
Letošní zimní noviny se vám do ruky dostávají  
v předstihu. Důvodem je výročí sta let od vzniku 
Československa, které si připomínáme také u nás  
v regionu.

Osmičkové roky jsou pro naši zemi doslova osudové. 
Letos jsme si připomněli komunistický převrat z únoru 
1948, sovětskou okupaci ze srpna 1968, mnichovskou 
dohodu podepsanou v září 1938 a v následujících 
říjnových dnech oslavíme sto let od vzniku 
Československé republiky. Řada událostí se 
v osmičkových letech odehrála také v regionu Kladské 
pomezí a část z nich si připomeneme na následujících 
řádcích i v samostatných článcích.

Spící lev střežící sto padesát let místo krvavé 
tragédie
Symbolem české státnosti je již odpradávna lev. Pokud se 
vydáme do přírodní rezervace Dubno, nalezneme tam 
sochu spícího lva. Jedná se o největší pomník padlým 
v prusko-rakouské válce r. 1866, který byl na tomto místě 
odhalen přesně před sto padesáti lety, aby připomínal 
nechvalně proslulou bitvu u České Skalice, jeden 
z nejkratších, ale také nejkrvavějších konfliktů v celé válce. 
Výročí se stalo vhodnou příležitostí pro opravu pomníku, 
na němž se od roku 1868 výrazně podepsal zub času.
Rekonstrukci provedla restaurátorka a sochařka Pavla 
Szabová pod odborným dohledem technického 
referenta pro bojiště u České Skalice Tomáše Vondrysky. 
Na opravu finančně přispělo město Česká Skalice, obec 
Provodov-Šonov, Královéhradecký kraj, Komitét pro 

udržování památek z války roku 1866 a další firmy 
a organizace.  Opravený pomník byl veřejnosti 
představen 23. června 2018 při příležitosti vzpomínkové 
akce na bitvu u České Skalice. Slavnostního odhalení 
spojeného s pietním aktem a znovuvysvěcením pomníku 
se zúčastnilo mnoho vážených hostů.

Devadesát let Jiráskova divadla
Jaká budova vás napadne jako první ve spojení 
s městem Hronov? Řada z vás zajisté odpoví Jiráskovo 
divadlo, které je svým vzhledem i funkcí dominantou 
náměstí. Nápad postavit kulturní svatostánek nesoucí 
spisovatelovo a dramatikovo jméno se zrodil při 
oslavách sedmdesátých narozenin Aloise Jiráska v roce 
1921. Hronovští ochotníci toto rozhodnutí vzhledem 
k neexistující stálé scéně uvítali. 18. května 1925 bylo 
ustanoveno Družstvo pro postavení Jiráskova divadla 
v Hronově, které si dalo za cíl sehnat finanční prostředky 
na výstavbu budovy. Ochotnický spolek vybral mezi 
svými členy 15 000 Kč, které tvořily základ sbírky, 
a průběžně navyšoval svůj příspěvek o výnosy 
z představení. Mezi další donátory patřili jak jednotlivci, 
tak kluby i spolky (Klub československých turistů, 
Dramatický odbor D. T. J., Studentský spolek, Zpěvácký 
spolek Dalibor apod.). Sbírka probíhala i v rámci 
družstvem pořádaných kulturních akcí a formou loterie. 
Při každé ze svých návštěv Hronova přispěl i samotný 
Alois Jirásek.
Klíčovým příspěvkem bylo 220 000 Kč od města, které 
plánovalo budovu použít i pro další účely, z nichž jeden 
(muzeum) byl vyplněn, zatímco druhý (knihovna 
s čítárnou) zůstal nerealizován. 
26. srpna 1928 byl za přítomnosti Aloise Jiráska položen 
základní kámen divadla. Spisovatel pronesl výrok, jejž si 
dodnes mohou přečíst návštěvníci Jiráskova divadla hned 
u jeho vstupu: „A dílo to budiž požehnané…“
1. června 1929 začaly stavební práce. Projekt divadla 
vypracoval hronovský rodák a architekt Jindřich Freiwald. 
Navzdory tomu, že na stavbu bylo nakonec vyčleněno 
štědrých 1  800 000 korun, odmítl honorář. Se stavbou 
se pospíchalo, protože Jirásek byl v té době již vážně 
nemocný. 28. září 1930 bylo Jiráskovo divadlo slavnostně 
otevřeno a jeho provoz byl zahájen představením 

Jiráskovy Lucerny v provedení místního Spolku 
divadelních ochotníků. Této události se spisovatel již 
bohužel nedožil.
Každoročně se tato budova stává také centrem dění 
největší české divadelní přehlídky amatérského divadla 
Jiráskův Hronov, a to již 88 let. Akce patří tradičně mezi 
největší události léta v Kladském pomezí.

