Křtitele s jedinečnou výmalbou, býval kostelem farním.
Vznikl asi v druhé polovině 14
století. V kostele jsou cenné
památky, jako křtitelnice, kazatelna a další. Zvonice nebyla
zničena, je původní a tedy
starší než nynější kostel.
Patrně zároveň s kostelem
byla vystavěna věž. Prochází
se jí na hřbitov a ke kostelu.
Schodiště na věž vede zvenčí.
Tento kostel zanikl v době
husitské.
Druhý, který na jeho místě
nyní stojí, byl vystavěn v roce
1553. Tak to stojí v nápisu,
který je vyřezán do dřeva stropu: „Leta Panie 1553 wystavien jest kostel Slawonowský!
Kostel byl obdařen i zádušním
majetkem.
Dobruška

Už v době dávno minulé byla
velmi důležitým bodem na
mapách. Vždyť také stála na
křižovatce starých obchodních
cest. Město utrpělo několika ničivými požáry a také
událostmi třicetileté a prusko
– rakouské války. Na konci 18.
století byla Dobruška významným centrem obrozeneckých
buditelů.
Dominantou města je reneVŠEM BORCŮM TRASY
ČTRNÁCT ZDAR!

Dobruška-náměstí

POZVÁNKA PRO BORCE TRASY ČTRNÁCT
Vážení borci
slovutné Trasy čtrnáct.
Přijměte pozvání
tentokrát do Nového Města
n. Metují a okolí.
Nápad
našel Honza Libiger

sanční radnice, v jejíž reprezentačních prostorách nalezly
své místo prvotiny světově
proslulého malíře Františka
Kupky, který v Dobrušce
prožil své mládí. Pohledu
na město ze širokého okolí
vévodí renesanční kostel sv.
Ducha. Zájemci o české dějiny si mohu prohlédnout stálou
expozici v rodném domku
Františka Vladislava Heka,
proslaveného spisovatelem
Aloisem Jiráskem v románu
F. L. Věk. Za obcí najdete
hřbitov.
Občerstvení: Na oběd či večeři si můžete v Dobrušce dojít
do restaurace Na Růžku nebo
U Zelingerů a do pivovaru
Rampušák.

Opočno 9.22, Dobruška 9.37.
V Dobrušce občerstvení Na
Růžku, radniční věž, domek
F. L. Věka, oběd U Jelena,
Rampušák pivovar. Dále pěšky
do Nového Města (14 km.).
Čtvrtek a Pátek
Bus:
Florenc: 15:00 - NMnM 17:27
Florenc: 15:25 - NMnM 17:57
Černý Most:16:00 - HK 17:23,
přestup: HK17:4 - ,NMnM
18:27
vlak + bus
Praha hl.n.: 16:13, HK - 17:51
přestup na bus HK 18:10,
NMnM 18:57
Ostatní spoje vyhledejte na
iDOS

Doprava na Stezku
Úderná skupina pojede už ve
čtvrtek 4. 9.
Slováckým expresem, odjezd
6. 58 Praha hl. n., Choceň
8. 24, 8. 39, Opočno pod
Orl. horami 9.16., přestup
Sp. Ostaš (přestup 3.min.),
Pozvánka pro borce Trasy čtrnáct. Děkujeme p. Vladimíru Roithovi za jeho péči o
své kamardy i také ostatním co se zasloužili o pomoc při organizování Stezky. Díky
zaslouží pí. Jana Vorlová, vede naše webové i TAKové stránky. Redakce a grafika
p. Jirka Bubeníček

čtvrtek 4.- neděle 7. října 2018

Jubilejní
CLARISSIMA
TRASA
GUATTUORDECIM

50.Malá Stezka

Nové Město n. Metují

Prohlédneme si překrásné
Nové Město nad Metují
a další blízké lokality. Jirka
Vlach doporučuje: „NMnM,
pak budeme chodit po
okolí, tj. 1.Peklo, Dobrošov,
Náchod, 2.býv. lázně Rezek, kostelík Slavoňov.“
Pamětníci vzpomenou na
rok 1983, kdy jsme také
v Novém Městě začínali
a pokračovali přes

Přibyslav, Peklo, Dobrošov,
Náchod, abychom
končili v Novém
Městě nad Policí.
TAK příjemné zážitky.
UBYTOVÁNÍ
bude na postelích v chatové
osadě U koupaliště (je třeba
si s sebou vzít spacák).
Celkem 12 stejných chat,
každá má pět lůžek s dvěma
oddělenými pokoji, chodbičkou
a vlastním WC uvnitř chaty
a vodovodem, nachází se na
klidném místě u lesa a luk při-

bližně 300 metrů za posledními domy ve městě. Celý areál
je oplocen, v noci osvětlen
a je zajištěna služba v recepci.
Díky Márince se nám podařilo
stabilizovat páteční a sobotní
večer - bude to U Sama
v sokolovně. K tomu ještě

malé upozornění - U Sama
budou zajištěny jen večeře,
tedy o snídaně se tentokrát
budete muset postarat sami
(což by opět v NMnM neměl
být problém).
MÍSTOPIS
Nové Město nad Metují
malebnému náměstí v centru
města se říká Český Betlém.
Stojí tu zámek s válcovou
věží zvanou Máselnice a
renesanční domy s podloubími
a štíty, zdobené takzvanými
vlaštovčími ocásky. Náměstí
možná znáte ze seriálu F. L.
Věk, kde si Nové Město nad
Metují zahrálo roli nedaleké
Dobrušky.
Co musíte vidět v Českém
Betlémě
Kromě půvabných renesanč-

