BROUMOVŠTÍ OSTROSTŘELCI – část 27.

Pohřební průvod U Dolní brány s ostrostřelci a
jejich hudbou v popředí.

Broumovský zpravodaj
říjen 2007

Obsah

....................................................................
Broumovští ostrostřelci ........................... str. 3
Zprávy z radnice ................................ str. 4–5
Společenská kronika .............................. str. 6
Informace Městské policie ..................... str. 9
Alejka ............................................. str. 10–11
S BZ na cestách ................................... str. 12
Zajímavosti .......................................... str. 13
Co nového na gymnáziu ....................... str. 14
Mykologické okénko .......................... str. 15
Okénko broumovských žen .................... str. 15
Kultura ........................................... str. 16–17
Sport .................................................. str. 18

Broumovský zpravodaj
vydává město Broumov

redakce, grafická úprava:
D. Šárka, 777 209 535, maud@atlas.cz,
broumovskyzpravodaj@seznam.cz
rozšiřuje: Agentura NP
vychází 1x měsíčně,
uzávěrka vždy 16. každého měsíce
náklad: 1600 výtisků
evidenční číslo: MK ČR 10101
uzávěrka dalšího čísla: 16. října 2007
foto na titulní straně: Pavel Mornštain

3

V minulých číslech jsme si popsali průběh slavnosti královské střelby.
Aby ovšem její průběh a výsledky k něčemu vypadaly, muselo se pochopitelně pilně trénovat a kromě cvičných střeleb se pak v průběhu sezóny
konala celá řada menších soutěží. Bohužel, nepodařilo se mi zjistit,
zda broumovští ostrostřelci disponovali ještě nějakou druhou, cvičnou
střelnicí na poněkud odlehlejším místě, kde by střelbou nerušili okolí.
Totiž - i když se od těch dob prostor od budovy Střelnice směrem k Horní Bráně výrazně proměnil -, jen stěží si dnes dokážeme představit, že
by se zde za běžného městského provozu pravidelně něco podobného
odehrávalo. Soutěžní střílení ale v prostoru hradebního příkopu probíhalo zcela jistě. Menší soutěže byly nazývány podle výherních cen toho
kterého klání, takže se bylo možno utkat například ve střelbě peněžní,
husí, zaječí, masné, salámové…, prostě podle toho, co který mecenáš
spolku k takzvanému vystřílení daroval. Zde můžeme ještě jednou využít vyprávění Rudolfa Böse, který v té souvislosti zavzpomínal na malé
domácí vzrušení: Z lesa v Ráji, který byl v držení jejich rodiny, si jednou
domů přinesli malého kulhavého kolouška, krmili ho z lahve a podařilo
se jim ho s láskou vypiplat. Jako děti s ním prý ovšem zacházeli asi přeci
jen příliš divoce, takže zůstával stále plachý. Jednoho dne nechal otec
u truhláře zhotovit bednu a milý Hansi, jak ho nazvali, byl určen jako
výherní cena pro jedny nedělní střelby. Když však pro něj v osudnou
neděli přišli, ležel Hansi v chlívku mrtvý. Otci se pak na poslední chvíli
podařilo sehnat alespoň kozu. Dodám k tomu jen, že se pokouším
představit si onoho vítězného ostrostřelce, kterak se pokouší se svou
výhrou ubírat co možná nejdůstojněji k domovu.
Ostrostřelecký spolek patřil nejen mezi nejpřednější a nejváženější
organizace ve městě, ale počítal se přímo za první z nich, takže mu samozřejmě náleželo i právo zahájit masopust prvním bálem. Bylo to jen
pro zvané - zúčastnit se ho se svými rodinami mohli „pouze“ příslušníci,
spolupracovníci, mecenáši, čestní hosté a jinak spřízněné duše. Z výčtu
vyplývá, proč jsem slovo „pouze“ dal do uvozovek – znamenalo to totiž, že se zde sešla nejen celá městská elita, ale Ostrostřelecká hudba
dávala ten večer k lepšímu jen ty nejvybranější kusy. Těleso prý mělo
celkově vynikající úroveň danou mimo jiné tím, že každý z jeho členů
byl jednotlivě vysoce váženým hudebníkem. Na dvě čtverylky před a
na dvě po půlnoci byly všechny páry předem domluveny, neboť která
z dívek by v tu dobu zůstala sedět, stala by se „Mauerblümchen“ neboli
čekankou. Několik dní na to se pak ještě konal věneček zvaný „Schützenkräntzchen“, nebo též „Schürzenkräntzchen“. V němčině šlo o pěknou slovní hříčku mezi Schütze – střelec a Schürze – zástěrka. Označení
Sukničkový věneček bylo dáno tím, že se k této události všechny dámy
dostavily v šatech doplněných malou bílou sukničkou. Zmíněný večer
byl prý méně oficiální a panovala při něm proto milá a nenucená atmosféra. Po jeho skončení, byl-li dostatek sněhu, vyrazili ještě mnozí
účastníci na noční jízdu s koňskými saněmi. Ovšem ne jen tak ledajakou, třeba kolem města, jak by možná mnohý v mrazivé noci předpokládal, nýbrž vyráželo se až do Vižňova, Teplic, Zdoňova, nebo dokonce
až do „Rumpelmühle“. Posledně jmenované místo, pokud jsem dobře
pátral a nepletu se v úsudku, byla hospoda nacházející se až za státní
hranicí v tehdejším Prusku, v dnešní Głuszyci Górnej.
Bujaré veselí i poklidně plynoucí dny „belle epoque“, tedy období
takzvané nádherné epochy přelomu 19. a 20. století, ovšem spělo neodvratně ku svému konci. V následných válečných křečích počal upadat
do agonie „starý dobrý svět“ a spolu s ním zemřela i sláva ostrostřelců.
A k závěru tedy pospějeme s naším vypravováním i my. Událostí 1. světové války jsem se už lehce dotknul a příštím číslem to počítám, aniž
bych chtěl vyhrožovat, zdárně dorazím.
Karel Franze, Muzeum Broumovska
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zprávy z radnice

