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NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
obec s rozšířenou působností

Zdroj obr.: stránky nmnm

Na mapce vpravo je přehled obcí, které spadají do působ-
nosti Nového Města nad Metují ve smyslu ORP (obec s rozší-
řenou působností). Na řadě je další obec.

Tentokrát je to obec Mezilesí.
Nejdříve se podívejme, co o sobě napsala obec Mezilesí do 

knihy „Nové Město nad metují a jeho kraj“ v roce 1939:

MEZILESÍ
Horská vesnička tkalců - Mezilesí - leží na svahu kopce 

Halačova. Charakteristické a milé jsou její vybílené chaloup-
ky, zdobené malovanými štíty se „sluníčky“ a s nezbytnými 
přístřešky, kterými je téměř celé stavení chráněno proti mra-
zivým větrům a sněhu. Jednotvárný klapot stavů „na cukr, na 
kafe“ zaznívá od ranního svítání do pozdních hodin nočních. 
Hubený výdělek je tkalcům zaslouženou odměnou za dlouhou 
lopotu často celé rodiny. 

Chudá pole, zejména nade vsí, nutí k nekonečnému vy-
bírání kamene. S polními pracemi musí si lid velmi pospíšiti, 
aby jej nepřekvapily podzimní plískanice a nepohody. Vzdor 
těžkému životu jsou obyvatelé spokojeni. Snad pestrý a bohatý 
výhled do kraje, který se naskýtá téměř z každé chalupy, je jim 
skrovnou náhradou za lehčí život v kraji. Je zde krásně, milo 
v zimě, v létě, proto každý rád se v tato místa vrací a vzpomíná. 

V poslední době se staly lyžařské terény na blízkém Sen-
dražském kopci, v Jesinkách a na Halačově cílem lyžařů. 

Mil. Šoltová, učitelka. 

A také se podívejme, co představitelé obce napsali v sou-
časné době na svých internetových stránkách:

HISTORIE OBCE
Ves MEZILESÍ je v písemných pramenech poprvé zmiňo-

vána k 30. srpnu 1403. Tímto dnem je datováno zřízení no-
vého oltáře na paměť zesnulého pana Beneše Silného z Dubé 
v náchodském kostele sv. Vavřince, přičemž existence tohoto 

nového záduší měla být po hmotné stránce zajišťována z pod-
danských platů 11 usedlostí v Mezilesí a 8 v sousední Sen-
draži.

Obě vesnice sice měly podle původní dohody zůstat sou-
částí krčínského panství, ale pouto ke krčínské vrchnosti se 
zřejmě už v průběhu 15. stol. uvolnilo a větší díl Mezilesí, za-
čalo jako svůj majetek spravovat město Náchod. Menší část 
patřila až do r. 1848 ke krčínskému, později k novoměstskému 
panství, (původně 2 usedlosti, na jejichž půdě okolo r. 1800 
vznikly další 4 chalupy). K roku 1654 je ve vsi evidováno cel-
kem 17 usedlostí, z toho však téměř polovinu tvořila drobná 
hospodářství bez půdy. Horské zemědělství těžko mohlo za-
jistit dostatečné výnosy, a tak pro rozrůstající se obec nabývala 
od 18. století na významu domácká textilní výroba, především 
tkalcovství, (r. 1757 evidováno 10 tkalců). Zalidnění vesnice 
dosáhlo vrcholu ve třetí čtvrtině 19. stol.,(1869), kdy zde žilo 
více než 550 obyvatel, poté se už stále jen snižovalo. Za školní 
výukou musely zprvu místní děti docházet do Slavoňova, k ně-
muž byla ostatně obec od počátku 19. stol. přifařena (předtím 
Nový Hrádek). Vlastní škola fungovala v Mezilesí od r. 1864 

(v č. 45), nová školní budova byla otevřena v roce 1887. Vý-
stavbou školy se stavební rozvoj obce na téměř 100 let zastavil. 
Nové rodinné domky začaly vznikat až v 70. tých letech minu-
lého století.

