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BROUMOVŠTÍ
OSTROSTŘELCI – část 25.

Na pamětní obraz z roku 1903 nechal král
střelcůAlbert Meier vypodobnit všechny důstojníky a představenstvo spolku (22 uniformovaných
+ 6 civilistů). Zcela na okraji této elitní společnosti
vykukujevzaduzazapisovatelemzáhadněpostrojená postava – viz detail obrázku. Na základě poznatků, získaných při psaní tohoto článku, si troufám
tvrdit, žebroumovskýmalířTinnzmannzdezachytil
postavu cílera, možná přímo popisovaného Maresche.
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V tomto čísle se opět vracíme k popisu ostrostřelecké slavnosti tak, jak se
nám dochovala zejména ve vzpomínce Rudolfa Böse, a sice k jejímu závěru
a dozvukům. Po ukončení klání byl nejlepší ze střelců vyznamenán medailí
a za proslovu c. k. okresního hejtmana, později toho kterého starosty města, uveden do pomyslné „královské dvorany“. Ražba královských medailí
z čistého stříbra byla po mnoho desetiletí objednávána až v daleké Vídni.
V příbuzenstvu autora vzpomínky se jich sešlo celkem devět – jednou si poctu nejvyšší vystřílel sám Bös, třikrát jeho bratr Ferdinand, jejich otec rovněž
tak a pojedenkrát zabodovali i strýcové Ferdinand Bös „I.“ a ředitel školy
Heinzel, známý nám i jako autor unikátní plastické mapy Broumovska, jejíž
jeden exemplář je dodnes k vidění v našem muzeu. Z této skutečnosti museli
být tehdy ostatní adepti o výhru dosti „bös“ neboli špatní a paní Bösová,
narozdíl od ostatních manželek ostrostřelců, takřka nikdy nepřipravovala
hostinu nadarmo. Krom medaile jiného vyznamenání za mladých Bösových
časů nebylo. To prý až pozdější doba po vzoru sousedních spolků převzala
novotářský zvyk vyznamenávat prvního, druhého a třetího rytíře a řadu dalších všelijakými oceněními. Tuto jakousi demokratizaci Bös nevítal, neboť
blůzy mnohých pak zanedlouho vyhlížely jako „uniformy“ kolotočářů z pouťové střelnice. My, co pamatujeme éru „metály obrněných“ hrdinů sovětského bloku (jakkoliv komu čest tomu čest), jeho nevoli myslím rozumíme.
Následně po vyhlášení byl nový král za zvučných tónů ostrostřelecké kapely doprovázen k svému domovu. V čele průvodu šly opět bíle oděné dívky,
přičemž ty větší z nich nesly drahocenné památeční předměty spolku, menší
pak na hedvábných stuhách drobné stříbrné insignie. Ale úplně vpředu
kráčel cílný Maresch, přítel všech dětí, neboť on nejlépe věděl, jak a čím je
rozveselit, jaká sranda na ně platí. Už jen liščím ohonem, který třímal v ruce,
a celým svým postrojem sestávajícím ze zelené uniformy s krátkými kalhotami, bílých punčoch a baskické čepice s kokardou, upoutával pozornost.
Bösovi prý připomínal legendárního hamelnského krysaře.
A zde si nemohu odpustit svou oblíbenou vsuvku: Cílný v této podobě byl
patrně pozůstatkem (a zřejmě už jen slabou ozvěnou) někdejší významné postavy slavností královské střelby, takzvaného pritschenmeistera. Tato figura
je doložena z více míst; pro samotný Broumov sice nikoli, ale i zde můžeme
její existenci s jistou pravděpodobností předpokládat. Šlo o nápadně postrojenou, zajímavou a nejednoznačnou osobu, vystupující v roli jakéhosi
manažera slavností, dohlížejícího na regulerní a zdárný průběh střeleb,
a zároveň i jakéhosi raracha rozbíjejícího běžné zvyklosti, vzbuzujícího až bakchantsky nevázané opojení. Původ postavy, jejíž pojmenování bylo odvozeno
od pritsche – dřevěného nástroje upraveného k mechanickému vyluzování
zvuků, který nosíval jako svůj atribut, sahá do středověku. Pritsche mohla mít
různou podobu (podstatná byla ona schopnost vydávání zvuku), například
plácačky – prkénka rozřezaného z jedné strany naplocho do tenkých plátků.
Takovýto nástroj se nám v muzeu rovněž dochoval, ovšem pravděpodobně
nepochází z ostrostřeleckého okruhu. Prischenmeister kolem sebe míval po
svém vzoru postrojené pomocníky z řad místní mládeže. Ve větších městech,
kde byla organizace slavnosti jistě náročnější, vystupovali v této roli i najímaní
profesionálové, pohybující se v sezóně od slavnosti k slavnosti, schopní mezi
aktéry střeleb zprostředkovat i zajímavá obchodní jednání a zajistit smlouvy
včetně domluvy s městskou samosprávou a vrchností. Současní historici se
při pokusech o interpretaci reálného základu legendisticky dochovaného příběhu o hamelnském krysaři asi nejvíce kloní k teorii, že mohlo jít o lokátora,
který mezi mladými lidmi tehdy přelidněného Hamelnu úspěšně realizoval
nábor ke kolonizaci nabízejících se středoevropských území. Tito lokátoři,
jejichž dílem byla i kolonizace Broumovska, byli rovněž profesionálové, kteří
při nabízení značně nejistého a riskantního podniku museli umět zaujmout
pozornost mladých, perspektivních lidí. Své přesvědčovací schopnosti mohli
podpírat i poutavým, možná mírně extravagantním zjevem a chováním.
V té souvislosti Bösovo přirovnání cílného alias pritschenmeistera k osobě
Krysaře alias lokátora není možná až tak fantaskní. K analogii s „Velkým
Krysařem“ první poloviny 20. století, který svou vábivou hrou „hamelnské“
zase nechtěně vrátil zpět, raději už odbíhat nebudu. Jestli ale dobře rozumím
Bösově vzpomínce, pak cílný Maresch už neobstarával ani vyhodnocování
zásahů při soutěži a zastával pouze obřadně komediální složku slavnosti.
Karel Franze, Muzeum Broumovska
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Rada města dne 27. 6. 2007

č. 18
•Ceník poskytovaných služeb CSSNB
– úsekem pečovatelská služba
RM schvaluje úpravu ceníku za
poskytované služby CSSNB – úseku
pečovatelská služba, dle předlohy,
s účinností od 1. 9. 2007.
RM schvaluje podmínky pro poskytování příspěvku obce na dopravu
seniorů a zdravotně postižených osob
k posudkovému lékaři ÚP v Náchodě.
•Majetkové záležitosti
RM zamítá žádost Mykologické
organizace Broumov o pronájem nebytových prostor v ul. Přadlácká.
RM schvaluje bezplatné užívání
prostoru klubovny v ul. Opočenského
čp. 33 k zajištění činnosti Preventivní
výchovné skupiny v rámci programu
Partnerství 2007, a to 1 x týdně, každý
čtvrtek od 14 do 16 hodin.
RM doporučuje ZM ke schválení návrh na obnovu služebních motorových
vozidel Města Broumova, dle předloženého materiálu se zapracováním
změn.
•Výběrová řízení
RM schvaluje zadávací dokumentaci (výzvu) na Opravu chodníku v ulici
U Větrolamu, seznam vybraných dodavatelů na tuto zakázku a výběrovou
komisi ve složení: Bc. Franc (předseda
komise), pan Kuchta, pan Marek, pan
Uzel, pan Sajfríd, JUDr. Růčková (náhradník).
RM schvaluje zadání výběrového
řízení na Pult centralizované ochrany
na služebně MP, dle předlohy.
RM jmenuje výběrovou komisi na
výběr dodavatele Pultu centralizované
ochrany na služebně MP ve složení:
Bc. Franc, Mgr. Ringel, pan Slezák,
Bc. Teichman, pan Trojan, pan Marek
(náhradník).
•Různé
RM schvaluje poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 2 100 Kč pro ocenění
ZŠ a MŠ za osvětu ve třídění odpadů
a ve třídění tetrapacků, dle předlohy.
RM bere na vědomí žádost Davida
Novotného k pořádání a spolupráci
města při konání akce „Vánoce 2007“
na Střelnici.
RM schvaluje žádost Hotelu VEBA
o pořádání ohňostroje dne 13. 7.
2007, dle předlohy.
RM souhlasí s trváním hudební produkce na Stadionu St. Opočenského
dne 29. 6. 2007 do 0100 hod.

RM bere na vědomí účast zastoupení města na Heimattagu v Gersthofenu ve dnech 14. 7. – 16. 7. 2007 ve
složení: JUDr. Růčková, pan Uzel, paní
Meierová, pan Vodal, pan Meier.

Rada města dne 11. 7. 2007

č. 19

•Majetkové záležitosti
RM schvaluje pronájem nebytového prostoru Mírové náměstí č.p. 54
panu Vratislavovi Vaverkovi, bytem
Broumov, pro účel zřízení poradny pro
specifické poradenství pro sluchově
postižené za roční nájemné ve výši
7 540 Kč.
RM ukládá místostarostovi zadat
zpracování studie využitelnosti sklepních prostor kulturního zařízení Střelnice jako nízkoprahového zařízení pro
mládež.
•Výběrová řízení
RM schvaluje firmu SOVIS s. r. o.,
Hradec Králové jako vítěze výběrového řízení na akci „Oprava chodníku
v ulici U Větrolamu“.
RM schvaluje zadávací dokumentaci (znění výzvy) k podávání nabídek
na velkou stavební zakázku „Broumov
– Naše zahrada 2007“ a jmenuje výběrovou komisi ve složení: JUDr. Růčková, pan Slezák, pan Kuchta, zástupce
Agentury pro rozvoj Broumovska, Ing.
Eliášová.
RM schvaluje seznam vybraných dodavatelů na velkou stavební zakázku
„Broumov – Naše zahrada 2007“.
•Různé
RM schvaluje úpravu platového
výměru – platový postup ředitele ZŠ,
Broumov, Hradební 244, dle návrhu.
RM doporučuje ZM zapracovat do
rozpočtových změn navýšení částky na
údržbu komunikací o 50 000 Kč.
RM zamítá žádost paní Boženy
Danihelové ze dne 25. 6. 2007 o slevu
ze sazby za zapůjčení plošiny .
RM schvaluje prominutí nájemného
z pronájmu sportovní haly dne 27. 9.
2007 od 700 hod. do 1230 hod. pro
Taneční centrum Praha o. p. s., ( představení pro děti a studenty).
RM schvaluje příspěvek Mgr. Rambouskové,
koordinátorce
prevence
sociálně patologických jevů na uspořádání seznamovacího víkendu prvních ročníků osmiletého a čtyřletého
oboru studia gymnázia ve výši 10 000
Kč v rámci prevence sociálně patologických jevů.