zprávy z radnice

Rada města dne 12. 9. 2007

č. 22
RM schvaluje odpisový plán r. 2007
Technických služeb Města Broumov,
dle předlohy.
RM ukládá odvést z Investičního
fondu technických služeb částku ve
výši 1.387 950,80 Kč do rozpočtu
Města Broumov.
•Majetkové záležitosti
RM doporučuje ZM schválit prodej
garáže na st.p.č. 1822 o výměře 18 m²
vč. této stavební parcely 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 vše v k.ú. Broumov
za cenu 53.760 Kč, vč.nákladů spojených s prodejem a zřízením věcného
břemene.
RM doporučuje ZM záměr prodeje
p.p.č. 259/1 – trvalý travní porost o
výměře 1096 m² v k.ú. Rožmitál.
RM schvaluje pronájem části p.p.č.
268/3 v k.ú. Velká Ves o výměře 80 m²
paní Heleně Polyákové, bytem Broumov VI, Polákovy domy 190 za roční
nájemné 160 Kč.
RM schvaluje záměr pronájmu části
p.p.č. 595/12 -zahrada o výměře 30
m² v k.ú. Broumov.
RM neschvaluje prominutí smluvní
pokuty ve výši 5.000 Kč panu Albínu
Polyakovi, bytem Br.II./Soukenická
90 za neuskutečněný prodej domu ze
strany kupujícího.
RM doporučuje ZM záměr prodeje
st.p.č. 210/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 87 m² v k.ú. Broumov
z majetku města.
RM bere na vědomí stanovisko
bytové komise k zamítnutí žádosti o
mimořádné přidělení bytu paní Jemiášové a Dančové, obě bytem Br.VI./
Nádražní 114.
RM bere na vědomí informaci o poměru nájemného a dlužného nájemného v ulici Soukenická č. 92.
RM schvaluje záměr pronájmu části
p.p.č. 332 – trvalý travní porost o výměře 22 m² v k.ú. Broumov.
•Výběrová řízení
RM schvaluje firmu EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice jako vítěze výběrového řízení na
„Zpracování projektové dokumentace
k územnímu řízení a ke stavebnímu
povolení v rámci projektu INTENZIFIKACE ČOV V BROUMOVĚ“.
RM doporučuje ZM vzít na vědomí
studii na „KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ

CENTRUM
BROUMOV
č.p.104
a 105 “(Café Herzog) a uložit RM
vypsat výběrové řízení na zpracování
projektové dokumentace ve smyslu
předložené studie.
RM doporučuje ZM vzít na vědomí
studii na „ZAHRADNÍ ÚPRAVY OKOLÍ
OBŘADNÍ SÍNĚ V BROUMOVĚ“ dle
předlohy a uložit RM zajistit nezbytnou projektovou dokumentaci.
RM doporučuje ZM schválit jako
lokality vhodné pro ověřovací (objemové) studie Sportovního zařízení
– bazénu objekt bývalého měšťanského pivovaru, lokalitu dosavadních zahrádek pod Hotelem VEBA a lokalitu
vedle sportovní haly na Spořilově.
RM doporučuje ZM schválit podání projektu v rámci Leaderu ČR, a to
projektu vybudování parkoviště u Masarykovy školy (projekt Naše zahrada)
a projektu na zakoupení štěpkovače.
RM schvaluje účast Města Broumova v soutěži Centra pro komunitní
práci střední Morava s názvem „O
lidech s lidmi – cena za podporu místní demokracie a spolupráci s NNO“
s projektem „Naše zahrada 2007“.
•Různé
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace z rozpočtu obce v částce
20 000 Kč Centru sociální pomoci
a služeb, o.p.s., Hradec Králové, na
spolufinancování projektu Síť rodinných
poraden
Královéhradeckého
kraje v roce 2007.
RM schvaluje poskytnutí návratné
půjčky od Města Broumov ve výši 20
000 Kč, na překonání přechodně nepříznivé finanční situace v důsledku
úmrtí manžela, paní Heleně Klimešové
bytem Broumov.
RM schvaluje zapůjčení kulturního
sálu na Střelnici pro oktávu Gymnázia
Broumov za účelem pořádání maturitního večírku s předpokladem podílu
studentů na veřejných pracích dle
návrhu.
RM volí paní Renatu Chejnovou
členkou komise SPOZ s účinností od
1. 10. 2007.
RM schvaluje žádost SDH Rožmitál
ve věci dvou autobusových zastávek
v Rožmitále, dle předlohy.
RM schvaluje pořádání hudební
produkce v Hotelu VEBA dne 14. 9.
2007 do 01.00 hod.

Více na:

www.broumov-mesto.cz

Den vzniku
československého státu

U příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu se v pátek 26. 10. 2007 ve 14 hodin uskuteční
krátké setkání se vzpomínkou věnovanou významnému okamžiku našich
dějin.
Akce za účasti zástupců města a
místní organizace Českého svazu
bojovníků za svobodu proběhne u
památníků padlých (naproti
broumovské nemocnici).
Občané Broumova jsou srdečně
zváni na tuto malou vzpomínkovou
slavnost.
Lubomír Franc,
místostarosta města Broumova

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

Podnikatelský klub
Broumovska

Technické služby
města Broumova

ZAHRADNICTVÍ
nabízí
- dušičkovou a vánoční vazbu
(dušičkové, adventní věnce,
svícny)
- prodej vázaných květin
- prodej řezaných květin,
macešek
objednávky na telefonu:
491 521 206
nebo osobně
6.30–10.00 a 10.30–14.00

Naše zahrada 2007
po prázdninách opět ožívá

Po prázdninách se do Naší zahrady 2007 opět vrací život.
Naposledy jsme Vás informovali o probíhajícím stavebním
řízení, které bylo na počátku září zakončeno získáním
stavebního povolení. Na jeho základě byly v polovině září
v rámci přípravy staveniště vykáceny všechny stromy navržené na kácení ve zpracované inventarizaci dřevin. Úklid
větví zajistily Technické služby Města Broumova, za což jim
patří náš dík. Na takto připravené staveniště nastoupila
stavební firma a začaly stavební práce. Do konce října bude

postaven amfiteátr, na jehož realizaci jsme získali grantový
příspěvek od Dobročinného fondu Philipa Morisse z programu „3 x 333 tisíc pro aktivní život obce“. Dále bude
z podpory Nadace VIA z programu „Pomáháme lidem
zlepšovat místo, kde žijí“, vybudován základ ekostezky, tj.
mlatová cesta, ke které na jaře za finance SEVERu – Střediska pro ekologickou výchovu a etiku – přibudou infopanely
zpracované žáky Masarykovy ZŠ a díky grantové podpoře
Královéhradeckého kraje lavičky a nové výsadby. Celý areál
Naší zahrady 2007 získá nové zpevněné cesty. Propojí se tak
nejen tyto stavební objekty a budovy DDM Ulity a Masarykovy ZŠ, ale i celý areál s centrem města a sídlištěm Spořilov
znovuvybudovanou spojkou na ulici K Ráji.
Od poloviny října připravujeme v Naší zahradě 2007 další příležitosti pro zapojení veřejnosti do realizace projektu,
který vznikl na základě jejích podnětů a návrhů. V rámci
Dne stromů v Broumově vysadíme okrasný sad před budovou I. stupně Masarykovy ZŠ, ve kterém si symbolicky svůj
strom zasadí každá třída a učitelský sbor.
Veřejnost do Naší zahrady 2007 zveme na

Podzimní pracovní setkání
v sobotu 27. října 2007 v 10 hodin
před budovou DDM Ulita.

Zajištěno bude opět občerstvení,
hlídání dětí i program pro ně.
Budeme upravovat a osazovat keři okolí nového amfiteátru a stejným způsobem upravíme i nové veřejné stanoviště
kontejnerů na tříděný odpad u budovy II. stupně Masarykovy ZŠ na ulici Mládežnická.
Vlastní pracovní nářadí, jako jsou hrábě, motyčky, rýče,
zahradní lopatky, kbelíky a konve, jsou vítány.
Předpokládaný konec setkání s pečením brambor na
ohýnku, v 16 hodin.
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Ukončením těchto podzimních prací se završí první etapa
budování Naší zahrady 2007. Slavnostně ji společně s Vámi
otevřeme Martinskou slavností 11. listopadu 2007.
Za realizační tým se na Vás těší Dáša Zbořilová a Yvona Eliášová

! Nezapomeňte si včas vyměnit
řidičský průkaz !