Tři sta let polické radnice
Symbolem Police nad Metují je již po tři století krásná 
budova staré radnice s nepřehlédnutelnou osmibokou 
věží ve stylu tudorské gotiky. Původním majitelem domu 
byl František Antonín Hradecký, který si jej nechal v roce 
1718 vystavět jako své soukromé sídlo. Radnice v té době 
ještě sídlila uprostřed náměstí v blízkosti pivovaru a do 
domu čp. 98 se vedení města slavnostně přestěhovalo 
v roce 1740. 
Samotný přesun měl až obřadní charakter. Procesí se 
nejprve vydalo do kostela, kde proběhla mše svatá. 
Následně se všichni za bubnování a troubení vrátili před 
budovu staré radnice, kde došlo k slavnostnímu předání 
klíčů a stěhování do radnice nové. Slavnost se neobešla 
bez sudu piva pro všechny sousedy. Ani přesídlení 
v r. 1740 však nebylo trvalé. Od r. 1850 sídlila městská 
samospráva v čp. 18 a poté v čp. 75, v budově hostince 
„U zeleného stromu“. Městská správa se v dnešní budově 
radnice čp. 98 znovu usídlila až v r. 1919 a zůstala tam 
dodnes.
Přesto byl tento dům po celých tři sta let využíván 

i k jiným účelům – kvasilo se zde pivo, do roku 1842 
v něm byl šenk, mezi lety 1850 a 1915 zde sídlil okresní 
soud s berním úřadem a v průběhu první světové války se 
zde skladovalo rekviziční obilí. Také jeho vnější podoba se 
dosti lišila od té dnešní. Původně šlo o dům s věží 
čtvercového půdorysu, hodinami a bání – to vše 
v barokním duchu. Při požáru roku 1842 budova 
vyhořela a následně čekala čtvrtstoletí na opravu, při níž 
dostala svou současnou podobu. S výjimkou fasády, která 
se barevné úpravy dočkala nejprve v devadesátých letech 
minulého století (šedo-bílá, následně zeleno-bílá fasáda) 
a posléze v roce 2012, kdy dostala současnou červeno-
bílou vizáž.

O řadě dalších výročí se dočtete i na následujících 
stránkách, případně v regionálních zpravodajích. 
Nejdůležitější ovšem je, že pomník Spící lev, Jiráskovo 
divadlo v Hronově i radnici v Polici nad Metují můžeme 
navzdory jejich stáří dodnes obdivovat. Mějme proto 
úctu k lidem, kteří stojí za jejich vznikem i revitalizací. 
I v dnešním globalizovaném světě je totiž lokální 
patriotství něco, bez čeho se neobejdeme. Doufáme, 
že k němu přispějeme i těmito zimními novinami.

Pěkné počtení a krásný půlrok plný zážitků!

Autor: Jiří Švanda, Radka Jansová, Markéta 
Machová, Nikola Plná
Foto: Martin Schirlo, archiv IC Česká Skalice

T U R I S T I C K É  N O V I N Y  -  Z I M A  2 0 1 8 - 2 0 1 9

K L A D S K É  P O M E Z Í

Obůrka 
Klopotov
... jelen Matěj a další zvířátka 
zvou na naučnou stezku pro 
celou rodinu ...

str. 2

Regionální 
literatura
... nové publikace  
o osobnostech a místech 
Kladského pomezí ...

str. 4

Zimní 
strana
... tipy na výlet, přehled 
skiareálů, běžecké trasy ...

str. 5

Ve znamení 
osmičkových výročí

www.kladskepomezi . c z www. facebook .com/kladskepomezi

Před sto lety si všechen lid naší země oddechl, neboť 
se nenáviděná monarchie rozpadla a vznikl – byť 
za cenu velkých ztrát – samostatný československý 
stát. 

Válka, v níž Náchod přišel o desítky svých synů, kteří 
padli na frontách, definitivně skončila. V době, kdy 
se připravovalo vyhlášení samostatného státu, však 
navíc udeřila epidemie španělské chřipky, která si 
v našem městě vyžádala několik desítek mladých 
životů. Poté přišel 28. říjen. Náchoďanům byly zvěsti o 
vyhlášení Československa oficiálně potvrzeny v sedm 

hodin večer z balkonového okna Hotelu U Beránka 
starostou Josefem Čížkem: „Lide český, hodina tvého 
osvobození udeřila, rakouské říše více není. Po 
třísetletém útisku splňují se prorocká slova velkého 
Amose a vláda věcí tvých k tobě se zas vrací! Buďme 
poslušni národního výboru v Praze i výboru 
okresního, poté i oběma filosofům-státníkům 
Wilsonovi a Masarykovi provoláme hřímavé ,sláva‘, 
rovněž hrdinům a mučedníkům z legií.“ 

Oslavy československé státní samostatnosti se 
v Náchodě konaly 29. října 1918 od časného rána. 
Před šestou hodinou rozváželi studenti na kolech 
po celém okrese slavnostní vydání Náchodských 
listů s červeně vytištěným textem prvního zákona, 
který začínal slovy: „Samostatný stát československý 
vstoupil v život“. Ještě dopoledne se konal obrovský 

tábor lidu na náměstí. Večer uspořádali studenti 
lampiónový průvod, který skončil na náchodském 
zámku. Tehdy na zámku zřejmě poprvé zazněla i česká 
národní hymna Kde domov můj. Podobné oslavy 
se tehdy konaly ve všech městech, obcích a vsích 
Kladského pomezí. 

„Zažít“ tyto nelehké i šťastné chvíle roku 1918 budete 
moci i vy, a to v sobotu 21. října 2018 od 14 hodin na 
Masarykově náměstí v Náchodě, kde pro vás bude 
připravena rekonstrukce historických událostí, které 
navždy poznamenaly osudy nejen náchodských 
obyvatel. 

