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Vážení čtenáři,
život nás všech se pomalu vrací k běžnému rytmu, na jaký jsme byli zvyklí před začátkem koronavirové pandemie.
Alespoň to tak vypadá... A my se těšíme, že pozdní jaro a letní sezona přivedou na Broumovsko opět řadu hostů, turistů,
obdivovatelů přírodních krás a milovníků historických a kulturních památek. Stejně jako vy, i my se chystáme na
„normální život” u nás na Broumovsku.

David Duda, ředitel Společnosti pro destinační management Broumovska, o. p. s.

Vydání elektronického bulletinu Broumovska bylo připraveno s předstihem, změna programu je u všech uvedených akcí
vyhrazena. Prosíme vás tedy o sledování aktuálních informací na webových stránkách jednotlivých pořadatelů.

Stalo se ...
Broumov 2028:
Malé město s velkým dopadem
Kde se daří kultuře, tam se daří lidem. Kulturu v širokém slova smyslu považujeme
za nástroj změny a motor rozvoje vedoucího ke spokojenému dobrému životu. A
to chceme pro Broumov a jeho obyvatele. Cíl získat titul Evropské hlavní město
kultury je dalším krokem na cestě k pozitivním změnám, na kterých v Broumově
už roky pracuje spousta inspirativních lidí.
Přestože Broumov aspiruje na to stát se Evropským hlavním městem kultury v
roce 2028, již dnes iniciuje projekty, které jdou ruku v ruce s ideou rozvoje regionu
skrze rozvoj kultury. Příkladem může být participativní tvorba Koncepce kultury
města Broumov 2022–2032 nebo inovativní koncept tvorby vizuální identity města.
Zároveň se pod hlavičkou Broumov 2028 rodí kulturní program na letní měsíce a
podzimní program na podporu komunitních projektů.
V rámci projektu Broumov 2028 byl založen Nadační fond Broumov – město kultury
(NFBMK), jehož zakladatelem je město Broumov, které přizvalo ke spolupráci
Agenturu pro rozvoj Broumovska. NFBMK je platforma pro spolupráci v kultuře
a nyní naplňuje koordinační roli kandidatury. Jeho dlouhodobým cílem je rozvoj
města Broumova a regionu Broumovsko spojený s podporou a rozvojem kultury.
www.broumov2028.broumovsko.cz

Geologický projekt GECON ukončen
„ovacemi vestoje“
Letošního jara skončil tříletý mezinárodní česko-polsko-německý projekt GECON (GEology
COoperation Network), zaměřený na popularizaci a vzdělávání v oblasti geologie a geoturistiky
v česko-polsko-německém příhraničí. Externě se do již zahájeného projektu připojil i Geopark
Broumovsko, v té době čerstvě certifikovaný a povýšený Ministerstvem životního prostředí ČR
na Národní geopark Broumovsko. Cílem tohoto výjimečně úspěšného projektu, do něhož bylo
zapojeno celkem sedm partnerů ze zmíněných tří zemí, bylo především setkávání profesionálních
i amatérských zájemců o geologii a geoturistiku a předávání zkušeností ze všech souvisejících
oblastí. Během tříleté realizace se účastníci bezpočtu profesionálně zorganizovaných terénních
workshopů, vzdělávacích seminářů, odborně zaměřených tematických konferencí a tří
prázdninových škol měli možnost seznámit s výjimečnými geologickými lokalitami, moderními
interpretačními a výzkumnými metodami i příklady úspěšné spolupráce v mnoha geologicky
zajímavých regionech severních a východních Čech, jižního Polska a Saska. Obrovským
přínosem neobyčejného projektu bylo nepochybně navázání množství odborných partnerských,
i neformálních přátelských kontaktů mezi účastníky z řad zástupců geovědních institucí,
geoparků, vysokých škol, cestovního ruchu, muzeí i amatérských milovníků geologie. Osm
desítek účastníků závěrečné on-line konference, konané počátkem letošního dubna, mělo
možnost zhlédnout mezi vybranými příspěvky také prezentaci Geoparku Broumovsko na téma
„Krajina po těžbě a její následné využití pro geologickou prezentaci“. Nostalgickou tečkou za
skutečně vydařeným projektem bylo množství srdečných poděkování všem realizátorům a
alespoň virtuální mohutný potlesk. Věřme, že tento projekt by mohl být tím kýženým počátkem
opravdové spolupráce nejen geoparků česko-polsko-německého příhraničí.
Více o aktivitách Geoparku Broumovsko naleznete na www.geopark.broumovsko.cz.

