanského sdružení Rodiče olivětínským dětem o grant Královéhradeckého kraje, na základě dopisu ze dne 7.
12. 2006, a ukládá vedoucí finančního
odboru zapracovat částku 35 tis. Kč
do návrhu rozpočtu roku 2007.
RM bere na vědomí informaci starostky o investičním záměru týkajícím
se Měšťanského pivovaru a pozemků
města v ul. Nezvalova.
Tisková oprava usnesení č. 2 ze dne
22. 11. 2006 v bodě 05/02/06 – Různé, odrážka b) ve věci organizačních
změn (odbor výstavby a ÚP), a to z důvodu chybně uvedeného letopočtu.
Správné znění usnesení:
RM ruší odbor výstavby a územního
plánování, k datu 31. 12. 2006.

Rada města dne 20. 12. 2006

č. 5

•Výběrová řízení
RM jmenuje, na návrh tajemnice
MěÚ, vedoucí stavebního odboru
Městského úřadu Broumov paní Ivetu
Pírovou, s účinností od 1. 1. 2007.
RM schvaluje, že existuje důvod pro
vyloučení člena rady, pana Kamila
Slezáka k projednávání a rozhodování
v této záležitosti.
RM bere na vědomí výsledek výběrového řízení na místo vedoucího strážníka Městské policie Města Broumova
ze dne 20. 12. 2006.
•Různé
RM schvaluje snížení nájemného za
majetek pronajatý
Tepelným
hospodářstvím Broumov s.r.o., z částky
2.690.000 Kč na částku 2.440.000
Kč, a to od 1. 1. 2007.
RM souhlasí s odložením splátek
nájemného za měsíc prosinec 2006
a leden 2007 na měsíc únor 2007.
RM schvaluje čerpání fondu reprodukce majetku DDM Ulita Broumov
v částce 68.863,50 na nákup výpočetní techniky a licencí software.
RM bere na vědomí informaci
o možnosti pronájmu prostorů v kostele sv. Ducha v Broumově a ukládá
starostce předložit RM další informace k pronájmu.
RM ukládá starostce projednat připomínky k návrhu předložené nájemní
smlouvy s vítězem výběrového řízení.
RM pověřuje místostarostu podepsáním smlouvy o dílo na zakázku
„Příprava plochy pro mobilní kluziště“
s firmou BSS s.r.o. Broumov.

RM schvaluje, na základě usnesení
ZM ze dne 6. 12. 2006, pronájem
mobilního kluziště od 15. 1. 2006 dle
předložené nájemní smlouvy.
RM schvaluje vyplacení odměn
školám za účast v soutěži ve sběru a
třídění odpadů dle předlohy odboru
životního prostředí.
RM schvaluje podání žádosti Masarykovou základní školou v Broumově,
o finanční podporu z programu Celoroční činnost ve volném čase dětí a
mládeže, na projekt „Zahrada aneb
jak se žije na naší zahradě“.
RM schvaluje podání žádosti Základní školou Komenského, Broumov,
o finanční podporu z programu Akce
pro děti a mládež ve volném čase, na
projekt „Děti dětem VI (Tančíme, zpíváme, hrajeme si)“.
RM schvaluje podání žádosti Základní školou, Broumov, Komenského, o finanční podporu z programu
Mezinárodní výměny dětí a mládeže,
na projekt „RUCE“.
RM schvaluje finanční příspěvek občanskému sdružení Skalní záchranná
služba v CHKO Broumovsko, Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí, ve výši
15.000 Kč.
RM žádá, na základě oznámení
Odboru životního prostředí KÚ KHK
ze dne 11. 12. 2006 (zahájení zjišťovacího řízení záměru „Čerpací stanice
s myčkou, parkovištěm a kavárnou na
p.p.č. 547/1 a 1128 st., katastrálního
území Broumov“ zařazeného v kategorii II, bod 10,4), o posouzení záměru
ve smyslu posuzování vlivů na životní
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, a to
z zejména z důvodu případného nebezpečí zvýšení vlivů emisí, prašnosti a
hlučnosti na životní prostředí.

Rada města dne 10. 1. 2007
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•Majetkové záležitosti
RM doporučuje ZM schválit záměr
prodeje části p.p.č. 367/2 – trvalý
travní porost v k.ú. Broumov o výměře
cca 370 m2.
RM doporučuje ZM schválit záměr
prodeje části p.p.č.824/1 – ostatní
plocha v k.ú.Broumov o výměře cca
650 m2.
RM doporučuje ZM záměr prodeje
14 garáží vč.st.parcel v k.ú.Broumov.
RM schvaluje ukončení nájemních
smluv ke garážím na pozemcích p.č.
1815–1828 výpovědí, ke dni 30. 4.
2007.
RM nedoporučuje ZM schválit záměr prodeje p.p.č. 881/2 – zahrada o

výměře 2137 m2 a st.p.č.924 o výměře
46 m2 v k.ú. Broumov.
RM odkládá rozhodnutí o ukončení
nájemní smlouvy k p.p.č. 881/2 – zahrada o výměře 2137 m2 a st.p.č.924
o výměře 46 m2 v k.ú. Broumov s paní
Naděždou Kuklínkovou, ke dne 30. 9.
2007.
RM ukládá SMM sdělit České poště
se sídlem Pardubice 2, číslo účtu k placení nájemného za pronájem části
p.p.č.300/5 – ostatní plocha o výměře
2021 m2 v k.ú. Broumov.
RM zamítá žádost paní Anny Kuchtové ze dne 11. 12. 2006 a ukládá
právníkovi města zahájit soudní vymáhání dluhu za pronájem nebytových
prostor.
RM schvaluje ukončení nájemní
smlouvy k nebytovému prostoru
v Br.III./Tyršova 39 ke dni 31. 1. 2007
dohodou s paní Zdenkou Prokopcovou, a zároveň schvaluje zveřejnění
záměru dalšího pronájmu těchto nebytových prostor.
RM schvaluje ukončení nájemní
smlouvy k nebytovému prostoru
v Br.III./Přadlácká 62 s panem Milošem Králem dohodou, ke dni 31. 10.
2006, vzhledem k úhradě dlužného
nájemného za p. Krále třetí osobou.
RM schvaluje pronájem části p.p.č.
536/3 – zahrada o výměře 180 m2
v k.ú.Broumov paní Zuzaně Matuszové, za roční nájemné 360 Kč.
RM ukládá starostce, vzhledem ke
stanovisku bytové komise, jednat s
firmou ETIC spol. s r.o.., Broumov, o
podmínkách přidělení bytu lékaři (žádost ze dne 14. 12. 2006).
RM zamítá žádost paní Eriky Abrahámové ze dne 8. 1. 2007 o uzavření
nájemní smlouvy k bytu v majetku
města.
RM doporučuje ZM na základě žádosti pana Zdeňka Vacka, Broumov
IV, ze dne 7. 1. 2007 a na základě
usnesení zastupitelstva dne 11. 10.
2006 , prominout zbývající část dluhu
na nájemném z nebytových prostor
(Střelnice) ve výši 48 573 Kč.
•Jmenování členů komisí RM
RM jmenuje členy následujících komisí a jejich předsedy:
Komise dopravní: předseda – Josef
Marek, tajemník – Iveta Pírová, členové – Josef Gruner st., Jiří Chejn, Pavel
Kosina, Vladimír Sliš, Kamil Slezák.
Komise stavební: předseda – Pavel
Trojan, tajemník – Petr Kuchta, členové – Josef Braha, Martin Sajfríd, Václav
Říčař, Přemysl Sochor.
Komise kulturní: předseda – Dagmar
Židová, tajemník – pracovník kultury,

5

členové – Eva Židová, Mgr. Dagmar
Zbořilová, Pavel Fröde,Tomáš Cirkl,
Milan Svatoš, Denisa Koudelková.
RM doporučuje ZM schválit jednací řád osadního výboru v části města
Rožmitál a jmenovat členy osadního
výboru včetně předsedy dle předlohy.
RM ukládá vedoucímu odboru
investic a rozvoje vyzvat k předložení
nabídky ve věci organizace výběrových
řízení na dodavatele staveb – Kostelní
náměstí a šatny Slovanu.
RM bere na vědomí návrh priorit
na rok 2007 a ukládá místostarostovi předložit návrh se zapracovanými
změnami dle diskuze členů rady do
příštího jednání rady města.
•Různé
RM schvaluje skončení výpůjčky
nebytových prostor v Broumově, Pivovarské ul. čp. 31, ČR - Hasičským
záchranným sborem KHK, a to ke dni
31. 12. 2006.
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce
budovy čp. 249 a pozemků p. č. 585,
546/6, 546/7, 546/12 (objekt bývalé
obchodní školy) vše k. ú. Broumov dle
předlohy.
RM ukládá odboru investic a rozvoje
předložit do rady města vyhodnocení
stavebního stavu budovy čp. 249 a
pozemků, návrhy na nezbytné opravy
a jejich finanční odhad.
RM schvaluje Smlouvu o partnerství a
vzájemné spolupráci s Královéhradeckým krajem za účelem realizace projektu „Evropské projektové centrum
– budování regionálního partnerství“ a
projektu „Aktivity Královéhradeckého
kraje v oblasti rozvoje II“ dle předlohy.
RM bere na vědomí
Petici Za zachování čistého životního prostředí
v Komenského ulici a proti výstavbě
čerpací stanice.
RM bere na vědomí informaci, na základě probíhající diskuze na webových
stránkách města, že MěÚ Broumov
v současné době ani v minulosti nedostal konkrétní podnět k prošetření
přijímání úplatků, čili nezákonného
chování úředníků městského úřadu.
RM bere na vědomí dopis Ing. Josefa
Bílého, Csc, ze dne 9. 1. 2007 ve věci
rekonstrukce komunikace Nad potokem.