Autor: Bc. Richard Švanda, Lucie Dostálová 
Foto: archiv města Náchod

28. říjen 1918 
v Náchodě a okolí

Náměstí v Polici nad Metují s tři sta let starou radnicí

Vyhlášení vzniku ČSR 
z balkonu Hotelu U Beránka r. 1918
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Obůrka Klopotov má návštěvníkům co
nabídnout, jak je patrné již od prvních metrů. 
Nikdo nepřehlédne výběh s divočáky ani 
nápadně zbarveného zlatého bažanta 
s ptačími spolubydlícími.

Skutečným pánem Klopotovského údolí je ovšem 
jelen Matěj. Vládne tu lesními zákony a při cestě 
údolím je starostlivým průvodcem. Na jeho otázky, 
které na konci stezky pomohou odhalit Mertovo 
tajemství, dokáže odpovědět jen ta nejbystřejší 
hlavička. To už však předbíháme, podívejme se na 
stezku pěkně od začátku.

Z novoměstského náměstí je to co by kamenem 
dohodil a zbytek pěšky došel. Cesta není složitá, 
stačí zamířit dolů a vydat se po chodníku u silnice 
směrem na Orlické hory. Za řekou následujeme 

žlutou turistickou značku, která nás Klopotovskou 
ulicí dovede až na prašnou cestu do údolí. Z  města 
mohou zvídaví návštěvníci za deset minut vstoupit 
přímo do světa zvířat, stromů a tajemných pověstí. 
Jelen Matěj s laněmi a koloušky bydlí v sousedství 
tajemné Čertovy díry. Kdo chce vidět celou tlupu 
pohromadě, měl by si přivstat, aby je zastihl při 
snídaňovém hodování.

Jen opodál vyzývá Matěj ke skoku všechny smělé 
sportovce. Vrabec blechu neporazí, vy to však 
určitě zvládnete. Co dělá les lesem? Přece stromy. 
Přesvědčíte se, že se neliší jen listy, jehličím či 

plody. Vyzkoušet si, jak dřevo různých 
stromů zní, tu může každý. Dále u cesty 
mezi skalami stojí bytový dům – vlastně 
strom jako malovaný, ve kterém mají své 
útočiště brouci, ptáci i veverky 
a kterému se říká doupný strom. 

Les je plný různých stop, jak ale poznat 
ty Matějovy? Pomůže otočné kolo se 
stopami zvířátek. Matěje tak hravě 
najde každý a může se za ním vydat 
kolem Lesníkovy studánky k poslednímu 
dobrodružství.  Po tolika zážitcích 
vyhládne každému a opékání špekáčků 
na konci stezky je příjemnou odměnou, 
které si můžeme zpříjemnit příběhem 
vztahujícím se k Mertově díře. Kdo má 
potřebné ingredience – bystrou hlavičku 
a odpovědi –, hravě rozluští rébus 
a odhalí tajemství sedláka Merty z díry 

za potokem.

Text: Michaela Mináriková
Foto: Jiří Švanda

Obůrka Klopotov
- dětem vstup povolen

Adršpašské skály jsou jedním 
z nejnavštěvovanějších míst v České republice. 
Jen pár set metrů vzdálený renesanční zámek 
skýtá záchranu od všudypřítomných davů turistů 
proudících do skal.

Návštěvník si na zámku může sednout do příjemného 
a klidného prostředí kavárny, dát si kávu a půjčit si 
například knihu, zatímco si děti mohou hrát v dětském 
koutku. Zámek v sobě také mísí historii s kulturním 
děním. Historické je jedno patro a obsahuje chloubu 
našeho zámku, kterou je „růžová ložnice“. Tímto patrem 
se také nese příjemná hudba z muzikálu Touha jménem 
Einodis o Sidonii Nádherné, která byla příbuzná s rodem 
Nádherných, jenž sídlil na našem zámku. Hlavními 
představitelkami muzikálu jsou dvě výborné zpěvačky 
Marta Kubišová a Aneta Langerová. 
V zámku najdete prostornou galerii obrazů, kde si 
vystavovaná díla můžete také zakoupit. Horolezecká 
expozice je obohacená též „minikinem“, kde se promítají 
po celý den krátké horolezecké filmy. V přízemí se 

nachází expozice lnářství a také historie Adršpachu 
a historie zámku.

Zámek v Adršpachu obohacuje kulturní dění v obci, 
a to nejen pro místní obyvatele, ale i pro turisty, kteří 
jsou v Adršpachu ubytovaní. Snažíme se pořádat akce, 
při nichž si přijdou na své všechny věkové kategorie. 
Hlavní turistická sezona už pomalu končí, zámek bude 
ale otevřen pro veřejnost i přes zimu. V pochmurném 
zimním počasí chceme uspořádat živá akustická 
vystoupení a zajímavé besedy, pro které je prostředí 
kavárny s krbem jako stvořené. V tuto chvíli již 
plánujeme akce na příští rok a pevně věříme, že snahu 
všech, kteří se snaží zámek rekonstruovat a vybudovat 
z něho příjemné komunitní centrum, odměníte svou 
návštěvou a kladnou reakcí.

Těšíme se na vás!

Text a foto: Nikola Bašová

Zámek Adršpach 
- místo, kde žili Nádherní
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Kulturní, společenské a sportovní akce

Mírové náměstí 105 
CZ 550 01 Broumov
T.: +420 491 524 168
E.: info@broumov.net

www.broumov-mesto.cz
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Police nad Metují

Muzeum papírových modelů je jediným místem 
svého druhu v České republice, kde papír ožívá a vypráví 

příběhy o minulosti, současnosti i budoucnosti.