RM schvaluje příspěvek ve výši 10
tisíc Kč TJ Slovan Broumov na oslavy
80 let od založení fotbalového oddílu
v Broumově.
RM na základě stížností občanů,
vyzývá ETIC spol. s. r. o., k vybudování
bezbariérového přístupu do budovy
Polikliniky v Broumově.

Plánování sociálních
služeb – dotazníkové
šetření a jeho závěry
V červnu loňského roku bylo provedeno rozsáhlé dotazníkové šetření
pro účely zjištění sociálních potřeb na
území celého Královéhradeckého kraje. O průběhu tohoto šetření na území
Broumovska jsme občany informovali
v srpnovém čísle Broumovského zpravodaje. Tento průzkum byl realizován
v rámci projektu „Standardizace komunitního plánování sociálních služeb
na území Královéhradeckého kraje“,
který je spolufinancován Evropským
sociálním fondem, státním rozpočtem
České republiky a Královéhradeckým
krajem. Vyplněné dotazníky byly statisticky vyhodnoceny za jednotlivá
spádová území a poté komplexně
zpracovány včetně analýzy výsledků za
celé území kraje.
Dotazníkové šetření bylo zaměřeno
na šest cílových skupin nejvíce ohrožených sociálním vyloučením (senioři
ve věku nad 65 let, zdravotně postižení
do 65 let, rodiny s dětmi mladšími 6
let, občané s rizikovým stylem života
nad 18 let, mládež ve věku 15 až 26
let). Uvedené skupiny byly stanoveny
s ohledem na jejich odlišnosti a specifické potřeby, které tímto průzkumem
byly konkrétněji prošetřeny, aby mohly
být následně využity pro stanovení
potřeby konkrétních sociálních služeb.
Významným kritériem průzkumu byla
i velikost obce, ve které dotazovaný
občan žije. Průzkum potřeb je jedním
ze stěžejních materiálů pro plánování
sociálních služeb na obcích a v návaznosti i pro tvorbu Strategického plánu
rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji.
Do analýzy sebraných dat vstoupilo
v celém kraji 7319 vyplněných dotazníků, z toho 523 z regionu Broumovsko.
Nejvíce zastoupenou skupinou jsou
senioři, kteří byli mezi oslovenými respondenty zastoupeni 31,2 %. Naopak
nejméně zastoupenými cílovou skupinou byli občané s rizikovým stylem
života starší 18 let, kteří představovali

4 %. Tato cílová skupina je však nejméně zastoupena i v celé
populaci, takže jejich prezentace ve výzkumném souboru je
naopak nejvyšší.
Závěry vyplývající z průzkumu:
Respondenti z řad seniorů nad 65 let nejvýrazněji vyjadřují potřebu věnovat se zálibám. Podobně často jsou
vnímány potřeby setkávat se s dalšími vrstevníky a konkrétní
požadavek na službu donášky oběda do domácnosti. Nejčastěji by se chtěli obracet o pomoc na vlastní rodinu, ale
lékař se stává rovněž výrazným potencionálním zdrojem
pomoci. Rodina se projevuje jako primární zdroj pomoci u
osob z malých obcí, mezi městskou populací seniorů se vyskytuje větší šíře možností pomoci, které dotazovaní uváděli
jako žádoucí a potřebné. Mezi hlavní bariéry v přístupu k
pomoci řadí senioři nedůvěru k cizím lidem a také nedostatek informací o tom, kterou pomoc by mohli využít. Senioři
nejvíce vyžadují dostupnost sociálních služeb přímo v místě
svého bydliště, což se projevuje obzvláště v případě městské
populace, přičemž více než polovina dotázaných je ochotna
platit za poskytované služby alespoň částečně ze svých zdrojů.
Tato ochota je nejvyšší u městského obyvatelstva.
Nejčastější potřebou zdravotně postižených je zajištění
kompenzačních pomůcek. Velmi malou potřebu však vidí
oslovení respondenti v pomoci při hledání zaměstnání a při
vzdělávání a přípravě na zaměstnání. Pomoc by nejčastěji
opět hledali v rodině a u lékaře. Naopak pomoc osobního
asistenta není oslovenými respondenty ve výrazné míře preferována. Množství bariér v přístupu k pomoci je u zdravotně postižených zmiňováno více než u jiných cílových skupin.
Ve velké míře poukazují dotazovaní respondenti na překážky v podobě stavebních bariér, ale také finanční překážky,
nedůvěru k cizím lidem a nedostatek informací. Necelá třetina respondentů uvádí, že je ochotna za službami dojíždět
mimo své bydliště, nejméně ochotné je opět městské obyvatelstvo. Polovina všech dotázaných je ochotna za služby
platit alespoň část jejich ceny ze svých prostředků.
V cílové skupině rodin s dětmi do 6 let nedochází k výrazné převaze určité konkrétní potřeby. Mezi potřeby, které
potřebují respondenti řešit „často“ se tak řadí zejména zajištění vhodné činnosti mimo domov, velká část rodin cítí
potřebu věnovat se zálibám a sportu. Rodiny s dětmi by
se nejčastěji obracely s prosbou o pomoc na širší rodinu,
důležitými zdroji pomoci se ale také stávají úřady a mateřské školy. Nejcitelnější bariéru v přístupu k pomoci vidí v
nedostatku informací. Jsou relativně nejochotnější dojíždět
za službami mimo své bydliště, ale většinu těchto odpovědí
uvádí dotazovaní občané z malých obcí. Naopak městské
obyvatelstvo je v této otázce oproti obyvatelstvu malých
obcí velmi vyhraněné a vyžaduje ze dvou třetin dostupnost
služeb přímo v místě bydliště.
Z hlediska potřeb se projevuje nejvyhraněněji skupina občanů s rizikovým stylem života nad 18 let, u nichž se většina
subjektivně vnímaných potřeb orientuje směrem ke zlepšení
finanční situace a k pomoci s nalezením zaměstnání. Jako
potencionální zdroj pomoci zde jako u jediné cílové skupiny
není na prvním místě rodina, ale známí a přátelé, tedy nejužší
sociální síť respondenta. Za hlavní překážky ve využití pomoci
je považován nedostatek finančních prostředků na jejich uhrazení. Relativně nejvíce je potřeba u této cílové skupiny počítat
s nedůvěrou k cizím osobám jakožto bariérou využití pomoci.
Respondenti z této cílové skupiny vyjádřili relativně nejvyšší
míru ochoty dojíždět za službami až do krajského města.
V otázce ochoty platit za služby pak patří k nejsilnějším zastáncům názoru, že by služby měly být zcela zdarma.
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U skupiny etnických a národnostních menšin se projevuje jako nejsilnější potřeba pomoci se získáním zaměstnání.
Naopak není jako závažný problém pociťována otázka
schopnosti domluvit se v češtině a související otázka potřeby tlumočení při jednání s institucemi. Poměrně výrazná
však může být do budoucna potřeba doučování dětí a pomoc s jejich přípravou do školy. O pomoc by se nejčastěji
obraceli opět na rodinu, ale podobně výrazným zdrojem
pomoci jsou úřady (poradce pro národnostní menšiny).
Hlavní překážky ve využívání pomoci spatřují dotázaní ve
finanční situaci a také v nedostatku informací. Ochota
dojíždět za službou nijak nevybočuje z průměru u ostatních
cílových skupin, jsou však poměrně vysoké rozdíly v názorech městského obyvatelstva a obyvatelstva malých obcí.
Naopak v otázce ochoty za služby platit patří k výraznějším
zastáncům myšlenky, že služby by měly být zcela zdarma.
Skupina mládeže do 26 let vykazuje velkou šíři a nejednostrannost potřeb. Převažují však problémy spojené s komunikací, tedy potřeba možnosti svěřit se někomu se svými
problémy. Mládež rovněž silně pociťuje potřebu věnovat se
zálibám a koníčkům. Jako primární zdroj pomoci figuruje
s převahou rodina a další blízké osoby (také spolužáci).
Jako zdroj pomoci zde figuruje také internet. Hlavní bariéry
jsou spatřovány v nedostatku informací a v nedůvěře k cizím
lidem. Mládež do 26 let se jeví z hlediska ochoty za službami
dojíždět jako nejmobilnější, pouze třetina respondentů vyžaduje dostupnost služeb v místě bydliště. V otázce ochoty
platit za služby však nelze vysledovat výrazný generační posun vůči generaci současných rodičů s dětmi. Zřetelně vyšší
ochota za služby platit je až ve srovnání s generací jejich
prarodičů.
Celkově lze říci, že většina dotazovaných skupin respondentů pociťuje bariéry v přístupu k pomoci především
z důvodu nedostatku informací. Významné procento respondentů v cílových skupinách považuje za bariéru i nedůvěru k cizím lidem a obavy ze ztráty soukromí. Průzkum
potvrzuje i některá známá fakta o informačních kanálech,
například, že cílová skupina seniorů nad 65 let má velké rezervy ve využívání moderních informačních nástrojů (internet) a spoléhá se především na osobní kontakt s pracovníky
městských a obecních úřadů. Podobně však na tom jsou i
etnické a národnostní menšiny a skupina osob s rizikovým
stylem života. Mladé rodiny s dětmi do 6 let a mládež do 26
let se v těchto charakteristikách již výrazně liší. U všech skupin se projevuje relativně vysoké zastoupení informačních
brožur a letáků rozdávaných do poštovních schránek jako
pravidelně využívaný zdroj informací. Podobně důležitým
zdrojem informací je pro všechny cílové skupiny obecní
zpravodaj a regionální noviny. Z toho důvodu je nutno mít
na zřeteli stále přetrvávající potřebu tištěných médií, která
se dostanou lidem „až do ruky“, přestože míra využívání
elektronických médií stoupá.
Za celý Královéhradecký kraj vznikl velice rozsáhlý materiál se zajímavou analýzou výsledků dotazníkového šetření,
který je k dispozici i ke stažení na webových stránkách Města Broumova (www.broumov-mesto.cz – Komunitní plánování). Zde je zveřejněn i statistický výtah výsledků šetření za
region Broumovsko. Pro zájemce, kteří nemají přístup k internetu, jsou oba dokumenty s ohledem na jejich rozsáhlost
k nahlédnutí, případně k individuálnímu vyžádání u pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Broumov
(Ing. Miloš Andrš, Jana Jansová).
Ing. Miloš Andrš, vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví
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Poděkování