Pracujte
na Broumovsku
Hledáte zaměstnání?
Hledáte zaměstnance?
http://prace.broumovsko.cz
Podnikatelský klub Broumovska
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Poděkování

Děkujeme všem lékařům a sestrám v broumovské nemocnici odd. ARO za neobyčejně citlivý, lidský a obětavý přístup
k paní Martině Strelcové.
Také děkujeme všem lidem, kteří nás podporovali duševně.
Manžel Jan, rodiče Strelcovi a Jiráskovi
Děkuji MS ČČK v Rožmitále za milé gratulace k mým
narozeninám.
Silva Hofmanová
V sobotu 13. ledna 2007 pořádalo Město Broumov společně s Českým svazem žen Broumov Společenský ples. Ples
se vydařil, a proto děkujeme všem, kteří svým příspěvkem
do tomboly a svou účastí na plese akci podpořili. Poděkování patří také taneční skupině a hudbě GENY ze Rtyně
v Podkrkonoší, která svým vystoupením vytvořila báječnou
atmosféru.
Výbor ČSŽ Broumov

Tercie děkuje

Třída tercie místního gymnázia by chtěla touto formou
poděkovat a.s. Paramo Pardubice za věnování manažerských diářů na rok 2007. Současně by chtěla poděkovat
také ing. Janu Ulwerovi, který pro studenty zajistil nejen
diáře, ale také další drobnosti jako propisovací tužky atd.
Třídní tercie Milan Kulhánek

Srdečné poděkování

Srdečně děkujeme za blahopřání a dárky k našemu životním
jubileum, které jsme oslavili koncem minulého roku. Velmi
náš potěšilo, že nezapomínáte na dříve narozené občany.
Celému kolektivu SPOZu přejeme do nového roku hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti z práce pro spoluobčany.
František a Eva Sukovi, Broumov

Pamětní listy

V pondělí 8. ledna 2007 byly na radnici předány pamětní
listy rady města Broumova za záslužnou činnost pro rozvoj
města Broumova a ve prospěch jeho obyvatel. Pamětní listy
předala starostka JUDr. Libuše Růčková a místostarosta Bc.
Lubomír Franc. Rada města ocenila pamětním listem:
MUDr. Lenku Kubečkovou za dlouholeté působení ve
zdravotnictví na Broumovsku a za péči o zdraví občanů
Broumovska
plk. Ing. Františka Mencla za osobní podíl při rozvoji Hasičského záchranného sboru v Broumově, a to především
při vybavení technikou a vybudování zázemí hasičů
Janu Vítovou za dlouholetou činnost v TJ Slovan, především za působení v oddíle žen – odboru asociace sportu pro
všechny
Jiřího Kopeckého za dlouholetou činnost v turistickém oddíle při TJ Slovan Broumov a za propagaci přírodních krás
Broumovska v řadě publikací
Jiřího Tetřeva za dlouholetou činnost v Klubu plastikových
modelářů a obětavou práci s mládeží
Zdeňka Streubela za celoživotní obětavou práci pro občany města, zaměřenou zejména na broumovskou mládež
Witoldu Walosczyk za aktivní podíl na rozvoji přeshraničních vztahů mezi Broumovem a Novou Rudou, především
za organizaci setkávání pracovníků městských knihoven,
básníků a v rámci Dnů česko-polské křesťanské kultury a
za podíl na vydání tří svazků veršů broumovských básníků
v polštině
Stěnavan k příležitosti 35. výročí vzniku souboru a za dlouholetý přínos ke kulturním aktivitám v Broumově.
Do další práce jim přejeme pevné zdraví a hodně elánu.
Za SPOZ: N. Burdychová – matrikářka

KRONIKA
Rozloučili jsme se s:
Jaroslav Řehůřek
František Janeček
Libuše Kubečková
Jaroslav Kuře

Petr Minařík
Martina Strelcová
Hana Wolfová

Za SPOZ: N. Burdychová – matrikářka

Putování zahradou se třemi králi

V sobotu 13. ledna 2007 se na zahradě za Ulitou a za
Masarykovou ZŠ v Broumově putovalo se Třemi králi. Zúčastnit se mohly nejen děti se svými rodiči, ale i broumovská veřejnost. Pro děti bylo připraveno putování zahradou
po Tříkrálové cestě. Zde děti potkaly nejen Tři krále, ale
i osm úkolů, které musely splnit. Za tři nejtěžší dostaly
královské dary – jablko, pomeranč a bonbóny. Za zdárné
projití celé trasy děti v cíli získaly omalovánky Agentury pro
rozvoj Broumovska a pamětní list. Zatímco děti putovaly
zahradou, mohli se rodiče porozhlédnout po celé ploše,
která brzy začne měnit svůj vzhled a ani oni nezůstali bez
odměny. Domů si odnesli anketu k vyplnění.
V říjnu loňského roku získalo Město Broumov dotaci 200
000 Kč od Nadace VIA s podporou Nadace České spořitelny v programu „Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí“
na realizaci projektu Zahrada v Broumově – Broumovsko
v zahradě, který byl zkráceně nazván Naše zahrada 2007.
Nová veřejnosti přístupná zahrada vznikne v následujících desíti měsících na pozemcích v bezprostředním okolí
DDM Ulita a Masarykovy ZŠ na základě nápadů a připomínek veřejnosti. Ta je přizvána k účasti v celém průběhu proměny zahrady, od prvních nápadů a plánů až po realizaci a
slavnostní otevření, kterého bychom se měli dočkat už letošní podzim. Lidé, kteří mají o změny v zahradě zájem, budou nejlepšími projektanty a zároveň realizátory projektu.
Zahradu znají a vědí nejlépe, jaké změny jsou v ní potřeba.
Realizační tým projektu děkuje předem všem, kdo přijdou a věnují svůj čas Naší Zahradě. Zároveň děkuje Agentuře pro rozvoj Broumovska za poskytnutí omalovánek
a České spořitelně v Broumově za sponzorský dar – bonbóny pro děti. Více na www.nasezahrada2007.wz.cz

Liga proti rakovině

4. únor byl na celém světě vyhlášen Dnem boje proti rakovině. Lékaři celého světa ve spojení s řadou vědeckých institucí a farmaceutických společností zaznamenávají v této
době další významný úspěch. Od konce roku 2006 máme k
dispozici dvě vakcíny k prevenci vzniku rakoviny děložního
čípku. Tato rakovina je druhá nejčastější rakovina postihující ženy. V České republice jí ročně onemocní asi 1000 žen a
kolem 400 jich ročně na tuto chorobu umírá. Celosvětově
na tuto chorobu ročně zemře asi 270 000 žen. Protože
bylo prokázáno, že rakovinu děložního čípku způsobuje
určitý virus, podařilo se vyrobit očkovací látku právě proti
němu. Očkuje se od věku 9 do 26 let, třemi dávkami /první
injekce a za 2 a 6 měsíců následuje přeočkování/. Vakcíny
pod názvem Silgard a Gardasil vyrábí firma Merck. Cena
jedné injekce je 3 600 Kč a není hrazena ze zdravotního pojištění. Předpokládaná ochrana je 10 let. Bližší informace
Vám poskytne Váš gynekolog event. Liga proti rakovině.
MUDr. Vladimír Müller, Liga proti rakovině Náchod

Proč třídíme odpady

Podle obecně známých informací každý z nás vyhodí za rok
asi 150–200 kg odpadů. Pokud však odpady už doma třídíte
a dáváte je do barevných kontejnerů na veřejném prostranství,
umožníte tak recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok
tak můžete vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla.
Pokud budete jednotlivé druhy odpadů správně třídit, umožníte tak jejich další zpracování. Odpady, které vhodíte do barevného kontejneru, odveze svozové auto na dotřiďovací linku
obchodní společnosti Rumpold a.s. v Heřmánkovicích.. Na
tzv. dotřiďovací lince se odpady třídí na jednotlivé druhy dle
jejich dalšího zpracování (recyklace) a zároveň se odstraňují
nežádoucí příměsi, nečistoty a odpady.

Dotřídění papíru

Papírové odpady, které odložíte do speciálního modrého
kontejneru, jsou z mnoha různých druhů papírů. Z jiného papíru jsou noviny, z úplně jiného je krabice od televize. Každý
druh papíru se také jinak zpracovává. Proto je potřeba sběrový
papír dotřídit na jednotlivé druhy. Na dotřiďovaní lince je pás,
po kterém se směs papíru pohybuje, a pracovníci podél pásu z
něj vybírají jednotlivé druhy papíru, někdy z něj musí vybírat i
odpadky, které tam naházejí nezodpovědní občané. Dotříděný
papír se lisuje do balíků a odváží ke zpracování do papírny.
Slisovaný sběrový papír poslouží k výrobě nového papíru, tj.
přidává se do směsi na jeho výrobu. Papír je možné takto recyklovat pětkrát až sedmkrát. Z recyklovaného papíru se vyrobí
novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír apod.