Otevřeno denně včetně pondělí
Děti do 6 let vstup zdarma

www.mpmpm.cz

e-mail: info@mpmpm.cz, mobil: 777 828 657
I N Z E R C E

Rodák z Úpice (*1893, †1917) po vyhlášení první světové války v roce 1914 narukoval 
k 3. střeleckému pluku Jana Žižky z Trocnova, který byl nasazen na východní frontu proti 
ruským vojskům. 

Po složitých peripetiích bojů první světové války byl pluk vojína Baudyše, který se 11. ledna 
1917 stal legionářem, soustředěn na dnešní Ukrajině u Zborova v Tarnopolské oblasti. Ve 
známé bitvě u Zborova byl ve dnech 1.–2. července 1917 nasazen do bratrovražedného boje 
proti rakousko-uherským vojákům. Tři střelecké pluky pod názvem československá střelecká 
brigáda o síle tří a půl tisíc mužů prorazila přes čtyři linie rakousko-uherské brigády o síle pěti 
a půl tisíc vojáků do hloubky asi pěti kilometrů a získala velké množství zajatců (asi tři tisíce tři 
sta) a válečného materiálu, např. dvacet děl. 

Proti československé střelecké brigádě stály části 86. pěšího pluku a 6. pěšího pluku 
z 32. uherské divize a rakouské pěší pluky č. 35 (plzeňský) a č. 75 (jindřichohradecký), tito vojáci 
byli dobře vystrojeni a vyzbrojeni. Československým legionářům chyběla především výzbroj, 
měli nedostatek kulometů a špatnou výstroj. Ztráty, které utrpěla Čsl. střelecká brigáda při 
zborovské bitvě, byly sto osmdesát pět padlých a zemřelých následkem zranění a asi sedm set 
raněných. Krvavý byl především boj o Mogilu, opevněné návrší držené maďarským plukem, 
kde padla většina českých a slovenských legionářů. V řadách legionářů bojoval také budoucí 
arm. generál a prezident Ludvík Svoboda a zraněn byl budoucí generál Jan Syrový, který přišel 
o oko. 

Statečný střelec Jaroslav Baudyš byl s největší pravděpodobností v boji zraněn a na následky 
zranění zemřel. Padl 2. července 1917 ve dvaceti čtyřech letech a je pohřben u vesničky 
Kalinivka, ležící v okresu Zborov. Padlí vojáci v této bitvě včetně vojína Baudyše byli pohřbeni 
4. července 1917 na poli u Cecové ve společné mohyle nazývané Mohyla bratří nebo také 
Bratrská mohyla. V roce 1926–1927 byla tato mohyla nahrazena stávajícím památníkem 
k dvacátému výročí bitvy u Zborova. Architekt Jaroslav Rössler dal památníku podobu 
legionářské zemljanky. Pro zajímavost, z tohoto hromadného hrobu byly v červnu 1922 
exhumovány pozůstatky jednoho z pohřbených, převezeny do Prahy a zde vloženy do 
památníku neznámého vojína od Zborova na Staroměstské radnici v Praze. 

V roce 2017 uplynulo sto let od bitvy u Zborova a nedá se říci, že by v Úpici došlo k nějakým 
oslavám. Pouze u očištěné hrobky Josefa Silvara svítily velké svíčky s nápisem Zborov. Byli jsme 
tomu velice rádi, neboť to bylo důkazem, že lidé nezapomínají. První československý prezident 
v roce 1918, profesor Tomáš G. Masaryk, prohlásil: „Kdyby nebylo legií, nebyla by ani republika.“

Autor: Josef Cabadaj, Milan Ježek

Legionář 
Jaroslav Baudyš

27. 9. – 16. 11. 2018
Středověké hrnčířství 
na Hořicku ve světle archeologie
Jaroměř, Městské muzeum
www.muzeumjaromer.cz

říjen–prosinec 2018
71. polické divadelní hry
Police nad Metují, Kolárovo divadlo
www.policko.cz

5. 10. – 18. 11. 2018
Výstava Československo – 100. výročí ukončení 
1. sv. války a vzniku samostatné republiky
Úpice, Městské muzeum a galerie J. W. Mezerové
www.mmgu.cz

5.–6. 10. 2018
Oslavy 100 let republiky
Hronov
www.kulturahronov.cz

20.–28. 10. 2018
Jak se peklo probouzí aneb 
Jak se čerti za dětmi na zem chystají
Jívka, důl Bohumír
www.djs-ops.cz

24. 10. – 30. 11. 2018
Výstava Česká Skalice před 100 lety
Česká Skalice, Regionální informační centrum
www.ceskaskalice.cz

27. 10. 2018
Sláva českého piva a polských klobás
Meziměstí, Centrum Walzel
www.walzel.cz

11. 11. 2018
Martinské trhy
Náchod, Masarykovo náměstí
www.mestonachod.cz

17. 11. 2018
Noc divadel
Broumov, Městské divadlo
www.broumov-mesto.cz

25. 11. 2018
Vánoční trhy
Hronov
www.kulturahronov.cz

prosinec 2018
Výstava Vánoce s květinou
Nové Město nad Metují, zámek
www.zameknm.cz

30. 11. 2018 – 1. 2. 2019
Betlémy a Vánoce v muzeu
Nové Město nad Metují, Městské muzeum
www.muzeum-nmnm.cz

30. 11., 1. a 2. 12.
Adventní koncerty Koletovy hornické hudby
Rtyně v Podkrkonoší (30. 11. a 1. 12.), Náchod (2. 12.) 
www.koletovka.cz

