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Dětský den
25.6. pořádaly ženy „Dětský
den“. Počasí nám moc
nepřálo a tak se konal na
sále.
Pro
děti
byly
připraveny různé soutěže.
Děti dostaly kartičku, kde
jim bylo potvrzeno, že se
účastnily soutěže. Po každé
soutěži obdržely malou
pozornost, nakonec dostaly
nanuka a měly z toho velkou
radost, když měly obarvený
jazyk na fialovo, modro a
jiné barvy. Škoda, že se
dostavilo málo dětí a ještě
méně dospělých, kteří měli
fandit naším nejmladším.
Největší
zábavou
byla
mašinka a židle. Věříme, že
přísští rok bude lepší.
Tento den bylo v okolních
obcích sportovní odpoledne
a v Broumově pouť.Chtěli
bychom poděkovat OÚ za
finanční pomoc, za kterou
jsme nakoupili občerstvení
a odměny do soutěže pro
děti.
Dále
bychom
poděkovali pořadatelům,
kteří soutěže připravili.

Ze zasedání zastupitelstva:
–
–
–
–

zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 3 ke dni 31. 5. 2011
schválilo darovací smlouvu pro Maraton horských kol
vzalo na vědomí závěrečný účet DSO Broumovsko
schválilo opravu chodníku

Co se může hodit:
Svoz odpadů: 15.7., 29.7., 5.8., 19.8., 2.9., 16.9.
Knihovna : První a poslední čtvrtek v měsíci. Od 15:00 hodin do17:00 hodin
Nové knihy v obecní knohovně :
Daniel Steel – Světlo jihu ( O zradě a krutosti charlestonské rodiny)
Dorothy Qarlock – Otevřená náruč ( O týrání kamarádky nevlastním bratrem)
Nara Robertsová – Na růžích ustláno
Nara Robertsová – Cesta časem
Zajimavost : Od této spisovatelky se každou minutu prodá 27 knih. Má přes 200 vydaných
knih, jsou oblíbené po celém světě. Vřele doporučujeme si ji přečíst.

Zubní pohotovost:
MUDr. Vjačeslav
Ogriščenko
05. 06. 07. MDDr. Petr Houštěk
09. 10. 07. MUDr. Jan Kubec
16. 17. 07. MUDr. Ladislav Růžička
23. 24. 07. MUDr. Rožnovský
30. 31. 07. MUDr. Jaroslava Neoralová
02. 03. 07.

ZS VEBA Olivětín 66, Broumov

Poliklinika Broumov
ZS Police nad Metují
Poliklinika Broumov
ZS Police nad Metují
Horní 109, Teplice nad Metují
17. listopadu 387, Police nad
06. 07. 08. MUDr. Jaromír Kopecký
Metují
13. 14. 08. MUDr. Dana Kapitánová
ZS, Meziměstí
20. 21. 08. MUDr. Josef Práza
ZS Machov
27. 28. 08. MUDr. Ladislav Růžička ml. Poliklinika Broumov
03. 04. 09. MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov

491 502 525
602 333 466
603 479 084
491 541 654 608 035 261
491 581 394 602 333 460
602 304 594
491 582 381
491 547 139
603 479 132
491 524 334

Pranostiky na červenec
1.07 - Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje
4.07 - Prší-li na Medarda i Prokopa, shnije mandel i kopa.
13.07 - Svatá Markéta vede žence do žita.
22.07 - Svatá Máří vybírá hnízda komáří.
25.07 - Jakub naseče, Anna upeče.
26.07 - Svatá Anna - chladna zrána.

Pranostiky na srpen

1.08 - Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží.
1.08 - Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
10.08 - Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.
10.08 - Když o svatém Vavřinci slunce svítí, budem dobré víno míti.
24.08 - Je-li bouřka na Bartoloměje, na podzim se pořád změna děje.
24.08 - Pěkně-li o Bartoloměji, na pěkný podzim máme naději.