Tipy na výlety
Muzeum stavebnice Merkur
Dovolujeme si Vás pozvat do Muzea stavebnice Merkur, které naleznete v malebné
Polici nad Metují. Stavebnice Merkur je nerozlučně spjatá s tímto městem, kde se
od svého vzniku vyráběla. V minulém roce firma oslavila sté výročí od svého založení.
V letošním roce byla zahájena komplexní přestavba expozice Muzea. V probíhající první etapě došlo ke zrenovování recepce podle konceptu architekta Zdeňka
Rychtaříka. V budoucnu bude tento moderní, čistý styl použit ve všech prostorách
Muzea. Nově je v Muzeu otevřena putovní expozice dřevěných hraček Woody s oblíbenými vláčko-dráhami, pro menší děti je tu připravena herna s dřevěnými kostkami. Větší děti jistě potěší dílnička stavebnice Merkur. V přípravě je nová expozice
důlní a těžební techniky v zrekonstruovaných sklepních prostorech. Pro příznivce
modelové železnice je v Muzeu připravené velké klasické kolejiště Merkur a sbírka
vláčků Merkur.
V Muzeu můžete spatřit repliku „čočkostroje” postaveného z Merkuru, na kterém profesor Wichterle odlil první hydrogelové kontaktní čočky. Další ukázkou
toho, že Merkur není pouze hračka, je robot postavený týmem studentů z Litomyšle, který se svým projektem vyhrál v USA titul mistrů světa v robotice. V
Muzeu stavebnice Merkur naleznete i ikonické stavby, jako je např. londýnský Tower Bridge, hrad Karlštejn, vysílač Ještěd. Největším lákadlem však asi zůstává
Ocelové město postavené podle románu Julese Verna panem stavitelem Jiřím Mládkem. www.merkurpolice.cz

Ani kámen není věčný…
…a pro pískovec to platí dvojnásob, protože ten je velmi křehký. Skládá se ze zrn o průměru 0,5 až
2 milimetry, proto se drobí a snadno podléhá povětrnostním vlivům – a bohužel i vlivům člověka.
Teď samozřejmě nemáme na mysli pískovec, který se těží v lomech a používá se ke stavebním
účelům, ten je přímo určený k opracování a dalšímu využití. Budeme psát o skalách a kamenech,
které se nacházejí ve skalních městech a jsou součástí chráněných krajinných oblastí, národních
parků nebo národních přírodních rezervací.
Jak a kdy pískovcové skály vznikaly? Proces trval velmi dlouho. Geologické podloží Adršpašskoteplických skal tvoří horniny svrchní křídy. Skalní město bylo vytvořeno z křemičitých kvádrových
pískovců středního turonu až coniacu, jejichž stáří se odhaduje na 89 miliónů let. Mocné vrstvy
pískovce zde vznikly usazením v mělkém křídovém moři. Když moře ustoupilo, na jeho dně se
vytvořila ohromná pískovcová plošina, která byla koncem druhohor a začátkem třetihor narušena
tektonickou činností. Ve třetihorách došlo k rozlámání této tabule na kry a do vzniklých puklin
proniklo magma, které vytvořilo četné povrchové sopečné výlevy (čediče, znělce). Sopečná
činnost znamenala další narušení jednotlivých pískovcových ker vznikající sítí puklin ve dvou na
sebe kolmých směrech. Pukliny byly nahlodávány vodou, mrazem a povětrnostními vlivy, začaly
se rozšiřovat v soutěsky a rokle a zároveň se části ker rozpadaly v jednotlivé skalní věže. Tento
proces pokračuje dodnes. Může se tedy stát, že se nějaký kus skály odlomí a dopadne na zem v
podobě velkého balvanu. Tak tomu bylo i v případě jednoho zbloudilého kamene v Adršpašských
skalách. Na turistické trase, přesněji na začátku tzv. Nové partie, ležel ještě v roce 1890 velký
oblý balvan, který byl ohraničený zábradlím, a kolem něj se procházelo po povalovém chodníku.
Později byl odstraněn chodník i zábradlí, a návštěvníci tak získali volný přístup ke kameni a
prostě si z něj udělali skluzavku. Dnes už je balvan vytvarovaný v něco „divného“, co nese stopu
člověka a jeho přístupu k přírodě. Jak tomu a dalším podobným věcem zabránit? To už je v každém
z nás a jen my jsme schopni to ovlivnit.