Jménem pana ředitele Mgr. P. Košňara děkují všichni
žáci ze základní školy v Kladské ulici za pouťové atrakce,
které jim byly v Broumově dne 27. 6. 2007 poskytnuty zcela
zdarma. Žáci naší školy se povozili na kolotočích, houpali
na houpačkách, vydováděli se v cirkuse a klouzali na velké
skluzavce.
Jitka Scholzová

Poděkování SPOZu

Děkuji SPOZu za milý dárek s blahopřáním k mým 80.
narozeninám, který mi předala paní Hejnová.
Irena Ježková
Rád bych touto cestou poděkoval za blahopřání a dárkový balíček k mým 70. narozeninám, který mi jménem SPOZu
předala paní Buchtová. Tato milá pozornost mne velice potěšila.
Miroslav Lánský
Děkuji SPOZu za hezký dárek a blahopřání, které mně
osobně předala paní Renata Burdychová k mým sedmdesátým narozeninám. Velmi mě tato pozornost potěšila.
Jindřich Ther

Poděkování sestřičkám

Děkuji sestřičkám z domova důchodců „Naděje“ v Broumově, za péči o mého manžela Václava Ježka v jeho těžké
nemoci.
Manželka s rodinou
Děkuji Sdružení zdravotně postižených za účast na rozloučení s mým manželem Václavem Ježkem.
Manželka

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

si Vás dovoluje v sobotu 25. srpna 2007
pozvat na podzimní sešlost na téma

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

Host květinové sešlosti:
Jitka Klestilová-Remarová
Květiny Kamélie
České Budějovice

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)
e–mail: edaagentura@tiscali.cz
internet: www.edabroumov.cz

KRONIKA

„Dítě je láska, jež se stala viditelnou.“
V sobotu 30. června jsme přivítali nové občánky:
Ondřeje Čejchana
Dominika Tlapáka
Jakuba Vajsara
Emílii Vaníčkovou
Barboru Koblasovou
Elišku Machkovou
Adélu Vosikovou
Erika Hrůšu
Jakuba Šrytra
Davida Alexandra Talu
Adélu Cagáňovou
Rodičům přejeme, aby ze svých dětí měli vždy jen radost,
a dětem, aby vyrůstaly ve zdraví a pohodové rodině.
„Chceš-li být milován, tedy miluj.“
V letních dnech uzavřeli manželství snoubenci:
Klára Metelková a Martin Sloupenský
Veronika Vítková a Jiří Chludil
Jana Dufková a Lukáš Malý
Adéla Horažďovská a Ladislav Buchta
Diana Dlouhá a Zdeněk Mareš
Blahopřejeme a přejeme hezký vztah, ve kterém se
můžete spolehnou jeden na druhého.
Rozloučili jsme se s:
Ladislavem Zounarem
Terezií Chaloupkovou
Marií Ptáčkovou
Za SPOZ: N. Burdychová – matrikářka

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE V BROUMOVĚ

V současné době pracuje na VPP (veřejně prospěšných
pracích) sedmnáct nezaměstnaných.
Ke dni 4. 7. odpracovali tři měsíce (63 pracovních dní).
Mimo úklidu města, městského lesa, vyklízení sklepů a půd,
odklízení černých skládek a vydláždění chodníků (o kterých
jsem již psal) se podíleli na výkopech pro kabelizaci mezi
ULITOU a budovou III. MěÚ v délce 220 m. Vydláždili
chodník u ZŠ Komenského (jeho druhou část dokončí po
slehnutí výkopů), předláždili chodníky okolo budovy ULITY,
u pavilonu ve Schrollově parku, autobusovou zastávku u
bývalé slévárny v Olivětíně, autobusovou zastávku u prodejny stavebnin v Soukenické ulici a 9. 7. zahájili rekonstrukci
a nové zadláždění chodníku u bývalé ZJ Veby v Olivětíně.
Mimo tyto akce se podílejí na opravách nebytových prostor v ulici na Příkopech (po bývalé sběrně čistírny), které
budou sloužit jako zázemí pro VPP v letošním roce i dalších
létech.
Připravuje se oprava chodníku u prodejny Verner na
křižovatce u Dolní brány, dále rekonstrukce a nová dlažba
chodníku v Soukenické ulici (od bývalé ubytovny pro Kubánce až po vjezd do firmy Z TRADE), vydláždění chodníku
u autoservisu Špreňar, přibližně 100 m chodníku v Lidické
ulici a další akce. V plánu VPP je i vybudování ploch pro dvě
autobusové zastávky v Benešově a dvě zastávky v Rožmitále.
Úspěšně pokračuje spolupráce s technickými službami,
jejichž pracovníci zajišťují odvoz vykopaného materiálu
a zásobují VPP novými obrubníky, dlažebními kostkami,
prosívkou, cementem apod. Poskytují i kompresor se sbíječkou, případně další techniku. Pracovníci technických
služeb navíc sami rekonstruují chodník v ulici Na Pláni na
Křinickém sídlišti.
Všechny akce se prozatím daří realizovat podle plánu. Je
to především zásluhou pana Arnošta Obsta, který kolektiv
VPP řídí. Velmi oceňuji jeho aktivitu, zaujetí a organizační
schopnosti. Pan Obst na „svoji“ partu nedá dopustit. Každé pondělí probíhají v kanceláři místostarosty společné
porady (vedení VPP, Technických služeb, Správy majetku
města, investičního odboru města), na kterých jsou řešeny
vzniklé problémy a určován další postup pro činnost VPP.
Největší nesnáze prozatím působí počasí (příspěvek je psán
12. 7.), ale i to se snad umoudří. Jsem přesvědčen o tom, že
pracovníci VPP i Technické služby v příštích měsících svou
prací výrazně přispějí ke zlepšení vzhledu našeho města
i spokojenosti občanů.
Lubomír Franc, místostarosta města

přijme do pracovního poměru
zaměstnance těchto funkcí a profesí:

konstruktér

– vzdělání US strojního zaměření s maturitou
– znalost práce s PC - AUTOCAD

soustružník

– vyučení ve strojírenském oboru
Broumovské strojírny Hynčice, a. s. Hynčice
u Broumova, 549 83 Meziměstí 3, tel. 491 405 537
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Běh Emericha Ratha – IV. ročník

Opět po roce, druhou sobotu v měsíci, 9. 6., každý, kdo
prošel dopoledne Schrollovým parkem u městského úřadu,
měl možnost uvidět nebo dokonce ti smělejší zúčastnit se
zajímavého běžeckého závodu.
Již po čtvrté zde Radek Kolář a jeho přátelé za podpory
města a sponzorů uspořádali běžecký závod na paměť neprávem zapomenutého broumovského rodáka, sportovce
a nositele ocenění fair-play - Emericha Ratha. Tento olympionik se věnoval snad všem možným sportům. Výčet by byl
příliš dlouhý, ale na tomto seznamu by rozhodně nechyběl
běh, a to jak klasický, tak i do vrchu. A tak snad není pochyb, že když se hledal název pro tento běh, dostal právem
jeho jméno.
V tomto čtvrtém ročníku si své síly vyzkoušelo na různých
tratích po stěrkových cestičkách parku celkem 78 nadšenců,
z nich osmnácti byl park malý, a tak se v hlavním závodě
vydali na desetikilometrový běh do blízkého broumovského
Ráje.
Běh Emericha Ratha není jen během pro vrcholové závodníky. Zapsat se na startovní listinu může každý, svou běžeckou vytrvalost si mohou změřit odvážlivci ze všech věkových
skupin.
I letos si svou první závodní rovinku za povzbuzování
rodičů odběhli začínající běžci. Nejmladším účastníkem byl
v chlapecké kategorie tříletý Tomáš Kollert, zatímco mezi
dívkami ve věku od jednoho roku do pěti let závodila nejmladší běžkyně Barborka Flousková. Tato kategorie patří
mezi nejvděčnější. Malí závodníci se ve svém usilovném snažení vyrovnají dospělým.
Již odpočátku bylo záměrem Běhu Emericha Ratha dát
možnost vyniknout a podpořit mladé talenty a na účasti
letošního ročníku bylo poznat, že mladí běžci se rádi závodu
účastní. V žákovských i dorosteneckých kategoriích se již
čtvrtým rokem setkáváme se jmény pravidelných účastníků:
Eliška Hamáčková (rok narození 2000; 2004 – 4. místo,
ročník 2005 – 1. místo, 2006 – 1. místo, 2007 – 2. místo),
Klára Machková (rok narození 2000; 2006 – 2. místo, 2007
– 1. místo), Valentina Ringelová (rok narození 1998; 2005
– 2. místo, 2006 – 2. místo, 2007 – 1. místo), Jan Rusín
(rok narození 2000; 2006 – 7. místo, 2007 – 1. místo), Miroslav Peška (Spartak Police, rok narození 1998; 2006 – 2.
místo, 2007 – 2. místo), Martina Grunerová (LK Broumov,
rok narození 1993; 2006 – 2. místo, 2007 – 1. místo), Jana
Grunerová (LK Broumov, rok narození 1995; 2006 – 2.
místo, 2007 – 2. místo), Zuzka Kolářová (Spartak Police,
rok narození 1994; 2004 – 1. místo, 2005 – 1. místo, 2006
– 1. místo, 2007 – 3. místo), Jan Truhlář (Spartak Police,
rok narození 1995; 2005 – 1. místo, 2006 – 1. místo, 2007
– 2. místo), Kryštov Kratochvíl (Spartak Police, rok narození
1993; 2005 – 2. místo, 2006 – 1. místo, 2007 – 1. místo).
Jejich úspěchy jsou příslibem pro běžecký sport kraje pod
broumovskými skalami.
Hlavní závod dospělých stejně jako v přechozích ročnících
se pořádá na lesních a polních cestách v přilehlé oblasti
broumovského Ráje. Běžci překonávali několik stoupání
a na závěr je čekal dlouhý pozvolný seběh. Cíl byl podobně
jako start ve Schrollově parku.
Ani délka se nezměnila. Ženy běžely na tradičně zkrácené
trati 6200 m. První do cíle doběhla Lenka Wiesnerová ze
Spartaku Police a svým časem 30:34 zlepšila rekord tratě
o 2 minuty a 40 sekund.
Muže čekalo 10 km. Soupeřili mezi sebou ve čtyřech věkových kategoriích. Celkovým vítězem pro letošní rok a vítězem