Cestování Náchodskem
Mezi Českou Metují a Pěkovem vyrůstá ze širokého úpatí osamělá hora Ostaš, která se
skalnatou Hejdou a hlavňovským Klůčkem komponuje obraz krajiny pod Broumovskými
stěnami. V jejím středu leží průmyslové město Police nad Metují.
Vzniklo ve 13. století, poté co roku 1213 Přemysl Otakar I. daroval Břevnovskemu klášteru
„ újezd v širé pustině mezi lesy a horami zvány Police“ a přikázal, aby byla pustá země učiněna
úrodnou a vhodnou pro lidská sídla. V druhé polovině 13. století počal opat Martin stavět
kamenný klášter. Město stíhaly požáry, hubil je mor a válečné pohromy. Každé století se
bouralo a znova stavělo, ničilo a opět zdobilo.
Církev se málo starala o někdejší život poddaných a v jejich bídě nezměnila mnoho ani
začínající průmyslová výroba počátkem 19. století.
Prvním průkopníkem na policku byl Josef Lokvenc. Pracoval jako bednář a byl důsledným
marxistou.
Uprostřed starobylého náměstí s kašnou je i dnes při provozu aut nutno zavzpomínat na dávno
zapomenuté plátenické trhy. V Polici nad Metují už roku 1859 byla světoznámá výroba
českých bruslí. Základy strojírenství byly založeny až po druhé světové válce.
Když od pohraničních hor příjde do kraje nepohoda, ukryje Ostaš v mlhách a mračnech své
skalní město. Pokud ovšem počasí přeje je skalní plošina v zeleni stromů jako bludiště
obepínající horu kamenným prstencem.
Sluj českých hradů na Ostaši slýchala podle pověsti slova kazatelova v dobách pronásledování
pro víru. Dnes je sluj opuštěná, stomy zarostlá, zasypaná pískem, jen kalich a letopočet 1627
vytesány do skalního oltáře připomíná tuto dobu. Kamenný zbrojnoš s přilbou na hlavě, svědek
doby minulé, stojí na stráži v době přítomné i budoucí.
Příště se podíváme do Machova a Hronova.

Uršula Kluková
O smíchu Uršuly Klukové řekl Miloslav Šimek, že je nejkrásnější ve střední Evropě.
Nezaměnitelná herečka v kulatých brýlích se ale nesměje pořád. Občas naštvaně křičí z okna, s
obavami vzhlíží k roku 2012 a mrzí ji, že si v Broumově vlastně ještě pořádně nezahrála…
Uršula Kluková se narodila v roce 1941 v polské Nové
Rudě, dětství a mládí strávila ve východočeském
Broumově.
Vystudovala
trutnovskou
střední
zdravotnickou školu a začala pracovat jako dětská
zdravotní sestra. V té době začala navštěvovat úspěšné
broumovské Kladivadlo, které vedl Pavel Fiala, její budoucí
manžel. Spolu s kolegy, s nimiž zamířila na stavbu mládeže
do Kadaně, využila nabídku založit profesionální činohru v
Ústí nad Labem. Kladivadlo bylo v r. 1972 převedeno pod
Státní divadlo Zdeňka Nejedlého v Ústí nad Labem jako
Činoherní studio, které bylo v době normalizace jedním z
nejprogresivnějších souborů u nás. V r. 1974 se přestěhovala
do Prahy, kde hrála v Divadle Ateliér, Semaforu a nakonec v Divadle Jiřího Grossmana. Vedle
toho účinkovala v řadě i lmů a seriálů (např. Tam, kde hnízdí čápi, O zapomnětlivém
černokněžníkovi apod.). V současnosti hraje např. v Čechově Dívčí válce, natáčí druhý díl
Saxany a připravuje talkshow s Bohušem Matušem s názvem Během oběda se nekouří. Dále
působí v Divadle Pavla Trávníčka v představení Sborovna a s Petrem Novotným vystupuje v
komedii Jo, není to jednoduché od francouzského autora J.–C. Islerta.

Kulturní stránka
V červenci oslaví kulaté narozeniny

Markéta Brožová
Vše nejlepší hodně zdraví, štěstí dobré pohody přeje OÚ,
SPOZ, ČSŽ

V červenci si řekli své ANO
Jan Kortiš a Renata Dlouhá
Na společné cestě životem „Dvěma srdcím, jedno štěstí“ přeje
OÚ, SPOZ a ČSŽ

V měsíci srpnu oslaví kulaté narozeniny

František Remeš
Jaroslav Adámek
Daniel Klusoň st.
Vše nejlepší hodně zdraví, štěstí dobré pohody přeje
OÚ, SPOZ, ČSŽ
Příští číslo zpravodaje výjde v měsíci září. Přejeme
krásné a slunečné prázdniny dětem a hodně odpočinku
na dovolené dospělým.
Můžete navštívit:
Sobota 16. července od 15:00 VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ „BROUMOVSKO
Z PARAGLIDU“ Slavnostní zahájení výstavy fotografií Tomáše Žida. Výstava pro
veřejnost otevřena od 17. července 2011 ve Výstavní síni klášterní Zahrady*.
Sobota 16. července 2011 od 18:00 ZA POKLADY BROUMOVSKA Šonov
Čtvrtek 21. července od 21:00 FINIS TERRAE/ divadlo CONTINUO Tvorba nezaměnitelné
poetiky jednotlivých inscenací – pohyb, fyzické herectví, tanec, cirkusová technika,
živá muzika a výrazná výtvarná stylizace. Nádvoří broumovského kláštera.
Pátek 22. července od 22:00 NOČNÍ KLÁŠTER A ZAHRADA*
Přijde na tajemnou noční prohlídku Broumovského kláštera a jeho zahrady.
Redakční rada Zpravodaje: J. Kudelová, P. Křížová, H. Michálková. Své připomínky ke zpravodaji, náměty a
příspěvky předejte členům redakční rady nebo zasílejte na adresu obec.hyncice@worldonline.cz

