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Takto na náměstí, na pódiu s ohrádkou, zbudovaném na místě dnešního trávníku s květinovou
výzdobou, vyhrávala počátkem minulého století ostrostřelecká hudba. Obrázek reprodukujeme
opět s díky panu Josefovi Krtičkovi z Ruprechtic.
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Průvod pod vedením cílera nejprve prošel městem a poté dorazil k bydlišti
novopečeného krále. Ostrostřelci zde u vchodu s puškami u nohy postavili
čestnou stráž. Do domu bylo dáno vstoupit dětem, pohoštěným zde cukrovím,
a důstojníkům sboru s čestnými hosty, kterým bylo dopřáno vína. Pohoštění se
však podávalo i venku. Poté byl ostrostřelecký král ponechán, aby se v rodinném kruhu mohl opájet svým vítězstvím a slavnostní průvod se odebral zpět k
radnici, respektive ostrostřelci ke Střelnici, kde odevzdali prapory, a zde bylo
vše rozpuštěno. Poslední tečkou onoho slavnostního dne bylo komorní zastaveníčko, které králi pod okny jeho příbytku zahrála ostrostřelecká hudba. Možná už během ní mohl oslavenec z euforie vystřízlivět k úvaze, nakolik ho „celá
tahle sranda“ přijde. Výhra byla sice honorovaná, ale asi jen stěží mohla pokrýt
náklady, zejména na zhotovení pamětního daru spolku, který se od nového
krále očekával. Například roku 1907, před započetím královské střelby, věnoval
sboru starý král Daniel Horn stříbrný pohár s vyrytým věnováním a po jejím
skončení byl nový král Ferdinand Bös odměněn jedním stem korun. Vyplatilo
se tenkrát spíše zůstat druhým, neboť toto umístění honoroval profesor Kriesche z Vídně osobním darem v podobě stříbrného štítku ve tvaru spolkového
znaku, pěti dukáty a jedenácti korunami. Zpětné náklady zde přitom byly asi
nevelké, snad nějaká ta runda vespolek. Od druhé příčky to šlo ovšem s hodnotou cen rychle dolů, poslední honorované místo bylo sedmé, které obsadil
starosta města Weisser – dostal dvě koruny! Kdoví, zda některý ostrostřelec při
pomyšlení na svou nepříliš naditou peněženku, mušku při soutěži raději trochu
nevychýlil, popřípadě se modlil, aby panu továrníku Schrollovi vyšla rána lépe.
Následující den, v pondělí zvaném v Broumově „Königschießenmontag“
(němčina nás zde svou tradiční složeninou zahanbuje nemožností jednoduchého překladu), se úderem deváté hodiny ranní pod okny nového krále rozezněla hudba opět. Tentokrát řízně, aby ho vybídla a doprovodila ke slavnostní
bohoslužbě ve farním kostele, což prý byla vždy povznášející podívaná. Po mši
se malý triumfální průvod odebral opět na Střelnici ku konání slavnostní hostiny. Kapela vyhrávala a zejména žactvo dychtivě očekávalo pronesení prvního
přípitku. Ten, a po něm každý další, byl totiž ohlášen venkovním výstřelem z
moždíře. Za ty výstřely byla školou povinná dítka vděčná, neboť ve škole sousedící se Střelnicí znemožňovaly vyučování, a žáci tak dostali volno. Koneckonců
ani pan učitel coby vážená osoba nemohl při slavnosti chybět. První přípitek
pronášel ostrostřelecký hejtman na počest jeho milosti císaře Františka Josefa
I., načež kapela spustila první část hymny, nebo k poctě nového ostrostřeleckého krále, kdy se provolávalo pověstné: Král je mrtev, ať žije král! Další přípitky
se řídily složitou a poněkud záludnou ceremonií. Složitou v tom, že bylo důležité, vzdal-li například druhý řečník hold třetímu a pátý vrátil druhému, pak třetí
byl povinován zase prvnímu, zkrátka všichni sobě navzájem a v konci nikdo
nesměl zůstat opomenut. Tato formální procedura však nedokázala udržet při
žádoucí pozornosti zdaleka všechny střelce, a proto se o pořadí, kdo a hlavně
komu bude holdovat, losovalo záludně až mezi jednotlivými přípitky. I přes
tento předem známý postup se prý mnohý střelecký bratr ocitl ve zlé nesnázi,
když byl losem zaskočen někde v rohu sálu při nejlepší zábavě. A někde v koutku Střelnice se možná pomyslně krčil i mnou již vzpomínaný, nespoutaný duch
někdejšího Pritschenmeistera a posmutněle přemítal o sešněrovanosti moderní doby. Mezi řečníky se občas našel některý, který z oficialit trochu vybočil.
Jako například notář Seidel, který rozverným způsobem porozprávěl na své
oblíbené téma „krásného pohlaví“, které prý nelze pojímat jako slabé, nýbrž
naopak silné, neboť ono udává tón v manželství, načež vzdal hold manželkám
ostrostřelců. I to však bylo asi poněkud škrobené. Známá filmařská trojice Forman – Papoušek - Passer by si zde jistě přišla na své.
Na závěr byli jmenovitě vyzvednuti nejstarší členové spolku, coby vzory hodné
následování, jakož i v uplynulém roce na věčnost odešlí bratři. Při jejich jménech přítomní v tichosti povstali. Úplně nakonec oficiální části se četly poštou
došlé zdravice a telegramy, na které bylo obratem odpovězeno. Roku 1907
to bylo mj. i broumovským váženým občanům dr. Eduardu Langerovi, který
toho času dlel na nějaké komoditní burze, profesoru Krieschemu do Vídně,
nebo pánům Kaulichovi a Paukertovi, rekreujících se v lázních ve Frankensteinu
(Ząbkowice) a v Bělehradě. Po volné zábavě byla v pozdním odpoledni hostina
ukončena a to byl také závěr celých královských střeleb.
Karel Franze, Muzeum Broumovska
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Rada města dne 1. 8. 2007

č. 20
RM schvaluje firmu NAM systém
a.s., Orlová 1 jako vítěze výběrového
řízení na akci „Pult centralizované
ochrany na služebně MP“.
RM ukládá místostarostovi – po
schválení MVČR – podepsat smlouvu
o dílo na akci „Pult centralizované
ochrany na služebně MP“.
RM schvaluje Smlouvu o dílo s firmou RDA Rychnov n.K., o zajištění
managementu projektu Výměna oken
a oprava fasády na budově CSSNB z
Finančního mechanismu EHP/Norska
a Královéhradeckého kraje.
RM ukládá
starostce
podepsat
smlouvu o dílo s firmou RDA Rychnov
n.K., o zajištění managementu projektu Výměna oken a oprava fasády
na budově CSSNB.
RM schvaluje zadávací dokumentaci (znění výzvy) k podávání nabídek
na akci: „Oprava chodníků sídliště
Spořilov a vybudování chodníku v areálu Naše zahrada 2007 v Broumově“,
seznam oslovených firem dle předlohy
a jmenuje výběrovou komisi.
RM jmenuje členy a náhradníky
hodnotící komise na akci „Dostavba
sportovního areálu Tužme se v Broumově.
RM doporučuje zadavateli výběrového řízení - fy. Ingeniring Krkonoše a.s.,
ul. Pražská 135, Trutnov – zařadit do
seznamu oslovených firem Broumstav,
Broumovské stav. sdružení, MOVIS
Hronov, s.r.o., Kerson s.r.o., Průmstav
Náchod.
RM bere na vědomí zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Dostavba
sportovního areálu Tužme se v Broumově – kabiny Slovanu“ a „Výzvu k podání nabídky“ dle předlohy.
RM jmenuje členy a náhradníky
hodnotící komise na akci „Intenzifikace ČOV v Broumově“, „Zpracování
projektové dokumentace k územnímu
řízení a ke stavebnímu povolení v rámci projektu: Intenzifikace ČOV v Broumově“.
RM doporučuje zadavateli výběrového řízení - fy. Dabona s.r.o. zařadit
do seznamu oslovených firem na
projektanta ČOV VIS – Vodohospodářsko–inženýrské služby spol. s r.o.
HK, EVČ, s.r.o. Pardubice, BKN spol.
s r.o. Vysoké Mýto, D – Plus projektová
a inženýrská, a.s. Praha,VK CAD, s.r.o.
Choceň, AQUA PROCON, s.r.o. Brno.