Ničivý požár Drah v r. 1879 našel po šesti letech mimo 
jiné odezvu ve zřízení Sboru dobrovolných hasičů (1885). Po-
čátkem 20. století zdejší občané založili divadelní ochotnický 
spolek (1909), o deset let později (1919), byla ustavena místní 
jednota Sokola, která je dnes spolu s Obecním úřadem a hasiči 
pilířem obecního veřejného života. V současné době žije v Me-
zilesí okolo 200 obyvatel. 

NAVŠTÍVIL JSEM MEZILESÍ

Samozřejmě, moje osobní návštěva s cílem pořídit fotogra-
fie a rozhlédnout se po obci nemůže chybět.

Musím konstatovat, že obec Mezilesí působí pěkným, 
uspořádaným dojmem. Náves s dominantním hostincem 
„U kaštanu“ je opravdu pěkná. 

Druhý poznatek je, že se Mezilesí jako celek špatně foto-
grafuje, obešel jsem vesnici kolem dokola, ale celkový pohled 
jsem musel slepit z řady obrázků, protože ucelená jedna foto-
grafie prostě nestačí na délku vesnice. Ale potom jsem se tam 
ještě vrátil, a našel pěkný pohled z jižní strany.

Co mě zaujalo, je výstavba v horní části, kde vyrostla řada 
rodinných domků - pod fotbalovým hřištěm, a kolem ves-
nice jsou další atraktivní pozemky v plném oslunění, kde se 
může Mezilesí rozrůstat do šířky. Věřím, že dříve nebo později 
k tomu dojde. Okolí nabízí možnost procházek, pěkný pohled 
je z plošiny nad Mezilesím - Dupačka, Bydlo - na obec Nový 
Hrádek. Přes údolí se objevuje pohled i na zříceninu hradu 
Frymburk. A pohled do kraje? Krása.

Mimochodem, z návsi je to na dvě strany do kopce - jed-
nak na Dupačku, Bydlo a k Rokoli, kde se můžete rozhodnout 
k cestě přes Nový Hrádek, Borovou, Českou Čermnou na Ná-
chod nebo do pekelského údolí, jednak směrem na Sendraž 
a  tam dál - viz minule číslo této varianty „Novoměstswkého 
kurýra“. A rybníček na návsi je asi jedním ze zárodků „Lib-
chyňského potoka“ (možná) - protože níže v úvalu pod Mezi-
lesím teče potůček směrem dolů do údolí kde se přidává k Lib-



Novoměstský kurýr únor 2014

4

chyňskému potoku, který pramení někde pod „Dupačkou“.
Takže: Mezilesí patří k další z obcí z novoměstského regionu, 

která vytváří celkovou krásu a přitažlivost tohoto nádherného kraje.
Mimochodem - na leteckém snímku dole je na dolní straně 

snímku osamělý ostrůvek v poli, to je místo, odmud jsem foto-
grafoval panorama Mezilesí, umístěné na straně 5.

Jindřich Buchal.

Letecký pohled na obec Mezilesí
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JSOU PARKOVACÍ DOMY PERSPEKTIVNÍ?
Část 2

Minule jsem zde uvedl příklad z města Slaný, který jsem při 
pátrání po realizovaných parkovacích domech namátkou nalezl 
na internetu. Při dalším zkoumání jsem našel informaci, jak se 
situace změnila ke konci roku 2013. Tuto informaci zde uvádím. 
Myslím si, že je docela poučná pro města, která chystají výstavbu 
parkovacích domů.

Zastupitelé: diskutovaný parkovací dům 
jde k  soudu

SLANÝ - Nad vedením slánské radnice se vznáší černý 
mrak. Soud by měl rozhodnout, zda představitelé města, pře-
devším starosta, nepřekročili zákon v kauze nejpřetřásanějšího 
parkovacího domu v zemi. Odpůrci projektu přitom vynášejí 
na světlo jednoho kostlivce zašitého ve skříni za druhým.

Parkovací dům se netěší 
oblíbenosti řidičů, potýká se 
s nízkou obsazovaností. Proto 
město také nyní přistoupilo 
k podstatnému zlevnění par-
kovného.