Novinky v regionu
Návštěva
Adršpašských skal
s online vstupenkou
Chystáte-li se navštívit jedno z nejkrásnějších
skalních měst, pak si nezapomeňte koupit online
vstupenku. Na nových webových stránkách
www.adrspasskeskaly.cz
získáte
přehled
o aktuálním počtu volných vstupenek a můžete si
ověřit volná místa na parkovišti. Parkovací místo
je také možné koupit online, ale do Adršpachu je
výhodnější přijet vlakem.
Máme pro vás tip, jak ušetřit peníze, čas
i přírodu. Objednejte si levnější vstupenku mimo
exponované časy, nechte auto doma a přijeďte
vlakem, autobusem nebo na kole. Více informací
najdete na webu v sekci „doprava“.

Adršpašský zámek převléká kabát
Málokdo ví, že je v Adršpachu kromě skalního města k vidění i krásný zámek. A není divu.
Dlouhá léta byl uzavřený, zpustlý a zarostlý. Díky vedení obce se v roce 2012 podařilo zámek
odkoupit a započít náročnou rekonstrukci, která bude letos završena novou fasádou, a
dokonce i okrasnou zahradou. Vzhledem k finanční náročnosti je oprava fasády rozvržena
do dvou etap, zatím se opravuje přední část zámku a část věže. Tato velká investice se jistě
vyplatí a my jsme rádi, že adršpašská historická památka bude zase krásná. Odbornou péči
si určitě zaslouží i jako dědictví pro další generace.
Zámek je přístupný i v době venkovních oprav. Nabízí historickou část z dob posledních
šlechtických vlastníků rodu Nádherných, kteří zde žili až do roku 1945, horolezecké muzeum,
které mapuje počátky lezení u nás, a také expozici lnářství a tkalcovství. V přízemí zámku
je útulná kavárna s dětským koutkem, která láká k odpočinku po, nebo před výletem do
skal. Pro malé návštěvníky je zde pohádková místnost a v zámeckém sklepení se ukrývá
úniková hra na motivy pohádky Třetí princ. Z prohlídkového okruhu skalním městem vede
na zámek interaktivní pohádková cesta.
V červenci a srpnu se bude navíc každý pátek konat Festival zážitků na téma „Zpět do časů
tradičních adršpašských řemesel“. www.obecadrspach.cz

Cyklodům v Broumově
Znáte Cyklodům v Broumově? Dosud tu bylo možné zdarma
využít úschovnu zavazadel a jízdních kol, bezbariérové WC,
nebo získat turistické informace a propagační materiály s
užitečnými tipy na výlety. V aktuální turistické sezoně si zde
nemusíte už jen bezplatně nechat svá kola, když budete chtít
poznávat třeba zdejší památky.
Nově si můžete zapůjčit kvalitní elektrokola a horská kola.
Zdarma lze i nabít elektrokolo či využít nářadí na drobné
opravy vašich kol. Informační centrum Broumovska, které
sídlí na Mírovém náměstí, pro vás navíc přichystalo výhodnou nabídku – Bed & Bike. Ubytovna za divadlem má k dispozici 11 lůžek za velmi příznivé ceny. Pokud se stanete jejími
hosty, čeká na vás v půjčovně kol příjemná 25% sleva.
www.broumov-mesto.cz

Průvodcování po Broumově
Infocentrum v Broumově nabízí veřejnosti, a samozřejmě hlavně turistům novou službu –
procházku po městě s průvodcem. Průvodce hostům zprostředkuje nejen historická fakta, ale
i různé zajímavosti, které se vážou k určitým místům. Návštěvníky provede náměstím, okolím
kláštera, parky a jako zajímavost na závěr: umožní vám nahlédnout do Městského divadla.
Pro více informací volejte do broumovského informačního centra na tel. +420 491 524 168
nebo sledujte webové stránky www.broumov-mesto.cz a www.facebook.com/broumov.