RM bere na vědomí Výzvu k podání nabídky na zpracování projektové
dokumentace k územnímu řízení a ke
stavebnímu povolení v rámci projektu
„Intenzifikace ČOV v Broumově“ předloženou fy. Dabona s.r.o.
•Různé
RM doporučuje ZM zapracovat do
rozpočtových změn navýšení částky na
opravu Sportovní haly o 75 000 Kč,
s ohledem na výsledek poptávkového
řízení.
RM bere na vědomí registraci služeb poskytovaných CSSNB – Domova
pro seniory a Pečovatelské služby – na
Krajském úřadě KHK.
RM bere na vědomí výsledky evaluačního procesu na úseku Pečovatelské
služby v Centru sociálních služeb Naděje Broumov.
RM schvaluje žádost jednatele
Tepelného
hospodářství
Broumov
s.r.o. o povolení odkladu plateb nájemného v celkové částce 350 000 Kč
za měsíce květen – září 2007, a to pro
přechodný nedostatek finanční hotovosti způsobený klimatickými podmínkami zimy 2006.
RM ukládá místostarostovi
podepsat servisní smlouvu na kamerový
systém MP s firmou PERFECTED
s.r.o., Brno dle předlohy.
RM bere na vědomí informace o
přípravě projektu rekonstrukce Parku
Álejka ve spolupráci s Nadací Proměny, dle předlohy.
RM schvaluje vyplacení odměny
ze mzdového fondu řediteli Základní
školy, Hradební 244 Broumov, při příležitosti životního výročí dle návrhu.
RM schvaluje žádost ředitelky Masarykovy základní školy Broumov o
výši pronájmu jedné místnosti a části
společných prostor v budově školy
v Lidické ul. č 174 pro Jazykovou školu
Magic English se sídlem v Náchodě, a
to od září 2007 do června r. 2008.
RM postupuje bytové komisi žádost
paní Zlaty Jeremiášové a paní Petry
Dančové ze dne 1. 8. 2007.
RM souhlasí s trvání hudební produkce na zahrádce Herny a baru Za
vodou , Dvořákova 4 dne 3. 8. 2007
do 2400 hod..
Termín následujícího jednání RM:
středa 22. 8. 2007 od 1500 hod..

Více na:

www.broumov-mesto.cz

Rada města dne 22. 8. 2007

č. 21
•Výběrová řízení
RM na základě výsledku výběrového
řízení vedeného dle směrnice rady města
č. 2/2007 schvaluje uzavření smlouvy
o zakázce „Broumov – Naše zahrada
2007“ s obchodní firmou Broumovské
stavební sdružení.
RM schvaluje firmu BSS Broumov
s.r.o., jako vítěze výběrového řízení
„Opravy chodníků v ul. ČSA a vybudování chodníku v rámci akce Naše
zahrada 2007“.
RM schvaluje smlouvu o realizaci
projektu „Amfiteátr v Naší zahradě
2007“ mezi Městem Broumov a Agenturou pro rozvoj Broumovska ve smyslu podmínek nadačního příspěvku
z Dobročinného fondu Philip Morris
– 3 x 333 tisíc pro aktivní život obce
dle předlohy.
RM schvaluje firmu Kerson spol.
s r.o., 517 93 Dobré 80, jako vítěze
výběrového řízení na akci „Dostavba
sportovního areálu TUŽME SE v Broumově – kabiny Slovanu“.
RM doporučuje ZM schválit úvěr na
akci
„Dostavba sportovního areálu
TUŽME SE v Broumově – kabiny Slovanu“ ve výši 7.800 000 Kč.
•Majetkové záležitosti
RM doporučuje ZM schválit prodej
p.p.č. 367/2 díl a- trvalý travní porost
o výměře 317 m², v k.ú. Broumov panu
Zdeňkovi Černému, bytem Br.IV/
Větrná 45 za původní navrhovanou
cenu 10.000 Kč do jeho výlučného
vlastnictví.
RM doporučuje ZM schválit prodej
p.p.č.204/2 – zahrada o výměře 185
m² v k.ú. Broumov panu Ivovi Kratochvílovi, bytem Br.III./Na Příkopech
75 za cenu 15 680 Kč do jeho výlučného vlastnictví.
RM doporučuje ZM schválit prodej
garáže na st.p.č.1819 o výměře 23
m² vč. této st.p. a podíl 1/14 z p.p.č.
546/16 a zřízení věcného břemene
práva chůze a jízdy k p.p.č.546/14
– ostatní plocha pro oprávněné, vše
v k.ú. Broumov za cenu 56 810 Kč, vč.
nákladů spojených s prodejem a zřízením věcného břemene.
RM doporučuje ZM zamítnout žádost pana Josefa Šípka, bytem Praha/
Jablonecká 414 o koupi části parcely č.
332 v k.ú. Broumov.
RM doporučuje ZM zamítnout žádost MO ČRS o prodej p.p.č. 447/1
(bývalé koupaliště).
RM doporučuje ZM zamítnout žádost ZD Šonov ze dne 31. 1. 2005 o odkoupení pozemků v okolí kamenolomu.

RM bere na vědomí materiál o programu integrace
azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v oblasti
zajištění bydlení azylantům dle usnesení vlády ČR č. 1463 ze
dne 20 prosince 2006.
RM schvaluje návrh změny sazeb nájemného od 1.1.2008
v ubytovně Města Broumova v Br.I./Opočenského 33.
RM doporučuje ZM schválit změnu sazeb nájemného
z bytů dle předlohy.
•Různé
RM schvaluje žádost TH Broumov o vyplacení mimořádné zálohové faktury za teplo a TUV ve výši 650 000 Kč
s vyúčtováním za skutečně odebrané teplo a TUV za objekty
v majetku města do konce roku 2007.
RM souhlasí (na základě žádosti TH Broumov) s provedením technického zhodnocení zařízení na kotelně Spořilov (filtr TUV, frekvenční měnič TUV a rekonstrukce TUV)
s tím, že TH Broumov (jako nájemce) bude provedené
technické zhodnocení evidovat ve svém účetnictví a provádět odpisy.
RM ukládá místostarostovi jednat s fy. Verner o smlouvě
„ Instalace a provozování kotle na biomasu na kotelně TH
Broumov na Spořilově“ a s ing. Kratochvílem (SIS Consult)
o zprostředkovatelské smlouvě na projekt „Rekonstrukce
centrální kotelny a zateplení obecních objektů“.
RM doporučuje ZM schválit příspěvek OS „Začít spolu“
ve stejné výši jako v roce 2006, tj. 218 000 Kč ke spolufinancování projektu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
„Aktivně do života“ s podmínkou dodržení čerpání finančních prostředků pro Masarykovu ZŠ.
RM doporučuje ZM schválit čerpání rezervního fondu
Masarykovy ZŠ ve výši 100 000 Kč na podporu grantového
programu MŠMT „Podpora integrace romské komunity
v roce 2007“.
RM žádá OS „Začít spolu“ o předložení žádostí nebo
projektů, na jejichž základě získalo občanské sdružení finanční podporu od MPSV, MŠMT a KÚ KHK.
RM ukládá místostarostovi podepsat Smlouvu mandátní mezi městem Broumovem a SÚS Královéhradeckého
kraje a.s., oblast Trutnov – Náchod, ul. Sportovní 508, 541
03 Trutnov o zajištění přípravných prací pro vybudování
cyklostezky podél silnice II/303 při rozšíření komunikace o
stoupací pruhy v oblasti Pasa dle předlohy.
RM ukládá starostce podepsat Závazné rozhodnutí
Rady města Broumov o vyčlenění finančních prostředků
z rozpočtu města na předfinancování realizace projektu
„Výměna oken a oprava fasády na budově CSS Naděje
v Broumově“ v celkové výši 2.850.000 Kč dle předlohy.
RM doporučuje ZM schválit příspěvek k úhradě ztráty
z provozování dopravní obslužnosti na lince Heřmánkovice
– Křinice dle předlohy.
RM bere na vědomí žádost Agentury pro rozvoj Broumovska o převzetí organizátorské úlohy při některých kulturních aktivitách na Broumovsku.
RM schvaluje žádost SDH Rožmitál ze dne 20. 8. 2007 o
bezplatné zapůjčení stanu s pódiem za účelem konání soutěže v hasičském sportu dne 15. 9. 2007.
RM ukládá řediteli Technických služeb zajistit zapůjčení
stanu.
RM schvaluje příspěvek z prostředků RM ve výši 1.000
Kč na podporu vydání tištěné publikace „Evropou v kapce
vody“ panu Mirkovi Brátovi, Náchod.
RM doporučuje ZM zřízení věcného břemene pro TS
v objektu čp. 223 na základě žádosti ČEZ ze dne 8. 8.
2007.