Kritici postupu starosty 
města Slaný Ivo Rubíka v zá-
ležitosti nového parkovacího 

Foto: Eva Havelková, 5plus2

domu v centru zvítězili. Na posledním zasedání přesvědčili 
zastupitele, aby zvedli ruku pro žalobu žádající prohlášení ne-
platnosti smlouvy, kterou s firmou Koma Industry, která par-
kovací dům postavila, podepsal právě starosta. Jsou přesvědče-
ní, že je pro město nevýhodná. Vedení města se nezmohlo na 
úspěšnější argumentaci. Podáním podnětu k soudu byl pově-
řen místostarosta Jaroslav Hložek.

Odpůrci poukazovali především na to, že starosta města 
doplňoval v průběhu stavby smlouvu s dodavatelskou firmou 
dodatky, které vedly k navýšení ceny stavby. Neprojednal je 
však se zastupiteli či městskou radou. Vytýkali také slánským 
radním, že schválili sedmý dodatek, který povolil firmě pětiná-
sobně prodloužit časy na zaparkování a vyparkování aut z par-

kovacího domu oproti původním slibům firmy Koma.
Na kauze si smlsnul i Úřad pro hospodářskou soutěž
„Navýšení parkovacích časů, které v rámci takzvaného 

7. dodatku schválila městská rada, je v rozporu s uzavřenou 
smlouvou a podmínkami výběrového řízení. Ze sdělení Úřadu 
pro hospodářskou soutěž také vyplývá, že i řada dalších do-
datků ke smlouvě o parkovacím domu, které podepisoval pře-
devším starosta města, jsou v rozporu se zákony o veřejných 
zakázkách,“ uvedl například během tříhodinového projedná-
vání záležitosti předseda kontrolního výboru Jaroslav Matějka.

Někteří zastupitelé ale tvrdí, že použitou odpověď úřadu 
účelově vytrhl z kontextu, a navíc není ještě oficiální. „O sta-
novisko úřadu se zatím nemůžeme opřít, není oficiální. S ohle-
dem na celkovou situaci kolem parkovacího domu se domní-
vám, že prověření věci soudem je skutečně na místě,“ sdělil 
předseda finančního výboru zastupitelstva Pavel Varvařovský.

„My z finančního a kontrolního výboru jsme dostali za 
úkol se kauzou zabývat. Nikdo z nás ale nemá dostatečné práv-
ní znalosti. Proto jsme byli nuceni zvolit právní kancelář z Pra-
hy, která by ve studii rozkryla, zda někde v smluvním a zadá-
vacím procesu stavby došlo k zákonnému pochybení, zda jde 
o překročení pravomocí veřejného činitele, jestli je smlouva 
od prvopočátku neplatná, zda nebyla porušena v zadávacím 
řízení něčí práva, nebo nedošlo k upřednostnění firmy změ-
nou podmínek kontraktu formou dodatků. Budeme ale nyní 
řešit, zda rozbor vůbec zadat, když celá věc jde k soudu,“ dodal 
Varvařovský s tím, že je pravdou, že velká část obyvatel Slané-
ho je proti parkovacímu domu a mnohamilionová částka, kte-
rou stavba pohltila, je natolik vysoká, že na dlouhá léta zatíží 
městský rozpočet.

Podnět má být hotov v polovině října
Návrh řešit složitou záležitost smlouvy na parkovací dům 

prostřednictvím soudu prvně zazněl na inkriminovaném za-
sedání zastupitelstva z úst zastupitele Ladislava Pešky, který 
upozornil, že lhůta pro promlčení možnosti rozporovat ne-
platné uzavření smlouvy s firmou Koma je tříletá, a uplyne tak 
v lednu 2014. Návrh byl nakonec všemi zastupiteli přijat. Ti 
uložili místostarostovi Jaroslavu Hložkovi, aby žalobu podal 
do 16. října.

„Snažím se termín dodržet, nicméně není to tak jedno-
duchá záležitost, jak se původně zdála. S právníky řeším řadu 

složitých věcí, které se k tomu pojí, například smluvní kauce,“ 
prohlásil místostarosta.