Upozorňujeme občany, kteří mají řidičský průkaz vydaný
od 1. července 1964 do 31. prosince 1993,
že jsou povinni si jej vyměnit do
31. prosince 2007.
MěÚ Broumov, odbor dopravy, proto apeluje na
řidiče, kterých se tato povinná výměna týká, aby nenechávali svoji návštěvu na odboru dopravy na poslední
měsíc roku, kdy se dají předpokládat dlouhé čekací
doby na příjem žádostí a výdej nových řidičských průkazů. Vzhledem k prosincovým svátkům a předpokládané
vytíženosti tiskárny v Praze doporučujeme řidičům, kteří
potřebují jezdit již od začátku nového roku, aby si nový
řidičský průkaz přišli vyřídit do konce listopadu 2007.
Lhůta pro výrobu a převzetí nového ŘP je zpravidla do
15–20 dní.
Co musíte mít s sebou: platný doklad totožnosti
(občanský průkaz, pas), jednu fotografii o rozměrech
3,5×4,5 cm, řidičský průkaz, kterému končí platnost.
Tato výměna (ze zákona) je bezplatná (vyjma případů,
kdy v rámci této výměny dochází ke změně údajů v registru řidičů – např. změna jména, příjmení nebo bydliště,
v tomto případě se za takovou změnu platí správní poplatek 50 Kč.)
Řidičské průkazy vyřizuje: Odbor dopravy – evidence řidičů, Městský úřad Broumov, Budova č. III, ulice K Ráji
Telefon: 491 504 315
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Spolek přátel z Martínkovic
by tímto chtěl poděkovat sponzorům
„ Jízdy zručnosti“ traktoristů,
která se konala
dne 1. září 2007

Truhláři–Slezák–Ledvina a spol, Škoda Dan, BSS p. Netík,
VEBA Broumov, Plný Antonín, Hobra Školník , BSB pi Suchomelova , Žoček Petr soukr. zemědělec, Aeroklub Broumov, Stef–Broumov, Klenoty–Hodinky Eliška Martíncová,
OÚ Martínkovice, Pivovar–Olivětín, Loma–sport, Z-TRADE,
REY Výroba hokejové výstroje Šuda Jaroslav, Mazač Jiří Čerpací stanice, Manželé Podveský, Šilpert Jan - Machov, Kubin
Police, Plasty–Braha s.r.o , Jansa Josef–Elektro, Sloupenská
Jitka - Božanov, Bar Terno - Janecký, Pohostinství u Bartošu
Otovice, EDA Broumov, Xaverov Bezděkov, Železářství Šošovička, Kollert Michal, Agrokonzulta Žamberk, Lutoma
p.Franc,Lorenc Jan, Hospůdka u Hubku Machov.
Spolek přátel ještě jednou děkuje všem sponzorům
za příspěvky,
traktoristům a divákům za účast, ale také pořadatelům
za spolupráci.
Za spolek přátel František Hop
Pořadí jízdy zručnosti traktoristů na prvních místech:
1.
2.
3.
4.

Vaněk Milan
Dostál Tomáš
Matěka Jaroslav
Dvořák Kamil

Křinice
Machov
Martínkovice
Otovice

Mladší s dozorem
1. Záruba Dominik - Křinice
2. Čáp Jaromír - Rožmital
3. Červinka Matěj

Restaurace Vyhlídka
Janovičky u Broumova
Vás srdečně zve na

Taneční zábavu
se skupinou
MAMUT s.r.o.
dne

20. října 2007 od 20.00 hodin
Rezervace v restauraci nebo telefonicky na níže uvedených
číslech.
Tel.: 491 520 036, 491 523 898, 736 633 447
E-mail: chatavyhlidka@seznam.cz
TAXISLUŽBA: Milan Korityák, Tel.:603 382 959

TAJEMSTVÍ POUŠTĚ
strhující diashow plná barev, tvarů, světla a slunce
Kateřina a Miloš Motani
Kolárovo divadlo Police nad Metují

Neděle 21. 10. 2007 v 18.00 hodin

Úzkým skalním soutěskám na jihu Koloradské plošiny
se anglicky říká slot canyons. Bývají až několik desítek
metrů hluboké a široké jen několik málo metrů. Někde
stačí rozpažit jen ruce a člověk se může dotknout obou
protilehlých stěn.

KRONIKA
„Šťastný je ten,
kdo je pevně odhodlán
bránit to, co miluje.“
Své ano si řekli snoubenci:
Slávka Geislerová a Milan Veselský
Jana Hylská a Rudolf Žoček
Sandra Budaiová a Juraj Gejdoš
Ludmila Kubrová a Roman Huba
Eva Sádlová a Jiří Plný
Jana Petrželová a Petr Kučera
Lucie Tomášová a René Rydlo
Alena Michálková a Jiří Malý
Petra Šulcová a Jeremy Lowndes Butler
Květoslava Nigrinová a Petr Němec
Michaela Kratochvílová a Tomáš Cagáň
Adéla Sloupenská a Martin Ansorge
Na společné cestě přejeme lásku, toleranci a splnění všech
přání.
Rozloučili jsme se s:
Magdalénou Harbichovou
Jaromírem Klimešem
Ladislavem Mrštinou
Adolfem Michlem
Janem Klapákem
Jozefem Kopincem
Annou Kaválkovou
Jitkou Valterovou
Lottou Mrštinovou
Františkem Sejkorou
Karlem Renčinem
Jiřím Voříškem
Boženou Matysovou
Marií Čtvrtečkovou
Evou Kučerovou
Josefem Školou
Josefem Jiráskem
Za SPOZ N. Burdychová – matrikářka

TANEČNÍ 2008

Společenský sál STŘELNICE Broumov
VZHLEDEM K VELKÉMU ZÁJMU O TANEČNÍ V BROUMOVĚ ZAHAJUJEME JIŽ NYNÍ ZÁPIS DO PODZIMNÍHO
KURZU SPOLEČENSKÉHO TAMCE A CHOVÁNÍ ROKU
2008.
Hledáte nudné taneční minulého století? To u nás rozhodně nenajdete! Připravte se na pohodu, zábavu, společenské prostředí, mladé taneční mistry, přijďte do tanečních s Kulturní společností HOP – Petr Hofman, které jsou
IN.
NABÍZÍME:
•základy stolování
•pokračovací kurz pro pokročilé
•půjčovnu šatů na věneček
DO KURZU JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT OSOBNĚ V SÁLE
STŘELNICE V BROUMOVĚ, KAŽDÝ PÁTEK OD 19.30 do
20.30 HOD, nejpozději však do 16. 11. 2007
Splatná záloha ihned 250 Kč, doplatek v lednu 2008. Veškeré informace obdržíte na tel. čísle 491 521 345, 603 700
181, 605 273 944.