Dotřídění plastů

I plasty, které jste odhodili do žlutých kontejnerů, se dotřiďují na dotřiďovací lince. Ze směsi plastů se na pásu dotřiďovací linky ručně vybírají PET láhve, fólie a pěnový polystyren,
které mají speciální samostatné zpracování. Pracovníci z pásu
vyhazují i nečistoty, které do plastů nepatří. Dotříděné druhy
plastů včetně zbylé směsi plastových odpadů se lisují do balíků
a odváží ke zpracování na recyklační linky. Každý druh plastů

Obec Šonov vyhlašuje konkurz na místo

ředitele/ky
Mateřské školy Šonov

Předpoklady pro výkon funkce:
Vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004
sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů, občanská a morální bezúhonnost, dobrý
zdravotní stav.
Obsahové náležitosti přihlášky:
•ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
•čestné prohlášení o průběhu všech předchozích zaměstnání vč. časového vymezení,
•strukturovaný životopis,
•koncepce rozvoje školy (max. 2. strany strojopisu),
•výpis rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř. doklad
o jeho vyžádání,
•čestné prohlášení dle § 4. odst. 3 zákona č. 451/1991
sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro
výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České republiky v plném znění,
•lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu
funkce ředitele typu školy, na niž se konkurz vyhlašuje.
•termín nástupu 1. 7. 2007
•Přihlášky zasílejte nejpozději do 31. 3. 2007 na adresu:
Obec Šonov, 549 71, Šonov. Obálku označte „konkurz“.
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je zpracováván jinou technologií, protože má odlišné složení
a vlastnosti. Z PET láhví se vyrábějí vlákna, která se používají
jako výplň zimních bund a spacáků, nebo se přidávají do tzv.
zátěžových koberců. Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Ze směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše,
zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu, protihlukové stěny u
dálnic apod.

Dotřídění skla

Ze skleněných odpadů z kontejnerů se ručně odstraňují největší kusy nečistot a následně se sklo odváží ke zpracování do skláren. Vytříděné se rozdrtí a přidá do výchozí směsi k výrobě skla
nového. Nejčastěji se takto vyrábí lahve na minerálky a pivo a
jiné skleněné výrobky. Ušetří se při tom mnoho energie a surovin,
přičemž sklo se dá takto používat vlastně donekonečna.

Nápojové kartony

Nápojové kartony se v našem městě ukládají společně
s plasty do kontejnerů na třídění plastů, ze kterých se na
lince v Heřmánkovicích vytřídí. Je možné je recyklovat dvěma
způsoby. Papír tvoří většinu tohoto obalu, takže je možné
ho zpracovávat stejně jako ostatní starý papír. Zbytky hliníku a polyethylenu lze využít přímo v papírně při výrobě
páry nebo pro ohřev vody či dále zpracovat na palety apod.
Na speciální lince se nápojové kartony rozdrtí a drť se zatepla
lisuje do desek, které je možné použít např. jako stavební izolace. Taková linka funguje také v ČR.
Smysl třídění odpadů je zcela zřejmý. Město Broumov
proto v loňském roce dokončilo nová stanoviště na tříděný
komunální odpad v ulicích – Horská ( Olivětín), Hvězdecká,
Rybářská a Provaznická (u domova důchodců) a vytvořilo tak
občanům vhodnější podmínky pro třídění. Vytříděné odpady
mohou nyní ukládat v blízkosti svého bydliště. U dalších stanovišt kontejnerů v ulici Lipová a na křižovatce ulic Lidická a
třída Osvobození byl realizován zpevněný povrch, což usnadní
udržování pořádku na stanovišti. Rovněž v letošním roce zamýšlíme vytvořit další stanoviště kontejnerů nebo u stávajících
vytvořit zpevněnou plochu.

MěÚ Broumov, odbor životního prostředí
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zajímavosti

Klášterní zahrada ožívá

Klášterní zahrada v Broumově ožívá myšlenkami a činy
nových tvůrců. Jako zázrakem se našli lidé, kteří mají zájem
a usilují o to, aby se vize vnést do zahrady u kláštera opět
život naplnila.
Mnozí, dnes už dospělí, si ještě vzpomínají na své návštěvy
přes plot i na hodné řádové sestry, které nezvaného návštěvníka většinou obdarovaly nějakou zeleninou nebo ovocem.
Můžeme si také připomenout onen krásný podzimní den v
sobotu 15. září 2002, kdy jsme měli možnost vlastně poprvé
legálně vstoupit do prostor kdysi vyhrazených obyvatelům
kláštera, později nepřístupných, nenavštěvovaných a pustnoucích. A jako dům, ve kterém se nebydlí, les, o který nemá
nikdo zájem, i zahrada desetiletí chátrala a pustla.
I dnes podnikají děti odvážné a dobrodružné výpravy do
zahrady u kláštera, ale to je jen pro strach rodičů a všech,
komu záleží na jejich bezpečnosti. Kamenné zdi se sesouvají,
ani pod stromy není zrovna bezpečno. Právě nedávno spadla jedna mohutná buková větev. I proto je zahrada zavřená
na zámek.

Zahrada odjakživa patřila ke klášteru a je církevním majetkem dodnes. Vztahy mezi představiteli církve, města i dobrovolnými organizacemi se v posledních letech prohloubily.
Dokládá to nakonec i loňský úspěch cyklu koncertů v prostorách kostelů „Za poklady Broumovska“. Stačilo málo
– jasná a jednoznačná domluva. Snad se to jednou naučíme
všichni. Hovořit spolu, říkat věci jasně a zřetelně a dodržet
slovo. Určitě jsou hodni obdivu lidé, kteří to již dnes umí.
„Agentura pro rozvoj Broumovska“ (APRB) dokázala
svojí dosavadní čiností, že při přípravě a konání velkých i
malých akcí vede slušnost, ohleduplnost k druhým, skromnost, přímé a rovné jednání bez nabubřelosti a ponižování
k trvale dobrým výsledkům. Každý partner tento přístup
určitě ocení, záměry či plány takových lidí podpoří. Tak
zástupci církve v Broumově i v Praze podepsali s Agenturou
pro rozvoj Broumovska nájemní smlouvu a otevřeli prostor
pro „zmrtvýchvstání“ snad nejkouzelnějších míst, která na
Broumovsku máme. Možná i v Praze bychom chvíli hledali
tak duši povznášející prostor.
Teď by se slušelo pěkně po česku začít naříkat. Nejsou
peníze, nejsou lidé, zahrada je v dezolátním stavu, padají
zdi, boří se střechy, všechno je zanesené letitým blátem.
Zásahy zpřed pěti let, které skutečně vytvořily předpoklady

pro revitalizaci zahrady, jsou již v několika případech minulostí, lavičky, které tam tenkrát byly umístěny, kdosi ukradl.
Je nepředstavitelné, že se našli mladí lidé, kteří mají vizi a
odvahu ji naplnit.
Jejich představy spočívají v tom, učinit ZAHRADU* přístupnou všem, kdo budou mít zájem si odpočinout, v tichu
posedět, projít se nebo popovídat s přáteli v příjemném
prostředí. Vytvořit originální prostor pro výstavy, koncerty,
vystoupení umělců různých žánrů. Duch místa, které bylo
po staletí přístupné jen lidem nesoucím v těch dobách
nejvyšší morální a duchovní hodnoty české i evropské kultury, nám může pomoci na cestě k toleranci, lásce k lidem,
altruismu a soucítění, a nakonec i k individuálnímu štěstí. V
brožuře „Broumovsko Live 2006“ můžeme číst vyznání autorů myšlenek o ZAHRADĚ*: „Přejme si tedy, aby tento program, o jehož vysokou kvalitu usilujeme, získával stále více
příznivců. Nechť se prostor klášterní zahrady rozezní kroky
a obohatí myšlenkami lidí, kteří do zahrady zavítají.“ Tak
obrovský projekt nelze nikdy realizovat bez podpory okolí a
bez vůle zastupitelů města, a protože je jejich vůle projektu
nakloněna, ZAHRADA* určitě přispěje k dobrým vztahům
mezi „městem“ a veřejností.
Pravdivost a vážnost výše citovaných slov potvrzuje záměr
tvůrců otevřít ZAHRADU* ve vybraných hodinách už letos
zjara či začátkem léta. Bohužel zdaleka ne celou, protože
velká část je pro bezpečností rizika opravdu nepřístupná.
Každý s dobrým úmyslem však bude moci ve vybraných hodinách vejít, projít se, byť omezeným prostorem, pokochat
se pohledem na opravenou fasádu kláštera, která jinak moc
vidět není, od sochy sv. Josefa výhledem na Šonovský kostel
sv. Markéty. Hlavně však nechat na svoji duši působit sílu,
kterou nám zde naši předchůdci zanechali.
Na rok 2008 je plánováno dokončení celkové úpravy a
zpřístupnění ZAHRADY*. A to bude krása. Věřme, že se seženou peníze a bude se opravovat, upravovat, budou nové
stromy, keře, nádherné květinové záhony a nad tím vším
oživlý duch zahrady. Nejen mnohým nepochopitelnými a
neskutečnými nadpřirozenými silami, ale především vizemi,
myšlenkami a činy lidí, kteří to všechno připravili, i těch, kdo
budou do ZAHRADY* chodit odpočívat a čerpat v dnešním
světě stále potřebnější duševní klid a rovnováhu.
Jindřich Horkel

Informace Městské policie
Je někde mezi námi, neznáte HO?