Bude z něj obchodní dům?
Nejasností a pobuřujících faktů je v celé kauze více. Za zdrže-

ní vlivem nutného archeologického výzkumu by například město 
údajně mohlo zaplatit firmě Koma až okolo milionu korun, Sla-
ný také nyní nemá v ruce jediný doklad k parkovacímu domu, 
protože tisícistránkový originální soubor zaslal Úřadu pro hospo-
dářskou soutěž, aniž by zhotovil notářsky ověřenou kopii. Nikdo 
nechce domýšlet, co by se stalo, kdyby se spis ztratil.

Všichni se také děsí dne, kdy zazní verdikt, že veškeré počí-
nání vedení města v této kauze bylo protiprávní. Zatím nikdo 
nedokáže říci, co by se dělo poté. Padly už i takové návrhy, 
že by se celá parkovací technologie měla z budovy vyjmout 
a uvnitř ji přestavět na malý obchodní dům.

Veřejnou zakázkou na slánský parkovací dům se díky trest-
nímu oznámení začala zabývat také policie. Například mís-
tostarosta Hložek byl již na výslechu podávat vysvětlení.

Autor: Eva Havelková, 11. 10. 2013, zdroj internet.

A na závěr ještě pro úplnost smutná informace.
Starosta Královského města Slaný RNDr. Ivo Rubík dnes 

zemřel po dlouhém boji se zákeřnou rakovinou. V pátek 
29. listopadu měl přitom ještě rozsvěcet vánoční strom na Ma-
sarykově náměstí.

Přestože se zdravotní stav starosty již dlouho postupně 
zhoršoval, špatná zpráva všechny zaskočila. Ivo Rubík byl 
znám tím, že se nepoddával situaci a hrdě s nepřízní osudu 
bojoval. Město vyvěsilo na budovu radnice černý prapor.

Podporoval kulturu i sport.
V roce 1991 vstoupil do Občanské demokratické strany, za 

kterou kandidoval na starostu města Slaný. Tuto funkci zastá-
val od 1998 až dodnes. Zároveň byl také krajským zastupite-
lem.

Mnozí jeho „kralování“ ve městě považují za zlatou éru 
Slaného. Podporoval bohatý kulturní, společenský i sportovní 
život města.

Nedávno byla dokončena nákladná rekonstrukce atletické-
ho stadionu, který sám považoval za svůj velký cíl. Proto jej 
potěšil vznik nového atletického klubu ve městě. „Jsem duší 
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atlet. Sám bych rád vyběhl na dráhu, kdyby nebylo mého zdra-
votního stavu,“ prohlásil krátce před otevřením stadionu.

Ivo Rubík byl považován za čestného politika, posled-
ní dobou však čelil kritice za hrubé chyby při uskutečňování 
projektu parkovacího domu v centru Slaného. Dokonce padlo 
i trestní oznámení.

Autor: Eva Havelková., 25.11.2013, zdroj internet.

A JEŠTĚ JEDNOU K PARKOVÁNÍ 
V NAŠEM MĚSTĚ

V minulém čísle jsem zmínil informaci, že v posledním ná-
vrhu územního plánu našeho města jsou tři parkovací domy. 
Žádný ale v exponovaných částech města.

Na vedlejším obrázku jsem udělal výřez z tohoto návrhu 
územního plánu, část doprava. Nahoře jsou zobrazeny parko-
vací domy navržené městem, níže jsem si dovolil dokreslit tři 
parkovací domy (A,B,C) na místech, o kterých si myslím, že 
by mohla přicházet v úvahu. Zajména místo na stávajícím par-
kovišti za Městským úřadem se mi docela líbí, pokud by se tam 
postavil parkovací dům, byl by pěkně schovaný, nenarušoval 
by pohled na město a počet parkovacích míst by mohl zně-
kolikanásobit proti současnému stavu na tomto věčně plném 
parkovišti. Toto parkoviště by obsloužilo i návštěvníky náměs-
tí a dolní části Komenského ulice. Parkoviště u obřadní síně by 
mohlo sloužit pouze pro autobusy.