Ze života

Požární stanice Broumov
Přehled zásahů, ke kterým v době od
16. 8. 2007 do 15. 9. 2007 vyjížděla jednotka příslušníků HZS Královéhradeckého kraje – Požární stanice Broumov
•17. 8. Jetřichov, Pasa – odstranění větve stromu hrozící
pádem na vozovku.
•18. 8. Police n. Metují – požár v prostoru chaty.
•19. 8. Teplice n.Metují, ul. Rooseveltova – odstranění následků dopravní nehody dvou osobních automobilů.
•20. 8.Broumov, Smetanova ul. – odstranění vosí báně v
prostoru nemocnice.
•22. 8.Teplice n. Metují – Lachov – odstranění spadlého
stromu z vozovky.
•22. 8. Broumov – ul. Poříčí – otevření bytu na žádost policie ČR.
•23. 8. Meziměstí, Vernéřovice – požár v bytě od spáleného
jídla na plotně elektrického sporáku, zásah proveden ve spolupráci s JSDH Meziměstí.
•25. 8. Teplice nad Metují – odstranění následků dopravní
nehody osobního auta a motorového osobního vlaku na
nechráněném železničním přejezdu.
•28. 8. Broumov, vytažení utopeného psa z Liščího potoka.
•29. 8. Broumov, Kladská ul. – požár v bytě od digestoře, zásah ve spolupráci JSDH Broumov a JSDHP Veba 01 Olivětín.
•30. 8. Broumov, Pivovarská ul. – požár střechy garáže v
prostoru bývalého pivovaru, spolupráce s JSDH Broumov a
JSDH Veba.
•1. 9. Broumov, Křinické sídliště – pomoc ZZS při transportu pacienta do vozidla ZZS.
•1. 9. Teplice n. Metují – otevření zamčeného os. vozu.
•2. 9. Broumov, Šalounova ul. – otevření uzavřeného prostoru, ve kterém se nacházela osoba.
•3. 9. Broumov, Olivětín – likvidace obtížného hmyzu v
prostoru ZŠ.
•5. 9. Jetřichov – odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu.
•5. 9. Jetřichov – technická pomoc, odstranění spadlého
stromu z vozovky.
•5. 9. Ruprechtice – technická pomoc, odstranění spadlého
stromu z vozovky.
•6. 9. Šonov – technická pomoc, odstranění části spadlého
stromu z vozovky.
•6. 9. Rožmitál – odstranění stromu spadlého do heřmánkovického potoka.
•6. 9. Broumov, Alejka – odstranění spadlého stromu.
•10. 9. Teplice n.Metují – odstranění následků dopravní
nehody dvou osobních automobilů, bez zranění.
•10. 9. Broumov, Šalounova ul. – odstranění následků dopravní nehody dvou osobních automobilů, bez zranění.
•10. 9. Broumov, Komenského ul. – odstranění vosí báně v
prostoru objektu Ulita.
•11. 9. Broumov,Soukenická ul. – pomoc ZZS při transportu pacienta do vozidla ZZS.
•12. 9. Pěkov – odstranění vosí báně v prostoru rodinného
domu, ohrožení obyvatel na zdraví.
•13. 9. Broumov, Smetanova ul. – odstranění vosí báně v
prostoru nemocnice.
•15. 9. Meziměstí – únik benzínu z vlakové cisterny v prostoru nádraží, místo zásahu bylo následně předáno hasičům
Českých drah.
Por. Bc. Lukáš Plachta, velitel požární stanice Broumov

Informace Městské policie
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Měření rychlosti

I když jsme v minulém vydání Broumovského zpravodaje
upozornili řidiče na provádění měření rychlosti v průběhu
měsíce září, málokterý z nich je zřejmě jeho čtenářem. Za
čtrnáct dní porušilo § 18 odst.4 zákona 361/2000Sb., ve
znění pozdějších změn, a tím se dopustilo přestupku dle §
22 odst.1 pís.f(4 zákona č.200/1990Sb o přestupcích 70
řidičů. Pro Vás, kteří máte pocit, že Vám byla naměřena vyšší rychlost než jste v měřeném úseku jeli, provedli strážníci
Městské policie dne 23. 9. 07 od 9 do12 hodin zkušební
měření rychlosti v prostoru letiště v Martínkovicích.

Spolupráce s PčR a HZS

Strážníci Městské Policie spolupracovali s orgány Policie
ČR a H Z S Broumov v průběhu měsíce srpna celkem v osmi
různých případech. Jednalo se např. o rušení nočního klidu,
TČ výtržnictví či zajištění místa požáru.
Za MP str. Jan Šrytr

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

chcete mě?

chcete mě?

Od minulého měsíce se toho v útulku na ČOV v Broumově mnoho nezměnilo. Všichni čtyři chundelatí nájemníci
stále čekají na svého nového majitele. Nenechte je právě Vy
čekat a splňte některému z nich jeho psí sen.

12
broumovský
zpravodaj

na cestách

na cestách

Střípky z Mexika
Mexické zajímavosti

Mexičané jsou většinou menšího vzrůstu, jak mestici,
tvořící přes 70% obyvatel, tak i potomci původního indiánského obyvatelstva. Muži nenosí nikdy krátké kalhoty, mají
většinou černé vlasy, často nagelované. Boty mají vždy vzorně vyčištěné, čistič bot je velmi časté zaměstnání stejně jako
třeba pánský holič. Na ulicích téměř neuvidíte dítě v kočárku. Matky nosí děti většinou při sobě, buď na břichu nebo
na zádech. Mexičané skutečně nosí na hlavě široké slamáky
a jedí tortilly. Ty jsou z pšeničné nebo kukuřičné mouky a
dostanete je jako přílohu ke každému jídlu stejně jako fazolovou kaši. Mexičané rádi pijí pivo, mají ho výborné, ale
nikde nedostanete točené jako u nás. Pije se výhradně z lahví a většinou pouze ze třetinek. Několik zajímavostí z ekonomické oblasti – v Mexiku je pouze jediná společnost prodávající naftu a benzín, státní společnost Pemex. Ceny jsou
jednotné v celé zemi, Mexiko patří k největším světovým
producentům ropy. Ta se těží nejvíce v oblasti Mexického
zálivu. Na rozdíl od nás je v Mexiku více internetových kaváren / pravděpodobně dáno také tím, že u nás má více lidí
doma svůj počítač/ a také prádelen prádla. Jsou skutečně
na každém rohu. Samozřejmostí je volný prodej léků, včetně antibiotik. Ve větších městech jsou diskontní prodejny
léků, kde si můžete za velmi slušné peníze koupit skutečně
cokoliv. V Mexiku narazíte bohužel na dětskou práci – v obchodech, na stavbách, na tržištích. Samozřejmostí je přímá
volba nejen prezidenta, ale i místních starostů.