6.–9. 12. 2018 / 9–16 h
Advent v Ratibořicích
Česká Skalice, Babiččino údolí
www.zamek-ratiborice.cz, www.ceskoskalicko.cz

7. 12. 2018
Sněhánky s Olafem
Náchod, Masarykovo náměstí
www.mestonachod.cz

24. 12. 2018 / 10–15 h
Štedrý den v muzeu
Police nad Metují, Muzeum papírových modelů
www.mpmpm.cz

6. 1. 2019
Živý betlém
Náchod, Masarykovo náměstí
www.mestonachod.cz

23. 2. 2019
Masopust v Josefově
Josefov
www.pevnostjosefov.cz

14.–17. 2. 2019
XVI. český zimní sraz turistů
Police nad Metují
www.turistipolice.cz

21.–25. 2. 2019
Východočeská přehlídka amatérského divadla
Červený Kostelec, Divadlo J. K. Tyla
www.mksck.cz

Více na 
www.kladskepomezi.cz/kalendar-akci

Paní Anna Rusová a odkaz 
tradičního krasličářského umění
Na podzim roku 2018 si v Červeném Kostelci 
připomínáme nejen významné výročí vzniku 
Československa, ale i významná životní výročí vztahující 
se k osobnostem města. Jednou z nich je bezesporu 
paní Anna Rusová (1928). Pro řadu obyvatel města je 
inspirací ve své úctě k lidovým tradicím, snaze o jejich 
zachování a v předávání odkazu našich předků novým 
generacím.

Paní Anna Rusová chtěla být původně učitelkou, ale během 
druhé světové války nastoupila jako úřednice do textilního 
podniku. Zde se jí zálibou stala tvorba kraslic zdobených 
slámou, které ji naučila v padesátých letech přerovská učitelka 
Vlasta Horáková. Tato technika zdobení ji zcela okouzlila  
a naplnila její další život.

Paní Rusová vzpomíná na průkopnické začátky: „V našem 
kraji jsme tradiční zdobení kraslic dříve neměli, zatímco 
jinde nejrůznější techniky zdobení existovaly. Na Hané 
byl uspořádán kurz zdobení kraslic slámou, kterého jsem 
se zúčastnila, a oblíbila si ji. Následně jsem se zúčastnila 
výstavy kraslic ve Zlíně a získala jsem zde za svou práci 
čestné uznání. Byla jsem vyzvána, abych v této technice 
zdobení kraslic pokračovala a předávala své znalosti dětem 
a mládeži.“

Díky svému talentu, snaze neustále se učit nové věci a zájmu 
o staré techniky zdobení získala paní Rusová hned několik 
významných ocenění, mezi nimi i to nejvyšší – mistr lidové 
umělecké tvorby. Reprezentovala naši republiku na mnoha 
akcích v zahraničí, např. na světovém veletrhu v Berlíně  
a dalších evropských výstavách. Její kraslice jsou zastoupeny 
ve sbírkách Národního muzea v Praze, v Moravském 
zemském muzeu v Brně a v dalších institucích. Je držitelkou 
ceny Zlatý kolovrat, jež je určena tvůrcům v oblasti tradičních 
lidových řemesel, a zejména těm, kteří se zasloužili 
o jejich udržování a rozvoj. Anna Rusová naučila ve svém 
krasličářském kroužku tomuto řemeslu desítky (nejen) 

červenokosteleckých dětí, které získaly pod jejím vedením 
mnohá ocenění a věnují se tomuto řemeslu dodnes.

Nelze než dát za pravdu slovům paní Rusové: „Touto naší 
prací se vracíme k lidové kultuře, která není povrchní či 
nějakou módní záležitostí. Navazujeme na to, co je nám 
důvěrně blízké, co obdivujeme a co je nám zároveň dokonale 
srozumitelné.“

Autor: Ing. Roman Kejzlar, TIC Červený Kostelec
Foto: archiv redakce
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I N Z E R C E

JESTŘEBÍ HORY
R Á J  B Ě Ž K A Ř Ů

Zavítejte k nám do Podkrkonoší a jeho okolí, na hřebeny Jestřebích 
hor. Svazek obcí Jestřebí hory upravuje desítky kilometrů běžeckých 
stop a tras. Každý si může vybrat trať podle svého uvážení dle svých 
schopností a možností. 

Užitečné rady a informace: sledujte stránky Kladského pomezí o aktuální 
úpravě stop před a během víkendu na: 

ski.kladskepomezi.cz, www,jestrebihory.net, www.mestortyne.cz

Kromě zimní lyžařské turistiky se v této oblasti nacházejí vhodné terény na sjezdové lyžování: 
www.vlekradvanice.cz, www.petrikovice.cz, www.cervenokostelecko.cz/svedak, www.verpan.wz.cz

Tipy  na  občers tven í : 
•	 Jestřebí bouda na Pasekách o víkendech
•	 Penzion Radvanice
•	 Lyžařský vlek Radvanice

Údržba lyžařských tras je financována v rámci dotačního titulu Královéhradeckého kraje.

Na setkání s vámi v bílé stopě Jestřebích hor 
se těší Svazek obcí Jestřebí hory.

www. jes treb ihory.ne t

KJH-inz_kpnovinyzima_277x169_2018.indd   1 10.09.18   11:47

Podzim je obdobím nejen krásně zabarvených 
stromů, ale také vydávání knih s regionální 
tematikou. Letošní osmičková výročí inspirovala 
řadu měst, spolků i soukromých nakladatelů  
k novým literárním počinům. Pojďme si představit 
novinky, které se již brzy ocitnou možná právě ve 
vaší knihovničce.