Osobně si myslím, že vhodným řešením by byl co nej-
jednodušší několikapodlažní parkovací dům z prefabrikátů, 
jednoduše a líbivě opláštěný. V žádném případě nějaké auto-
matické parkování. Je to drahé, s vysokou pravděpodobností 
náročné na údržbu a možná i poruchové. Také čekací doby asi 
nebývají zrovna příjemné.

Postavený parkovací dům by měl také umožnit jednoduché 
rozšíření v budoucnosti (přidání podlaží), kdy se požadavky 
na kapacitu budou určitě měnit.

Také umístění cca dvou podlaží v podzemí by asi bylo 
z hlediska náročnosti výstavby přijatelné, pro začátek k tomu 
dvě podlaží nad terénem (dle současné potřeby). Na inter-
netu lze najít dodavatele na takovéto provedení parkovacích 
domů. Překvapilo mě zjištění, že řada měst se touto proble-
matikou zabývá.

Následně jsem vyfotografoval místa v centru Nového Města, 
která - podotýkám bez znalosti všech možných okolností - pova-
žuji za vhodná, pro postavení parkovacích domů

Stávající parkoviště za Městským úřadem - toto místo se jeví jako velice vhodné 
pro parkovací dům. Jistě si ho tam i vy dokážete představit. Přímo za Městským 
úřadem je ještě další parkoviště sloužící pro návštěvy MÚ na které se projíždí 
přes toto parkoviště. Ale z ulice Čs. legií je směrem k MÚ ulička, která by se dala 
používat jako vjezd na toto parkoviště, a kdyby se udělal průchod na Komenskou 
(pasáž), bylo by to pro chodce úplně ideální z hlediska přístupu do parkovacího 
domu. Nakonec parkoviště za MÚ by ani nemuselo v případě existence parkovacího 
domu být a mohlo by se z něho udělat například líbivé átrium se všemi možnými 
vymoženostmi současnosti. Chceme být přece lepší než Náchod, ne?

Průhled uličkou z ulice Čs. legií směrem nahoru k MÚ. Tato ulička i objekt 
vlevo je v majetku města, takže by se dalo uvažovat o „zkulturnění“ tohoto 
prostoru a jeho lepšího využití.
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SEVEROZÁPADNÍ PODLOUBÍ 
NA NÁMĚSTÍ

Zde máme pohled do proluky za bývalým hotelem Metuj. Bohužel, toto atraktivní 
místo bylo pro město ztraceno, kdy se hotel prodal soukromé firmě, která po 
problematickém provozu ho prodala další firmě, která zde začala provozovat 
nějakou formu domova seniorů. Přitom, pokud jsem měl možnost registrovat, 
město se k tomuto záměru nepostavilo s velkým pochopením a radostí, přesto 
zde domov je provozován.
Proluka mezi „Bartoňovým domem“ a objektem bývalé Metuje je dostatečně 
veliká, aby se tam vešel parkovací dům. Plochu vlastní různými podíly 
11 spolumajitelů, možná by se toho rádi zbavili.
Návrat k objektu se společenským využitím s možností kulturně ubytovat 
a  nasytit turistickou klientelu včetně možností návštěv občanů města, 
s připojeným parkovacím domem se mi jeví jako ne zcela nemožná. Parkovací 
dům by mohl obsloužit střední část Komenského ulice. Na to by se mohl najít 
nějaký  schopný podnikatelský subjekt.  Například firma, co postavila „Rajskou 
zahradu“, ta umí věci řešit atraktivním způsobem (i když ekonomika projektu 
RZ může být problematická, doufejme, že se podaří provoz udržet).
V nejhorším by se zde dal postavit  parkovací dům i nezávisle na objektu „Metuj“ 
ale to by skoro byla škoda, nevytvořit výše uvedený komplex.
Ještě pro úplnost musím dodat, někdo by mohl namítnout, že naproti, za objekty 
kláštěra je také místa dostatek. Tady ale podle mého názoru by nebylo vhodné 
vzhledem k sousedství historického objektu stavět stavbu typu „parkovací dům“. 
Naopak, tato plocha by si zasloužila zušlechtění a vytvoření parkové úpravy 
s možností v klidu posedět a rozjímat nad čímkoli.
No a dostáváme se na třetí místo, které jsem si dovolil vytipovat - a to je prostor 
za novoměstským kinem. Zde je (relativně) volný prostor až k ulici TGM, tímto 
prostorem prochází Nerudova ulice.
Je jasné, že v této oblasti musí dojít ke změnám, zde vzniká severní část moderního 
centra města, a tak by to tam podle toho také mělo vypadat. V současném návrhu 
Územního plánu je část - „Regulační plán Rychta“. Tam je naznačen výhled řešení 
mezi ulicemi TGM, Nádražní a Boženy Němcové. Žádná úvaha o parkovacím domu 
tam promítnuta není. Lze tedy říci, že město parkování v centru zatím neřeší. Ale 
zdá se mi jednoznačné, že v této oblasti by měl existovat parkovací dům, dnes se 