Není řez jako řez
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Stále se často setkáváme se špatně ořezanými stromy.
Přitom špatně provedený řez může mít pro strom fatální
důsledky. Může způsobit jeho poškození i následné odumření, snižuje jeho vitalitu a tím i jeho bezpečnost. Často
z krásného stromu zbude pouze pahýl hyzdící své okolí.
Naopak správně provedený řez může zvýšit vitalitu stromu,
prodloužit jeho životnost a zlepšit jeho vzhled. Správný řez
stromů nemění jeho výšku ani šířku jeho koruny, pouze
odstraňuje suché a škodlivými organismy napadené větve
a činí tak strom bezpečný svému okolí a zvyšuje jeho estetickou hodnotu. Případná instalace bezpečnostní vazby brání
rozlomení stromu při zhoršených povětrnostních podmínkách.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR za poškození
stromu
nesprávnými
řezy uděluje pokuty.
Polovina těchto pokut
je příjmem obce, ve
které k nevhodnému
řezu došlo. Výnos pokut může být použit
pouze pro zlepšení
životního
prostředí
a pro ochranu přírody
a krajiny v dané obci.
Také na území města Broumova bylo několik stromů
poškozeno nevhodným řezem a ti, kteří řezy provedli, byli
pokutováni. Město Broumov se v letošním roce rozhodlo
takto získané prostředky vložit do ošetření stromů významných pro vzhled města.
Byl ošetřen dub letní s obvodem kmene 2,6 m ve výšce
1,3 m nad zemí, který roste při hlavní komunikaci v Rožmitále u domu čp. 147. Je to jeden z největších dubů v obci a
tvoří spolu s dalšími stromy alej typickou pro broumovskou
krajinu. Dalšími ošetřenými stromy jsou trnovník akát s obvodem kmene 2,8 m ve výšce 1,3 m nad zemí a lípa srdčitá
u domu čp. 36 na ulici Lidické v Broumově na začátku
nově vysazené aleje kolem vodárny do Rožmitálu. Oběma
stromům byly odstraněny suché větve, což zvýšilo jejich
bezpečnost a zlepšilo jejich vzhled. Na
akátu, který stojí za
zhlédnutí, protože je
největším akátem na
území Broumova, byla
instalována
poměrně
složitá
bezpečnostní
vazba. Posledním z výnosu pokut ošetřeným
stromem v letošním
roce je lípa srdčitá
v Broumově v ulici Strmé u čp. 348. Tato lípa
není zatím tak velká jako předešlé stromy, ale při péči, které
se jí dostalo, bude za několik let významnou dominantou
této části Broumova.
Pevně věříme, že správný řez stromů si brzy průběžným
vzděláváním zakončeným udělením certifikátu osvojí všechny firmy, které tyto služby nabízejí, a osvojí si jej i majitelé,
kteří své stromy ošetřují svépomocí, a díky tomu špatně
ořezané stromy už v Broumově nebudou přibývat.
Odbor životního prostředí, MěÚ Broumov
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Poděkování pořadatelům

TJ Sokol Hejtmánkovice děkuje pořadatelům za vzorně
provedený turnaj v kopané – 9. ročník Romana Martince.
Rodiče

Poděkování

Děkujeme Městskému úřadu v Broumově, hlavně paní
starostce a paní Burdychové, za pěkné uspořádání obřadu
k oslavě výročí 65 let našeho společného života – kamenné
svatby, a za dárkový balíček.
Moc se nám to líbilo.
Srdečně děkují Ota a Františka Linhartovi
Vážení, rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za blahopřání a dárek k naší zlaté svatbě. Moc nás potěšilo i mile
překvapilo zorganizování celé akce.
Ještě jednou upřímné poděkování všem, kteří se na průbehu
slavnosti podíleli.
Verona a Miroslav Lánský
Jsem rád, že mohu touto cestou poděkovat SPOZu, zejména paní Buchtové, za hezká slova blahopřání a krásný
dárkový balíček k mému 70. výročí.
Miroslav Meier
Chceme vyjádřit poděkování naší paní vedoucí a pečovatelkám z Pečovatelského domu Broumov, Dělnické
domy, za uspořádání pěkného výletu na Janovičky a hezké
a příjemné posezení za slunečného odpoledne na zámečku
v Janovičkách.
Děkují účastníci výletu

Aktivita Klubu seniorů

Život je neustálý pohyb. Den utíká za dnem, měsíc za měsícem a máme již první pololetí roku 2007 za sebou.
Program našich akcí obdržel každý člen hned na začátku
roku a mohl se rozhodnout, co mu bude nejvíce vyhovovat.
Podle účasti a zájmu můžeme soudit, že jsme náplň našich
schůzek volili vhodně. Posuďte sami, co zajímalo naše seniory: divadelní soubor NE.DIV.SE zopakoval v lednu pásmo
her lidového baroka a lidových koled. Jako diváci se účastnili ve velkém počtu i členové klubu.
Přednáškou o historickém a nynějším Broumově nás
zaujal pan Otte, bývalý ředitel Muzea Broumov. V březnu
jsme se setkali s paní starostkou JUDr. Růčkovou, která
nám přiblížila novinky a zajímavosti v našem městě. Vloni
mezi nás přišel pan Cirkl s poutavým vyprávěním o životě
Čechů v Americe. Na všeobecnou žádost doplnil letos své
vyprávění filmem. Podnikli jsme též exkurzi do pivovaru
Olivětín, doplněnou ochutnávkou medového piva. Na zakončení pololetí byl uskutečněn velký zájezd k sousedům
do Polska, tentokrát přes přechod Starostín do lázeňského
města Sokolowsko, na chatu Andrzejowka, kde nás uvítal
obsluhující personál v češtině. Odpočinek byl u přehrady
Bystrzycké, dále pak následovala prohlídka podzemní továrny Walim, kterou budovali za války Němci, na výrobu
zbraní. Při těchto pracích přišlo mnoho tisíc lidí o život.
Zájezd jsme zakončili přechodem přes Otovice a návštěvou
restaurace U Bartošů, kde jsem všichni rádi povečeřeli. Na
důkaz dobré pohody přikládáme fotografii od pana Fialy.

Omezení provozní doby
Městského úřadu Broumov
Vážení občané,
v úterý dne 4. 9. 2007 přeruší ČEZ na celý den dodávku elektřiny do budovy I Městského úřadu Broumov
(třída Masarykova 239). Z tohoto důvodu bude tento
den omezen provoz pro veřejnost. Své záležitosti si
prosím vyřiďte v jiný den.
Provoz v ostatních budovách městského úřadu omezen nebude.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Eva Blažková, tajemnice MěÚ

Nyní vstupujeme do další poloviny roku, kterou zahájíme
18. 9. odpoledním výletem na Hvězdu. Odjezd bude ve 13
hodin z autobusového nádraží a dalších známých zastávek.
Každý se může přihlásit do 12. 9. v Knihkupectví v Opočenského ulici u paní Jany Kovářové. Poplatek bude vybírán až
při zájezdu v autobuse.
Na říjen připravujeme lékařskou přednášku. V listopadu
nás pobaví mládež z Ulity a v prosinci bude předvánoční
posezení.
Bližší informace na pozvánkách a ve skříňce u vchodu do
Městského divadla.
Těšíme se na shledanou.
Za výbor Z. Martincová

Řádková inzerce

•Koupím byt v osobním vlastnictví 3+1 nebo 4+1 v Broumově. Platba v hotovosti, cena do 500 000 Kč. Kontakt na
tel.: 605 762 560.
•Prodám garsonku v Meziměstí, tel.: 606 320 977.

Úroveň Pečovatelské služby
v Broumově

Pečovatelská služba v Broumově se v roce 2005 zapojila
do dlouhodobého vzdělávacího programu, který připravoval terénní sociální služby na nový zákon o sociálních
službách, který je v platnosti od ledna 2007. V dubnu 2007
proběhla v naší službě tzv. evaluace, zjednodušeně – zkušební inspekce, která prověřovala úroveň služby a soulad
s novým zákonem. Inspekční tým prověřoval všechny písemné materiály, které jsme po dobu dvou let zpracovávali,
zkoumal, jestli jsou uplatňovány popsané postupy v praxi,
vedl rozhovory s našimi uživateli a prověřoval teoretické
znalosti všech pracovníků Pečovatelské služby. Inspekce
probíhaly postupně ve všech službách v našem kraji a byly
ukončeny v červnu 2007. Výsledky proběhlých inspekcí byly
uveřejněny v polovině měsíce června. Naše služba získalanejvětší počet bodů a jako jediná v kraji předložila inspekci
všechny požadované materiály pro hodnocení. Za skvělým
výsledkem stojí dva roky poctivé a obětavé práce celého
týmu Pečovatelské služby a pochopitelně i vstřícnost a pomoc ze strany našich uživatelů. Těm všem bych ráda vyjádřila velké poděkování. Svým pracovníkům opravdu upřímně
děkuji za desítky hodin strávených na kurzech, školeních a
nad hromadami papírů, které si často nosili i domů. Našim
uživatelům děkuji za trpělivost a vstřícnost zvláště v období
před inspekcí, kdy se jen těžko dala skrýt nervozita a napětí.
Při závěrečném hodnocení nám inspekční tým vyslovil také
zvláštní pochvalu za velmi příjemnou, otevřenou a přátelskou atmosféru, která v naší službě vládne. Pro mě osobně
to byla ta největší pochvala.
Za Pečovatelskou službu Beata Hovorková

Prosklený kontejner na náměstí

V termínu od 27.9. do 2.10. 2007 bude na Mírovém náměstí opět k vidění prosklený kontejner, který je názornou
ukázkou třídění odpadů a toho, co vše lze z domovního odpadu, který je běžně vyhazován, vytřídit k dalšímu použití.
Na jedné straně kontejneru je možno vidět běžný vzorek
směsného komunálního odpadu. Na druhé straně je tento
odpad roztříděn na využitelné složky. Kontejner je vybaven
informačními panely s popisem složek odpadů a způsobu
jejich dalšího využití.
Prosklený kontejner má demonstrovat obsah běžné popelnice každé domácnosti, a tím
přimět občany k
zamyšlení se nad
skutečností, jaké
množství z komunálního
odpadu
je možné znovu
využít.
Záměrem města je zvýšit podíl
obyvatel,
kteří
třídí odpad ve
svých domácnostech, a tak získat více finančních prostředků za množství
vytříděných odpadů, které by jinak musely být hrazeny z
rozpočtu města nebo zaplaceny občany. Nesmíme také
zapomenout, že tříděním odpadů šetříme životní prostředí
nejen v místě, kde žijeme.
Městský úřad Broumov, Odbor životního prostředí
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Ze života

Požární stanice Broumov
Přehled zásahů, ke kterým v době od
16. 7. 2007 do 15. 8. 2007 vyjížděla jednotka příslušníků HZS Královéhradeckého kraje – Požární stanice Broumov
•16. 7. Hejtmánkovice – odstranění následků dopravní nehody dvou osobních automobilů, nikdo nebyl zraněn.
•16. 7. Teplice nad Metují, Skály – technická pomoc, odstranění stromu spadlého na vozovku.
•17. 7. Broumov, Křinická ul. – technická pomoc, odborné
odstranění usmrsených divokých kachen z krajnice vozovky,
desinfekce a předání městské policii Broumov.
•25. 7. Ruprechtice – požár stodoly s velkým množstvím
sena, v jejíž části se nacházela autodílna. Při požáru došlo
k úhynu domácích zvířat a k velké škodě na majetku. Spolupráce s jednotkami SDH Meziměstí, Broumov a Teplice nad
Metují.