v mužské kategorii od 18 do 40 let se stal s časem 40:30,00
polický vytrvalec a organizátor Běhu na Hvězdu Jaroslav Mazač z oddílu Maratonstav Úpice, který je věrným účastníkem
Běhu Emericha Ratha (2005 – 2. místo, 2006 – 1. místo,
2007 – 1. místo), přesto se mu zatím nepodařilo překonat
rekord tratě 37:07,80, který v roce 2005 vytvořil Miroslav
Holub. Na to, jestli dostane natrvalo putovní pohár si také
bude muset počkat rok. Za tři vítězství po sobě si pak bude
moci odnést tuto drahocennou trofej do sbírky.
O druhém místě se dá říct, že tradičně patří Radku Kolářovi. Kromě roku 2005, kdy se závodu neúčasnil, pravidelně
vystupuje na tento stupínek. Letos doběhl s časem 42:05.
Třetím nejlepším běžcem s časem 42:34 v této kategorii se
stal Marek Kincl z BKL Machov.
Naopak obdivuhodného výkonu ve věku 63 let na desetikilometrové trati dosáhl vítěz nejstarší skupiny, Antonín
Pohl ze Spartaku Police nad Metují, který doběhl do cíle
v čase 55:21, jež by mu mohl závidět i kdejaký dvacátník.
V dalších mužských kategoriích doběhli s nejlepším časem
Luděk Zelený z AC Náchod (44:08), ve skupině 41–50 let,
a Zdeněk Kučera z AC Náchod (46:09), který závodil mezi
vytrvalci 51–60 let.
Účast pravidelných běžců
i kladné ohlasy z předchozích ročníků ukazují, že
tato sportovní akce si našla
své místo ve společenském
životě v kraji pod skalami.
Nebývalý zájem zvláště těch
nejmenších pořadatele těší
a je pro ně obrovskou motivací pro pořádání dalších
ročníků.
Příjemné
prostředí
si
chválí i zkušení běžci, kteří
nejenom na závody jezdí,
ale vozí i svoje děti.
Díky patří i všem dobrovolníkům ze spolupořádajících organizací – ASPV ze Slovanu Broumov, domu dětí
a mládeže ULITA, SBU – orientační sporty Broumov a všem
dalším pomocníkům.
Děkujeme městu Broumov, které již čtvrtým rokem tuto
akci podporuje. Poděkování patří i stálým sponzorům, díky
jejich přispění se tato akce stává tradicí.
Sponzoři: STEF recycling, Hobra Školník, VEBA textilní
závody, a.s., Primátor Náchod, PEL-MEL, Lutoma, LoMa
Sport , Občanské sdružení Stěnavan.
Jménem pořadatelů mi nezbývá než poblahopřát vítězům
a pozvat vás na další, již 5. ročník Běhu Emericha Ratha,
člověka, který v životě i ve sportě hrál fair-play.
Přemek Hromádko, SBU – orientační sporty Broumov

Ze života

Požární stanice Broumov
Přehled zásahů, ke kterým v době od
16. 6. 2007 do 15. 7. 2007 vyjížděla jednotka příslušníků HZS Královéhradeckého kraje – Požární stanice Broumov
•20. 6. Police nad Metují, Hony – vyhledání zraněné osoby,
pomoc při ošetření ZZS, zajištění prostoru pro přílet vrtulníku LZS, transport zraněné a předání do vrtulníku LZS.
•21. 6. Broumov, Nové Město – požár stromu v parku „Álejka”, spolupráce s Policií ČR a odborem ŽP MÚ Broumov.
•25. 6. Broumov, ul. Vančurova – kouř za zadní části podvozku autobusu, ochlazování brzdového systému.
•26. 6. Teplice nad Metují – technická pomoc, odstranění
stromu spadlého na vozovku.
•29. 6. Meziměstí, Jiráskova čtvrť – požár zahradní chatky,
spolupráce s JSDH Meziměstí, JSDH Broumov a Policií ČR.
•29. 6. Broumov, ul. U Větrolamu – technická pomoc, odstranění vodovodní havárie.
•5. 7. Vernéřovice – technická pomoc, odstranění spadlého
stromu na vozovku.
•5. 7. Teplice nad Metují, skály – vyproštění uvízlého koně z
rokle ve skalách.
•9. 7. Broumov, Olivětín – technická pomoc, identifikace
sudu s neznámou nebezpečnou látkou.
•9. 7. Meziměstí – technická pomoc, otevření bytu s nemohoucí osobou, spolupráce s Policí ČR a ZZS.
•9. 7. Hejtmánkovice – odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu, jedna osoba zraněna, spolupráce
s ostatními složkami IZS.
•10. 7. Teplice nad Metují, ul. Jiráskova – dopravní nehoda,
střet dvou osobních vozidel se zraněním, jednotka spolupracovala s Policí ČR a ZZS.
•11. 7. Broumov, ul. Klášterní – transport pacienta do vozidla ZZS.
•11. 7. Adršpach – technická pomoc, čerpání vody ze sklepních prostor, spolupráce s JSDH Adršpach.
•11. 7. Jetřichov – technická pomoc, monitoring úniku silážních šťáv, spolupráce s odborem ŽP MÚ Broumov.
•13. 7. Hynčice – dopravní nehoda dvou osobních automobilů, dvě osoby zraněny, spolupráce s IZS.
•14. 7. Martínkovice – odstranění následků dopravní nehody
nákladního automobilu a motocyklu, spolupráce s Policií ČR.
•15. 7. Broumov – technická pomoc, transport pacienta do
vozidla ZZS.
•15. 7. Otovice – dopravní nehoda, náraz osobního automobilu do sloupu vysokého napětí, jedna osoba zraněna,
spolupráce se složkami IZS a pracovníky ČEZ
Por. Bc. Lukáš Plachta, velitel požární stanice Broumov

Informace Městské policie
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Poděkování

Městská policie by touto cestou chtěla poděkovat všem,
kterým není dění na Broumovsku lhostejné. Díky Vám bylo
možno odhalit i pachatele různých trestných činů, v poslední době např. loupežného přepadení.
Děkujeme.

Dovolená

Chtěli bychom upozornit Vás všechny, kteří odjíždíte na
dovolenou: požádejte sousedy, aby Vám vybírali poštovní
schránky, jsou totiž prvním upozorněním Vaší nepřítomnosti. Mohlo by Vás čekat při návratu nemilé překvapení.

Více ohleduplnosti

Více ohleduplnosti by neškodilo návštěvníkům provozoven s pracovní dobou, převážně v nočních hodinách
a převážně v centru města. Proč musí Městská policie, nebo
Policie ČR. řešit Vaše přestupky proti veřejnému pořádku
téměř každou sobotu? Víme, že je léto, že se chcete bavit,
ale bavte se tak, aby jste nerušili ty, kteří s Vámi nemohou
sdílet Vaši ranní hlasitou, alkoholem umocněnou „dobrou
náladu“.
Zároveň bychom chtěli požádat ty z Vás, kteří nám voláte
z důvodu akcí např. na dětském hřišti, fotbalovém hřišti TJ
Slovan Broumov a podobně, že jste rušeni hudební produkcí linoucí se z uvedených prostorů – buďte tolerantní,
jindy se podobné akce uskutečnit nedají a jedná se většinou
o povolené akce s určenou dobou ukončení, která nemusí
být vždy 22.oo. hodinou.
Za MP str. Jan Šrytr

www.broumov-mesto.cz/mpolicie
broumovský
zpravodaj
Zprávičky z útulku

chcete mě?

chcete mě?