Volkswagen „brouk“ patří k nejoblíbenějším vozům všech
dob. Poté, co přestal být vyráběn v Německu, koupili licenci
Mexičané. Poslední z „brouků“ sjel z výrobního pásu v městě
Puebla 30.července 2003. Jednalo se o poslední sérii 3000
kusů. Volkswagen se i v poslední edici snažil zachovat úplně
stejný design, jaký měl původní brouk. Rozdíly jsou nepatrné, například u některých dílů automobilka zvolila chromové
provedení a přidala přehrávač kompaktních disků.
Mexiko je země velkých sociálních rozdílů. Podle OSN je
Mexiko země, které má ze všech členů OECD nejvíce rozevřené sociální nůžky. I když někteří Mexičané bydlí takto,
tak si pohodu v hamace, houpací síti z vlákna z jednoho
z druhů agáve, rozhodně nenechají vzít.

Světoznámými mexickými aperitivy jsou mezcal a tequila,
destilované ze š´távy různých druhů agáve. Tequila je ve
srovnání s mezcalem něco jako koňak s brandy- kultivovaný, jemný nápoj. Oba nápoje se vyrábí z podobných surovin a obdobným postupem, tequila však přichází na svět
v přísně vymezené oblasti kolem města Tequila blízko Gualadajary. Nejlepší tequila se vyrábí ze stoprocentní agáve
druhu Agave tequilana. Prastará legenda praví, že v nebi to
jednou pořádně vřelo, protože se bohové nemohli dohodnout, kdo lidi obšťastní nápojem,který by měl jak příjemné,
tak i zhoubné následky. Problém vyřešil blesk, který udeřil
do agáve a uvedl jeho plod do varu. Z plodu vyprýštila šťáva, jejíž účinky se vzápětí projevily na lidech, kteří se tam ze
zvědavosti seběhli.

Leguán je typickým živočichem Yucatánského polostrova,
kde jsme se pohybovali. Má rád stálé, teplé podnebí a živí
se pouze listy a
drobným
hmyzem. Potkáte ho
prakticky
všude.
Nejdříve
křičíte
leknutím, pak se
jen divíte, nakonec si zvyknete.
Někteří leguáni se
nechají
dokonce
pohladit. Menším
problémem bylo,
když nám jeden malinký exemplář vlezl do pokoje a procházel se po stěně. Mně celkem nevadil, ale žena byla jiného
názoru a vyžádala si výměnu pokoje. Vypadal ale rozkošně.

Yucatánský polostrov zahrnuje celkem tři mexiké státyCampeche, Yucatán a Quintana Roo. Poslední jmenovaný
má na svém pobřeží skutečný ráj- nádherné pláže Karibiku.
Pokud někdy byl skutečně Bůh, tak se musel zastavit tady.
Popsat krásu a pohodu pláží slovy nelze. Posuďte sami.

Yucatánský polostrov má celoročně vlhké a horké podnebí. Na většině území se rozkládá tropický deštný les, který
je domovem nejen leguánů, ale i pumy, jaguára, desítek
druhů papoušků, supů a dalšího ptactva. V džungli jsou
ukryty památky připomínající slávu mayské civilizace. Na
své vysekání ze spárů džungle dodnes čekají celá mayská
města. O tom zase až příště.
Milan Kulhánek

MEXIKO – 15.11.2007

beseda+promítání
budova v klášterní zahradě od 20 hodin
broumovský
zpravodaj
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dupání a ryčení, jako by někdo porážel divoké zvíře. Stoly a
židle pak ležely rozlámané a poházené po zemi, ze sklenic a
džbánů zbyly žalostné střepy. To všechno bylo dílo pivního
osla. Lidé si vyprávěli, že kdo se s ním setká, potká ho jistá
smrt. Sluha, který v hostinci pracoval, se prý stal jeho obětí.
Děvečka, která později přišla na jeho místo, chtěla tomuto
tajemství přijít na kloub. Vymyslela to chytře. Schovala se
na půdu, lehla si na podlahu a otvorem po suku se dívala
dolů do výčepu. Brzy po jedenácté se ozval veliký hřmot a
stále se blížil. Pak se rozletěly dveře od výčepu a do místnosti se vřítila šedivá obluda. Zvíře s dlouhýma ušima a
šedivou srstí mělo lidskou tvář! Příšera poskakovala po
lokále a všechno ničila. Jakmile odbila dvanáctá, zjevení se
ztratilo. Nazítří nemohli děvečku najít, až někoho napadlo
zajít na půdu. Dívka ležela na zemi, měla napuchlý obličej a
tělo rozpálené horečkou. Uzdravila se až po mnoha dnech a
vyprávěla všem, co zažila. Nikdo by jí nevěřil, ale od té doby,
co byla svědkem strašidelného rejdění, už v hospodě nikdo
přes noc nic nerozbíjel. Možná, že vyděšené děvče postavil
na nohy nápoj z piva, který vám následně nabízíme. Pozor
ale na předávkování, abyste také nespatřili pivního osla!
Pivní lektvar
1 l světlého piva, 250 g cukru, 300 ml bílého vína, 6 žloutků,
1 citron, skořice, citronová kůra, smetana, griotka.
Svařte pivo s cukrem, kouskem skořice a citronové kůry,
přeceďte a přilijte víno. Do trošky smetany přidejte rozmíchané žloutky, ochuťte šťávou z jednoho citronu a 50 ml
griotky, dejte na mírný oheň a za stálého míchání nechte
zpěnit. Odstavte a horké podávejte.
Na závěr našeho strašidelného povídání něco ostřejšího
opět s přídavkem pěnivého nápoje zrzavé barvy.
Pivní blues aneb Hoří, má panenko
100 g pivního sýra olomoucké tyčinky, 100 g nivy, 100 g
zralého hermelínu, 100 g eidamu nebo uzeného bloku, 50
g romaduru, 50 g másla, sladká i pálivá paprika, drcený
kmín, sklenka světlého piva, 3 lžíce sádla, 1 vejce natvrdo,
petrželka, asi 8 krajíčků chleba.
Eidam nebo uzený blok nastrouháme, ostatní sýry nakrájíme na plátky. Nastrouhaný sýr vymícháme v míse s máslem,
potom postupně přidáváme ostatní druhy sýrů, přiléváme
pivo a vytvoříme hladkou pastu. Nakonec zamícháme koření. Z krajíčků chleba připravíme na sádle topinky, které mažeme připravenou pomazánkou, zdobíme plátky vařeného
vejce a petrželkou. Zapíjíme pivem.

aktualitky

zajímavosti

Broumovské pověsti a gastronomie II.

Dnes se vrátíme k tématu gastronomie v pověstech. V září
jsme čtenářům Broumovského zpravodaje přinesli příběh o
očarovaném másle, tentokrát vám studenti naší školy nabídnou pověst o blíže neurčeném hostinci nedaleko Broumova, kde prý před lety prováděl své podivné kousky pivní
osel. Pivní osli byli zakletí bývalí šenkýři, kteří oslí podobu
museli nosit za trest. Zaživa byli totiž nepoctiví a nikdy nenalili hostům správnou míru. Někdy také do vína přilévali
vodu a vůbec všelijak škodili, aby jim kynuly tučné zisky. Ale
na každého jednou dojde, po smrti duše takového nepoctivce nenašla klid, chodila světem jako zlý duch a děsila vše
živé.
Tak tedy ve zmíněném hostinci se občas stávalo, že v noci
mezi jedenáctou a dvanáctou hodinou bylo ve výčepu slyšet

Snímek Mgr. Věry Zhánělové připomínáme účast naší školy
na regionální zahrádkářské výstavě v Teplicích nad Metují
31. 8. - 2. 9. 2007. Krásné výrobky vyřezané studenty z ovoce
a zeleniny sklidily zasloužený obdiv.
SOU a Střední odborná škola SČMSD Hronov a Vrchlabí
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Co nového na gymnáziu?