Novinky v Teplicích nad Metují
S posledním dnem loňského roku skončil pronájem okruhu Teplických skal a také
informačního centra se sídlem v Teplicích nad Metují, Horní 13. Od letošního roku
oba subjekty provozuje majitel, tedy město Teplice nad Metují. S tímto předáním je
spojeno několik změn, které se týkají především kontaktů. Co se týče poskytovaných služeb informačního centra, vše zůstává beze změn, včetně prodeje suvenýrů,
map, pohledů atd. V nabídce jsou ale i další služby, jako je kopírování, laminování,
skenování i odesílání.
Turistické informační centrum má od nového roku na starosti i kulturu a organizaci
Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu. Z toho důvodu se městští
zastupitelé rozhodli pro změnu názvu na KIS města Teplice nad Metují (Kulturní
informační středisko, turistické informační centrum). Webové stránky jsou stále
ještě rozpracovány, adresa nového webu je www.teplickeskaly.eu.

Z činnosti SDMB o. p. s.
Regionální Karta hosta
Broumovsko
Společnost pro destinační management Broumovska, o. p.
s. v letošním roce připravuje ve spolupráci s obcemi regionu
Broumovsko a provozovateli turistických atraktivit společnou regionální kartu hosta, která bude návštěvníkům ubytovaným v regionu poskytovat řadu slev a výhod.
Kartu bude možné získat u zapojených ubytovacích zařízení.
Více již brzy na www.broumovsko.cz/kartahosta.

Národní geopark Broumovsko
už tříletý
Už více než tři roky se Geopark Broumovsko pyšní titulem „Národní
geopark“ a myslíme si, že zcela zaslouženě. Někdo by mohl namítat, že o
Národním geoparku Broumovsko není ještě nic moc slyšet a vidět. Vlastně
je to i trochu pravda, ale vezmeme-li v úvahu, že vznik a dosavadní rozvoj
Geoparku Broumovsko je výsledkem pouhých několika nadšených jedinců,
nemáme se za co stydět. Odborná veřejnost o aktivitách, a především
výjimečných geologických zajímavostech našeho geoparku ví už poměrně
dlouho. Nejen z našich pozitivně hodnocených webových stránek, ale také
z řady tematických prezentací Geoparku Broumovsko na nejrůznějších
regionálních nebo i mezinárodních konferencích a seminářích, například
v rámci česko-polsko-německého projektu GECON (GEology COoperation
Network). Za poslední rok, i přes neplánovanou „covidovou komplikaci“,
jsme však zaznamenali výrazně zvýšený zájem o Geopark Broumovsko a
jeho geoturistické atraktivity a pořádané akce už i z řad široké veřejnosti.
Snad se zde odráží i pravidelná publikační činnost, zaměřená na popularizaci geologie a přibližování geologické historie a fenoménů Broumovska
poutavější formou než strohým, odborným popisem. Budování každého geoparku v tomto současném pojetí je dlouhodobá záležitost, do níž se vyplatí
investovat. A tak už dnes můžeme Národní geopark Broumovsko považovat za území garantující kvalitní prožitek pro turisty, kteří chtějí získat ucelenější
informace o přírodním a geologickém dědictví destinace Broumovsko. Projekty a služby Národního geoparku Broumovsko jsou výrazným atributem
udržitelných projektů v oblasti cestovního ruchu i environmentálního vzdělávání a vyšší kvality interpretace geologie. Posoudit to můžete sami. Těšíme
se na Vaši návštěvu a společné zážitky mezi skalami. Inspirovat se můžete na www.geopark.broumovsko.cz.