Koncem loňského roku, zřejmě 27. 12. 2006, odhodila zatím bohužel neznámá osoba do jedné z popelnic na Malém
náměstí křížence malého černého pudla. Nalezl ho tam pan
P. Koláčný a odvezl ho na služebnu Městské policie. Pes byl
vystresovaný, nemohl se postavit, nepřijímal žádnou potravu, a proto byl ihned dopraven na vyšetření ve veterinární
ordinaci MVDr. Macha. Zde se ho ujala službu konající
MVDr. Zavadilová L., která si pudlíka ponechala doma až
do příchodu Nového roku. Dnes už má pudlík nového majitele, se kterým si pyšně vykračuje po sídlišti Spořilov, a to
díky panu Koláčnému a odborné pomoci MVDr. Zavadilové.
Ale TEN, který se ho tímto způsobem zbavil, žije někde mezi
námi. Až potkáte muže s černým křížencem malého pudlíka na procházce po sídlišti Spořilov, zavolejte na tel.číslo
491 504 222, nebo 602 817301, aby TEN dostal konkrétní
příjmení i spravedlivou „odměnu“.

Kamerový systém

Díky kamerovému systému bylo zjištěno vozidlo, které
způsobilo dopravní nehodu na Mírovém náměstí tím, že
jeho řidič nacouval na jiné zaparkované vozidlo. Řidič místo
toho, aby kontaktoval poškozeného řidiče, z místa nehody
odjel. Kamery však jeho jednání zaznamenaly a policisté
později řádně ohodnotili. Pod kamerou nebývá vždycky tma,
a i když se některé případy objasnit nepodaří, má kamerový
systém právě v obdobných případech své opodstatnění.

Výzva občanům

Chtěli bychom upozornit všechny majitele nemovitostí,
kteří nemají své objekty opatřené číslem popisným, na
povinnost, kterou jim ukládá z. č. 200/90Sb. §47b odst.
1a–d, 2. U neoznačených objektů dochází k pozdnímu doručování písemností a majitel takto neoznačeného objektu
se vystavuje riziku udělení pokuty až 10 000 Kč, kterou mu
může obec uložit. Stejnou sankci může obec udělit i osobě,
která úmyslně poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s
označením ulice nebo jiného veřejného prostranství. Množí
se také případy, především k nim dochází v časných ranních
sobotních a nedělních hodinách, kdy si spoluobčané posilněni alkoholem vybíjejí přebytečnou energii na dopravním,
informat. značení a podobně. Městská policie právě tyto
spoluobčany upozorňuje na nebezpečnost jejich protiprávního jednání, které může způsobit vážnou dopravní nehodu
s tragickými následky.

Zatoulaní psi

Upozorňujeme všechny majitele, jejicž psi běhají volně po
veřejném prostranství na platnost obecně závazné vyhlášky
města č. 3/2004 článek 2 čísl. 1–4 upravující pravidla pro
pohyb psů. Volně pobíhající psi budou po odchytu umístěni
v útulku na ČOV v Broumově, náklady na odchyt a dopravu spolu s blokovou pokutou za porušení vyhlášky zaplatí
majitel při vydání psa. Zároveň bychom se chtěli omluvit za
skutečnost, že ne vždy se strážníkům MP podaří nahlášeného volně pobíhajícího psa ihned odchytit.

Noční – ranní neklid

Mírové náměstí se stalo poslední dobou v časných ranních
hodinách rušnou taxi zastávkou. Rozjaření návštěvníci čekají
na odvoz a ruší svými hlasitými projevy pokojný spánek obyvatel. Nemá smysl znovu žádat o shovívavost. Upozorňujeme důrazně ty, jichž se to týká, ( jedná se ve většině případů
o stále stejné občany) na skutečnost, že se jim návštěva nočních zařízení v případě nahlášení a zjištění přestupku proti
veřejnému pořádku §47 od.1b a proti občanskému soužití
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dle §49 od. 1a,c z.č. 200/90Sb značně prodraží.
Za MP str. Jan Šrytr
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Zaměstnanci ČOV a Městské policie v Broumově by chtěli
touto cestou poděkovat manželům Suchomelovým – majitelům firmy BSB v Hejtmánkovicích za to, žeani letos nezapomněli na osazenstvo psího útulku a za značnou finanční
částku zakoupili krmné granule a jiné psí pochoutky.
Poděkování patří rovněž panu Jaklovi ml. – spolumajiteli
firmy Maspork v Broumově, který rovněž v průběhu celého
roku přispíval různými pochutinami z produkce firmy.

DĚKUJEME
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Škola pro udržitelný život

Co nového na gymnáziu
Vybráno z reportáže studenta sexty

Za hory za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou
Obora v Martínkovicích

Základní škola Broumov, Kladská ulice realizovala projekt Škola pro udržitelný život. Projekt pana Součka a pana
Košňara umožnil vybudování naučné školní zahrady, která
bude sloužit nejen broumovským školám, ale i veřejnosti.
Umožní tvořivě poznávat flóru okolí a také ekologicky likvidovat odpad ze zahrad a domácností. Projekt v hodnotě
100 tisíc korun podpořilo finančně / 40 000 Kč/ Středisko
ekologické výchovy Sever, částečně také Rada města Broumova.
Původní školní arboretum bylo rozšířeno o květinovou
část. Byly zde instalovány informační a manipulační tabule
s popiskami stromů a keřů z Broumovska,relaxační část
zahrady byla doplněna o prolézačky a ohniště, nově byl
vybudován tříkomorový kompost, kde dochází k ekologické likvidaci odpadu ze školní zahrady a především školní
kuchyně. Byl také dokončen zavlažovací systém zahrady
a instalovány sluneční hodiny jako jedinečná pomůcka k
určování času. Generálním partnerem projektu byla firma
Toyota, mezi další partnery patří například Nadace Partnerství, Středisko ekologické výchovy Sever, CHKO Broumovsko, Město Broumov a další.
Lenka Machová

Desítky lesních i domácích zvířat se tu volně pohybují.
Daňci, mufloni a jelenci se spokojeně pasou. Pávi sedí v korunách stromů, kachny plují po rybníku. Na starém hnojišti
hrabou slepice. V oboře na horním konci Martínkovic se
budete cítit jako v malé zoologické zahradě.

V
prosinci
uspořádal
divadelní soubor
NE.DIV.SE po
vedením
paní
učitelky
Dagmar Židové /
ZŠ
Hradební/
a za hudebního
doprovodu paní
učitelky Evy Židové / Gymnázium Broumov/ několik úspěšných vánočních představení
jak pro žáky místních škol, tak i pro širokou veřejnost. Jádro
souboru tvoří žáci základních škol a gymnázia.
Milan Kulhánk

Večeře za tisíce korun

NE.DIV.SE

DDM Ulita Broumov

Pozvánka na únor

V pátek 2. 2. 2007
zveme děti na dvě připravované akce.
PRÁZDNINOVÝ OBĚD – možnost , jak si
vlastnoručně připravit dobrý oběd
PRÁZDNINOVÝ VÝLET – možnost protáhnout své tělo
a dobýt ,, Severní točnu?,“
V neděli 25.2.2007
zveme děti i rodiče na KARNEVAL
Od 14.00 hodin v sále Střelnice tentokrát na téma
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ !
Těšíme se na vás.
Více o připravovaných akcích na www.ulita.org nebo
na plakátcích.

Ovce, kozy,…

Ještě v minulém století zde také pobíhala zvířata. Ovce,
kozy a husy chovali manželé Seifertovi, kteří vlastnili malé
hospodářství pod horami v Martínkovicích. Po restituci
získali Seifertovi pětihektarový pozemek. Podhorské louky,
smrkový les a stavení se salaší. „Seno ani pastviny nikdo
nechce, kozy a ovce potřebují spoustu péče. Když jsem
hospodářství zdědil, zbavil jsem se ovcí a koz a začal s chovem lesních zvířat pro hospodářské využití,“ říká Svatopluk
Fröde, zootechnik a chovatel lesních zvířat.

Pár daňků

„Lidé sem jezdí pravidelně už několik let. Denně k nám
někdo dorazí, jsem na to zvyklý. Pokud lidé zvířatům neškodí, tak mi to nevadí,“říká Fröde.
Před devíti lety, když Svatopluk Fröde s chovem netradičních hospodářských zvířat začínal, měl pouze jeden pár
daňků. „Postupem času daňků přibývalo, zakoupil jsem i
muflony a dnes mám i několik jelenců,“ říká Fröde.
Na přírodním jezírku v martínkovické oboře se začaly zdržovat divoké kachny, volavky popelavé. Zootechnik Fröde
toho využil a podobným způsobem, jako v pohádce dědeček měnil, až vyměnil, získal vzácné druhy hus a kachen,
které vysadil na jezírko. Jedna kachna nebo husa může stát
i přes deset tisíc korun.
Domov tu získali i pávi. Oko turisty upoutá tucet pestrobarevných pávů, který se v oboře naparuje, jako by byl
v zámecké zahradě.
Čas od času, jak už to v přírodě bývá, lasička, liška nebo
jiný predátor vzácný druh ptactva zakousne. „Přírodě nelze
poručit, ztratit drahou husu nebo kachnu zamrzí, ale život
jde dál,“ říká chovatel Fröde.

Máte jablko?