Informace Městské policie
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Stále ti samí

Strážníci městské policie se v průběhu své služby setkávají
s různým přestupkovým jednáním, kterého se však dopouštějí z převážné části stále stejní jedinci. Pro ně určitě
pravidlo „ Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky“ neplatí, přestože jsou jejich přestupky hodnoceny nezanedbatelnými
finančními částkami.

Radar

Chtěli bychom touto cestou upozornit Vás všechny, kteří jste již zapomněli, jakou rychlostí se jezdí v obci podle
Zákona o silničním provozu, že již brzy bude pro osvěžení
Vaší paměti opětovně zapůjčeno mobilní radarové zařízení.
Bylo by určitě zbytečné přijít z důvodu „dočasné ztráty paměti“ o finance a body.
Za MP str. Jan Šrytr

www.broumov-mesto.cz/mpolicie
broumovský
zpravodaj

chcete mě?

chcete mě?

Zprávičky z útulku

V útulku na ČOV v Broumově jsou v současné době umístěni čtyři psi. Dva jsou malí kříženci, dále starší pes malamut a mladý pes stafordský teriér. Na všechny se můžete
přijít podívat v průběhu celého týdne Po–Pá od 8.30–16
hodin a v sobotu od 8.30–10 hodin.

•28. 7. Heřmánkovice, Janovičky – odstranéní vosího roje z
rekreační chaty, která sloužila jako penzion, kde vosy ohrožovaly ubytované rekreanty.
•29. 7. Vernéřovice – odstranění následků dopravní nehody
traktoru, který sjel mimo vozovku, dvě osoby zraněny.
•29. 7. Martínkovice – technická pomoc, vyproštění koně z
jímky.
•30. 7. Broumov, třída Osvobození – technická pomoc,
odstranění roje sršňů.
•3. 8. Adršpach – technická pomoc, zřícení části rodinného
domu, zajištění a zabezpečení místa události ve spolupráci s
místní jednotkou SDH. Událost se obešla bez zranění.
•11. 8.Broumov,Olivětín, Alšova ul. – odstranění následků
dopravní nehody dvou osobních automobilů, nikdo nebyl
zraněn.
•13. 8. Broumov, ul. U Dolní brány – odstranění následků
dopravní nehody osobního automobilu s motocyklem. Jedna osoba zraněna.
•13. 8. Vižňov – požár lesa. Po příjezdu na udané místo nic
nenalezeno. Jednalo se o planý polach.
•15. 8. Martínkovice – požár oddpadu v bývalé kotelně.
Jednotka spolupracovala s JSDH Martínkovice, JSDHP Veba
Broumov, JSDH Broumov a PS Náchod.
Por. Bc. Lukáš Plachta, velitel požární stanice Broumov

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

Podnikatelský klub Broumovska

přijme do pracovního poměru
zaměstnance těchto funkcí a profesí:

vedoucí výrobní kontroly

– vzdělání US strojního zaměření s maturitou
– znalost německého jazyka podmínkou

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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Agentura pro rozvoj Broumovska o.s. vyhlašuje 2. ročník
programu
MÁME RÁDI BROUMOVSKO – MÁME RÁDI MÍSTO,
KDE ŽIJEME
zaměřený na prohlubování pozitivního vztahu dětí a mládeže k regionu Broumovska.

Uzávěrka přihlášek je 31. října 2007.
POPIS PROGRAMU
Agentura pro rozvoj Broumovska (APRB) je organizace,
která si klade za cíl podporu rozvoje Broumovského regionu. Vedle realizace vlastních projektů, jakou jsou Vinum et
cetera, Stolní kalendář Broumovsko v historických pohlednicích, ZAHRADA*, je posláním APRB napomáhat institucím a jednotlivcům v regionu realizovat aktivity zaměřené
na rozvoj regionu především v oblastech vlastivědných,
kulturních a orientovaných na kladný vztah k prostředí.
Tímto je motivováno vyhlášení programu, který je zaměřen na všechny aktivity spojené s prohlubováním kladného
vztahu k regionu Broumovska. Cílovou skupinou jsou děti
a mládež.
TÉMATICKÉ OBLASTI:
1) VLASTIVĚDNÁ – v této oblasti bude podpořeno 5 projektů zaměřených na práci s dětmi a mládeží a zaměřený na
prohlubování kladného vztahu k regionu Broumovska.
2) KULTURNí – v této oblasti budou 3 projekty zaměřené
na práci s dětmi a mládeží. Cílem má být kulturní aktivita
(divadelní představení, komponovaný koncert, hudební
představení, literární dílo, výtvarné dílo), která bude určena
pro realizaci v klášterní ZAHRADĚ* v Broumově nebo jí
bude inspirována.
Spolu s finanční podporou budou vybrané skupiny dětí
pozvány k prohlídce broumovského kláštera a klášterní ZAHRADY*.
PROGRAM ZAHRNUJE
1) osm vybraných organizací/institucí získá projektový
příspěvek ve výši 10 500 Kč na konkrétní aktivity dětí a
mládeže vedoucí k cílům programu.
2) příspěvek až ve výši 2 000 Kč na zpracování dokumentačního materiálu použitelného k medializace projektu, pokud o něj bude požádáno.
3) účast na přednášce o historii broumovského kláštera.
4) pro účastníky programu je vyhlášena soutěž „O největšího patriota“, dětské kolektivy organizace a instituce
budou moci navrhnout největšího patriota regionu
Broumovsko - vítěz získá 5 000 Kč, které předá jím vybranému účastníku programu.
Důležitá upozornění:
·
Předpokládaný harmonogram programu najdete
na následující stránce, projekt musí být dokončen/
připraven nejpozději do konce května roku 2008.
·
Přednáška o historii broumovského kláštera a zahrady proběhne v březnu/dubnu 2008.
·
Minimální spoluúčast financování projektu je
25%.
O účast v programu mohou žádat české neziskové organizace (NO) registrované jako občanská sdružení, nadační
fondy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví a příspěvkové organizace, které ve městě či obci prokazatelně pracují s dětmi minimálně poslední 2 roky.

Předpokládaný harmonogram programu
10/2007
03-04/2008
11/2007 – 04/
2008
04 - 05/2007

Do 15/6/2007

výběr organizací hodnotící komisí
přednáška o historii broumovského kláštera
a zahrady
příprava realizace projektu
realizace/představení projektu
vypracování závěrečné zprávy a finanční vyúčtování celého projektu, předání zpracované dokumentace (foto atd.), pro téma 2 plánovaný
harmonogram předvedení připraveného
představení

KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ PROJEKTŮ
A. Projekt a jeho dopady
•záměr projektu poutavým způsobem vytváří vztah
k místu
•projekt bude mít dopad na běžný život místních obyvatel
•projekt bude dostatečně propagován v místě
B. Spolupráce na místní úrovni
•projekt vytváří předpoklady ke spolupráci různých spolků
•projekt je realizován více spolky najednou
C. Obsahové a formální zpracování
•projekt je srozumitelný, přehledný a výstižný
D. Finanční stránka
•rozpočet projektu je přiměřený, hospodárný, zdůvodnitelný a ověřitelný
•projekt má zajištěny další finanční prostředky
SMLUVNÍ PODMÍNKY NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU
•v případě, že projekt bude vybrán k účasti v programu,
uzavře Agentura pro rozvoj Broumovska se statutárním
zástupcem organizace smlouvu o udělení projektového
příspěvku
•projektový příspěvek je příjemci poskytnut po uzavření
smlouvy.
O výsledcích budou žadatelé vyrozuměni do 7 týdnů od uzávěrky
programu.
Formulář žádosti je k dispozici na www.nase.broumovsko.cz. K projektům poskytujeme žadatelům konzultace.
Pro bližší informace nás prosím kontaktujte: Jaroslav Betáš,
jarekb@broumovsko.cz, tel.: 731 610 65, nebo osobně po
předchozí dohodě v sídle Agentury pro rozvoj Broumovska
v Broumově.
Žádost zašlete na adresu Agentura pro rozvoj Broumovska o.s., P.O. Box 81, 550 01 Broumov a na obálku uveďte:
„MÁME RÁDI BROUMOVSKO“.