Začátek prázdnin jako by pomohl i osazenstvu v broumovském útulku. Tři psi byli odvezeni do útulku v Pardubicích, kde je mnohem větší šance získat pro některého
z nich nového majitele, pro tři další byla tato doba tou NEJ,
protože ho nalezli právě tady. A ti poslední tři čekají třeba
právě na Vás. Přijďte se na ně podívat do útulku na ČOV
v Broumově.
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školství

školství

Veselý den v přírodě

Dne 14. června 2007 pořádala Základní škola v Kladské
ulici v Broumově pro žáky VESELÝ DEN DĚTÍ V PŘÍRODĚ,
který se konal v Martínkovicích na chatě „POD KORUNOU“. Učitelé si pro děti připravili poutavé disciplíny,
ke kterým se i vkusně oblékli, aby svému stanovišti dodali
osobitý šarm. Např. paní učitelka D. Sokolová měla kostým
malíře, pan učitel J. Souček se převlékl za botanika, zástupce školy I. Feistauer si
oblékl vojenskou uniformu, vzhledem k tomu,
že na jeho stanovišti děti
střílely na terč ze vzduchovky. Všechny čekalo
úsměvné
překvapení
v podobě lesního muže,
který čas od času vystoupil z úkrytu křoví a strašil
děti, někteří kolegové
nepoznali, že se v převleku skrývá pan ředitel
P. Košňar. V průběhu
akce si děti opékaly párky. K slané dobrotě dostaly i dárek, sladký balíček plný dobrot. Na závěr pro úsměvné
zakončení se učitelé a děti přetahovali lanem. Žáci se ukázali jako silnější, neboť učitelský sbor hravě přetáhli. Všichni
se vraceli do školy plní pěkných dojmů a v dobré náladě.
Ráda bych na závěr jménem pedagogické asistentky, garantu akce paní Z. Lamkové poděkovala panu Z. Vackovi
(z restaurace Střelnice), který věnoval peněžní dar 600 Kč
na sladký balíček pro děti.
Jitka Scholzová

lépe než pouhým zapsáním do sešitu. A užily si ji také.
Paní učitelky – klobouk dolů. Vím, co představení dalo
příprav a hodin, kdy jste přemýšlely, jak nejlépe do toho.
Jak přesvědčit téměř padesátku neherců, aby se zapojili.
A povedlo se.
Takže děkuji tímto paní učitelce
Aleně Milošové
a Miluši Schejbalové za krásný
výsledek.
Snad
mohu mluvit i za
přítomné rodiče.
Ti přímo zářili,
když se objevili
jejich drobečkové. Nevím, jestli si uvědomili, že takováto výuka je na našich
školách pořád trochu nadstandard. Příště – věřím, že zase
nějaké představení bude – se nebojte jít do divadla, prostředí je tam slavnostnější a výsledek ještě umocní.
Fakt – byli jste dobří!
Dagmar Židová, uč. ZŠ Hradební

Týden v přírodě

Ve dnech 28. 5. – 1. 6. 2007 jsme se s kvartou Gymnázia v Broumově zúčastnili pětidenního aktivního pobytu
v přírodě s názvem „Týden ekologické výchovy aneb poznej
a chraň přírodu“.

Vlastivěda trochu jinak

Kdo z nás by se nechtěl alespoň na okamžik octnout v době Karla IV. nebo na místě Oldřicha a Boženy? A co takhle
v péči lazebnice Zuzany? No, Janem Husem bych nemusela
být a ani pověstným Daliborem. A to jsem nevyjmenovala
všechny dějinné události, které jsem mohla vidět na představení čtvrtých tříd ZŠ Hradební před koncem školního
roku. Děti se lepšily představení od představení, byly moc
šikovné a v celém představení byla spousta pěkných divadelních nápadů. Určitě si historii vryjí do paměti daleko

V průběhu tohoto týdne jsme se seznámili s živou i neživou přírodou Broumovska, provedli jsme odběry vzorků
vody z místních rybníků, Stěnavy i Liščího a Křinického potoka, věnovali jsme se i určování živočichů, kteří žijí v těchto
vodách. Kromě toho jsme si zopakovali znalosti z geologie
a geomorfologie.
Týden, který jsme strávili zkoumáním přírody v Broumovských stěnách a Javořích horách jsme zakončili krátkým
pobytem ve Studené vodě. Během výletu na Korunu se nám
poštěstilo pozorovat dalekohledem i vzácného sokola stěhovavého s mláďaty.
Tento program, který se uskutečnil i díky grantové finanční podpoře Královéhradeckého kraje, byl příjemným zpestřením výuky na konci školního roku.
Klára Vašáková, kvarta – Gymnázium v Broumově
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Z činnosti ZUŠ Broumov
březen – červen 2007

Od měsíce března měl letos napilno především výtvarný obor. Vystavované práce žáků výtvarného oboru ZUŠ
p. učitelky Renaty Šrůtkové měly velký ohlas v Nowé Rudě
v Polsku. Výstava se zde uskutečnila 2. března v místním
kulturním domě.
•10. března vystoupily žákyně tanečního a pěveckého oddělení v Hynčicích na oslavě MDŽ. Přítomné ženy z partnerského polského města byly vystoupením naší ZUŠ nadšeny.
•13. března se konala konference k projektu „Pat Mat“
v Nové Rudě a to za přítomnosti starosty Nové Rudy a dalších zástupců polské kultury a také ředitele ZUŠ Broumov
p. Vogela a zástupkyně ředitele p. Meierové.
•15. března recitovali žáci literárně dramatického oddělení
na okresní soutěži v Náchodě. Tereza Vodňanská obdržela první místo ve své kategorii a reprezentovala naši ZUŠ
v krajském kole. Zajisté je to velká zásluha p. uč. Rainové,
která tento obor vede. O tento obor, který byl v letošním
školním roce otevřen, je velký zájem.
•27. března se uskutečnil tradiční jarní koncert našich žáků
na Staré radnici. Dopoledne byl tento koncert určen žákům
místních základních škol.
•20. března se konalo krajské kolo soutěže ZUŠ – obor komorní hra v Jičíně. Zúčastnily se dva soubory – Barokní trio
a Barokní flétnový kvintet. Barokní trio získalo ve své kategorii 2. místo, Barokní kvintet pak ve své kategorii 3. místo.
Účastníci soutěže zažili nevšední zážitky zejména večer, kdy
obě auta nezávisle na sobě různě zapadla do sněhu během
„jarní sněhové kalamity“, která soutěžící neplánovaně zaskočila během návratu domů.
•2. 4. 07 se v rámci polského kulturního projektu konala
vernisáž a výstava výtvarného oboru p. učitelky Šrůtkové
v Nové Rudě. Na vernisáži se spolupodílel Broumovský barokní flétnový kvintet pod vedením ředitele ZUŠ R.Vogela.
•4. 4. 07 – se uskutečnil překrásný velikonoční koncert
v kostele sv. Václava žáků a souborů ZUŠ a pěveckého
sboru Stěnavan, který hojně navštívený koncert důstojně
zakončil.
•5. 4. 07 – bylo realizováno vystoupení pěv. sboru, tanečního oboru ZUŠ a jeho mažoretkového studia Vivace,
žesťového kvintetu a flétnového souboru na broumovském
náměstí pro Náchodský deník.
•12. 4. 07 – vystoupilo žesťové kvinteto ZUŠ p. uč. Přibyla
při příležitosti návštěvy prezidenta V. Klause v našem městě.
•24. 4. 07 – zrealizovala ZUŠ koncert ke Dni matek v Meziměstí v divadle. Dopoledne nejprve formou výchovných
koncertů pro žáky ZŠ Meziměstí, v 18 hodin potom pro
veřejnost.
•25. 4. 07 – se konal koncert učitelů ke Dni matek v sále
Staré radnice v 18 hodin. Dopoledne se účinkovalo opět
i pro ZŠ.
•7. 5. 07 – TO naší ZUŠ vystoupilo na majálesu místního
gymnázia – od 11hodin na Dětském hřišti.
•15. 5. 07 – proběhl na broumovské ZUŠ „Den otevřených
dveří“ od 14 do 17 hodin.
•29. 5. 07 – Představili vrchol své celoroční práce žáci a učitelé na závěrečném koncertě ZUŠ v sále Střelnice dopoledne
pro broumovské ZŠ a MŠ v 18 hodin pro veřejnost.
•4. 6. 07 – proběhla slavnostní vernisáž výstavy výtvarného
oboru p. učitelky Šrůtkové – v sále Staré radnice v 16 hodin.

Návštěvníci mohli zhlédnout překrásné a zajímavé výtvarné
zpodobnění nejrůznějších kaktusů, sukulentů a jejich detailů
provedených v nejrůznějších výtvarných technikách. Na vernisáži se spolupodílel Broumovský barokní flétnový kvintet
pod vedením ředitele ZUŠ R. Vogela a pěvecké oddělení
spolu s p. učitelkou Mgr. Romanou Roškovou.
•14. 6. 07 v sále ZUŠ se konal absolventský koncert. Na koncertě úspěšně absolvovali tito žáci: Dominik Šikut – klavír a
eufonium (tenor), Vojtěch Král – klarinet, Jakub Jakubec – klarinet, Zdena Fulková – zpěv, Jaroslav Kejzlar – klavír, Martin
Kubeček – klavír, Ivana Hofmanová – klavír, Andrea Stillerová
– klavír a Jaromír Nyklíček za výtvarný obor. Jaromír Náklíček
vykonal úspěšně příjmací zkoušku na VŠ – Dizajnu v Brně.
•9. 6. 07 na zahájení kulturní akce VINUMETCETERA
v broumovském klášteře se podílela také ZUŠ Broumov.
Postupně vystupovaly Broumovský flétnový barokní kvintet,
klarinetový kvartet, folklorní soubor a muzikálové studio.
•17. 6. 07 v neděli vystoupily žesťové kvinteto ZUŠ p. uč.
Přibyla, klarinetový kvartet, taneční obor p. u. Ogriščenkové
a muzikálové studio na stadionu v Nové Rudě-Slupci.
•18. 6. 07 to byl ještě poslední žákovský koncert v invertním
sále školy.
•20.–21. 6. 07 – probíhala závěrečná vystoupení tanečního
oboru v divadle.
•21. 6. 07 – uspořádala ZUŠ Broumov koncert pěveckého
sboru Stěnavan a folklorního souboru pro občany z partnerského města Forcheim v sále Staré radnice.
•23. 6. 07 – vystoupil folklorní soubor a mažoretky ZUŠ
v Hejtmánkovicích na 130. výročí založení hasičského dobrovolného sboru.
•24. 6. 07 – odjela celá ZUŠ na pozvání občanského sdružení Babičino údolí 2006 do Ratibořic. Zde celý den vystupovali žáci a soubory ZUŠ. Hudební obor reprezentovaly:
klarinetový kvartet, barokní flétnový kvintet, pěvecký sbor,
folklorní soubor s muzikou a muzikálové studio. Žáci literárně dramatického oboru sehráli pohádku a úspěšně
recitovali. Taneční obor se působivě představil vystoupením
folklorního souboru a mažoretkového studia p. u. Heleny
Ogriščenkové.
Poděkování patří především rodičům našich žáků. Ti
nejenže své děti na vystoupení přivezli, ale někteří se bezprostředně na chodu celé akce podíleli. Poděkování patří
paní Beátě Hovorkové, MUDr. Luboši Hovorkovi, Světlaně
Potočkové, Ritě Valešové, Petře Hrdé, Heleně Tomášové.
•29. 6. 07 – proběhnuvší výstava výtvarného oboru v sále
Staré radnice plynule vyústila do společné výstavy „broumovských kaktusářů“. Vznikla tak ojedinělá a fantastická
společná výstava živých kaktusů a sukulentů s jejich výtvarným ztvárněním bohatou výtvarnou technikou žáků ZUŠ.
•30. 6. 07. – vystoupil taneční obor na broumovské pouti
s působivými choreografiemi p. u. Heleny Ogriščenkové.
Vedení ZUŠ Broumov na závěr děkuje především městu
Broumovu za veškerou podporu své činnosti a spolupráci.
Dík patří také všem sponzorům, partnerům, SRPŠ a sdělovacím prostředkům. Dále pak za úspěšnou spolupráci okolním obcím, základním a mateřským školám.
Ředitelství ZUŠ Broumov přeje všem rodičům, žákům vydařenou dovolenou a prázdniny.
Zahájení výuky v novém školním roce proběhne slavnostně v pondělí 3. září 2007 ve 13 hodin.
První týden bude probíhat ještě dodatečný zápis žáků do
přípravné hudební výchovy a ostatních oborů ZUŠ Broumov.
Rudolf Vogel, ředitel
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Francie - LOURDY