•Ve
školním
roce
2007-2008
studuje
na místním gymnáziu
celkem 347 studentů
ve 12 třídách.
•Na
www.diginaves.cz a také na ČT24
si můžete prohlédnout další reportáže
z projektu Digináves.
Během prázdnin natočili studenti další tři
reportáže.
•Gymnázium je všeobecně zaměřená škola
připravující studenty
především ke studiu na vysoké škole.
V tomto roce byli
oktaviáni velmi úspěšní, všichni se dostali na vysoké školy.
Úspěšnost v přijetí na vysoké školy má stoupající tendenci,
v roce 2003 bylo přijata 73% absolventů, v roce 2004 83%,
v roce 2005 již 90% a v roce 2006 91% absolventů.
•Zajímavé je sledovat, kam studenty zavane osud. V současné době je například Pavel Kubizňák na stáži na českém
velvyslanectví v kanadské Ottawě, Lucie Kohlová a Aleš
Ottmár pro změnu na ambasádě v indickém Dillí. Při cestě do Indie navštívili spolužačku Lenku Knittelovou, která
pracuje jako letuška pro prestižní Emirates a žije v současné
době v Dubaji ve Spojených arabských emirátech. Jaromíra
Vejrycha najdeme nyní v Káhiře, kde je na čtyřměsíční stáži
v rámci studia arabistiky na plzeňské univerzitě.
•Adoptovaný syn současné kvarty, indický chlapec Arwine,
dělá svým „rodičům“ radost. Na vysvědčení ve druhé třídě
měl samé A, převedeno do češtiny – samé jedničky.
•Od letošního roku škola zavádí výuky francouzštiny, vyučujícím je rodilá mluvčí, Jessica Harney z Kanady.
•Díky grantu vznikla nová multimediální učebna chemie a
biologie, do konce tohoto roku vznikne obdobná učebna
pro výuku fyziky.
•V minulém roce se podařilo dokončit „zasíťování“ školy:
všechny kabinety jsou propojeny do sítě a mají přístup na
internet.
•Byla dokončena rekonstrukce sociálního zařízení pro dívky
ve 2. patře - rozšíření kapacity.
•Provádí se průběžná rekonstrukce tělocvičny, v létě byla
provedena izolace, v říjnu budou provedeny vnitřní sanační
omítky a nové obložení.
•Více jak polovina učeben je vybavena novým výškově stavitelným nábytkem.
•Škola se od poloviny září zapojí do městského systému
třídění odpadu
•Škola se zapojila do krajského projektu na získání peněz
z EU z operačního programu životního prostředí - úspory
energie na zateplení budovy. Podaří-li se tyto peníze získat,
dojde k zateplení obvodového pláště budovy, k výměně oken
a zateplení půdy v celkové hodnotě cca 10 mil. Kč.

Pro všechny zájemce o studium i pro zájemce z řad
široké veřejnosti připravuje gymnázium Den otevřených dveří, který se uskuteční v sobotu 1. prosince.

Milan Kulhánek

Prodám urnový hrob v Broumově s krycí deskou ze
žuly. Levně. Tel.: 499 817 775
nebo 605 170 889.

Mykologické okénko

Liškám se dařilo – Kolik stojí na
černém trhu? – Ocenění Fatkových – Pro labužníky
Liškám se dařilo
Liška obecná patří k velmi oblíbeným houbám a zná ji drtivá většina houbařů. V čem
vlastně tkví její oblíbenost? Je poměrně tuhá a vůně i
chuť není příliš výrazná. Možná je to dáno tím, že plodnice této houby nečerviví a že jsou poměrně trvanlivé.
Lišek u nás roste několik druhů a prakticky všechny jsou
jedlé. Zvláštností těchto hub je jejich hymenofor (spodní
část klobouku), ten totiž netvoří lupeny, jak se někteří
mylně domnívají, ale takzvané
lištny.
Někteří
houbaři
občas
zamění lišku za
lištičku
pomerančovou,
která
je lišce podobná,
ale její hymenofor je lupenitý.
Lišky rostou většinou ve skupinách, a to jak v listnatých, tak
v jehličnatých lesích, především pod borovicemi a buky. V
posledních letech se tato houba začíná čím dál tím hojněji
objevovat, což je velmi příznivé, protože je jakýmsi indikátorem čistoty ovzduší.
Kolik stojí na černém trhu?
Na Broumovsku měli znalci lišek na konci srpna a počátkem
září přímo žně. Bylo jich tolik, že se prodávali i na černém
trhu. Například v Polici nad Metují byla tržní cena čerstvých
lišek 130 korun. Bohatá úroda lišek je dokladem, že s našimi lesy to tak špatné není.
Ocenění Fatkových
Přední český mykolog, milovník našeho kraje, ing. Jiří Baier,
u příležitosti úspěšné mykologické výstavy v Polici nad Metují ocenil nezištnou práci manželů Fatkových při organizování houbařských výstav, akcí pro děti a besed pro školy. Jak
se říká v Čechách, doma není nikdo prorokem. To je možná
jeden z důvodů, proč se při rozdělování městských peněz na
houbaře téměř zapomnělo.
Pro labužníky
Smažené lišky
Co budeme potřebovat: 1 kg hub lišek, 1 dl oleje, 1 cibuli,
2 stroužky česneku, 2 bobkové listy, sůl, mletý pepř.
Postup: lišky nakrájíme
na plátky, nasypeme do
vroucí vody s bobkovým
listem, chvíli povaříme
a
scedíme.
Nakrájíme
nadrobno
cibuli,
osmahneme ji na oleji,
přidáme ovařené houby,
nasekaný česnek, sůl,
pepř a dusíme, dokud se
nevyvaří všechna voda.
Podáváme
buď
jako
teplý
předkrm,
nebo
spolu s bramborami či
těstovinami jako přílohu
Babí léto a košíky plné hub, co více k pečenému masu.
si přát? Broumov, 13.září.
Připravil Milan Kulhánek
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Okénko broumovských žen
Informace o akcích, které pořádá výbor ČSŽ Broumov pro
ženy v našem městě
Na měsíc říjen jsme připravily:
•Ve čtvrtek 18. října 2007 pořádáme zájezd do Polska,
do Solných lázní - Kudowa Zdroj, spojený s nákupy (léčebná kúra v Solných lázních se bude opakovat i v měsíci listopadu 2007). Odjezd autobusu je v 8.00 hodin
z obvyklých stanovišť, cena zájezdu 160,- Kč ( v ceně je
autobus a vstupenka do lázní, nezapomeňte s sebou bílé
ponožky!)
•Ve dnech 15. 10. – 16. 10. 2007 se pořádá BAZAR oblečení od narození do dospělosti v sále Střelnice.
Příjem
15.10.
9:00 – 15:00
Prodej
15.10.
15:30 – 18:00
16.10.
9:00 – 15:00
Výdej
16.10.
16:00 – 17:00
Nevyzvednuté věci budou poskytnuty jako humanitární
pomoc!
•Dlabání dýní
Srdečně Vás všechny zveme!
Oddělení kultury a infocentrum Broumov
ve spolupráci s prodejnou Dárky – květiny E.D.A
Broumov a ČSŽ Broumov Vás zvou