N. M. n. M. náměstí s kostelem

terasa s altánkem, nahlédnout
můžete i do věže s hladomornou a do středověkých sklepů;
o sklepní studni se říká, že má
své dno na úrovni náchod-

N. M. n. M. náměstí

ních domů byste si měli
prohlédnout také zbytky
opevnění s terasami, z nichž
se otvírají krásné výhledy do
údolí Metuje, s hradební věží
Zázvorkou, v níž sídlí galerie,
barokní lékárnou, hodinářskou
expozicí a Městské muzeum
s vyřezávaným betlémem.
Pomník Bedřicha Smetany
před zámkem vám připomene,
že slavný skladatel prožil v
Novém Městě nad Metují část
mládí; prý se tu i zamiloval do
své sestřenice Luisy, pro kterou složil roku 1840 známou
Luisinu polku.
Renesanční zámek v Novém
Městě nad Metují
je vyhlášený interiéry ve stylu
secese, kubismu a funkcionalismu a také zahradou. Ke
snadnějšímu přístupu z horní
terasy do květinového parku
s kašnou, jako vyhlídku i úkryt
před nepohodou nechal Dušan
Jurkovič postavit místo bývalé
dřevěné lávky vzpomínané již
v 18. stol., krytý dřevěný most
a je jako z pohádky. Pochází z
roku 1911.
Koho byste měli poznat
v zámecké zahradě.
Kuriozitou zámku jsou sochy

barokního sochaře Matyáše
Bernada Brauna (1684–1738).
Vypadají sice jako kamenní
trpaslíci, ve skutečnosti ovšem
jde o karikatury panského
úřednictva a služebnictva.
Náchod
Město bylo založeno v polovině 13. století rytířem Hronem
z rodu Načeradiců. Ten založil hrad na strategickém místě,
kde se zemská stezka zužuje
do průsmyku zvaného Branka.
První písemná zmínka pochází
z roku 1254.
O náchodském zámečku vršku
kulatého jste si určitě zpívali
už na základní škole, ale
zajímavých míst jako dělaných
pro výlety tu najdete mnohem
víc. Například náměstí se dvěma radnicemi, v jehož dlažbě
je zasazena koňská podkova.
Když se na ni postavíte a bude
si něco přát, prý se vám to
splní!
Co musíte vidět z výletních
cílů města.
Písnička nelže, renesanční
náchodský zámek opravdu
stojí na kopci a v interiérech
si prohlédnete cenné sbírky
obrazů, řádů, medailí a zbraní.
Pěkný výhled na město nabízí

Bartoňova útulna

Údolí Pekla

Pevnost Dobrošov

ského náměstí. K zámku také
patří francouzská zahrada,
anglický park, obora pro daňky
a muflony, vojenský hřbitov
a medvědi Ludvík a Dáša,
kteří se procházejí v hradním
příkopu.
Peklo
– romantické údolí při soutoku řeky Metuje a Olešenky.
Starý mlýn, nazývaný Pekelec byl v roce 1912 přestavěn
pro pana Bartoně, majitele
novoměstského zámku podle
návrhu architekta Dušana
Jurkoviče na výletní restauraci
s použitím prvků lidové architektury, která dobře zapadá
do přírodní scenerie. Stylová
restaurace Bartoňova útulna
je vyzdobena mnoha čertovskými motivy. Názvu odpovídá
i jídelníček s řadou „pekelných“ specialit.
Přírodní rezervace Peklo
chrání vzácné druhy rostlin
a živočichů, kterým vyhovuje
chladno sevřeného údolí.
Peklo je také křižovatkou
několik pěších turistických
tras. Cestou po proudu řeky
Metuje vás dovede do asi pět
km vzdáleného Nového Města
nad Metují. Jiráskova stezka
směřuje opačným směrem
podél říčky Olešenky ke
zřícenině středověkého hradu
Frymburk.
Rezervaci Peklo ohraničují
svahy Dobrošova, Sendražského kopce a scenérie
výšiny Koníček.
Pevnost Dobrošov
byla postavená mezi lety 1935
- 1938. Naleznete ji na okraji
stejnojmenné obce. Pevnost
není bohužel veřejnosti
zpřístupněna celá, prohléd-

Náchod

nout si zde můžete dva sruby
a část podzemních chodeb.
Prohlídka pevnosti je doplněna
zajímavým výkladem o historii
československého opevnění.
Doporučujeme se na prohlídku
pevnosti teple obléci. Celoročně se teplota v podzemních
prostorách pohybuje okole
6°C. Otevírací doba:
sobota: 9:45–15:15.
V okolí je Jiráskova chata
s dobrým pohostinstvím.
Bývalé lázně Rezek.
Asi jeden a půl kilometru za
Novým Městem nad Metují se
v lesnatém prostředí nacházejí
bývalé lázně Rezek, zasazené do romantického údolí
a úchvatně členité krajiny. V
minulosti byly velmi oblíbené
tehdejší smetánkou. V blízkosti hlavní lázeňské budovy stojí
pěkná kaplička sv. Barbory
z roku 1736. Uvnitř kaple pak
pramení voda s léčivými
účinky.
Slavoňov.
Slavoňov je vesnice, vzdálená
asi 4 km od Nového Města
nad Metují a její část leží v
nevelké kotlině. Nedaleko od
silnice na mírném návrší stojí
dřevěný Kostel Sv. Jana

Lázně Rezek

Kaplička sv. Barbory

Slavoňov