Francouzské městečko Lourdes – česky Lurdy – leží na severním úpatí Pyrenejí na říčce Gave de Pau. Po většinu roku
ospalé městečko má stálých pouze necelých 17 tisíc obyvatel. Vše se změní v letních měsících. Lurdy patří k největším
poutním místům křesťanského světa. Ubytovací kapacita je
v době konání náboženských poutí třetí největší ve Francii,
hned po Paříži a Nice. Kromě 1,5 milionu poutníků navštíví
městečko také téměř 2,5 milionu turistů.

Chudé dívce Bernadettě Soubirousové se v malé jeskyni v
době mezi 11. 2. a 16. 7. 1858 zjevila celkem osmnáctkrát
Panna Maria. Po 9. zjevení vytryskl v jeskyni pramen, jehož
voda vyvolala brzy nato první zázračné uzdravení. Církev zázraky uznala v 60. letech 19. století a od té doby mnoho lidí
tvrdí, že je voda uzdravila. Kolem pramene postupně vyrostlo náboženské městečko plné chrámů, kostelů a útulků.

Panně Marii můžete zapálit malou svíčku, ale i tyto velké
svíce v hodnotě několika stovek eur. Svíčky zapalují i lidé,
kterým pomohla zdejší léčivá voda. Bernadetta byla prohlášena za blahoslavenou v roce 1925 a za svatou v roce 1933.
Církev komisionálně zkoumá náhlá uzdravení, z 1500 ohlášených náhlých uzdravení bylo zatím uznáno 164 případů
za přirozeně nevysvětlitelné.

Zvláštností Lurd mezi katolickými poutními místy je
mimořádně vysoký počet nemocných, kteří doufají ve své
uzdravení. Na 50 tisíc nemocných ročně je hospitalizováno v místě, několik set tisíc nemocných vyhledává koupele
v pramenité vodě, které věřící přisuzují zázračné léčivé účinky. Dnes je v Lurdech také několik moderních nemocnic,
kde se nemocní léčí pomocí moderních fyzioterapeutických
metod pod dohledem špičkových lékařů.

Vozíčkářům slouží i zvláštní pruh na silnici. Lurdy to ale
nejsou jen věřící a nemocí toužící po uzdravení. Lurdy to
je i Horní bazilika postavená roku 1889 ve stylu 13. století
– deset let po smrti Bernadetty. Lurdy to je i sousední Růžencová bazilika postavená ve stylu románsko-byzantském.
Lurdy to je i největší podzemní chrám na světě – v roce 1958
byla vysvěcena Bazilika Pia X. pro 20 tisíc věřících s impozantními rozměry – délka 201 metrů a šířka 81 metrů. Lurdy
to je i muzeum věnované Bernadettě, nedaleká lanovka
s vyhlídkou na Pyreneje či jeskyně Grotte du Loup s bohatou
krápníkovou výzdobou. Až pojedete k moři do Španělska,
tak si menší zajížďku do Lurd rozhodně udělejte.
Pro Broumovský zpravodaj Milan Kulhánek

www.broumov-mesto.cz
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ROMANE ČAVE

na hudebním festivalu v Plumlově

Již po dvanácté pořádalo Občanské sdružení Písničkou
ke slunci a Základní škola ve spolupráci s Dětským domovem v Prostějově Mezinárodní hudební festival pro děti
a mládež se zdravotním postižením.
V rámci grantu „Děti dětem VI.“ se počtvrté žáci naší
školy s hudebním programem tohoto festivalu s úspěchem
zúčastnily.
Díky finanční podpoře Královéhradeckého kraje a města
Broumova se mohla tentokrát škola prezentovat vlastními
hudebními nástroji, které byly pořízeny rovněž díky podpoře již zmíněných dárců v předcházejícím programu Děti
dětem V.
Hudební skupina Romane čave (Romské děti) Základní
školy Kladská z Broumova (založena v roce 2006), vystoupila se svým pečlivě nastudovaným programem romských
písní.

Naši žáci měli jedinečnou příležitost vystupovat jako
předskokani známého pěveckého tria Maxi Turbulenc
a obohatit celou přehlídku něčím netradičním.
V doprovodném kulturním programu, moderovaném
Pavlem Svobodou vystupovali např. Michal David, Michael
Foret a další známé osobnosti.
Závěr festivalové přehlídky patřil jako každoročně velké
diskotéce, kde si společně zatancovaly děti ze všech koutů
naší republiky i ze zahraničí.
Hlavním cílem aktivní návštěvy na festivalu bylo odbourání bariér mezi dětmi z různých škol a různých etnik v oblasti kulturní a komunikativních dovedností a umožnit co
největšímu počtu dětí zažít úspěch a pocit radosti z toho,
že i děti zdravotně postižené dokáží připravit zábavný program.
Vzhledem ke kladnému ohlasu u dětí a četných přání se
zase za rok na Plumlov dostat, realizátoři projektu usuzují,
že byl přínos i cíl projektu Děti dětem splněn.
Ing. Ivo Feistauer, ZŠ Broumov, Kladská

Pronajmu slunný byt 4+1 v Polici nad Metují.

Nájemné 4000,- měs. + inkaso. Volný od září.
Dále v salonu pronajmu pracovní místo pro kadeřnici
(pro začínající možnost ručení), manikúru, pedikúru.
Informace na tel.: 776 371 831.
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Marnost, marnost, nic jen marnost

V létě tomu bylo deset let, co zkrachovala cestovní kancelář Travela. Třetí největší cestovní kancelář v republice.
Tehdy přišlo o své peníze i několik desítek lidí z Broumova
a okolí. Dnes, po deseti letech, nebylo ještě konkurzní řízení skončeno. Za těch deset let jsem napsal řadu dopisů
k soudu, na ministerstvo spravedlnosti, k ombudsmanovi
atd. Dočkal jsem se i odpovědí, ale tím vše skončilo. Požádal jsem i televizní stanice a přední české deníky, aby tuto
kauzu opět otevřely, není zájem, není to prý aktuální. To,
že bylo okradeno několik tisíc klientů, kteří měli zaplacenou
dovolenou, že po majiteli cestovní kanceláře ing. Breznenovi
zůstaly dluhy ve výši téměř 150 milionů korun, dnes nikoho
nezajímá. Jako obyčejný smrtelník nemáte téměř žádnou
šanci dostat zpět své peníze. O ty vlastně dnes již ani nejde.
Jde o princip. Jde o to, že zloděj zůstává nepotrestán, že nadále podniká v cestovním ruchu, že soudy nejsou schopny
případ dokončit. Pro dokreslení některé citace z korespondence v případu Travely:
4. 6. 1997 – Vážený pane, dovolte nám, abychom Vám
předem našeho dopisu poděkovali za skutečnost, že jste se
rozhodli prožít dovolenou s cestovní kanceláří Travela. Jsme
nuceni Vás informovat o opatřeních, která přijala cestovní
kancelář Travela v souvislosti s devalvačním vývojem koruny… Doplatek zájezdu 1508 Kč uhraďte, prosím, do 22. 6.
1997. Ing. Ivan Breznen, generální ředitel.
14. 7. 1997 - Podávám touto formou trestní oznámení na
ing. Ivana Breznena, ředitele Travely, a. s., Praha… Svým
jednáním mi pan Breznen způsobil škodu ve výši 31 662 Kč.
29. 9. 1997 – Na majetek dlužníka… se prohlašuje konkurz…
6. 10. 1997 – Přihlašuji se tímto ke konkurzu na a. s. Travela, Opletalova 27, 111 21 Praha l…
30. 8. 2000 – K Vaší žádosti ze dne 31. 5. 2000 Vám sdělujeme, že v týdnu od 29. 2. 2000 do 7. 3. 2000 se ve shora uvedené právní věci konalo přezkumné jednání, na kterém byla
vaše pohledávka zcela uznána správcem konkurzní podstaty
a nebyla popřena žádným z konkurzních věřitelů… V nejbližší době bude zpeněžována konkurzní podstata, na jejímž
výtěžku rovněž závisí míra uspokojení konkurzních věřitelů.
Iva Mazourková, Krajský obchodní soud v Praze.
28. 8. 2003 – Ministerstvo spravedlnosti sděluje, že Váš dopis ze dne 21. 8. 2003 se stížností na průtahy v konkurzním
řízení ve věci úpadce CK Travela, byl z důvodu příslušnosti
postoupen k vyřízení předsedovi Městského soudu v Praze.
Ředitel odboru organizace a dohledu Vladimír Šenkýř.
5. 9. 2003 – Na stav konkurzního řízení se můžete jako věřitel přihlášený do konkurzu průběžně informovat u věřitelského orgánu… K uspokojení věřitelů však může dojít teprve
po přezkumu všech přihlášených pohledávek, zpeněžení celé
konkurzní podstaty a skončení všech sporů, jež byly konkurzem vyvolány. S pozdravem Otakar Motejl, veřejný ochránce
práv.
5. 9. 2003 – ...protože průběh incidenčních sporů nemůže
vyřizující soudce jakkoli ovlivnit, nemohu shledat ani Vaši
stížnost na průtahy v řízení důvodnou… Jindřich Jablonický,
místopředseda Městského soudu v Praze.
25. 3. 2004 – …v trestní věci proti obviněným ing. Ivanu
Breznenovi, ing. Evě Měšťanové a ing. Pavlu Attlovi, stíhaným pro trestný čin podvodu mohou poškození uplatňovat