Tip na dárek!
Náchod včera a dnes (Fotoklub Náchod)
V listopadu vyjde již třetí díl publikace Náchod včera 
a dnes, založené na porovnávání archivních fotografií 
se současnými snímky zobrazovaných míst Náchoda 
pořízenými amatérskými fotografy Fotoklubu Náchod. 
Vernisáž výstavy spojená s křtem této nové knihy 
proběhne v pátek 16. listopadu 2018 v 17 hod. 
v budově staré radnice na Masarykově náměstí 
v Náchodě, čp. 1.

Náchod

Josef Škvorecký - Prima sezóny 1924-2012
(Václav Krištof)
Kniha seznamující čtenáře na dvě stě padesáti šesti 
stranách se životem slavného spisovatele. Nalezneme 
v ní řadu rukopisů, dosud nepublikovaných fotografií 
a dokumentů. Zakoupit si ji můžete ve Škvorecký Café 
v Náchodě.

Nové Město nad Metují

Druhá světová válka v Novém Městě nad Metují 
(Lucie Valterová Koudelková)
Kniha  se zaměřuje na období od roku 1935 do roku 
1945 a největší. Největší prostor je věnován období 
protektorátu a druhé světové války. Práce si klade za cíl 
zmapovat každodenní život za války na malém městě.

Legionáři z Nového Města nad Metují, Krčína, 
Spů a Vrchovin (Ladislav Hartman)
Publikace se věnuje těm, kteří se podíleli na vítězství 
Dohody v první světové válce. Obsahuje fotografie od 
novoměstského fotografa a legionáře Aloise Rocmana.

Česká Skalice

Starostové města Česká Skalice od roku 1850 
(Olga Faltová)
Kniha seznamuje čtenáře s osudy starostů města Česká 
Skalice. Jednotlivé osudy a příběhy, které psal sám život, 
pobaví i poučí. Kniha se může stát studijním materiálem 
pro budoucí generace a zároveň i vzpomínkovou 
četbou pro starší a pokročilé. Je chronologicky 
rozdělena do jednotlivých příběhů tak, jak se střídali 
starostové ve svém volebním období.

Broumov

Lager Braunau / Broumov (Petr Bergmann)
Unikátní fotografické svědectví o životě zajatců 
v zajateckém táboře první světové války.

Bezděkovský kostelíčku (Petr Bergmann)
Kniha věnovaná životu a dílu benediktinského mnicha 
a kněze Sigismunda Boušky.

Výše uvedené publikace 
zakoupíte v knihkupectvích 
a příslušných informačních 
centrech (viz kontakty na 
poslední straně novin).

Novinky 
z regionální literatury

Vzhledem k letošnímu stému výročí vzniku 
Československa mohly být do ankety Strom 
roku přihlášeny pouze stromy svobody, tedy 
stromy odkazující k české státnosti a boji za 
svobodu. Jedná se o stromy sázené na oslavu 
vzniku samostatného státu, na oslavu konce 
války, ale třeba také na protest proti okupaci 
vojsky Varšavské smlouvy.  

Výsadba stromů svobody měla lidem postiženým 
válečnými událostmi vlít víru v lepší budoucnost. 
Válečné konflikty přinesly mnoho utrpení 
a přeživší hledali důstojný způsob, jak uctít 
památku těch, kteří zahynuli. Budování pomníků 
bylo finančně nákladné, což bylo částečně také 
důvodem, že byly nejprve vysazovány stromy a až 
později byly budovány pomníky se jmény padlých. 

Stromy svobody jsou spojovány především 
s rokem 1918. Jejich výsadba však probíhala 
většinou až v roce následujícím. Po vyhlášení 
samostatné republiky totiž na zasazení nebylo 
příliš času, protože se blížila zima. A tak většina 
stromů, které měly připomínat a oslavovat konec 
první světové války a samostatnost republiky, byla 
vysazena až na jaře roku 1919.

Rtyňskou lípu svobody vysadila 13. dubna 1919 
tělocvičná jednota Sokol za účasti žáků, učitelského 
sboru, zástupců obce a občanů blízko místního 
hřbitova, kde se dnes říká V Lipce. Rtyňská lípa 
svobody se v letošním roce probojovala v celostátní 
anketě Strom roku do finále. O hlasy do 25. září 
soutěžilo dvanáct lip svobody, které porota vybrala 
z padesáti šesti návrhů. Výsledky hlasování budou 
vyhlášeny 11. října v Brně.

Dříve se ve Rtyni u lípy svobody konaly různé 
slavnosti. V letošním roce chce město na tuto 
tradici navázat a u příležitosti stého výročí vzniku 
republiky zde uskutečnit malou vzpomínkovou 
akci a vysadit nový strom svobody.