Lidé zvířata obdivují, cykloturisté, výletníci, místní obyvatelé, děti z broumovské školky se za daňky vydávají dvakrát
do roka. Za ty roky se zvířata ochočila. Z několikahektarové
obory se stahují k plotu, kde je krmí turisté.
Fröde,chovatel zvířat na skoro pětihektarovém pozemku,
má oboru prozatím jako koníček. „Časem plánuji prodávat
maso, ale zatím je velký zájem o živá zvířata. Člověk raději
nabízí živé daňky či muflony, než aby je zabíjel,“ dodává
chovatel.
Jan Lorenc
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Broumovské mažoretky
v Polsku

Byl krásný podzimní den a dvanáct Broumováků se brzy
ráno vypravilo na velice zvláštní výlet. Pozvala nás na něj
organizátorka kulturních akcí v nedaleké Nové Rudě paní
Tereza Bazala. Broumovské mažoretky několikrát za rok v
Polsku vystupují a paní Tereza se chtěla děvčatům i jejich
paní učitelce Heleně Ogriščenkové nějak odvděčit. Cílem
naší cesty bylo krásné dříve královské město Krakow a památník Osvětim. Cesta ubíhala velmi příjemně a starobylý
Krakow nás uvítal slunným, teplým počasím. Je vždycky velmi příjemné procházet se po místech, kudy kráčely dějiny!
Opravdu bylo co obdivovat. Tak, jak je snad každý Čech
hrdý na Prahu, může být právem každý Polák hrdý na
Krakow. Asi po dvouhodinové příjemné prohlídce města a
jeho kulturních památek jsme se rozjeli k cíli naší cesty. Do
Osvětimi jsme přijeli kolem šestnácté hodiny a hned také
začala prohlídka místního památníku. TUDY TAKÉ KRÁČELY DĚJINY, ale hrůzu, která se nás všech na každém kroku
zmocňovala, nelze slovy vyjádřit !
Řadím se ke střední generaci, která válku nezažila. Musím
také napsat, že téměř všechno, co nám pan průvodce sděloval, jsou věci všeobecně známé. Avšak atmosféru strach,
krutosti a lidského ponižování, která je tam i po více než šedesáti letech po válce všudypřítomná, jsme jistě pociťovali
všichni. Vejdete – li do místnosti a za sklem spatříte dvě tuny
lidských vlasů, není Vám vůbec divné, že tváře všech těch
mladých lidí jsou jako z kamene vytesané, zadumané, občas
oči slzami zalité. Není Vám divné, že si bezděky utíráte slzy
z tváří. Téměř tříhodinová prohlídka rozlehlého objektu a
stálé expozice zanechala v každém z nás hluboký zážitek.
Většině účastníků našeho zájezdu bylo něco mezi dvanácti
a patnácti lety. Věk vhodný na utváření názorů na věci a
skutečnosti okolo nás. Troufám si tvrdit,že do života těchto
mladých lidí byla exkurze více než dobrým vkladem. Napadá mě i otázka, zda právě tohle není aktivita, která v našem
základním školství chybí – ukázat žákům zvěrstva,kterých
jsou, ve jménu ideologie, lidé schopni se dopustit na lidech.
Snad by ubylo i členů různých extremistických hnutí !? Nevzpomínám si už, kde jsem tenhle citát slyšela, ale Bůh nás
chraň! „Národ,který se nepoučí ze své historie, je odsouzen
k tomu, aby ji prožil znovu!“ Nepodceňujme tedy prevenci, předávejme trpělivě našim dětem zkušenosti minulých
generací! A k tomu více nežli názorně poslouží návštěva
podobných míst. Závěrem děkuji paní Tereze Bazale za
pozvání, děkuji také paní učitelce Heleně Ogriščenkové za
volný čas, který mohla prožít úplně jinak a ráda ho prožila
se svými děvčaty. Přeji nám všem, aby Osvětim zůstala jen
zrůdnou připomínkou minulosti, ze které se lidstvo dokázalo poučit!
P.S.:I takové aktivity patří k práci paní učitelky Heleny
Ogričšenkové. Chtěla bych dodatečně podepsat každé slovo
článku „Reakce na článek Pravda nadevše“, uveřejněného v
lednovém Broumovském zpravodaji. Pravdou je,že v čase,
který moje dcera prožije při aktivitách paní učitelky Ogriščenkové, dělá to, co ji baví – a to je pro mě jako rodiče určující!
Přeji tímto paní učitelce hodně chuti do další práce!
Dagmar Buociková

Ze života
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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
•20. 12. 2006 Hejtmánkovice-Pasa – dopravní nehoda osobního automobilu, který po nárazu do stromu
skončil v poli na střeše, jedna osoba zraněna.
•20. 12. Česká Metuje–Skalka – pomoc ZZS s transportem pacienta do sanity.
•22. 12. Hejtmánkovice – nenahlášené pálení, planý poplach.
•29. 12. Česká Metuje–Vlásenka – dopravní nehoda osobního
automobilu, který po nárazu do stromu skončil na boku, bez
zranění.
•29. 12. Suchý Důl – požár sazí v komíně.
•1. 1. 2007 Jetřichov – dopravní nehoda osobního automobilu,
který sjel do příkopu, jedna osoba zraněna, odvezena ZZS do
nemocnice.
•1. 1. Hejtmánkovice – čerpání vody ze zatopeného sklepa
rodinného domu. Příčinou byl prasklý hlavní vodovodní řád u
domu, poruchu odstranili pracovníci VaK.
•6. 1. Broumov ul. K Ráji – požár živého plotu a uskladněného
dříví.
•6. 1. Hejtmánkovice-Pasa – dopravní nehoda osobního automobilu, který narazil do stromu, jedna osoba usmrcena.
•7. 1. Broumov – na žádost Policie ČR jednotka provedla otevření bytu.

•11. 1. Hejtmánkovice – pomoc se zabezpečením utržené střechy
rodinného domu.
•12. 1. Božanov–Studená voda – rozřezání stromu spadlého přes
cestu.
Por. Bc. Lukáš Plachta, velitel požární stanice Broumov
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Eilat - izraelská perla u Rudého moře

Eilat je jediným izraelským městem u Rudého moře. Izrael
při svém vzniku získal pouze 12 km pobřeží. Leží na konci
Akabského zálivu, vklíněn mezi Egypt a Jordánsko. Eilat
začíná přímo u egyptské hranice, z egyptské strany se na izraelské území dívá hotel Hilton, který byl v roce 2004 obětí
terotistického atentátu. Vlastní Eilat je od egyptské hranice
vzdálen asi 10 km, celé pobřeží je lemováno potápěčskými
centry, korálové podloží sahá většinou až k pevnině. Vlastní
Eilat je dynamické město plné restaurací, hotelů,obchodních center a zeleně. Ta je v kontrastu s pustinou Negevské
pouště, která začíná hned za městem. Zajímavostí je mezinárodní letiště. Je přímo ve městě, letadla přistávají těsně
nad vašimi hlavami.

Mezinárodní letiště přímo v centru města. Představte si,
že letadla budou přistávat vedle Václavského náměstí v Praze. Zaslechli jsme informaci, že se plánuje výstavba nového
letiště v Negevské poušti, protože současné umístění není
z bezpečnostního hlediska ideální. Několik desítek metrů
od letiště jsou vyhlášené pláže mezinárodních hotelových
řetězců.

Pláže v Eilatu se ale ani zdaleka nenechají srovnávat s
nedalekých Egyptem. Zatímco v Egyptě má každý hotel pro
sebe několik stovek metrů pobřeží s korálovým podložím,
v Eilatu se musí desítky hotelů mačkat na malém kousku
pobřeží. Také cenová hladina pobytových zájezdů je v Izraeli
oproti Egyptu mnohem vyšší.

Turistickou
atrakcí číslo 1 je
bezesporu
podmořská
stanice
Korálový
svět.
Leží nedaleko od
egyptské hranice
na
korálovém
útesu, který zde
dosahuje
až
60 metrů. Přes
Akabský záliv se
díváte do Jordánska a také do sousední Saudské Arábie.
Korálový svět je oceánografický komplex, kde můžete zblízka sledovat úžasný podmořský svět. Má celkem 25 nádrží s
500 druhy ryb, mořských hub, korálů. Obdivovat můžete
také žraloky a mořské želvy. Hlavní atrakcí je samotná stanice, kde v hloubce 6 m pod hladinou můžete sledovat přes
velká skleněná okna místní podmořskou faunu a flóru. Od
stanice vyplouvá tzv. Žlutá ponorka, se kterou se můžete
potopit až do hloubky 60 m.

Podmořský svět ve stanici Korálový svět. Vstupné je poměrně vysoké, 70 nových izraelských šekelů / 1 NIS = asi 5
Kč /, ale určitě se vyplatí. Určitě vás zaujme konstrast mezi
životem na souši – v nedaleké egyptské Sinaji poušť, v Izraeli
Negevská poušť, následují pouštní oblasti v Jordánsku, protější Saudská Arábie je prakticky jenom poušť- a bohatým
životem pod vodou. Korálové útesy Rudého moře patří
k nejbohatším ekosystémům na Zemi. Nemusíme se ani
potápět, voda je tak čistá, že rozmanitost různých forem
podmořského života můžeme vidět i z hladiny.
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Hotel Hilton – egyptská Taba, izraelsko–egyptská hranice. Tento hotel byl nedávno cílem teroristického útoku,
zahynulo několik desítek turistů. Hotel je častým cílem izraelských turistů, kteří sem jezdí navštěvovat místní kasino – v
Izraeli jsou kasina zakázána. Je zajímavé, že izraelští turisté
mohou Egypt navštěvovat, obráceně to možné není.
Text, foto – Milan Kulhánek

Pozvánka pro veřejnost
Prodejna Dárky – květiny, E.D.A agentura
Mírové náměstí 55, 550 01 Broumov

si Vás dovoluje v sobotu 24. února 2007
pozvat na jarní sešlost na téma

Jarní pozdrav

Místo konání: Hotel Praha Broumov
(kongresový sál)
Začátek: 14 hodin
Vstupné: 50 Kč
V průběhu sešlosti si budeme ukazovat a povídat
o jarním aranžování květin a dárků, využití jarních
doplňků a keramiky.
Zhotovené a vystavené práce a materiály budou
prodejné.