svá práva pouze prostřednictvím zmocněnce, kterého si zvolí… Pavel Sedláček, soudce, Obvodní soud pro Prahu 1.
8. 11. 2004 – …na podkladě vašeho trestního oznámení
z roku 1997 vám sděluji, že ve věci bylo zahájeno trestní
stíhání… pro trestný čin podvodu. Jiří Havel, policejní komisař.
5. 4. 2007 – … pokud se domníváte, že v předmětném konkursním řízení dochází k neodůvodněným průtahům, máte
možnost podat písemnou stížnost na průtahy k předsedovi
soudu… Otakar Motejl, veřejný ochránce práv.
14. 5. 2007 – …závěrem musím konstatovat, že doba trvání tohoto konkursního řízení je přiměřená rozsahu. Vaši
stížnost jsem neshledala důvodnou. JUDr. Víšková Margita,
pověřená výkonem funkce místopředsedy Městského soudu
v Praze.
Dnes máme srpen roku 2007. A neděje se stále nic. Takto
jsem si demokracii a spravedlnost skutečně nepředstavoval.
Milan Kulhánek

Dovolenka trochu inak

S manželom navštevujeme každoročne príbuzných v malej
dedinke Rožmitál na Broumovsku. Učarovala nám nielen
krásna príroda, ale aj miestni obyvatelia nás prijímajú pekne a už nás poznajú takmer všetci /žije ich tu približne 120/.
Veď veľa z nich má rodné korene práve z okolia slovenského
mesta Nitra. Je to pre nás kút, kde strávime krásne chvíle
so svojimi príbuznými, navštívime sa so známymi, potúlame
sa okolitou prírodou a navštívime vždy nejaké pamätihodnosti. Každoročne je čo obdivovať a kam zájsť, preto sa
sem tak radi vraciame. Tohto roku sme strávili krásny deň v
Babičkinom údolí a na Janovičkách. Ale akoby na privítanie
bol organizovaný deň ,,INDIÁNSKE LETO“ – 14. 7. 2007
– pre najmenších obyvateľov tejto malebnej dedinky. Pracujem s deťmi už dlhé roky, preto ma táto akcia veľmi zaujala
a vyslovujem veľké uznanie všetkým, ktorí sa na jej príprave
podieľali /MS ČČK Rožmitál/, pretože to bolo veľmi príjemné popoludnie, plné hier, zábavy a pohody. Príchod detí v
maskách a oblečení ,,malých indiánov“, bol veľmi milý, ujali
sa ich dve krásne mladé indiánky a indiánska babička, ktoré
ich domaľovali bojovými farbami. Hlavná šamanka zahájila
súťaže a dozerala na ,,bledé tváre“, aby všetko prebehlo v
príjemnej atmosfére. Na chvíľu to vyzeralo úplne ako v indiánskej osade, pretože sme to všetko prežívali spolu s deťmi
a dali sme sa strhnúť ich súťažným zápolením a šantením.
Veľký úspech mala aj jazda na koni, ktorí to znášal hrdinsky,
veď previesť dvadsať detí mu dalo riadne zabrať. Na záver
mali deti za úlohu uvariť si polievočku a opiecť špekáčik, čo
sa im nesmierne páčilo a najmä všetkým chutilo, veď súťaženie im odobralo veľa síl a energie. Túto akciu oceńujem
najmä v dobe, keď sa poukazuje na rodičov, že na svoje
deti nemajú čas /vidíme, že keď sa chce obetovať trošku
pohodlia tak to ide/. Deti dokážu ešte tráviť voľný čas hrami a zábavou na čerstvom vzduchu, v prírode a nielen pri
počítači či inými nevhodnými aktivitami. Vďaka za krásné
spríjemnenie dovolenky. O rok sa tešíme na ďalšiu akciu.
Zuzana a Jaromír Kunákoví, Babindol–Nitra–Slovensko.

Mykologické okénko

Co roste v našich lesích – Nestor
houbařů zemřel – Houbařův obchůdek – Hovězí vývar s houbovými knedlíčky
Co roste v našich lesích
Počasí na konci června a počátkem července bylo relativně příznivé růstu hub. Jako
první rostly tradičně některé
druhy hřibů – dubový, modráci, dále celá řada holubinek
–
namodralá,
mandlová).
Dařilo se tradičně i muchomůrce růžové /masák/. Té
se velmi daří zejména v Heřmánkovicích a Hynčicích, ale
i některých dalších lokalitách.
V Heřmánkovicích našel na
svých
obvyklých
místech
Vláďa Slezák, místní znalec, Muchomůrka růžová
několik desítek modráků.
Nestor houbařů zemřel
Dne 6. června 2007 ve věku nedožitých 87 let zemřel ing.
Miroslav Smotlacha, čestný předseda a dlouholetý jednatel
ČMS. Česká veřejnost zná ing. Smotlachu jako popularizátora houbaření a mykologie, jako autora atlasů hub a
houbařských kuchařek. My z ústředí ČMS jsme jej znali jako
člověka, který naší společnosti zasvětil celý svůj život a který
po sobě zanechal obrovský kus obětavé práce. Jeho odchod
pro nás představuje bolestnou ztrátu. Čest jeho památce!
/převzato ze zprávy České mykologické společnosti/
Houbařův obchůdek
E-shopy rostou jako houby po dešti, kdo dnes není na
internetu, tak prostě není. Nyní budou moci na internetu
nakupovat i milovníci houbaření. Najdete ho na adrese
www.houbar.cz. V nabídce jsou nejen atlasy hub, kuchařky,
rady jak pěstovat houby, ale také trička s houbařskými náměty, hrníčky s houbami či speciální nožíky do lesa.
HOVĚZÍ VÝVAR S HOUBOVÝMI KNEDLÍČKY
Jak jsme psali již výše, častou houbou bývá na počátku sezóny v našich lesích muchomůrka růžová – masák.
Přestože tato houba je často opomíjená, jedná se chuťově
o jednu z našich nejlepších hub. Dnes doporučujeme hovězí
vývar s houbovými knedlíčky.
Hovězí vývar, polévková zelenina, majoránka, 200 g
muchomůrky růžovky, jedno vejce, strouhanka, hladká
mouka
Vývar vaříme s polévkovou zeleninou, zahustíme jíškou
a okořeníme majoránkou. Na rozpuštěném másle podusíme drobně nakrájené houby. Do vychladlých hub přidáme
vajíčko, strouhanku, mouku a uděláme knedlíčky velké jako
ořech. Zavaříme do vřelého vývaru, kde je ponecháme asi
10 minut.
Připravil Milan Kulhánek

Pracujte na Broumovsku
Hledáte zaměstnání? Hledáte zaměstnance?
http://prace.broumovsko.cz

Podnikatelský klub Broumovska
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Okénko broumovských žen
Informace o akcích, které pořádá výbor ČSŽ Broumov pro
ženy v našem městě
• v sobotu 4. srpna 2007
jsme na vaše přání zajistily
výlet lodí tentokráte až pod
Kunětickou horu. Cena zájezdu je 420 Kč. Naše členky
zaplatí 220 Kč. V ceně zájezdu je autobus, oběd na lodi,
plavba lodí. Odjezd autobusu je v 7 hodin z parkoviště
pod Gymnáziem Broumov.
Přihlášky a platbu zájezdu přijímají v prodejně EDA do
25. 7. 2007.
• v sobotu 18. srpna 2007 uspořádáme návštěvu koncertu J. K. Band Pardubice – Velký swingový
orchestr. Odjezd ve
14 hodin z parkoviště
pod Gymnáziem Broumov. Doprava zdarma,
vstupné (80 Kč a občerstvení) platí každý
sám.
• v sobotu 25. srpna 2007 Vás
srdečně zveme na podzimní
květinovou sešlost pod názvem Barevný podzim, kterou
pro Vás pořádá firma E.D.A
Broumov, začátek ve 14 hodin
v kongresovém sálu Hotelu
Praha
Broumov.
Hostem
květinové sešlosti bude Jitka
Klestilová-Remarová (Květiny
Kamélie České Budějovice).
Vstupné 50 Kč – pro členky
ČSŽ zdarma.
Přejeme hezké léto a těšíme se, že se našich akcí v měsíci
srpnu zúčastníte!
Srdečně Vás všechny zveme!
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PODĚKOVÁNÍ JANĚ RUTAROVÉ

ZA POKLADY BROUMOVSKA

Koncerty v barokních kostelích na Broumovsku
4. 8. 2007 – sobota v 18 hodin

Martínkovice, kostel sv. Martina a Jiří

Program: Trochu klidu
Účinkují: Martina Kociánová – mezzosoprán, Trio Amadeus
( klarinet, hoboj)
11. 8. 2007 – sobota v 18 hodin

Členové Kulturní komise města Broumova touto cestou děkují slečně Janě Rutarové za její obětavou, pečlivou
a úspěšnou práci na oddělení Infocentra Broumov. Jana
Rutarová stála u samých začátků Infocentra v Broumově
a po dobu jejího působení, tedy během sedmi let, se z novorozeněte stalo dobře fungující pracoviště navštěvované
spokojenými návštěvníky a turisty.
Ještě jednou děkujeme a přejeme hodně úspěchu a spoustu dalších spokojených klientů na novém pracovišti.
Členové kulturní komise

Dar muzeu

Zdoňov, kostel Nejsvětější Trojice
Program: Concerto grosso
Účinkují: Barocco sempre giovanne
18. 8. 2007 – sobota v 18 hodin

Božanov, kostel sv. Maří Magdalény

Program: Václav Hudeček – Barocco sempre giovanne
Účinkují: Václav Hudeček a Barocco sempre giovanne
25. 8. 2007 – sobota v 18 hodin

Vernéřovice, kostel sv. Michaela Archanděla
Program: Česká hudba v proměnách staletí
Účinkují: Motýli (dívčí sbor Šumperk)

V rámci projektu „Za poklady Broumovska“, který je spolufinancován Evropskou unií, pořádá Dobrovolný svazek obcí
„Broumovsko“ (www.obcebroumovska.cz)
Vstup zdarma. Změna programu vyhrazena!!