Nechte se okouzlit starými stromy

Od 5.srpna je v Muzeu Broumovska instalována výstava
věnovaná starým a památným stromům. Autorem výstavy
je celostátně uznávaný odborník na problematiku památných stromů RNDr. Jaroslav Michálek a tým jeho kolegů
z muzea v Sokolově. Tentokráte se při výběru staletých
velikánů zaměřili především na náš region. Prostřednictvím
fotografií a kreseb nám představují známé i neznámé, nápadné i přehlížené, žijící i umírající, ale především nejkrásnější staré stromy severovýchodních Čech. V sokolovském
muzeu už čtrnáct let dokumentují staré, významné a památné stromy České republiky. Z rozsáhlého archivu údajů,
kreseb a fotografií připravili kolekci, která si nedělá nároky
na úplnost. Jako každý výběr je i tento subjektivní, a proto
na mnohé úžasné stromy nezbylo místo. Při rozhodování
často dali přednost osobité grafice MUDr. Vladimíra Lepše,
která vystihuje ono podmanivé kouzlo starých stromů daleko lépe než technicky dokonalá realistická fotografie.

„Jsme si vědomi, že majestátnost starých stromů nelze zprostředkovat ani kresbou, ani fotografií či slovem. Tak lze pouze inspirovat
váš zájem o tyto pozoruhodné součásti přírody. Pokud se v budoucnu
u některého ze zanikajících velikánů zastavíte a necháte se jím alespoň na chvíli okouzlit, čas strávený na této výstavě nebyl marný,“
prozradili svůj záměr autoři výstavy.
K líbezné krajině českého severovýchodu patří stromy
právě tak jako pískovcové skály Broumovska, vysokohorská
příroda Krkonoš či obdivované kulturní památky. Krajinu Aloise Jiráska a Boženy Němcové zdobí velké stromy
v množství a kráse jinde nevídané. Vždyť jen pouhé Babiččino údolí skrývá tolik unikátních starých stromů, že by
stačily na samostatnou obsáhlou výstavu. V podhůří Orlických hor rostou nejmohutnější lípy v Čechách a právě zde
se rodilo na přelomu 19. a 20. století okrašlovací hnutí, ze
kterého se postupně vyvinula i současná ochrana přírody.
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Velké množství krásných alejí, které byly zakládány před sto
lety, dotváří současný malebný obraz zdejší krajiny. Také
první regionální soupisy významných a památných stromů
v Čechách, pocházejí z této oblasti.
Výstavu, doplněnou i trojrozměrnými dendrologickými
vzorky, můžete zhlédnout v Muzeu Broumovska až do konce září. Na středu 26. září v 17 hodin je připravena přednáška
s názvem Staré a památné stromy v České republice, kterou
přednese autor výstavy Jaroslav Michálek.
KF

60 let Fotoklubu Broumov

Psal se rok 1947, kdy se několik příznivců fotografování
rozhodlo oslovit stejné nadšence z řad veřejnosti. Podnět
k založení „Fotoklubu amatérů“ byl dán v tehdejších Broumovských novinách pány Kultem, Prokopem a Řezníčkem.
Vznik klubu datuje městská kronika ke dni 4. července 1947.
V roce 1948 má klub již 74 členů. V tomto roce Broumov
oslavuje 600 let od udělení městských práv a fotoklub má
svoji první výstavu. V roce 1952 se Fotoklub amatérů spojuje
s podnikovým klubem Veba a vzniká Fotoklub Broumov.
Klubem za ta léta prošlo mnoho lidí, jmenujme alespoň
některé: Ing. Bischof Zdeněk, Černoch Karel, Hrubý František, Brunclík Ladislav, Volhejnová Yveta, Hojda Jan, Otte
Miroslav a mnoho dalších. Připomeňme si ještě členy, kteří
byli opravdovou oporou klubu.
Rudolf Martinec – absolvent institutu výtvarné fotografie,
který přednášel zajímavosti z dění v moderní fotografii. Ing.
Zdeněk Fojtík, který dával přednost naší přírodě a městu a
zároveň byl nejdéle předsedou klubu. Jiří Drbohlav – amatér ve fotografování vesmíru. Jeho snímky dosáhly světové
úrovně. Určitě čekáte na jméno vynikajícího fotografa amatéra, který se dostal až k profesionální práci. Horst Bauer
– zaměstnanec Meopty Hynčice. Aparáty, se kterými fotografoval, si sám sestavoval a dosahoval s nimi vynikajících
výsledků. Měl rád náš kraj, vždy v něm našel něco nového a
kouzelného, jak o něm píše jeho kamarád Otakar Prikner.
Josef Pavlů – mnohaletý, velmi aktivní předseda klubu.
Měl zásluhu o sblížení s umělci z pohraničního Polska, a to
s panem Henrykem Hnatiukem, díky kterému klub absolvoval několik výstav v Polsku.
Musíme si také připomenout Josefa Kohla, aktivního
člena fotoklubu, který měl několik výstav, účastnil se fotosalónu Strom v Rožomberoku, národní výstavy ve Svitavách,
Premiéra v Hradci Králové a dalších.
V současné době nemá fotoklub mnoho členů. Všichni
jsou amatéři, kteří se účastní svými pracemi celostátních
soutěží. V letošním roce se prezentovali, a to velmi úspěšně,
na Fotoseissonu v Hronově.
Přejeme si, aby dlouholetá tradice Fotoklubu Broumov
zůstala zachována i v současné digitální éře a aby se i nadále
rozvíjel a reprezentoval město Broumov u nás i v zahraničí.
Zveme tímto další nadšence do našich řad.

Zemědělské družstvo Šonov u Broumova
nabízí k prodeji dva byty v obytném domu č.p.
332 v Šonově u Broumova.

Byty jsou v současné době obsazeny nájemníky. První
byt č. 332/4 je o velikosti 1+2 s příslušenstvím s celkovou podlahovou plochou 65,7 m². Druhý byt č. 332/5
je o velkosti 1+1 s příslušenstvím s celkovou podlahou
plochou 47,6 m². Cena za byty není pevně stanovena a
záleží na nabídce kupujícího. Podrobné informace Vám
budou sděleny na tel. číslech 491 523 924 nebo 728 126
379. Kontaktní osoba Vladimír Grusman.