v pátek 26.10.2007 v 15:00 hod. na Mírové
náměstí v Broumově
na

DLABÁNÍ DÝNÍ a jiné podzimní
vyřezávání

Vezměte s sebou pevnou lžíci a nožík
Oblečte se jako strašidýlka
Dýně ve všech velikostech je možno zakoupit přímo
na místě
V průběhu odpoledne bude vyhlášena soutěž o
nejkrásněji vyřezanou dýni a strašidýlko!
Doprovodným programem bude prodej dobrot
z kuchyně našich žen ČSŽ Broumov a aranžování

Srdečně všechny zveme!
ŽÁDÁME RODIČE O DOPROVOD DĚTÍ NEPŘEBÍRÁME ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ
ÚRAZY!
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KULTURNÍ AKCE NA ŘÍJEN 2007
Úterý 9. 10. 2007 v 19 hodin
Městské divadlo v Broumově

Divadelní společnost Josefa Dvořáka

STRAKONICKÝ DUDÁK ANEB TO
BY BYLO, KDYBY…

Představení uvádíme s laskavým svolením pana J. K.Tyla v
osobité úpravě Josefa Dvořáka.
Strakonický dudák je nejpopulárnější Tylova divadelní hra
a dost možná, že z hlediska diváckého se jedná z celé jeho
tvorby o dílo nejoblíbenější. V letošním roce uplyne 160 let
od prvního představení 21. listopadu 1847. Strakonickým
dudákem Tyl začíná právě svou slavnou řadu dramatických
báchorek a historických dramat. Na osudu Švandy ukazuje,
jakým nebezpečím je touha po penězích a omámení „velkým“ světem ciziny a zároveň také, jak peníze narušují vztahy
mezi lidmi. Před Tylem příběh o Švandovi dudákovi zpracovalo hned několik autorů - Jakub Malý, Václav Krolmus,
před ním ještě Šebestián Hněvkovský a mnoho dalších. Nyní
se o totéž pokusil Josef Dvořák.
Hrají: Josef Dvořák, Rostislav Trtík, Karel Gult, Jiří Veit,
Veronika Bajerová nebo Žaneta Filipková, Dagmar Schlehrová, Blanka Tůmová
Vstupné: 200 Kč.
Sobota 20. 10. 2007 od 15 hodin
Městské divadlo v Broumově

Divadlo Metro, Praha

František Kratochvíl: MALOVÁNÍ NA TMU

Představení určené pro děti všech věkových kategorií spojené s ukázkou techniky černého divadla.
Příběh zavádí malého diváka do světa fantazie a humoru,
kde se všude rozdává smích a dobrá nálada. Černé divadlo
Františka Kratochvíla je svou podstatou na světě jedinečné
a je chráněno celosvětovým patentem. Na rozdíl od jiných
divadel používá jako výtvarný a sdělovací prostředek čáru
- kresbu. Čára, jednoduchá grafická linka, nám dává neuvěřitelnou možnost zapojit do představení svou představivost,
neboť z čáry může být židle, autíčko, obláček nebo kůň.
Černé kreslené divadlo je poetické, jeho vizitkou je stylová
čistota, vypráví o vážných věcech s poezií, usměvem, humorem, ironií, aniž by potřebovalo slova.
Vstupné: 40 Kč
Pátek 26. 10. 2007 od 15 hodin
Mírové náměstí v Broumově

DLABÁNÍ DÝNÍ a jiné podzimní vyřezávání

Srdečně zve Oddělení kultury a infocentrum Broumov ve
spolupráci s prodejnou Dárky - květiny E.D.A Broumov a
ČSŽ Broumov.
Vezměte s sebou pevnou lžíci a nožík a oblečte se jako strašidýlka. Dýně ve všech velikostech je možno zakoupit přímo
na místě. V průběhu odpoledne bude vyhlášena soutěž o
nejkrásněji vyřezanou dýni a strašidýlko a doprovodným
programem bude prodej dobrot z kuchyně našich žen ČSŽ
Broumov a aranžování. Žádáme rodiče o doprovod dětí,
neboť nepřebíráme odpovědnost za případné úrazy!

Pondělí 29. 10. 2007 od 19 hodin
Městské divadlo v Broumově

Divadelní soubor WOKNO, Broumov

Nikolaj Vasiljevič Gogol: REVIZOR

Další repríza úspěšného představení broumovských ochotníků.
Do nejmenovaného města ve vzdálené gubernii přijíždí
jednoho dne revizor se svým sluhou a způsobí zde přímo
fenomenální pozdvižení. Jeho přítomnost roztočí kolotoč
groteskních situací a postupně odkrývá neutěšený stav tamní společnosti: všudypřítomnou faleš a přetvářku, kde každý
lže každému, ubohý stav rozkradené městské pokladny, korupce i pokřivené charaktery všech obyvatel města, v němž
jde všem jen o jejich vlastní kapsu a samozřejmě nějakou tu
lahvinku. Nakonec se ukáže, že i sám revizor byl prohnaný
podvodník, kterému šlo pouze o peníze a moc... Nesmrtelná komedie o nesmrtelných problémech, to je Gogolův
Revizor.
Hrají: Petr Hlavatý, Denisa Koudelková, Libuše Růčková,
Drahomír Růčka, Antonín Kohl, Milan Mach, Nikola Rejlová nebo Eva Žemličková, Antonín Zelený, Petr Hofman, Pavel Novák, Jan Školník nebo Vojtěch Školník, Jan Hlaváček,
Lenka Zálišová a Michaela Šišková. Režie: Jan Holek
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 LISTOPAD

Sobota 10. listopadu 2007 v 15 hodin
Městské divadlo v Broumově
Divadýlko Kuba
František Kaska, Petr Mlád a Veronika Bergerová na motivy
českých pohádek:

HONZA NEBOJSA

Honzové bývají hloupí, chytří, někdy se málem stanou králem, jindy se toulají s Mařenkou po lese, nebo osvobozují
princezny. Náš Honza se nebojí. Nebojí se ničeho a nikoho,
a tak se vydává do světa, aby se naučil bát.
Předprodej a rezervace vstupenek od 1. listopadu 2007.
Úterý 13. listopadu 2007 v 19 hodin
Městské divadlo v Broumově

Koncert keltské skupiny GWALARN

Repertoár Gwalarnu (v bretonštině znamená severozápadní
vítr) se skládá z bretonských písní, zpívaných jak v bretonštině, tak ve francouzštině. Většina z nich jsou bretonské tradicionály, nicméně některé jsou i nově zkomponované, vždy
však vycházejí z tradičního bretonského stylu.
Předprodej vstupenek od 1. listopadu 2007.
Pátek 30. listopadu 2007 v 19 hodin
Městské divadlo v Broumově
Divadelní společnost Julie Jurištové

Moliere: CHUDÁK MANŽEL

Nestárnoucí komedie o bohatém muži, který se neoženil
z lásky, ale z touhy po titulu. Přišel sice o peníze ale zato
získal mohutné parohy. S písničkami v koloritu Francie 19.
století a skvělými molierovskými situacemi pro Divadelní

společnost Julie Jurištové nastudoval s pražskými herci režisér J. Fréhar.