Nový web národního produktu
Skalní města České republiky
Po téměř půlročních přípravách byly v dubnu tohoto roku spuštěny nové webové
stránky Skalních měst České republiky. Nový vzhled, přívětivé prostředí, přehledné řazení, rozšíření řady rubrik, a především čtyřjazyčná verze stránek – to jsou
hlavní přednosti nového webu. Se stoupající návštěvností stránek úměrně stoupají
i možnosti, kterými můžeme působit na návštěvníky skalních oblastí. Příkladem
je dubnové zavedení rezervačního systému v Adršpašských skalách, které se nám
daří dávat ve známost široké veřejnosti. Tomu přispívá i neustále se rozvíjející instagramový a facebookový profil Skalních měst. www.skalnimesta.cz

Zveme Vás
Klicperovo divadlo míří s
Lakomcem a Kyticí pod širé
nebe do Broumova
Počátek července bude v Broumově ve znamení letního open air
divadla. V zahradě broumovského kláštera se uskuteční unikátní
divadelní představení pod širým nebem v podání herců královéhradeckého Klicperova divadla. 1. a 2. července odehrají inscenaci
Lakomec, 3. července pak Kytici Karla Jaromíra Erbena. Všechna tři
představení startují ve 20:30, vstupenky je možné zakoupit v Infocentru Broumov, na pokladně prohlídkového okruhu broumovského
kláštera nebo na www.klicperovodivadlo.cz.

Na co se můžete letos těšit v
Geoparku Broumovsko?
Po vynucené pauze připravuje Národní geopark Broumovsko opět zajímavé
aktivity zaměřené na poznávání přírody Broumovské vrchoviny. Záměrně
nepoužíváme velmi častého spojení „neživé přírody“ ve vztahu ke geologii,
protože právě geologie je tím určujícím aspektem krajiny a celé přírody každého území. V Geoparku Broumovsko se tedy letos můžou návštěvníci těšit
na další, stále oblíbenější komentované geologické vycházky po tradičních i
nových tematických trasách, zaměřených na skalní města a pískovce, sopečnou historii dnešních Javořích hor, koloběh vody i hornin v přírodě Broumovska, zkameněliny pravěkých rostlin a živočichů, nebo dolování uhlí a měděné
rudy v Jestřebích horách. Pro základní a střední školy je zde opět nabídka geovědně koncipovaných výukových programů, organizovaných ve spolupráci
s Maiwaldovou akademií Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.
Připravujeme i několik přednášek pro veřejnost, na kterých se příznivci geologie a geoturistiky mohou dovědět o mnoha nevšedních geologických zajímavostech Broumovského výběžku i blízkého okolí, a taky třeba, v čem všem
nám znalosti z geologie pomáhají ve všedním životě. Na webových stránkách
a v měsíčníku Broumovské noviny budou jako obvykle pravidelně publikovány geoturistické zajímavosti, tipy na výlety a aktuality z dění v Geoparku
Broumovsko. Akčněji zaměření návštěvníci si mohou konečně naplno užít
dobrodružství třeba na čtyřech trasách zábavně-poznávací geolokační hry
Skryté příběhy nebo na cyklotrasách s objevováním místních geologických
zajímavostí. Inspirujte se na www.geopark.broumovsko.cz.

Noční komentované prohlídky
benediktinského kláštera
v Polici nad Metují
Po loňském úspěchu nočních komentovaných prohlídek benediktinského kláštera a kostela Nanebevzetí Panny Marie s historikem Muzea Náchodska Mgr. Janem Tůmou nás letos
čeká jejich pokračování. První prohlídka se uskuteční již 25. 6., další by pak dle plánu měly
proběhnout 16. 7., 6. 8. a 3. 9. vždy od 21 hodin. Plné vstupné činí 100 Kč, zlevněné 50 Kč.
Vzhledem k omezenému počtu míst se přihlašujte předem u správkyně kláštera Bc. Drahomíry Večeřové na telefonním čísle +420 775 393 608 nebo prostřednictvím e-mailu vecerova@muzeumnachodska.cz. Přijďte a zažijte zvláštní atmosféru návštěvy kláštera, při
níž vás bude doprovázet pouze tlumený svit ručních svítilen. Sraz proběhne před vstupní
branou do kláštera. Baterky s sebou! www.muzeumnachod.cz