12
broumovský
zpravodaj

na cestách

stehýnka, pečené ryby, fazole na sto způsobů, půlkilové stejky, kuřecí vývar s citronem, tropické ovoce- papáje, mango,
karamboly, melouny,avokáda. Kilo manga za pět pes. / 1
peso jsou necelé 2 koruny/. Samozřejmě tortilly- kukuřičné
Reportáže z Mexika i v příštích číslech BZ
placky. Ke všemu a všude. Výborné pivo, skvělý mezcal a tequilla. Obě lihoviny se dělají z agáve. K pivu vám nabídnou
sůl i citrón. Uprostřed dálnice retardéry upozorňující na
Procestovat na necelý měsíc tak velkou zemi, jako jsou stálou silniční kontrolu. Silná policie. Vybavena rychlými
Spojené státy mexické, je zcela nemožné. Mexiko má skoro americkými auty, terénními vozy, silnými motocykly.
Jaké je Mexiko? Záleží o jakém chcete slyšet? O Mexiku
2 miliony km² a přes 110 milionů obyvatel. Dělí se na 31
závratných
sociálních rozdílů? Luxusní vily u Karibského
spolkových států a na distrikt hlavního města. My jsme se
moře
vedle
vesnických chýší s udusanou hlínou,doškovou
toulali Yucatánským poloostrovem, navštívili jsme spolstřechou, bosými dětmi
kové státy Yucatán a
běhajícími mezi prasaty
Quintana Roo, proto
a drůbeží. V Mexiku
nelze informace v této
je skoro 40% obyvatel
reportáži
zevšeobecmladších 14 let, děti
ňovat pro celou zemi.
mají děti, venkovské
Jedná se jednak o naše
rodiny mají často sedm
vlastní postřehy a zážiti devět dětí. O Mexiku
ky, jednak o informace
terénních
automobilů
z vyprávění Čecha, ktevedle
starých
rezavých
rého Mexiko okouzlilo
„brouků“?
O
Mexiku
natolik, že zde zůstal
supermoderních
nánatrvalo.“Poslouchat
kupních
center
vedle
kecy o tom, jak bylo
tržnic a bezpočtu maza komunistů dobře, a
lých obchůdků. O Medívat se na otrávené,
xiku moderních továren
kyselé a věčně nespovedle dílen a špinavých
kojené české obličeje
dílniček? O Mexiku steuž mě prostě přestalo
rilně čistých hypermarbavit,“
říká
Robert Kukulkánova pyramida v Chitzen Itzá, jeden z nových divů světa.
ketů vedle nepořádku
z Méridy. Zda ho očana
ulicích?
O
Mexiku
moderních
dálnic
vedle prašných cest
rovalo více Mexiko či jeho mexická manželka, jsme se při jev
džungli?
O
Mexiku
drahých
restaurací
vedle zaplivaných
denáctihodinovém letu z Cancúnu do Mnichova zapomněli
barů
a
výčepů?
O
Mexiku
vysokých
černovlasých
krasavic
zeptat. /Charterové letenky z německých letišť vás přijdou i
vedle
malých
obtloustlých
domorodých
žen?
O
Mexiku
na třetinu proti letenkám nabízeným u nás. V Německu je
nádherných
karibských
pláží,
mayských
pyramid,
tropické
také zakázáno uvádět zvlášť palivový příplatek, letištní taxy
a další příplatky. Uváděná cena letenky je vždy konečná. džungle plné papoušků, opic, motýlů? O Mexiku leguánů
Když budete mít štěstí, tak se dostanete za oceán i pod 400 běžně pobíhajích po parcích a silnicích? O Mexiku katolických katedrál
euro za cestu tam i zpět./
Úžasné pláže pod mayským městem Tulum.
kostelů
Hned první den zjistíte, že je všechno jinak. U mobilu a
musíte přepnout pásmo, zásuvky vám jsou bez adaptéru na – ke katolic110V k ničemu, systém splachování WC je zcela jiný, papír ké víře se hláse dává vedle do koše, semafory jsou pouze pro automobi- sí přes 90%
ly, a ne pro chodce, umístěny jsou až za křižovatkou. Jiné je M e x i č a n ů .
časové pásmo. Odečíst si musíte celých sedm hodin. Termi- O latinském
nály na platební karty fungují okamžitě. Lístek do autobusu t e m p e r a si koupíte předem. Řidiči v autobuse nemanipulují s penězi. mentu jeho
Revizoři kontrolují každý autobus. Bez jízdenky se nedosta- o b y v a t e l ?
nete na perón. V supermarketech mají prodavači roušky na Mestici tvoří
obličeji a igelitové rukavičky. Pečivo si vybíráte kleštičkami kolem 60%,
na speciální tác. Jí se na ulicích, doma vaří minimálně. Po- původní injízdní kuchaři jsou všude, stejně jako prodavači pití a ovo- diánské obyvatelstvo 30%, zbytek jsou většinou běloši. O
ce. Ve větších městech na každém rohu prádelna prádla. Mexiku nádherných městských center vedle chudinských
Internetové kavárny taktéž. Nabídka pečiva, sýrů, uzenin, slumů na předměstích? Nebo pro některé stále „brečící“
mléčných výrobků mnohonásobně větší. K snídani si vybí- kolegy učitele – o Mexiku venkovských škol, kde učitel učí 40
ráte ze stovky právě upečených koláčků. O nabídce dortů hodin týdně a má k dispozici jednu tabuli, lavice pro 40 dětí
ani nemluvě. Ceny stejně jako u nás, nebo mnohem nižší. a reklamu na coca-colu?
Viděli jsme spoustu nádherných míst. Pohádkové pláže
Elektronika třeba za polovinu. Oblečení i za třetinu. RozKaribiku
v Akumalu či na ostrově Cozumel. Letovisko Playa
manité, barevně nápadité. Všichni pijí kolu. Reklamy na ni i
del
Carmen.
Mayské pyramidy v Chitzen Itzá- jeden z nov poslední vesnici v džungli. Jídlo je skutečným zážitkem. Pivých
sedmi
divů
světa. Starobylá mayská města v tropické
kantní omáčky, zeleninové saláty,kořeněné salsy z čerstvých
džungli
v
Cobá,
San
Gervasiu či Tolumu. Přírodní rezervaci
rajčat a chilli papriček , krevetové koktejly, grilovaná kuřecí
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Přírodní rezervace Xcaret

Xcaret s podzemní řekou a jeskyněmi / na Yucatánu nejsou
řeky, celý polostrov je protkán podzemními vodním nádržemi, jeskynní systém patří k největším na světě/. Klášter
v Izamalu. Koloniální Méridu s divadly, parky a nádhernou
katedrálou. Puerto Progresso, letovisko u Mexického zálivu,
s pětikilometrovou promenádou. Hektický Cancún s luxusními hotely převážně pro americkou klientelu. O tom všem
až příště.
Pro BZ Milan Kulhánek

broumovský
zpravodaj

pohanských majitelích. Nyní se v našem jídelníčku opět
objevila, a to je dobře nejen pro naše chuťové pohárky, ale
především pro naši správnou životosprávu.
Hruškový koláč
125 g másla, 100 g cukru, 3 vejce, citronová kůra, 100 g neloupaných mandlí, 50 g piškotů, 75 g pohankové mouky, půl sáčku prášku
do pečiva, mletá skořice, osminky oloupaných hrušek, 2 polévkové
lžícemeruňkovéhodžemu,3polévkovélžícerumu,vanilkovýcukrna
posypání, loupané mandle pokrájené na plátky.
Máslo a cukr utřeme do pěny, postupně zašleháme vejce
a citronovou kůru. Nastrouháme neloupané mandle a piškoty, přidáme mouku, prášek do pečiva, mletou skořici a
promícháme s máslem. Těsto rozetřeme do máslem vymazané a moukou vysypané větší kulaté formy a poklademe
osminkami oloupaných hrušek. Hrušky potřeme meruňkovým džemem promíchaným s rumem. Koláč posypeme loupanými mandlemi a velmi zvolna upečeme. Po vychladnutí
ozdobíme vanilkovým cukrem.
Všem čtenářům přejeme, aby jim během přípravy koláče
šla práce od ruky tak dobře, jako účastníkům srpnového
hronovského Vavřineckého dne, jehož je naše škola hlavním
pořadatelem.

aktualitky

zajímavosti

Broumovské pověsti a gastronomie

Pro čtenáře Broumovského zpravodaje by mohl být zajímavým tématem vztah gastronomie a místních pověstí.
Právě tím se spolu se svými studenty zabývá vyučující SOU
a SOŠ SČMSD Hronov a Vrchlabí Mgr. Jitka Bonaventurová. Náš region je totiž na pověsti velmi bohatý a jednu z
nich - těch, v nichž se o jídle mluví či se jídla týkají – vám
nabídneme. Jedná se o příběh z Broumovska a jmenuje se
Očarované máslo. Ve Velké Vsi žil kdysi krejčovský mistr, který
se živil tím, že s tovaryši chodil od vesnice k vesnici a šil pro
sedláky a domkáře. Když bylo špatné počasí, přenocovali u
svého zákazníka. Jednou se mistr ocitl u bohaté domkářky,
která byla známá nejen svým majetkem, ale i lakotou. Když
večer všichni spali, přišla hospodyně do světnice. Nejprve
zastrčila louč a pak nalila do máselnice smetanu s kouzelnou mastí. Tolik másla, co vytvořila, nikdo nikdy neviděl.
Když to krejčí spatřil, nemeškal a trochu té podivné masti
si tajně vzal. Doma, když všecko pověděl své ženě, okamžitě
ten zázrak museli vyzkoušet. A opravdu to fungovalo! Když
ale krejčí máslo ochutnal, zašklebil se. Byl to hnůj!! Vtlačili
ho totiž do tradičních dřevěných forem, na nichž byl vyřezán kříž. Hned jim došlo, že domkářka máslo šidila a že má
zřejmě spolky s čertem. Od té doby se jí zdaleka vyhýbali.
Dnešní recept bude, jak jinak, obsahovat máslo. Domácí
stloukané zřejmě neseženete, očarované vám raději nedoporučujeme, takže pro jistotu zamiřte do některého z obchodů a vyberte z bohaté nabídky tuk, který se vám osvědčil.
V následujícím receptu se také setkáte s pohankou, častým
a zdraví prospěšným pokrmem našich předků, k němuž se
také váže pověst. Jméno pohanka získala od nájezdu Turků
na naše území. Jejich výboje do Evropy byly velmi úspěšné
právě díky pohance, poskytovala jim totiž snadno přenosnou, vydatnou a výživnou potravinu nejen pro vojsko, ale
i pro koně. Když Turci museli ze střední Evropy kvapem
ustoupit, zanechali nám tu nejen pytle s kávovými zrny, ale
také pohanku. Takový název tato obilnina získala po svých

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD Hronov

Mykologické okénko

Jako na houpačce – Ullwer rekordmanem – Houby na Yucatanu
– Houbový bramborák
Jako na houpačce
Letošní houbařské sezona je jako
na houpačce. Jednou jsi dole, jednou nahoře. Střídají se
období houbařských žní – polovina července, od prázdného
lesa – konec července, až po slušnou úrodu v srpnu. Rostly
hodně hřiby, modráci, růžovky, ale začaly i podzimní houby,
křemenáče, kozáci a další.
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Okénko broumovských žen
Informace o akcích, které pořádá výbor ČSŽ Broumov pro
ženy v našem městě
•V srpnu jsme uspořádaly řadu úspěšných akcí. Velmi se
vydařila „Plavba lodí z Pardubic pod Kunětickou horu“,
na kterou jsme pozvaly družební organizaci žen z Polska
– Nowé Rudy.