Připravujeme na podzim
Září:
•Koncert varhaníka p. Čecha v klášteře
•Sobotní pohádka v divadle – Jagababa a tři loupežníci
– muzikál
•Večerní představení v divadle – Anatomie polibku – černé
divadlo (Divadlo Metro)
•Koncert na církevní svátek Panny Marie – klášterní kostel
– Sbor Rastislav
Říjen:
•Klavírní koncert p. Kahánka – výstavní síň Radnice
•Sobotní pohádka – Malování na tmu – černé divadlo (Divadlo Metro)
•Večerní představení v divadle – Strakonický dudák (Divadlo Josefa Dvořáka)
Listopad:
•Koncert keltské hudby – Gwarlan
•Sobotní pohádka – Honza Nebojsa
•Večerní představení – Chudák Manžel (Moliére) – v hlavní
roli Oldřich Navrátil
Prosinec:
•Adventní koncert I., rozsvícení Vánočního stromu na náměstí – Sbor Kácov + Broumovský sbor
•Adventní koncert II – sbor Smetana
•Sobotní pohádka v divadle – Vánoční kouzlo

Tento obrázek je digitálně zpracovanou reprodukcí litografického kamene, který broumovskému muzeu daroval
pan Arnold Vodochodský. S tímto materiálem a tiskovou
technikou jste se na stránkách tohoto časopisu mohli setkat
již jednou při reprodukci pozvánky na bál Schrollových hasičů. Tehdy kámen muzeu daroval pan Minařík a nyní tedy
patří dík i panu Vodochodskému. Oba kameny pocházejí
z broumovské tiskárny, bohužel blíže neurčitelné, neboť jich
bylo před válkou v našem městě více.
Litografická technika byla vynalezena roku 1796 pražským
rodákem Aloisem Senefelderem, jak to u řady převratných
objevů bývá, zcela náhodou. Během 19. století se stala
jednou z nejpoužívanějších reprodukčních technik, protože oproti těm předchozím znamenala značné ulehčení
a zrychlení tisku. K jejímu zhotovení je nutný speciální
druh vápence, který se těžil zejména v okolí bavorského
Solnhofenu. Ten je dones považován za nejvhodnější a je už

poměrně vzácný. Půvab tohoto materiálu spočívá v tom, že
po nakreslení motivu mastnou látkou na jeho plochu a jejím
celkovém navlhčení vodou pak vlhká, tuží nenanesená místa
odpuzují nanášenou tiskovou barvu.
Obrázek, který zveřejňujeme, bychom mohli vydat jako
pohlednici s popiskou: Takto se v Broumově koupávali před
sto lety a tak se koupeme i dnes. Oba obrázky však k sobě
s největší pravděpodobností nepatří. Každý byl určen pro
jinou tiskovinu a jejich umístění těsně vedle sebe je dáno
asi právě snahou co nejlépe využít plochu již tehdy poměrně vzácného vápencového materiálu. Z našeho pohledu je
z obou obrázků samozřejmě zajímavější východní panorama Broumova, které reprodukujeme zvlášť ve vyzvětšeném
výřezu. Na první pohled by se mohlo zdát, že minimálně pro
toto panorama byla použita zdokonalená technika takzvané fotolitografie, která byla uplatňována po objevu fotocitlivých materiálů. Při detailním ohledání však zjistíme, že
motiv je pečlivě překreslený, autor si mohl pomoci maximálně nějakým osvitem fotografického záběru. A v tom případě
klobouk dolů, neboť kresba na kameni má rozměr pouhých
7,5 x 3 cm! Ani fotolitografie však nedokázala vyhovět stále
se zrychlujícím tiskovým potřebám polygrafického průmyslu
a byla nahrazena produktivnější technikou ofsetovou. Dnes
je litografický kámen používán již pouze k tisku uměleckých
grafických tisků.
Karel Franze, Muzeum Broumovska

OZNÁMENÍ

Obecní úřad Hejtmánkovice

nabízí pronájem zařízených prostor
Pro provozování kadeřnictví, holičství,
pedikúry a kosmetiky
V budově obecního úřadu.

Podmínkou je živnostenský list.
Další informace Vám podáme na Obecním úřadě
v Hejtmánkovicích.
Kontakt na tel.: 491 523 770

Tipy Městské knihovny
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(Tucet knižních novinek)

Radek Fukala: Slezsko – Neznámá země
koruny české
Publikace přibližuje vývoj knížecího a stavovského Slezska do roku 1740 s důrazem
na sepětí života země českým státem.
Pavlína Nývltová: Příběh odvahy a zrady
Příběh Jiřího Potůčka, příslušníka výsadku, který se podílel
na atentátu na Heydricha, je doveden až k tragickým událostem v okolí Červeného Kostelce.
Jiří Sladký: Írán plný mučedníků
Reportáž přibližuje tradice i současný život a problémy
země.
Bogdan Trojak: Brněnské metro
Vyprávění v duchu absurdního humoru je inspirované životem brněnské umělecké bohémy 90. let.
Antony Beevor: Spisovatel ve válce
Kniha vychází z nepublikovaných deníků spisovatele a válečného zpravodaje Vasilije Grossmanna, které bezprostředně
líčí život sovětských vojáků za druhé světové války.
Joanne Fedlerová: Dámská jízda
Příběh uvolněného večírku osmi žen, při němž se odhalila
mnohá tajemství a některá přátelství prošla tvrdou zkouškou.
Sue Townsendová: Adrian Mole a zbraně hromadného ničení
Kniha z cyklu o životním smolaři, který v tomto případě řeší
své problémy s bydlením v bývalých docích, ruší zasnoubení
a činí opatření pro případ jaderného útoku.
Wiliam Napier: Konec světa
Historický román z časů antiky líčí útěk hunského prince
Attily z římského zajetí.
Ed McBain: Škola zabíjení
Autorský výbor časopisecky publikovaných detektivních
povídek.
Barry Unsworth: Tanečnice
Historický román ze Sicílie 12. století, v němž autor na pozadí střetů křesťanství s islámem vytvořil důmyslný milostný
příběh.
Miloslav Švandrlík: Zrovna teď musíš čůrat?...
Vzpomínková kniha humoristického spisovatele.
Zdeněk Durek: Hovno sapiens
Příběhy z psychiatrické ordinace, v nichž se objevuje i erotika a černý humor.
Telefon do půjčovny 491 523 719, e-mail: knihovna@broumov.net nebo knihovnakanc@broumov.net .

Městská knihovna během letních prázdnin

V pondělí až čtvrtek bude od 12 do 13 hodin polední
přestávka. V úterý bude místo do 18 otevřeno pouze do 17
hodin. Sobota beze změny (8.30–10.30). Dětské oddělení
bude otevřeno v pondělí, ve středu a v pátek od 8 do 12
hodin.

BROUMOVSKÁ KYTARA 2007 – PODĚKOVÁNÍ

Závislá kulturní společnost děkuje všem sponzorům (Z
– TRADE, PIVOVAR BROMOV, HOBRA-ŠKOLNÍK a mnoha
dalším) za účinnou pomoc při realizaci BROUMOVSKÉ
KYTARY a svým věrným divákům za jejich neutuchávající
přízeň.
„ZÁKUS“
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Program fotbalového oddílu Slovan Broumov – podzim 2007
Krajský přebor – muži
Neděle

12. 8. 2007

17.00

Broumov

Červený Kostelec

Neděle

19. 8. 2007

17.00

Česká Skalice

Broumov

Středa

22. 8. 2007

17.00

Broumov

Kostelec nad Orlicí

Neděle

26. 8. 2007

17.00

Broumov

Libáň

Sobota

1. 9. 2007

17.00

Nová Paka

Broumov

Krajský přebor mladšího a staršího dorostu
Sobota

11. 8. 2007

ml. 11.00

st. 13.00

Broumov

Vrchlabí

Středa

15. 8. 2007

ml. 16.00

st. 18.00

Broumov

Hořice v Podkrkonoší

Sobota

18. 8. 2007

ml. 12.30

st. 14.45

Slávie HK

Broumov

Sobota

25. 8. 2007

ml. 11.00

st. 13.00

Broumov

Úpice

Středa

29. 8. 2007

ml. 16.00

st. 18.00

MFK Úpa Trutnov

Broumov

Sobota

1. 9. 2007

ml. 14.45

st. 17.00

Nové Město nad Met.

Broumov

Krajský přebor starších a mladších žáků
Sobota

18. 8. 2007

st. 9.30

ml. 11.15

Broumov

Vrchlabí

Sobota

25. 8. 2007

st. 13.30

ml. 15.15

Cidlina „B“

Broumov

Středa

29. 8. 2007

st. 16.00

ml. 17.45

Jičín

Broumov

Sobota

1. 9. 2007

st. 9.30

ml. 11.15

Broumov

Hřebeš H.K.