Výstavní projekt Ora et lege
zaplní broumovský klášter
současným uměním
V pátek 18. června bude v broumovském klášteře zahájena výstava Ora
et lege (Modli se a čti) kurátorky Moniky Čejkové. Výstavní projekt se
prostřednictvím děl a textů vybraných současných umělců mezinárodního renomé dotkne témat spjatých s klášterem: historie benediktinského
řádu, umělecké tvorby, duchovní kultury, pastorace, ale i všedních záležitostí života v klášteře.
Dějištěm výstavy budou historické prostory benediktinského kláštera – interiér kostela sv. Vojtěcha, sakristie a zádušní kaple, knihovna a
refektář kláštera – do kterých umělci Ed Atkins, Kamilla Bischof, Jesse
Darling, Liam Gillick, Martin Kohout, Florian Meisenberg a Slavs and Tatars připraví díla s odkazem na vědění, učení a duchovní kulturu benediktinů. Výstava bude přístupná do konce září a pořádá ji Vzdělávací a
kulturní centrum Broumov. www.klasterbroumov.cz

Hudební festival Za poklady
Broumovska vzdá hold létu
Průvodním motivem 16. ročníku letního festivalu klasické hudby Za poklady Broumovska bude „Léto ve všech jeho podobách“. Festival, který
se po celé léto koná v barokních kostelích na Broumovsku, také připomene v rámci svého programu 180. výročí narození Antonína Dvořáka.
Během festivalových koncertů se představí Filharmonie Hradec Králové, Ester Pavlů, Kristian Mráček, Trio Českého rozhlasu se Svatoplukem
Schullerem, Cimbálová muzika Milana Broučka, Jan Vobořil, Jana Goliášová, Epoque Quartet a Duo Siempre nuevo, Prague Cello Quartet a další umělci. Mezi zahraniční interprety se zařadí izraelský pianista Boris
Giltburg, polské The Six & Sax Duo, slovenské Moyzesovo kvarteto nebo
hornisté Jörg Brückner (Německo), Szabolcs Zempléni, Máté Harangoza
a Ágoston Márkus (Maďarsko). Vstupné na většinu koncertů bude dobrovolné, výtěžek putuje na pomoc kostelům. www.zapoklady.cz

Malé letní divadlení
vás zaručeně pobaví!
16. ročník Malého letního divadlení se uskuteční 13.–17. července na nádvoří
broumovského kláštera. V rámci festivalu se představí profesionální i amatérské divadelní soubory.
Bezprostřední setkání a divadelní smích nám byly na dlouhé měsíce odepřeny.
O to větší máme radost, že vám můžeme oznámit, že letní divadelní festival se
na nádvoří kláštera uskuteční, a letos bude opravdu z čeho vybírat. Festival
odstartuje pohádka Ferda Mravenec ve službách v podání divadla Nezávislá
divadelní scéna SemTamFór, která již broumovské publikum v minulosti bavila
svými tituly nejen pro děti, ale i pro dospělé.
První den festivalu bude patřit „našim“. Vystoupí ochotnický divadelní soubor
Broumov s vánoční komedií Když se zhasne. Jestli mají sloní paměť a pamatují
si text i po půlroční odstávce, tak to se dozvíte 13. 7. 2021 od 19 hodin. My jim
rozhodně fandíme!
Vzhůru dolů! To je komedie Jakuba Zindulky, zastoupená Fanny agenturou. Vzhůru dolů je to trochu i s termínem, neboť tato divadelní hra se měla odehrát v Městském divadle v Broumově již letošního 19. ledna. Nový termín je 14. července a zakoupené lístky zůstávají v platnosti. Kdo lístek ještě nemá,
může si ho koupit v Informačním centru Broumovska. Hra v divákovi vyvolává spoustu otázek, na které získá mnohdy humorné odpovědi. Hrají: Dana
Homolová, Milena Steinmasslová, Aneta Krejčíková a Jakub Zindulka.
Ve čtvrtek večer přivítáme vynikající Carmen Mayerovou v obležení mladých herců. Kde je hranice mezi láskou a zločinem? To záleží na okolnostech,
které se objeví ve hře Slepá láska.
Jak ovlivní soužití mladého manželského páru čtení časopisu Šťastný domov? To se dozvíte ve stejnojmenné komedii v pátek 16. července od 19 hodin.
Poslední den budou vyvádět nejrůznější taškařice kosí bratři Josef a Václav. Přijďte se podívat, jak zkoušeli kopat metro, kdo jim to poradil a jak to nakonec dopadlo. Jak zkoušeli jezdit na kole. A kdo si nakonec na kole natloukl nos nebo zobák? Josef s Václavem vám to ukážou. Umí toho ještě mnohem
víc. A jestlipak umí dělat i dobré skutky? Josef s Václavem jsou prostě kosí kluci, jak se patří.
Přijďte podpořit divadelní umění, strávit příjemný společný večer plný dobré nálady a pohody. Více informací naleznete na www.broumov-mesto.cz
nebo www.facebook.com/broumov.