Ullwer rekordmanem
Lidí, kteří nosili desítky hřibů , byla spousta. Máme jen
omezený okruh zdrojů, takže nemůžeme jmenovat všechny.
Prázdninovým rekordmanem byl pravděpodobně pan Jan
Ullwer starší. Na svém místečku, prozradíme ,že se jedná
o lokalitu na Pasách, našel neuvěřitelných 180 hřibů a 55
křemenáčů. To je už nález hodný Guinessovy knihy rekordů.
Inu, kdo umí, tak umí. Je to vlastně tak prosté. Přijedete na
parkoviště, ujdete několik desítek metrů, sesbíte odhadem
10 kilo hub, a za půl „hoďky“ jste doma.
Houby na Yucatanu
Při návratu z cesty po Mexiku jsme se v letadle potkali s
Čechem žijícím v Méridě. To hlavní, co mu chybí, je dle něco
houbaření. V Mexiku se houby nesbírají a hlavně tam houby
našeho typu téměř nerostou. Yucatán tvoří výjimku, pěstují
se tam houby podobné naší hlívě ústřičné. Dobré jsou prý
do polévky.

Houbový bramborák
Připravíme si vše, co dáváme do bramboráku, kromě
brambor (vejce, sůl, pepř, strouhanku, česnek...). Houby
(nejlépe ty tvrdší, ale ani babky a zbytky hub nevadí – nevařit, čerstvé syrové!) nastrouháme na struhadle jako na
okurkový salát a dále s nimi zacházíme jako s nastrouhanými bramborami. Zamícháme s ostatními přísadami,
počkáme, až strouhanka nabobtná (cca 10min) a děláme
malé placičky, které osmažíme na oleji dozlatova.
Těsně před uzávěrkou - Kolem 10. srpna začaly v lesích na
Broumovsku skutečné houbařské žně. Kozáci,křemenáče,
modráci, hřiby, podhřiby,
růžovky, holubinky, podmásníci a další druhy hub
plnily košíky nadšených
houbařů.
Připravil Milan Kulhánek

Na měsíc září jsme připravily

•Ve čtvrtek 20. září 2007 pořádáme zájezd do Polska do
Solných lázní Kudowa Zdroj, spojený s nákupy (léčebná kúra v Solných lázních se bude opakovat i v měsíci
říjnu a listopadu 2007). Odjezd autobusu je v 8 hodin
z obvyklých stanovišť, cena zájezdu 160 Kč (v ceně je
autobus a vstupenka do lázní, nezapomeňte s sebou bílé
ponožky!)
Srdečně Vás všechny zveme!
•Výbor ČSŽ Broumov předal za naši organizaci částku
2000 Kč, která bude použita na opravu kašny na Malém
náměstí v Broumově. Příspěvek, který jsme věnovaly, je z
výtěžku prodeje koláčů na Broumovské pouti.
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KULTURNÍ AKCE NA ZÁŘÍ 2007
Sobota 8. 9. 2007 v 19 hodin
Klášterní kostel sv. Vojtěcha
Město Broumov, agentura EuroArt a Agentura pro rozvoj
Broumovska o.s. pořádají v rámci projektu ZAHRADA*
kulturní 2007

VARHANNÍ KONCERT

PETR ČECH a STAMICOVO KVARTETO

Koncert se uskuteční v rámci Mezinárodního festivalu komorní hudby EuroArt Praha.
Vstupné: 90 Kč.
Generální partner koncertu: Česká spořitelna a.s.
Čtvrtek 20. září 2007 v 19 hodin
Městské divadlo v Broumově
Divadlo Metro, Praha – Černé divadlo

František Kratochvíl: ANATOMIE POLIBKU
Věčný příběh plný humorných momentů mezi mužem a
ženou ožívá pomocí černého kabinetu do zcela ojedinělých, neuvěřitelných situací a končí šokujícím happyendem.
Stanete se jedním z protagonistů představení a zcela se ztotožníte s dějem na jevišti. Že všechny situace mezi ženou a
mužem znáte? Uvidíme.
Vstupné: 150 Kč.
Sobota 22. 9. 2007 v 19 hodin
Klášterní kostel sv. Vojtěcha
Město Broumov a Agentura pro rozvoj Broumovska o.s.
pořádá v rámci projektu ZAHRADA* kulturní 2007

DUCHOVNÍ KONCERT

Komorní orchestr CZECH VIRTUOSI
Dirigent: J. Martinásek
Sólový bass: Aleš Šťáva
Vstupné: 90 Kč
Generální partner koncertu: Pojišťovna kooperativa a.s.
Sobota 29. září 2007 v 15 hodin
Městské divadlo v Broumově
Metropolitní divadlo, Praha

JAGABABA A TŘI LOUPEŽNÍCI

Pohádkový muzikál
Metropolitní divadlo Praha připravilo pro děti a rodiče
zbrusu nový muzikál, kde vystupují v rolích Krasněnky, Jagybaby, Bonifáce, Hrombajse a Grumpála herci Metropolitního divadla.
Vstupné: 40 Kč
Sobota 29. září 2007
Mírové náměstí

SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK
Rezervace a předprodej vstupenek na výše uvedené
akce v Infocentru Broumov, tel.: +420 491 524 168,
info@broumov.net
Upozornění: Rezervované vstupenky je nutné si vyzvednout den před konáním akce, jinak budou prodány dalším zájemcům.

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:
Úterý 9. října 2007 v 19 hodin
Městské divadlo v Broumově
Divadelní společnost Josefa Dvořáka

STRAKONICKÝ DUDÁK

Hrají: Josef Dvořák, Rostislav Trtík, Karel Gult, Jiří Veit,
Veronika Bajerová nebo Žaneta Filipková, Dagmar Schlehrová, Blanka Tůmová
Předprodej a rezervace vstupenek od 1. října 2007.
Sobota 20. října 2007 v 15 hodin
Městské divadlo v Broumově
Divadlo Metro, Praha

MALOVÁNÍ NA TMU

Představení černého divadla určené pro děti všech věkových
kategorií, spojené s ukázkou techniky černého divadla.
Předprodej a rezervace vstupenek od 1. října 2007.

Malé letní divadlení

V sobotních večerních hodinách dne 21. července byli
na nádvoří benediktinského kláštera v Broumově slavnostně přivítáni diváci, kteří se rozhodli navštívit druhý ročník
festivalu divadelních představení, nesoucí název Malé letní
divadlení. V následujících šesti dnech měli návštěvníci jedinečnou možnost zhlédnout 9 divadelních představení
v magických kulisách broumovského kláštera. Při výběru
inscenací bylo myšleno i na naše nejmenší diváky, a proto se
v programu festivalu objevily tři pohádky, kde se děti mohly
seznámit s tím, jaké trable může způsobit zelená Gizela jako
zelí kyselá, jak je to možné, že si princezna může vzít za muže
draka, a nakonec poznaly, že i příběh pohádky může být
úplně naruby.
Dospělí diváci se pak mohli těšit na love story plnou humoru a nečekaných poznání, připravena byla i Groteska z
éry němého filmu,
kterou
vystřídaly
fragmenty ze světoznámé
opery
Carmen,
úterní
noc zpestřil příběh
pojednávající
o
lásce a síle princezny Sávitrí, v
předposlední večer
diváci poznali, jaké to je, když má někdo „poslední šanci“,
a festival byl zakončen v duchu Paříže 19. století, tedy doby
pokroku a páry, kdy po cestách stále ještě jezdily fiakry a
koňské potahy.
Bylo pro nás velkou ctí, že jsme měli možnost se v jednom červencovém týdnu potkat a seznámit s významnými
osobnostmi českého soudobého divadla, jakými jsou Valérie Zawadská, Richard Trsťan, Milada Bednářová, Zdena
Herfortová, Luba Skořepová, Jiří Datel Novotný, Marek Rošetzký či Vojta Kotek. Přestože jména ostatních účinkujících
nejsou tak známá, jejich díla jsou naprosto stejné kvality
– například divadlo De Facto Mimo Jihlava absolvovalo s
představením Groteska několik zahraničních zájezdů, naposledy třeba navštívili Finsko.
Celý festival, který pořádalo město Broumov, by se ovšem
nemohl konat bez přispění našich sponzorů a podporovatelů, kterým ještě jednou mnohokrát děkujeme. Generálním
partnerem byla pojišťovna Kooperativa, hlavním partnerem