Text: Iva Nocarová, Lada Bartoníčková
Foto: Marek Olbrzymek

V anketě Strom roku 
reprezentovala Královéhradecký 
kraj rtyňská lípa svobody
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Skiareál Běloves - Náchod 
Vhodný pro rodiny s dětmi, začátečníky, pokročilé. Parkování, občerstvení, 
večerní lyžování. 
www.skibeloves.cz

Lyžařský vlek Švédský vrch - Chlívce 

Vhodný pro rodiny s dětmi, sjezdová trať v délce 400 m. 
www.cervenokostelecko.cz/svedak

Skiareál Janovičky - Broumov 

Dva vleky, dětský vlek, menší snowpark, parkoviště, občerstvení, skiservis, 
půjčovna lyží, lyžařská škola, večerní lyžování. 
www.lkbroumov.cz

Skiareál Kamenec - Teplice nad Metují 
Vhodné pro začátečníky, pokročilé, rodiny s dětmi. Parkoviště, půjčovna lyží, 
občerstvení. 
www.skiarealkamenec.cz

Lyžařský vlek „Na Nebíčku“ - Police nad Metují 
Vhodný pro rodiny s dětmi, začátečníky, vlek má délku 250 m, večerní lyžování. 
www.sportvpolici.cz  

Panská stráň - Nový Hrádek 

Dvě sjezdovky 460 m a 340 m, parkování, občerstvení, restaurace. 
www.sokol.novy-hradek.cz

Skiareál Petříkovice 

Vhodné pro začátečníky, pokročilé, rodiny s dětmi. Parkoviště, občerstvení, 
půjčovna lyží, lyžařská škola, dva vleky, večerní lyžování. 
www.petrikovice.cz

Skiareál Radvanice 

Tři vleky, parkoviště, občerstvení, skiservis, půjčovna lyží, lyžařská škola, večerní 
lyžování. 
www.vlekradvanice.cz 

Více informací najdete na: 

http://ski.kladskepomezi.cz/

Skiareály v Kladském pomezí
Běžecké trasy v regionu Jestřebích hor jsou již mezi běžkaři poměrně
známy. Poslední roky, když zima zavládne, stává se běžecké lyžování 
ve zdejších stopách tou nejvyhledávanější aktivitou. Výchozími body 
pro běžecký sport může být město Rtyně v Podkrkonoší a přihlehlé 
obce. Z těchto míst se do stopy dostanete většinou do 15 minut!

Úprava a údržba hlavních tratí je kvalitně a pravidelně zajištována skútrem, 
a to v rámci projektu „Lyžařské běžecké trasy v Kladském pomezí“. Jeho 
garantem je společnost pro rozvoj cestovního ruchu Branka, o. p. s., a je 
spolufinancován z prostředků Královéhradeckého kraje. 

Aktuální sněhové podmínky a bližší informace získáte na: 
•	 https://ski.kladskepomezi.cz/
•	 https://www.jestrebihory.net 
•	 www.rtyne.cz

Jednou z oblíbených hřebenových tras v Jestřebích horách je trasa 
Odolov – Paseka – Slavětín. Běžecké tratě začínají na Odolově. Běžkaři 
se sem mohou dopravit po hlavní silnici autem nebo mohou využít 
autobusového spojení z obce Malé Svatoňovice. Trasa je dlouhá zhruba 

sedmnáct kilometrů (včetně zpáteční cesty), je značena turistickou 
zelenou barvou a kopíruje letní turistickou stezku Panská cesta. Hřebenové 
výhledy na sebe nenechají dlouho čekat, hned v Odolově při stoupání 
směrem k věznici jsou Krkonoše jako na dlani. Po čtyřech kilometrech 
běhu je první zdolanou metou Bílý kůl s vybudovaným turistickým 
altánem. Během výletu přijde jistě vhod další možné zastavení na Jestřebí 
boudě, která je na víkend otevřena. Trasa dále pokračuje přes louku zpět 
na lesní cestu, která již vede do Slavětína. Odměnou za dosažení cíle je 
výhled z volně přístupné slavětínské rozhledny. Nenáročná trasa bez 
větších stoupání určitě potěší jak začátečníky, tak pokročilé běžkaře a 
bude vám krásnou vzpomínkou na Jestřebí hory. 

Další trasy, které mohou zlákat běžecké nadšence:  

Petříkovice – Slavětín – 
Paseka – Odolov, Úpice – 
Kvíčala – Sedmidomí – 
Markoušovice – Paseka, 
Úpice – Krákorka – 
Končiny – U Devíti křížů – 
Červený Kostelec nebo 
Odolov – Kryštofova skála –
Chlívce – Bohdašín – Horní 
Kostelec – 
Rtyně v Podkrkonoší. 

Text: Vladimíra 
Odrobiňáková
Foto: Jan Záliš

Do stopy na Jestřebích horách

ski.kladskepomezi.cz

V zimním období zajíždí o víkendu vybrané spoje 
autobusové linky Police nad Metují - Teplice nad Metují

až ke Skiareálu Kamenec.

Upravené lyžařské tratě 
v Kladském pomezí

Pohádkové zimní Adršpašsko-teplické skalní město, 
romantické Broumovské stěny, několikakilometrové 

hřebeny Jestřebích nebo Javořích hor. 