Putování Broumovskem
Pokud situace dovolí, uspořádají členové Klubu českých turistů Broumov 12. června 2021 Putování Broumovskem. Už po sedmadvacáté mohou příznivci pěších
pochodů vyrazit na jednu ze čtyř tras (20–44 km), jež procházejí nejkrásnějšími
partiemi Broumovských stěn. Pouze nejkratší, patnáctikilometrová trasa vede pod
Stěnami, ale ani tam nebudete ošizeni o výhledy do Broumovské kotliny. Ti, kdo dávají přednost jízdnímu kolu, si budou moci vybrat ze dvou tras – buď 30 km dlouhá
trasa probíhající po cyklostezkách Broumovska, nebo pro zdatnější šedesátikilometrová trasa, na které musí jezdec zdolat také přejezdy po cyklostezkách Javořích
hor. Pokud budete mít chuť udělat něco pro své zdraví, přijďte 12. června mezi 7. a
10. hodinou na start Putování na fotbalové hřiště Stanislava Opočenského v Broumově. Více informací najdete na www.kctbroumov.unas.cz.

Broumovský rok Josefa Schrolla 2021
Letos 3. června to bude přesně 200 let od chvíle, kdy v rodině Benedikta Schrolla z Hejtmánkovic spatřil světlo světa druhorozený syn Josef. Jeho otec byl v té době již největším obchodníkem a podnikatelem v domácím tkalcovství lnu na Broumovsku.
Josef Schroll, od roku 1865 po roztržce s bratrem Augustem jediný vlastník firmy, si byl dobře vědom, že k úspěšnému fungování svého podniku potřebuje také kvalifikované a loajální
zaměstnance. Loajalitu získával raději různými výhodami než tvrdými represemi. V roce 1873
vybudoval Josef Schroll vlastní závodní nemocnici. Kladl také důraz na vzdělání svých zaměstnanců a jejich potomků, v roce 1877 zřídil soukromou obecní školu, jejíž součástí byla i škola
mateřská. Následně zřídil i živnostenskou pokračovací odbornou školu.
Právě sociální politika firmy a starost o vlastní zaměstnance, které v té době nebyly tak obvyklé, se staly hlavním důvodem toho, že byl Josef Schroll u příležitosti světové výstavy ve Vídni
v roce 1873 povýšen císařem „za zásluhy o veřejné blaho“ do šlechtického stavu a získal titul
Edler. Jeho celé jméno s novým titulem Josef Edler von Schroll by se tak dalo volně přeložit
jako Josef, šlechtic ze Schrollů.
Po roce 1881 se vedení firmy přemístilo z Broumova do Vídně. Josef Schroll zemřel 4. října 1891
na svém zámku v Liběšicích u Litoměřic. Firmu převzaly jeho dvě dcery.
Dvousté výročí narození Josefa Schrolla si město Broumov připomene výstavou, která bude
umístěna na Mírovém náměstí od června do září 2021, a dalšími aktivitami.
www.broumov-mesto.cz

Léto v Polici nad Metují
Návštěvníci Police nad Metují i místní se v létě mohou těšit na bohatý kulturní program. Pravidelně
budou v červenci a srpnu probíhat dvě akce: každou středu „Stará škola ožívá“ v Dřevěnce v rámci
projektu Festival zážitků a na pátky jsou plánovány projekce letního kina v areálu Víceúčelového
sportoviště.
Noční komentované prohlídky benediktinského kláštera se uskuteční 25. června, 16. července, 6.
srpna a 3. září. Můžete také navštívit několik výstav, vyhlášenou Polickou pouť s trhem a bohatým
programem (14.–15. srpna) nebo sportovně-společenské odpoledne Petrovické zatáčky (21. srpna).
Přehled všech akcí, včetně bližších informací, bude k dispozici na www.policko.cz
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