Host květinové sešlosti:

Jan Komzák - Praha
Bližší informace získáte přímo v prodejně
Dárky-květiny,
E.D.A Broumov
nebo na telefonu 491 523 768, 491 523 767,
mobil 604 245 298 GSM (nepřijímá sms)
email: edaagentura@tiscali.cz

Upozornění všem motoristům
Automotoklub Broumov pořádá

pravidelné školení řidičů – amatérů,

a to v následujících termínech a časech:
14. února 2007 od 17 do 19 hodin
21. února 2007 od 17 do 19 hodin
28. února 2007 od 17 do 19 hodin
– cena školného 30 Kč

Náplní letošního školení bude především:
Silniční zákon č. 361/200 Sb.
- novinky v pravidlech silničního provozu platné
od 1. 7. 2006
- bodový systém a pokuty platné od 1. 7. 2006
- lékařské prohlídky
- výklad k další problematice tohoto zákona
K tomuto školení, které bude ve všech uvedených
termínech probíhat v učebně Autoškoly Fidler, s.r.o.
v Broumově, všechny řidiče – amatéry co nejsrdečněji
zve AMK Broumov.

„Kdo chce vědět, jakou pálí,
ať s půllitrem na košt valí!“
Spolek Přátel v Martínkovicích
a
Bohouškova Pálenice s.r.o.
zvou na první Martinkovický

KOŠT

pěstitelských destilátů

V sobotu dne 10. února 2007

KD Martínkovice
Při sousedském posezení k poslechu i tanci
zahraje originální náchodská kapela

KLAPETO

Sběr vzorků od 13 do14 hodin
(informace o koštu na místě)
Soutěžné 0.5l destilátu + 50Kč (v ceně je zahrnut košt)
Vstupné na KOŠT je 80 Kč
Vstupné na posezení 40 Kč
Občerstvení zajištěno
Domácí kuchyně – Svíčková a guláš z divočáka
Informace na tel.: 607 606 569
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Podnikatelé !

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

Plynná a kapalná
paliva

Tuhá paliva

Kontrola spalinových cest a)
Výkon v kW
Lhůty

Kontrola účinnosti spalování
Výkon v kW
Lhůty

0 – 50 kW

1x za 6
měsíců

11 – 50 kW

1 x za 2 roky

> 50 kW

1x za 3
měsíce

> 50 kW

1 x za 2 roky

0 – 50 kW

1x za 6
měsíců
1x za 6
měsíců

15 – 50 kW

1 x za 2 roky

> 50 kW

1 x za 2 roky

> 50 kW

Vysvětlivky: Lhůty provádění kontrol spalinových cest
a)

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

Městský úřad Broumov, odbor životního prostředí

Kladské pomezí na veletrhu v Brně

Téměř
dvoumetrová Eiffelova věž,
sestavená
ze
stavebnice Merkur, se
stala
dominantou
expozice Kladského
pomezí v Brně na mezinárodním veletrhu
cestovního ruchu Regiontour, který proběhl ve dnech 11.–14.
ledna 2007. Město Police nad Metují, kde se stavebnice již
od roku 1925 vyrábějí, převzalo v tomto roce záštitu nad
doprovodným programem. Důkazem byla také přítomnost
osmi účastníků tradičních Garden Party, kteří se každoročně vydávají v dobových převlecích pěšky na Hvězdu v Broumovských stěnách. Na veletrhu představovali dobu vzniku
této světově proslulé hračky. Nejmladšímu z nich bylo pět
let.
Pro návštěvníky
byla
připravena
soutěžní
anketa
o hodnotné ceny.
Z téměř 500 účastníků soutěže byli
vybráni dva, kteří
získali
stavebnici
Merkur.
Dalších
30 bylo odměněno
drobnými
dárky:
kalendářem Kladské pomezí, prezentačním DVD, hrnečkem, pexesem atd..
Kladské pomezí bylo zastoupeno 12 pulty představujícími města a obce regionu. Veletrhu se zúčastnila města
Náchod, Jaroměř, Česká
Skalice, Nové Město
nad Metují , Police nad
Metují, Broumov, Teplice nad Metují, Hronov,
Červený Kostelec, obec
Adršpach, Rtyně v Podkrkonoší a Malé Svatoňovice
reprezentovali
oblast
Jestřebí hory.
Branka představila na veletrhu skládačku Kladské pomezí,
zbrusu nový Katalog ubytování 2007 doplněný o vybrané
významné akce regionu a orientační mapu s tipy na lyžařské
výlety.
O pohodovou atmosféru se postaral již tradičně Pivovar
Náchod. Velký úspěch zaznamenala ochutnávka nejnovějšího piva anglického typu, vyráběného v Náchodě od prosince minulého roku – Pale Ale.
Letos poprvé se v expozici Kladského pomezí prezentovaly
také Lázně Velichovky, které v pátek a v sobotu předváděly
ukázky masáží.
Stánek během čtyř dní navštívilo nepřeberné množství návštěvníků z různých koutů republiky. Mezi nimi byli i představitelé měst a obcí prezentujících se pod hlavičkou Kladského
pomezí. Vzácnou návštěvou expozice byla nepochybně bývala sportovkyně světové třídy, oštěpařka Dana Zátopková.
Markéta Venclová
Svaz cestovního ruchu Branka, o.p.s.
Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod

Mykologické okénko

Co říká etymologický slovník
– Co roste? – Hlíva s hořčicíKontakty na poradnu – Zajímavé odkazy
Co říká etymologický slovník?

Nahlédli jsme do Stručného etymologického slovníku
jazyka českého a snažili se zjistit, jakého původu jsou názvy
některých českých hub. Slovo houba je všeslovanské, tj. najdeme ho ve všech, nebo alespoň ve většině slovanských jazyků.
Všeslovanským slovem je také hřib. Slovo kozák pochází z ruštiny, původně je ale turko-tatarského původu. Všeslovanským
je i křemeňák. Vznikl od slova křemen / tj. je to „tvrdá jako
křemen“/. Mezi všeslovanské patří i složenina muchomůrka,
dále ryzec / ryzí znamenalo původně červený do rezava/,
holubinka / houba má barvu „ holubí hrudi“/ i pýchavka
/ pýchat s tvrdým y znamená totéž co foukat – pýchavka je
tedy houba, co po zafoukání větru práší/. Liška se dostala
do češtiny z němčiny, žampion z francouzštiny, ta si zase vypomohla latinou. Bedla je původně slovo polské, ale souvisí
s německým Pilz-hřib,houba. Všeslovanským je i klouzek. Ten
ale je ovlivněn jak němčinou, tak latinou. Zajímavou houbou
je bezesporu satan. Nejen svým majestátným vzhledem, ale i
jazykovým původem. Do češtiny přešlo slovo satan z latiny, ta
si ho vypůjčila z řečtiny a ta zase z hebrejštiny.

Co roste?

Rostou klasické zimní houby, především ucho Jidášovo,
hlíva ústřičná a velmi hojně
penízovka sametonohá. Do
konce prosince a začátku ledna rostly i některé podzimní
houby. Mírná zima dovolila
i v tuto dobu najít lišky či
čirůvky. Na snímku penízovka
sametonohá.Převzatozwww.houby.humlak.cz.

Hlíva s hořčicí

Hlíva je typická zimní houba. Lze ji připravit i tímto
jednoduchým
způsobem.
Výsledná chuť je ovšem báječná. Potřebujete 250 g hlívy,
120g cibule, 70 g tuku, 50g hořčice, 20 g mouky, 2 dl vody,
pepř,cukr a sůl. Cibulku zpěníme na tuku, přidáme jemně
nakrájenou hlívu, sůl a pepř a s případným podléváním dusíme doměkka. Necháme vydusit na tuku, přidáme mouku,
hořčici a nakonec dochutíme cukrem. Doporučuji podávat
s rýží. Může být i knedlík.

Kontakty na poradnu

Mykologická poradna – Husova ulice, manželé Fatkovivám ráda poskytne informace i teď, v zimních měsících.
Bližší informace na telefonech 724 924 817 a 724 924 817.