Krajina Kladského pomezí je v zimních měsících 
nejen krásná, ale svým reliéfem také vhodná pro 

běžecké lyžování.
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Turistické informační centrum Adršpašské skály
Dolní Adršpach 26, pošta Teplice n. M. 549 57
www.skalyadrspach.cz 

Informační centrum Broumovska
Mírové náměstí 105, Broumov 550 01
www.broumov-mesto.cz

Regionální informační centrum Broumovska
Klášterní 1, Broumov 550 01
www.broumovsko.cz 

Cestovní a informační centrum Červený Kostelec
Havlíčkova 654, Červený Kostelec 549 41
www.cervenokostelecko.cz 

Regionální informační centrum Česká Skalice
Legionářská 33, Česká Skalice 552 03
www.ceskaskalice.cz, www.ceskoskalicko.cz

Informační centrum Hronov
nám. Čs. armády 500, Hronov 549 31
www.informacnicentrumhronov.cz, www.kulturahronov.cz

Informační centrum Jaroměř
nám. ČSA 16, Jaroměř 551 01
www.jaromer-josefov.cz

Informační centrum Malé Svatoňovice
nám. Karla Čapka 147, Malé Svatoňovice 542 34
www.malesvatonovice.cz 

Informační centrum Meziměstí (Centrum Walzel)
Dlouhá 138, Meziměstí 549 81
www.walzel.cz 

Městské informační centrum Náchod
Masarykovo nám. 1, Náchod 547 01
www.mestonachod.cz

Městské informační centrum Nové M. n. M.
Husovo náměstí 1225, Nové Město nad Metují 549 01
www.infocentrum-nmnm.cz

Městské informační centrum Nové M. n. M.
Na Zadomí 1210, Nové Město nad Metují 549 01
www.infocentrum-nmnm.cz

Informační centrum Police nad Metují
Masarykovo nám. 75, Police nad Metují 549 54
www.policko.cz

Muzeum papírových modelů Police n. M. 
Tyršova 341, Police nad Metují 549 54
www.mpmpm.cz

Turistické informační centrum Teplice n. M.
Horní 13, Teplice nad Metují 549 57
www.teplickeskaly.com

Turistické informační centrum Úpice
Dr. A. Hejny 133, Úpice 542 32
www.upice.cz
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Na letní turistické noviny se můžete těšit v dubnu 2019. 

Významní partneři

Autocamping Rozkoš
Třída T. G. Masaryka 836, 552 03 Česká Skalice
+420 491 451 112
atc@atcrozkos.cz
www.atcrozkos.cz 

Autocamp se nachází na severním břehu údolní nádrže Rozkoš 
a nabízí ubytování v chatách, stanech, karavanech. Areál je vhodný 
pro individuální, rodinnou nebo skupinovou rekreaci. 

Farma Wenet
Kladská 346, 550 01 Broumov
+420 777 762 305, +420 777 699 588
wenet@seznam.cz
www.wenet.cz

Farma Wenet v Broumově krom příjemného prostředí, možnosti 
odpočinku a zážitků se zvířátky nabízí i ubytování ve dvou stylově 
zařízených apartmánech v celkové kapacitě 9 + 8 osob. 

Hotel TOMMY congress & relax center
Kaštanová 205, 547 01 Náchod–Babí
+420 491 452 452, +420 602 138 333
info@hotel-tommy.com
www.hotel-tommy.com

Rodinný wellness hotel nabízí komfortní ubytování, privátní wellness 
zóny, vnitřní bazén, vířivou vanu whirlpool, hydromasážní vanu, 
finskou saunu a infra kabinu.

Hotel U Beránka
Masarykovo náměstí 74, 547 01 Náchod
+420 491 433 119, +420 735 165 949
rezervace@hotel-beranek.com
www.hotel-beranek.com

Secesní hotel v srdci Náchoda nabízí příjemné ubytování a díky své 
poloze a vybavenosti je vhodným místem pro rekreační a romantické 
pobyty, ale i pro společenské a firemní akce. 

Měděný důl Bohumír
Jívka 187, 542 13 Jívka
+420 499 829 842, +420 724 805 646
bohumir@gemec.cz
www.djs-ops.cz

Návštěva dolu je vhodná za každého počasí. Poznáte zde nejen krásy 
a taje země. Připomenete si, co těžba a dolování obnáší za kus dřiny. 
Pojďte na prohlídku a dozvíte se vše důležité o havířině.

Pevnost Josefov
Okružní 34, 551 02 Jaroměř–Josefov
+420 491 812 343
info@pevnostjosefov.cz
www.pevnostjosefov.com

Pevnostní město Josefov s podzemním obranným systémem 
je evropským unikátním technickým dílem z 18. století. Pevnost 
je přístupná k prohlídkám.

Podzemní město Osówka
Ul. Grunwaldzka 20, 58-340 Głuszyca
+48 748 456 220
biuro@osowka.pl
www.osowka.cz

Osówka je turistická atraktivita spojená s největším tajemstvím třetí 
říše. Obrovský stavební komplex podzemních a pozemních objektů byl 
stavěn nacisty během druhé světové války.

Wellness hotel Rajská zahrada
Komenského 70, 549 01, Nové Město nad Metují
+420 773 777 773, +420 778 424 450
recepce@hotelrajskazahrada.cz
www.hotelrajskazahrada.cz

Odpočiňte si od každodenního spěchu v malebném prostředí 
luxusního hotelu, který vám nabízí komfortní ubytování, Wellness 
centrum, Spa, Fitness a úžasné gastronomické zážitky.

Areál Pauli
Jiráskova 521, 552 03 Česká Skalice
+420 603 853 663
vitebska@arealpauli.com
www.arealpauli.com

Ubytování v krásném prostředí, kde naleznete spoustu možností, jak 
trávit svůj čas. Parkování v uzavřeném areálu, venkovní bazén pro 
všechny, tenisový kurt, dětské hřiště, trampolína.

www.kladskepomezi.cz

Poznejte regionální výrobky, 
které vznikají díky originální myšlence, výjimečné 

péči a s vysokým podílem ruční práce.
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