tam prakticky nedá spolehlivě zaparkovat, nehledě na to, že ulice jsou permanentně 
zarovnané auty a to jim na kráse nepřidá. To samé platí i o našem krásném, 
historickém náměstí.
Jak bylo již výše uvedeno, v ÚP jsou navrženy tři parkovací domy. Ale proč není ani 
jeden v centru města. To opravdu se mi zdá nepochopitelné. A kterou lokalitu je třeba 
upřednostnit? Copak je opravdu tak nutný parkovací dům v oblasti bývalých kasáren, 
když je navržen další cca 200m od něho? Copak tohle mohlo vzejít z dotazníkového 
průzkumu? A tam jednoznačně vyplynulo, že je třeba řešit parkování ve městě. 
Pochybuji, že někdo měl představu o parkovacím domu v prostoru kasáren, kde je 
volné plochy dostatek.
V kině byla dne 13.2. beseda k územnímu plánu. Informace o průběhu  viz další 
článek.

J.B.

BESEDA V KINĚ K ÚZEMNÍMU PLÁNU

Zleva bez titulů:: Kaplan, Malijovská, Hable, Wajsar, Balcar.

Besedy se zúčastnil zpracovatel Územního plánu architekt 
Kaplan. Paní Malijovská je zastupitel pro Územní plán za měs-
to, pan starosta je šéf, pan Wajsar spolupracovník pana Kapla-
na a pan Balcar je z odboru výstavby a má na starosti územní 
plánování. Beseda byla živá, zúčastnilo se cca 200 lidí, převa-
žoval názor proti přeložce silnice I/14, besedovalo se i k jiným 
problémům v ÚP. Podrobnosti najdete v Novoměstském kurý-
ru - aktuality 2014.

Jindřich Buchal.
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POHLEDY Z MĚSTA

Na severozápadní straně náměstí je 
kupodivu těch obchůdků velice málo, 
bylo tam už učiněno několik pokusů ale 
zřejmě uchytit se není tak jednoduché.

Tradičně a dlouhodobě jsou zde 
umístěny kanceláře firmy DETECHA, 

která má svou základnu v průmyslové zóně za původním podnikem ELTON v Krčí-
ně, ale na náměstí si to pořád drží.

Je zde také Základní umělecká škola a Obřadní síň, kde se konají svatby a různá 
malá vystoupení.

Tato řada domů je ta, co prodělala na začátku padesátých let rekonstrukci, že byly 
přistavěny pseudorenezanční štíty jednotné pro celou tuto frontu domů a tím získalo 
náměstí ten jedinečný ráz starobylosti a jednotné krásy.

Prostor před podloubím byl zvolen jako místo pro pořádání různých veřejných 
akcí, promenádních kncertů a pod. Těmto akcím tvoří nedaleký zámek pana Bartoňě 
důstojnou kulisu. Pod zámkem je zámecká terasová zahrada, která je propojena visu-
tým mostem z dílny architekta Jurkoviče. Ten se podílel na rekonstrukci zámku před 
první světovou válkou, také vytvořil v nedalekém Pekle architektonicky zajímavý ho-
týlek s vyhlášenou restaurací. Leží na cyklostezce z Nového Města n.M. do Náchoda.