Zajímavé odkazy

Doporučujeme – www.jidlo-piti-ziti.cz - vynikající stránky
o jídle,pití, o zdravém životním stylu. Najdeme zde sekci
– Sbíráme a upravujeme houby – kde je spousta praktických rad a desítky výborných receptů o houbách, ale nejen
o nich.
Zajímavé informace získáte také v české verzi Wikipedie /
největší světové internetové encyklopedii/ – www.cs.wikipedia.org.
Připravil Milan Kulhánek

Tři roky trvání Klubu seniorů
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Tři roky se už setkáváme v Klubu seniorů. Program je velmi rozmanitý a podle účasti členů zajímavý. Přišla mezi nás
všem známá herečka paní Uršula Kluková. Ve velmi poutavém vyprávění vzpomínala, jak se s rodiči přestěhovala do
Broumova, jak začala její herecká kariéra a na další zajímavé
historky ze svého života.
Velkou odezvu měla již podruhé přednáška o astrologii a
horoskopech paní Aleny Kárníkové z Trutnova.
V listopadu jsme si zacestovali po USA. O svých návštěvách u příbuzných zajímavě vyprávěl pan Petr Cirkl.
Na konec roku se senioři sešli v restauraci Regina. Na
úvod zatančily dívky z Ulity překrásné břišní tance, precizně
nacvičené a sladěné s hudbou. Vřelý dík za krásnou pastvu
pro oči patří dívkám a paní Minaříkové.
Velké překvapení bylo hudební vystoupení pana učitele
Machka ze ZUŠ Broumov. Dozvěděli jsme se, že v této škole učí již 10 let. Jeho příjemný hlas naplnil sál a rozezpíval
všechny přítomné. Když se v 18 hodin ohlásil konec programu, nikomu se nechtělo odcházet.
Do roku 2007 přejeme všem členům klubu hodně zdraví,
pohody a těšíme se, že se mezi nás přijdou podívat i ostatní
a získají tak energii a chuť do života.
Za Klub seniorů, Martincová

Petice

Vážení občané Broumova,
ve dnech 20.a 21. prosince 2006 proběhla v Broumově
podpisová petice za zachování čistého životního prostředí
v ulici Komenského a proti výstavbě čerpací stanice s myčkou, parkovištěm a kavárnou.
Protože se již objevilo několik dezinformací, dovolte mi
zde uvést základní fakta.
Petice vznikla jako reakce na oznámení KÚ Královéhradeckého kraje, ve kterém se píše, že každý může písemně
poslat své připomínky do zahájeného zjišťovacího řízení záměru ,,Čerpací stanice s myčkou , parkovištěm a kavárnou,,
a to do 20 dnů od zveřejnění na úřední desce dotčeného
kraje /zveřejněno 11. 12. 2006, v Broumově 13. 12. 2006/.
Pod petici se podepsalo během dvou dnů 500 osob a
vzhledem k vánočním svátkům se v ní další dny již nepokračovalo.
V Petici se požadovalo:
•komplexní posouzení celého záměru v procesu EIA, včetně
veřejného projednání připomínek občanů – tedy posouzení
stavby z hlediska vlivu na životní prostředí a obyvatelstvo
•prosazení umístění stavby čerpací stanice do jiné lokality,
kde nebude docházet ke kolizi se školskými zařízeními, funkcí bydlení a rekreace
•současné investování do větší bezpečnosti dopravy na
přilehlých komunikacích v rámci případné výstavby čerpací
stanice
Důvody nesouhlasu s touto stavbou byly tyto:
•záměr neprošel žádnou veřejnou diskusí a občané o něm
nebyli včas informováni
•negativní dopad na životní prostředí v blízkém okolí
– hluk, prašnost, emise, kolize s funkcí bydlení a rekreace
v přilehlých veřejných parcích
•zvýšený automobilový provoz v blízkosti dvou školských
zařízení – ZŠ Masarykova a DDM Ulita, polikliniky a Městského úřadu v Broumově
•zhoršení dopravní situace v ulici Komenského a ve městě
v blízkosti památkové zóny na hlavní silnici města
Děkujeme všem, kdo podpisem vyjádřili svůj názor.
Za petiční výbor, Dáša Zbořilová
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Čtvrtek 8. února 2007 v 18 hodin
Městské divadlo Broumov

EXPEDICE BROUMOVY ´06

Broumov (CZ) – Braúna (Brazílie) – Nueva Braunau (Chile)
Do Jižní Ameriky se v listopadu loňského roku vydali Jan
Neumann, Pavel Trojan a Miroslav Netík, aby pátrali po stopách předků. Ti se tam z Broumovska odstěhovali před více
než 130 lety a založili na jihoamerickém kontinentě Nové
Broumovy. Mimo jihoamerických Broumovů navštívili také
spoustu dalších zajímavých míst…
Více informací o cestě na http://www.expedice.broumov.
com/
Broumov v Brazílii založil v roce 1908 Adolf Hecht, který
z našeho Broumova emigroval jako 17letý kluk v roce 1890.
Dal mu jméno Braunau (původní jméno našeho města do
r. 1945) a v roce 1930 ho Brazilci přejmenovali na Braúna
(„ú“ s čárkou) – je to druh stromu a v portugalštině se jim
to lépe vyslovovalo. Město má dnes 5000 obyvatel. Adolf
Hecht byl prvním starostou a je tam také pochován. Braunau leží asi 30 km od okresního města Penapolis, které je
spojeno se Sao Paulem kvalitní dálnici.
Broumov v Chile (Nueva Braunau) založilo cca 400 kolonistů z našeho Broumova, kteří tam emigrovali na pozvání
chilske vlády v letech 1871 až 1874. Obec má dnes 2500
obyvatel, a protože nemá vlastní obecní úřad, je organizačně přičleněna k městu Puerto Varas – cca 20 km od Puerto
Montt, kde končí dálnice Pan Americana, která vede přes
celou Severní (začíná na Aljašce) a Jižní Ameriku. Puerto
Varas leží na břehu 70 km dlouhého jezera Llanquihue a
je význačným turistickým centrem. Nedaleko jsou vulkány
Osorno (naposledy činný začátkem 60 tých let) a Calbuco.
Puerto Montt leží cca 1000 km jižně od Santiaga.
Vstupné: 40 Kč

Hrají: Václav Vydra, Simona Postlerová, Svatopluk Sko-

pal, Martin Zahálka, Zlata Adamovská, Barbora Munzarová, Jana Marková, Hana Maciuchová, Gabriela Vránováa Michal Novotný

Příběh Tenora na roztrhání je zasazen do prostředí amerického Clevelandu 30. let minulého století. Ředitel místní
opery netrpělivě očekává příjezd slavné hvězdy, která má
vystoupit ve Verdiho Othellovi. Tenor na poslední chvíli
přijede, ale v hotelovém pokoji se zhroutí a není schopen
zpívat. Impresário donutí svého nenápadného tajemníka
Maxe, přehlíženou „děvečku pro všechno“, ale se slibnými
pěveckými ambicemi, zastoupit na jevišti indisponovaného
tenora.A Max, nikým nepoznán, zažívá na jevišti svůj první
velký sukces. Když se hvězda sama znovu vzchopí a v kostýmu Othella si vynucuje vstup na jeviště, je považována za
podvodníka.
Vstupné : 190 Kč
Předprodej končí 14. 2..
Předprodej a rezervace vstupenek v Infocentru na Staré
radnici v Broumově od pondělí do pátku mezi 8:00 a 16:00
hod. Možnost rezervace na tel. 491 524 168 nebo na e-mailové adrese kultura@broumov.net a info@broumov.net
9. – 28. února 2007
Výstavní síň Staré radnice

Výstava fotografií
EXPEDICE BROUMOVY ´06

Broumov (CZ) - Braúna (Brazílie) - Nueva Braunau (Chile)
Výstava otevřena pondělí – pátek: 9–12 a 13–16 hodin.
Vernisáž: čtvrtek 8. února 2007 v 16 hodin

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN:

Čtvrtek 1. března 2007 v 18 hodin
Městské divadlo Broumov
(POZOR!!, změna termínu – původně se přednáška měla
konat 22. 2. 2007)
Jan Hocek:
Sobota 17. 2. 2007 v 15 hodin
NEJHEZČÍ TÚRY SVĚTA
Městské divadlo Broumov
Nejzajímavější místa všech kontinentů - od Patagonie
RADOVANOVY RADOVÁNKY
přes himálajská údolí až po havajské útesy….
Zahradnického kluka Radovana mohou děti znát z veProstřednictvím této přednášky s promítáním diapozitivů
černíčků nebo také ze stejnojmenné knížky. Zdeněk Svěrák, vás Honza Hocek pozve do nejhezčích oblastí celého světa,
který je autorem, na inscenování díla spolupracoval. Děti se které lze projít pěšky - budete prožívat dobrodružství v kraji
tak mohou těšit, že je pohádkou provede jako vypravěč. V plném medvědů, stoupat k nejvyšší hoře světa, putovat tropředstavení zazní velká spousta živě zpívaných písniček od pickými pralesy či zdolávat aktivní vulkány.
skladatele Jana Zrzavého.
Vstupné: 40 Kč
Vstupné: 40 Kč
Předprodej končí 15. 2..
Středa 14. 3. 2007 v 19 hodin
Městské divadlo Broumov
Neděle 18. února 2007 v 19 hodin
Divadlo Mladá Boleslav uvádí:
Městské divadlo Broumov
Marcel Pagnol: MARIUS A FANNY
Převzaté představení Divadla na Vinohradech v Praze
Lyrická komedie odehrávající se před 80 lety v marseillKen Ludwig: „LO STUPENDO“ aneb TENOR ském přístavu. Něžný příběh první lásky a romantické touhy
po dálkách. Šťavnatými postavami laskavého francouzskéNA ROZTRHÁNÍ
Úspěšná fraška, výborně napsaná přesně v duchu feydeau- ho autora se na pražských scénách představili např. Eduard
ovských situačních komedií. Bláznivý příběh talentovaného, Kohout, Olga Scheinpflugová, Hugo Haas nebo Jaroslav
ale nesmělého a opomíjeného človíčka, který čeká na svoji Marvan.
Režie Josef Kettner. Hrají: Filip TOMSA, Ladislav MRKVIČživotní příležitost. Dojemné lidské okamžiky se tu střídají s
KA
j.h., Žaneta FILIPKOVÁ j.h., Ivana NOVÁČKOVÁ, Ota
výbuchy slovní a situační komiky. Svižný sled zápletek pak
JIRÁK,
Petr BUCHÁČEK, Hugo SAEZ j.h., Pavel NEDVĚD
vyústí v závěrečný bláznivý kolotoč záměn osob a přesně do
Vstupné:
120 Kč Předprodej končí 9. 3..
sebe zapadajících omylů a náhodných shod.