zdravotní pojišťovna Metal-Aliance a partnerem Agentura
pro rozvoj Broumovska o.s. Mediálním partnerem pak byl
Český rozhlas Hradec Králové.
Celkově navštívilo festival přes tisíc návštěvníků a na
pódiu postaveném na klášterním nádvoří, případně na
prknech Městského divadla, vystoupilo celkem 70 umělců,
herců a hereček.
Ještě jednou děkujeme všem sponzorům, partnerům a
spolupracovníkům, bez nichž by se celý festival nemohl konat, a dále děkujeme grafikovi panu Janu Fliegerovi, který je
autorem veškerých tiskových materiálů týkajících se Malého
letního divadlení, velký dík patří Benediktinskému opatství
sv. Václava v Broumově za pomoc, vstřícnost a ochotu nejen
při přípravách, ale především při realizaci samotné akce,
díky Agentuře pro rozvoj Broumovska se podařilo získat
místnost přímo v areálu kláštera, kde byla elektřina, voda,
WC, zkrátka ideální prostor pro vznik herecké šatny, která
svůj účel splnila více než skvěle. Za perfektně provedenou
stavbu pódia pak děkujeme Technickým službám města
Broumova, děkuji své pracovní kolegyni, nové pracovnici
odboru kultury města Broumova, slečně Janě Cónové, která
k festivalu přišla jako „slepý k houslím“, avšak obrovsky se
vším pomohla, dále děkujeme celému technickému personálu, který zajistil realizaci jednotlivých představení, děkujeme všem uvaděčkám, hosteskám a pokladním, děkujeme
divadelnímu souboru Ne.Div.Se., děkujeme samozřejmě
všem souborům, které přislíbily účast na našem festivalu, děkujeme hotelu Winterswijk, který se skvěle postaral
o všechny hladovějící a žíznící herce a herečky, děkujeme
Agentuře E.D.A. za každodenní zhotovení krásných květin
jako poděkování souborům, fotografovi Janu Zálišovi za
bezvadnou fotodokumentaci všech představení, Náchodskému deníku za zveřejnění článků o našem festivalu po jednotlivých dnech, v neposlední řadě děkujeme počasí, že nás
pozlobilo jen dvakrát, a samozřejmě velký dík patří těm, bez
kterých by se festival neobešel a díky kterým vznikl – našim
věrným divákům.
Pavel
Novák

Tipy Městské knihovny

17

(Tucet knižních novinek)

Kateřina Charvátová: Václav II. – král český
a polský
Monografie středověkého panovníka.
Jiří Hanzelka – Miroslav Zikmund: S československou vlajkou na Kilimandžáro
Výběr kapitol z knihy Afrika snů a skutečnosti přibližuje výstup autorů na Kilimandžáro a dramatické
chvíle při sopečném zemětřesení.
Jiří Šindar: Putování po poutních místech Čech, Moravy a Slezska
Knižní podoba televizního seriálu.
Arnošt Lustig: Dita Saxová – Příběh dívky, která přežila válku,
ale ne mír...
Autorem přepracované nové vydání románu o židovské dívce, která se vrátila z koncentračního tábora a obtížně hledá
místo v novém životě.
Jakub Katalpa: Je hlína k snědku?
Hrdinka neobvyklé prózy „o hledání vlastní divokosti v poněkud uhlazeném světě“ vypráví příběh o nalézání a proměnách věcí, jež jsou v nás zakódované.
Jan Hromek: Chytněte si toho psa!
Vtipný příběh líčí situaci, kdy pes začíná ovládat svého majitele a byt se zvolna mění ve psí boudu.
Jorge Blaschke: Záhadný středověk
Kniha odkrývá méně známá fakta o středověké společnosti.
Zabývá se mimo jiné životem ve výlučných místech, jako byly
kláštery, hospody, lázně atd.
Wofgang Ott: Žraloci a malé ryby
Válečný román o mladých příslušnících německého námořnictva v ponorkových bojích druhé světové války.
Karel Koryntka: Katka
Vypravěč příběhu, který probíhá v několika rovinách, žije
hospodami a nezávazným sexem, ale zároveň hledá svůj
dívčí ideál.
Siegfried Obermeier: Inkvizitor
Románová freska ze Španělska 15.a 16. století líčí působení
nelítostného inkvizitora Torquemady a další historické postavy a reálie.
J. D. Robb: Smrtící setkání
Detektivní román, v němž policistka pronásleduje propuštěnou vražednici, která se jí začala mstít za předchozí
uvěznění.
John Sack: Františkánské spiknutí
Napínavý historický román o záhadném ukrytí mrtvého těla
sv. Františka z Assisi františkánským řádem.
Městská knihovna je otevřena od pondělí do čtvrtka od 8
do 17 hodin, v úterý až do 18, v sobotu od 8.30 do 10.30
hodin. Dětské oddělení je otevřeno v pondělí a v pátek od
13 do 15.30 hodin, ve středu až do 16.30.
Telefon do půjčovny 491 523 719, e-mail: knihovna@broumov.net nebo knihovnakanc@broumov.net.
Čítárna Městské knihovny
září 2007

Výstava obrazů Ladislava Brycha

Na své první výstavě představí amatérský malíř
z Broumova svou tvorbu, které se začal věnovat až ve
svých 81 letech.
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TJ Slovan Broumov – oddíl stolního tenisu

V rámci výročí 60 let existence oddílu stolního tenisu
TJ Slovan Broumov se dne 14. 9. 2007 v utkání konaném
v městské hale představí letošní finalista extraligy družstvo
AVEXu Zlín a také broumovští odchovanci, t.č. hráči KST
Robot Mokré Lazce (5. družstvo extraligy) Jakub a Michal
Kleprlíkové a také současná mládež oddílu. Další informace
budou zveřejněny později.
MUDr. Bohumil Kleprlík

Požární sport

SDH Rožmitál Vás srdečně zve na soutěž v požárním
sportu, která se koná 15. 9. 2007 od 9 hodin v Rožmitále u
vysílače.
Za SDH Rožmitál starosta Jan Němec

MISTRYNĚ ČR V SILNIČNÍM ZÁVODĚ
STARŠÍCH ŽÁKYŇ - DANIELA ČERNÁ

Na silničním Mistrovství ČR v Třebušíně dosáhla velkého úspěchu žákyně Daniela Černá, která dokázala porazit
všechny soupeřky a skvěle reprezentovat Broumov v konkurenci nejlepších silničářek republiky. Pořadí: 1. D. Černá
(CYKLOTEAM Broumov), 2. P. Matějková (TJ ZČE cyklistika), 3. V. Kuntová (VC Pek sevis Kolín). K tomuto úspěchu
přidala ještě dvě druhá místa na Mistrovství ČR v časovce
jednotlivců a časovce dvojic. Gratulujeme.
MK

DALŠÍ BROUMOVÁK NA MONT BLANCU

RNDr. Jan Strašil, bývalý profesor broumovského gymnázia, se dočkal. V roce svého životního jubilea zdolal nejvyšší
horu Evropy, Mont Blanc. Blahopřejeme.
MK

Cyklocestovatelé Martin Stiller a Renáta Lorišová vyrážejí na přelomu září a října na další cyklocestu. Tentokráte
se jejich cílem na několik měsíců stane Austrálie. V plánu mají projet celým kontinentem ze zapádu na východ,
tedy z Perthu do Sydney s tím, že pokud vše půjde dobře, plánují navíc zajížďku do nitra kontinentu k posvátné hoře Uluru, více známé pod jménem (Ayers Rock).
Celá cykloexpedice je tzv. „na těžko“, tedy bez jakékoli
podpory. Během cesty budou Martin a Renáta testovat
výrobky různých českých i zahraničních výrobců cyklo a
outdoor vybavení. V rámci projektu bude zřízen zcela nový
web www.cyklocestovani.cz, na kterém bude možnost aktuálně sledovat, kde se naši cyklocestovatelé právě vyskytují,
jak se jim daří, co zažívají atd. Pokud se podaří dotáhnout do konce jednání s Českým rozhlasem, měly by být
pravidelné živé vstupy právě do vysílání Českého rozhlasu.
Cyklocestovatelé Martin a Renáta děkují všem sponzorům,
partnerům, kamarádům a dalším, kteří jakkoli přispívají ke
zdárnému úspěchu celého projektu!

Program fotbalového oddílu Slovan Broumov – podzim 2007
Krajský přebor – muži
Středa

5. 9. 2007

17.00

Přepychy

Broumov

Neděle

9. 9. 2007

17.00

Broumov

Rychnov nad Kn.

Neděle

16. 9. 2007

16.30

Náchod B

Broumov

Neděle

23. 9. 2007

16.30

Broumov

Doudleby nad Orl.

Sobota

29. 9. 2007

16.00

Jičín

Broumov

Krajský přebor mladšího a staršího dorostu
Sobota

8. 9. 2007

ml. 11.00

st. 13.00

Broumov

Rychnov nad Kn.

Středa

12. 9. 2007

ml. 16.00

st. 18.00

Broumov

Týniště

Sobota

15. 9. 2007

ml. 12.00

st. 14.15

Kostelec

Broumov

Sobota

22. 9. 2007

ml. 11.00

st. 13.00

Broumov

Kunčice

Středa

26. 9. 2007

ml. 15.30

st. 17.30

Třebeš HK

Broumov

Neděle

30. 9. 2007

ml. 10.30

st. 12.45

Dvůr Králové nad L.

Broumov

Krajský přebor starších a mladších žáků
Sobota

8. 9. 2007

st. 9.30

ml. 11.15

Nové Město nad Met.

Broumov

Středa

12. 9. 2007

st. 16.00

ml. 17.45

Kostelec nad Orl.

Broumov

Sobota

15. 9. 2007

st. 9.30

ml. 11.15

Broumov

Rychnov nad Kn.

Sobota

22. 9. 2007

st. 10.30

ml. 12.15

Dvůr Králové nad L.

Broumov

Sobota

29. 9. 2007

st. 9.30

ml. 11.15

Broumov

Úpa A Trutnov