Jindřich Buchal.
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Zpracoval: ing. Jindřich Buchal, ČSA 821, Nové Město nad Metují, 54901.
www.novomestskykuryr.info.

Zveřejněno v „Novoměstském kurýru“ vždy poslední den v příslušném měsíci. 
Není určeno pro tisk. © PC Print.

ZASMĚJME SE S PANEM 
URBANEM

VTIPY NA ZÁVĚR

JARNÍ ZIMA

Sedí farmář u cesty v době, kdy všichni ostatní pilně pracují na 
poli a kroutí hlavou a pořád opakuje: „Někomu něco nevysvětlíš“. 

Jde kolem sousední farmář a ptá se ho: 
„Co tady děláš, proč nepracuješ jako ostatní a co to pořád 

meleš. Co komu nevysvětlíš?“ 
A ten smutnej povídá: 
„Poslouchej, co se mi stalo. Chci takhle podojit krávu, chyt-

nu ji za vemeno, dojím a najednou kráva kopne nohou a kbelík 
mi převrhne. Tak vezmu provaz a tu nohu ji přivážu k trubce 
ve stáji. Dojím dál, najednou kráva kopne druhou nohou a pře-
vrhne zase kbelík s mlíkem. Tak jsem ji lanem přivázal i druhou 
nohu k další trubce. No dojím zase dál, najednou kráva švihne 
ocasem a zase mi převrhne ten kbelík s mlíkem. No to už jsem 
se naštval, vzal jsem opasek z kalhot a ten ocas jsem jí přivázal 
k trubce od vody, co máme u stropu. No, ale jak jsem neměl ten 
pásek, tak mi ty kalhoty spadly ke kotníkům a v tu chvíli vstou-
pila manželka do stáje. No, někomu něco prostě nevysvětlíš!“

Žena se vrátí domů z nákupů a načapá manžela v posteli s hezkou 
slečnou. Chystá se naštvaně vyletět z domu, ale manžel na ni zavolá: 

„Počkej miláčku, já ti to vysvětlím. Jel jsem domů a u kraje sil-
nice stála tahle chudinka, na první pohled k smrti unavená. Tak 
jsem jí nabídl, že ji svezu. Říkala, že má hlad, a tak jsem ji vzal domů 
a nabídl ji zbytek večeře, co jsi včera nedojedla. Boty měla úplně ro-
zedrané, tak jsem jí dal ty, co už nenosíš, protože vyšly z módy. Byla 
jí zima, tak jsem jí daroval tvůj nový svetr, který nenosíš, protože se 
ti barvou k ničemu nehodí. Kalhoty měla nadranc, tak jsem jí věno-
val tvoje, co se do nich už nedostaneš. Už byla na odchodu, ale pak 
se zeptala, jestli nemám ještě něco, co ty už nepoužíváš.“

Na střední zemědělské škole jsou zkoušky. Poslední úkol 
pro děvčata je přivést plemenného býka ke krávě a připustit ho.

Zkoušející si říká, že to není tak těžký úkol, ale děvčata ne-
jdou půl hodiny, nejdou hodinu, nejdou dvě hodiny.

Pak se najednou objeví celé špinavé a zpocené. 
„Děvčata, co vám tam tak dlouho trvalo? Měly jste nějaké 

problémy s býkem?“ 
„Ne, s býkem žádné problémy nebyly, ale obtížné bylo po-

ložit tu krávu na záda.“
Je 18. února 2014. Zima prakticky ještě nebyla kromě ně-

kolika dnů s mrazem ale beze sněhu.                                        J.B.



   Pohled od „Bydla“ na Nový Hrádek, v pozadí Orlické hory nad Olešnicí v Orlických horách.  Foto: J.B.



Náves v Mezilesí - pohled na „Hospodu pod kaštanem.     Foto: J.B.