Sobota 17. 3. 2007 od 15 hodin
Městské divadlo Broumov
Divadelní agentura Gordia uvádí pohádku Boženy Šimkové:
ZÁZRAČNÝ PRAMÍNEK
Vodník Vodomil posílá svého syna Jonáše na námluvy za
dcerou svého kamaráda, vodníka Lázníčka. Mladý Jonáš se
ale místo za nevěstou vydá ze vzdoru na opačnou stranu,
proti proudu řeky Jizery. Dostane se ke mlýnu, kde žije mlynářka se svojí dcerou Márinkou.
Vstupné : 40 Kč, předprodej končí 15. 3..
Čtvrtek 29. 3. 2007 v 19 hodin
Městské divadlo Broumov
Petr Schaffer: VEŘEJNÉ OKO
Komedie vynikajícího scénáristy a dramatika se ostatně
jako většina autorových her zabývá tématem otevřenosti,
nezávislosti a schopnosti být člověkem svobodným i svobodu smysluplně využívat.
Hrají: Lukáš Vaculík, Klára Issová, Hynek Čermák
Vstupné: 130 Kč, předprodej končí 27. 3..
Pátek 30. března 2007 v 18 hodin
Městské divadlo Broumov
Lukáš Synek: UZBEKISTÁN & TURKMENISTÁN
Uzbekistán je jednou z postsovětských republik ve střední
Asii. Z historického hlediska je z nich jednoznačně nejzajímavější. Na území mezi řekami Amudarja a Syrdarja se
nachází některá z nejstarších měst světa a také zastávky na
někdejší Hedvábné stezce. Střed a západ území tvoří nížina,
na východ zasahují pásma pohoří Ťan-šan. Takřka polovinu
území pokrývají pastviny. Na severu zasahuje do Uzbekistánu Aralské jezero.
Turkmenistán je druhá nejrozlehlejší země ve střední Asii.
Snad 90 % území tohoto chudého státu pokrývá nehostinná
poušť Karakum, v níž se nacházejí dosud nevyužívané zdroje
ropy a zemního plynu.
Vstupné: 40 Kč
Vstupenky na všechny akce inzerované v kulturním přehledu Města Broumova (tj. leden – květen 2007) je možné
rezervovat.

UPOZORNĚNÍ:

V kulturním přehledu leden – květen 2007 je uveden chybný
termín představení REVIZOR: premiéra se koná v pátek 27. 4.
2007 v 19 hodin a repríza představení bude uvedena v sobotu
28. 4. 2007 v 19 hodin.
Omlouváme se za chybu, oddělení kultury a Infocentrum Města Broumova.
V případě velkého zájmu o představení budou další reprízy uvedeny v květnu 2007.

Tipy Městské knihovny
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(Tucet knižních novinek)

Jaroslav Špulák: Barman
Tragikomická novela, nesená milostným
příběhem obsluhujícího v broumovském
Baru za vodou, líčí množství svérázných
postav a groteskních epizod.
Jaroslava Skleničková: Jako chlapce by mě zastřelili...
Příběh ženy, která v šestnácti letech přežila vyhlazení Lidic
Němci a poté koncentrační tábory.
Norman Davies: Bílý orel, rudá hvězda
Poutavé líčení polsko-sovětské války v letech 1919 – 1920. ¨
Jan Balabán: Jsme tady
Povídky ze současnosti, jejichž hrdinům se v okamžicích
zlomu hroutí dosavadní životy.
Ernesto Che Guevarra: Motocyklové deníky
Deníky legendárního revolucionáře z doby, kdy jako student
medicíny cestoval na motorce po Latinské Americe.
Petr Janeček: Černá sanitka a jiné děsivé příběhy
Sbírka převážně morbidních a neuvěřitelných příběhů ze
současnosti, které se šíří ústním podáním, s komentáři o
jejich možném původu.
Josef Klíma: Zbláznil se svět, anebo já?
Fejetony známého novináře.
India Knightová: Největší špeky mýho života
Vtipný příběh o ženě, která zjišťuje, že už sice není „sexy kočenka“, ale že život má i jiné hodnoty.
Irena Obermannová: Deník šílené milenky
Volné pokračování knihy Deník šílené manželky, jejíž hrdinka po rozvodu hledá nové místo v životě.
David Zurdo: Poslední tajemství Leonarda da Vinciho
Napínavý román o spojitosti malíře Leonarda a tzv. Turínského plátna, coby nejznepokojivější křesťanské relikvie.
Halina Pawlowská: Jak blbá, tak široká
Kniha vtipných vyprávění známé publicistky a moderátorky.
Quintin Jardine: Skinnerova pravidla
Detektivní román o vyšetřování brutálních vražd, které je po
zásahu z politických kruhů zastaveno.
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.

Josef Lisák - krajinomalba

V čítárně Městské knihovny mohou čtenáři až do konce
února zhlédnout poutavou výstavu krajinomaleb Josef Lisáka (nar. 1923 v Polici nad Metují). Výtvarná tvorba pro něj
znamená především záznamy krajiny a jejích proměn. Malíř
byl po celý život nadšeným chodcem a svůj kraj s pohledy
vhodnými ke ztvárnění zná jako málokdo jiný. Na výstavě
v broumovské knihovně jsou obrazy z Policka, Machovska a
Broumovska, vytvořené od čtyřicátých let až do současnosti.

Josef Lisák - Ruprechtice

www.broumovsko.cz
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Tituly pro Čepelku a Ďoubka

Na konci podzimní části soutěží ve stolním tenisu se
konaly přebory jednotlivců regionu Náchod. V kategorii
mužů získal pro oddíl stolního tenisu Slovan Broumov titul
regionálního přeborníka Jiří Ďoubek (společně s M. Stefanu
z TJ Náchod). Ve dvouhře obsadil 3. místo, když v semifinále
podlehl svému spoluhráči ze čtyřhry, který pak vyhrál i ve
finále.
Také regionální přebor mladšího žactva přinesl Slovanu
Broumov titul a k tomu několik dalších medailí. Nejcennější
titul ve dvouhře mladších žáků získal Jan Čepelka. L. Martínek a V. Vašák se umístili společně na 5.–8.místě. Ve čtyřhře
žáků obsadili Čepelka s Martínkem 3. místo. V. Vašák spolu
s Bernartem z Bezděkova obsadil znovu 5.–8.místo. Ve smíšené čtyřhře pak Čepelka s Hardubejovou (Jaroměř) obsadil
2. místo, Vašák s Mášovou (Jaroměř) získali 3. místo.
Dvě medaile získal Slovan Broumov i v kategorii staršího
žactva. Opět se dařilo Janu Čepelkovi. Ve dvouhře obsadil
3. místo, dále Martínek 5. místo, Vašák 9. místo a Sliš 13.
místo. Ve čtyřhře st. žáků obsadili 3. místo Čepelka s Martínkem. Vašák se Slišem získaly 7. místo.
Medailisté nás budou reprezentovat na krajských přeborem. Všem přejeme úspěch i na těchto přeborech.
BK

Ani nováčci JUDO CLUBU BROUMOV
se na tatami neztratili
Jako již každoročně, tak i letos ukončili závodní rok judisté
v Semilech na Vánočním turnaji. Kromě zkušených závodníků startovali poprvé i borci, kteří trénují judo teprve od září
a už stáli na stupních vítězů. Mládě Ondřej Sejkora vybojoval 3. místo, Herbert Brause 2. místo. Mladší žák Daniel
Absolon získal 3. místo, Dan Ďurina 3. místo. Petr Suchánek svým pohybem po žíněnce ukázal, že se do budoucna
na tatami neztratí a Martin Valášek svým jedním vyhraným
utkáním ve vyšší váhové kategorii rozhodně nezůstal pozadu. Starší žák Miroslav Hušo vybojoval 3. místo. Zkušená
Kateřina Rajnohová startovala ve vyšší váhové kategorii, kde
ve dvou rozhodujících zápasech dosáhla svou zkušeností a
pevnou vůlí vítězství a obhájila loňské první místo. Tomáš
Dirda nenašel na žíněnce jediného soupeře, který by ho
ohrozil, a vyhrál vše na ippon již před časovým limitem.
Trenéři Milan Němeček, Jaroslav Čepelka a Dagmar Dušánková, která se kromě trénování věnuje judu závodně,
touto cestou děkují městu za finanční podporu oddílu a
za náklonnost tomuto sportu. Dále za finanční dar slečně
Dagmar Dušánkové, která úspěšně reprezentuje město
Broumov po celé republice. A samozřejmě děkují všem
příznivcům z řad občanů. Přejeme všem úspěšný nový rok
2007.
JC