V titulní roli Oldřich Navrátil.
Předprodej vstupenek od 1. listopadu 2007.

Tipy Městské knihovny
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(Tucet knižních novinek)

Julian Barnes: Artur a George
V románu z Anglie 19. století se prolíná život spisovatele A. C. Doyla a venkovského
advokáta, který senarodil a vyrostl indickým rodičům na anglikánské faře.
Alena Ludvíková: Až budu velká, napíšu román
V knize se prolínají texty z deníků matky a její malé dcery, jež
přibližují život v protektorátu a terezínském ghettu.
Ivan Blatný: Domovy
Výbor z poezie brněnského básníka (1919–1990), který
významnou část svého života strávil v anglických psychiatrických ústavech.
Egon Bondy: Leden na vsi
Autobiografická próza doplněná básněmi obsahuje úvahy
a záznamy zážitků a postřehu z doby nejhlubší „normalizace“.
Michael Heatley: Deep Purple
Monografie líčí vývoj britské hardrockové skupiny a přináší
komentovaný přehled jejích alb.
Miloš Zapletal: Záhady a tajemství Jaroslava Foglara
Studie přináší informace o literární tvorbě, skautském působení i soukromém životě legendárního spisovatele.
Dinos Dimopoulos: Milenci z Myrinthy
Milostný příběh úspěšného herce a půvabné archeoložky
z poválečného Řecka.
John Williams: Pět hospod, dva bary a jeden noční klub
Povídky z multikulturní čtvrti waleského Cardiffu, jejichž
hrdiny jsou lidé z podsvětí.
Polly Williamsová: Máma kočka – Její vzestup a pád
Vtipný román o proměně ustarané matky v přitažlivou ženu
a o tom, jaké komplikace to přineslo.
Frederick Forsyth: Afghánec
Moderní špionážní román, jehož hrdina proniká mezi špičky
islámských teroristů, aby zamezil jejich ničivému úderu.
André Besson: Román o Sisy
Barvitý příběh celoživotního vztahu habsburské císařovny
Alžběty a její dvorní dámy.
James Patterson: Stopy v písku
Detektivní román, v němž je slavný sportovec obviněn
z vražd spáchaných u luxusního sídla filmové hvězdy.
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.

Městská knihovna v Broumově
Vás zve za výstavu obrazů

IVAN MLÁDEK – ANTIPERSPEKTIVA
(říjen – listopad 2007)
Městská knihovna v Broumově
středa 3. října 2007, začátek v 17.30 hodin

VEČER POEZIE VĚRY KOPECKÉ
A MILOŠE HROMÁDKY

Zahájení výstavy s autorským čtením z knihy Zápisky
šílencovy se koná 1. října 2007 v 18 hodin.
(Doporučujeme včas v knihovně zakoupit vstupenku
na zahájení.)
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Turnaj „O šachového prince“

Šachový oddíl TJ Slovanu Broumov uspořádal v sobotu
15.9.07 šachový turnaj pro mládež „O šachového prince“,
hraný jako přebor jednotlivců.Turnaje se zúčastnilo 15 hráčů, hrálo se na 7 kol švýcarským systémem. Přeborníkem
Aerobic 2007/2008
Vstupné na jednotlivé hodiny činí 15 Kč. Při zakoupení gymnázia se stal Tomáš Hofman, Hradební školy Žoček Mipermanentky zaplatíte 50 Kč na pět cvičení, nebo 100 Kč na lan a Masarykovy školy 1.-5.ročník Miewald Pavel. Turnaj a
ceny byly hrazeny z grantu Města Broumova, hrací místnost
deset cvičení.
–jídelnu zapůjčila škola Hradební.
/PER/
Sokolovna
Sport. hala - velký sál
Sport. hala - malý sál

sport

TJ SLOVAN Broumov

Pondělí

AEROBIC 2007/2008

19.00-20.00 hod.
Pilates - metoda zaměřená na zvýšení ohebnosti, na řízení těla. Uvědomění ke správnému dýchání
∆∆∆
Pro předem objednané!!

Úterý

18.00-19.00 hod.

Bodystyling - formování svalových
skupin celého těla
20.00-21.00 hod.
Mix aerobic - vytrvalostní trénink
střední až vysoké intenzity

19.00-20.00 hod.

Tae-Bo - cvičení s prvky
bojových stylů s hudbou

Step aerobic - vytrvalostně silový
trénink s vystupováním na step

Středa
Čtvrtek

20.00-21.00 hod.

20.00-21.00 hod.
Pilates
18.00-19.00 hod.

20.00-21.00 hod.

Tae-Bo

Power yoga - pravidelné střídání
základních pozic z jógy
19.00-20.00 hod.
Zdravotní cvičení

20.00-21.00 hod.
Kondiční kulturistika - posilovací
cvičení s náčiním

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

7. 10. 2007

16.00

Broumov

Černilov

Neděle

14. 10. 2007

10.15

Olympia Hradec

Broumov

Neděle

21. 10. 2007

16.00

Broumov

Milíčeves

Neděle

28. 10. 2007

14.30

Nový Bydžov

Broumov

Neděle

4. 11. 2007

14.00

Broumov

Lhota p.L.

Krajský přebor mladšího a staršího dorostu
Sobota

6. 10. 2007

ml. 11.00

st. 13.00

Broumov

Nový Bydžov „B“

Sobota

13. 10. 2007

ml. 11.30

st. 13.45

Červený Kostelec

Broumov

Sobota

20. 10. 2007

ml. 11.00

st. 13.00

Broumov

RSCM Rozkoš

Sobota

27. 10. 2007

ml. 12.30

st. 14.45

Smiřice

Broumov

Sobota

3. 11. 2007

ml. 11.00

st. 13.00

Broumov

Dobruška

Krajský přebor starších a mladších žáků
Neděle

7. 10. 2007

st. 9.30

ml. 11.15

Olympia Hradec „B“

Broumov

Sobota

13. 10. 2007

st. 9.30

ml. 11.55

Broumov

Náchod „B“

Sobota

20. 10. 2007

st. 12.00

ml. 13.45

Dobruška

Broumov

Sobota

27. 10. 2007

st. 9.30

ml. 11.15

Broumov

Jaroměř

Sobota

3. 11. 2007

st. 9.30

ml. 11.15

Broumov

Jičín

