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NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
obec, která byla okresním městem

Nové Město nad Metují bylo okresním městem. V čísle 
2/2015 tohoto provedení „Novoměstského kurýra“ jsem uve-
řejnil mapu okresu Nové Město nad Metují z roku 1938. Které 
obce novoměstský okres tehdy zahrnoval, vyplývá z této mapy. 
Seznam, který jsem uveřejnil ve vedlejší tabulce zhruba odpoví-
dá seznamu obcí v knize „Nové Město nad Metují a jeho kraj“, 
která vyšla na začátku roku 1940. Přidal jsem Spy - v knize není, 
ale součástí okresu musela být. V knize není ani Bačetín, ten 
v seznamu mám jako obec DSO.

I když seznam není zcela přesný - a s časem se také urči-
tě měnil - dává mi dostatečný prostor pro postupné návštěvy 
v těchto obcích, jejich bližší poznání a uvedení do „Kurýra“.

Dnes existuje tzv. „Dobrovolný svazek obcí“ - obce DSO. 
Webové stránky tohoto sdružení najdete na adrese:

http://novomestskonadmetuji.cz
Tyto obce jsem také zařadil do mého seznamu obcí.
Ve vedlejší tabulce jsem také označil obce, které spadají 

pod současné Nové Město nad Metují vzhledem ke skutečnos-
ti, že Nové Město nad Metují je obcí s tzv. „rozšířenou působ-
ností“ - obce s označením ORP.  Tyto obce jsem už navštívil.

V jednotlivých číslech měsíčníku „Novoměstský kurýr“ 
se budu věnovat obcím, které jsou ve vedlejší tabulce. Někte-
ré jsem už uvedl v předcházejících číslech, takže k těm se už 
nebudu vracet. V tabulce najdete, ve kterém čísle měsíčníku 
„Novoměstský kurýr“ se o příslušné obci píše. Obce budu volit 
namátkově dle mé nálady, kam se mi bude chtít právě jet. Po-
kračuji obcí Bačetín.

Jindřich Buchal.

Obce historického okresu
Nové Město nad Metují

Obec obce
ORP

hist. 
okres

obce
DSO

číslo
Nov. kur.

Bačetín 5/2015

Běstviny

Bílý Újezd

Blažkov 3/2014

Bohdašín 2/2015

Bohuslavice 6/2014

Bolehošť

Borová

Byzhradec

Bystré 4/2015

Čánka

Černčice 4/2014

Česká Čermná

České Meziříčí

Dlouhé-Rzy

Dobré

Dobruška

Dobřany

Domašín

Domkov 9/2014

Hlinné

Houdkovice

Chlístov

Janov 3/2015

Jestřebí 9/2013

Jílovice

Klášter nad Dědinou

Krčín (dnes souč. N.M.n.M.)

Králova Lhota

Křivice

Křovice

Ledce

Lhota - Doubravice 7/2014

Libchyně 1/2014

Mělčany

Městec nad Dědinou

Městec 7/2014

Mezilesí 2/2014

Nahořany 7/2014

Nedvězí

Nové Město nad Metují 12/2013, 14 

Nový Hrádek

Očelice

Ohnišov 1/2015

Olešnice v Orl. horách

Opočno

Osečnice

Podbřezí (Skalka)

Pohoří

Provodov-Šonov 9/2014

Přibyslav 11/2013

Pulice

Rohenice

Semechnice

Sendraž 10/2013

Slavětín nad Metují 8/2014

Slavoňov 3/2014

Sněžné

Spy, (dnes součást N.M.n.M.) 11/2014

Studnice

Šeřeč

Václavice

Val

Vrchoviny, (dnes souč. N.M.n.M.) 10/2014

Vršovka 5/2014

Vysokov

Vysoký Újezd

Zákraví 1/2015

BAČETÍN
Bačetín je v našem seznamu jako obec DSO, nebyl součástí 

novoměstského okresu.
Takže podívejme se do Wikipedie:
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1458. Vesnice 

je ale mnohem starší. Až do roku 1420 náležel Bačetín spolu se 
Sudínem k Cisterciáckému klášteru „Svaté pole“, (dnešní Kláš-
ter nad Dědinou), který byl založen v roce 1149 za krále Vladi-
slava I. Mniši kolonizovali tehdy rozsáhlé území na úpatí Or-
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lických hor. V roce 1420 byl klášter husitskými vojsky zničen 
a tím zanikly všechny dokumenty o kolonizaci zdejší oblasti.

V roce 1628 se obyvatelé Bačetína aktivně účastnili selské-
ho povstání za náboženské svobody. Po krvavé porážce povstání 
byla obec potrestána. V zemských písemnostech je i zmínka, že 
v roce 1634 táhli přes obec Bačetín s vojevůdcem Bauerem Švé-
dové. Usadili se v Dobrušce a v celém okolí, potom drancovali 
a loupili. Bačetínští občané nato zasypali studnu v horní části 
obce, zvanou „Bezednice“, z obavy, aby se zde švédští koňáci 
neusadili. V roce 1813 při válečném tažení tří císařů proti Na-
poleonovi táhli přes Bačetín i Rusové. Poslední tažení vojsk přes 
naši obec, bylo v roce 1866 ve válce prusko-rakouské, kdy bylo 
vojsko ubytováno po staveních až po 30 lidech.

Bačetín je od nepaměti převážně obcí zemědělskou, jejíž 
výměru obhospodařovali do roku 1957 místní soukromí ze-
mědělci a po vzniklé, tzv. socializaci v roce 1958, dva země-
dělské podniky a to Státní statek Sedloňov a místní Jednotné 
zemědělské družstvo. Bačetín leží v podhůří Orlických hor, 
5  km od pověřeného města Dobrušky a asi 20 km od státní 
hranice s Polskem. K obci patří od roku 1960 osada Sudín s cca 
60 obyvateli. Celkem žije v Bačetíně 398 obyvatel ve 101 do-
mech. Kromě toho je v obci 25 rekreačních chalup.

Prapor a znak Bačetína Obec Bačetín používala v dřívěj-
ších dobách velmi pěkná pečetní znamení místních částí obce. 
Ty také byly využity při tvorbě návrhu obecního znaku. Kůň 
a radlice (zjednodušený pluh) byly použity pro Bačetín, Sudín 
ve znaku připomínají slunce a hvězdy.

Zdroj: Wikipedia.

Z jiného zdroje (místopisy.cz) jsem zjistil:
Název Bačetín vznikl údajně od příjmení jakéhosi „Bačaty“, 

který měl v prostoru dnešní křižovatky u školy rozsáhlý dvorec 
a v blízkém Sudíně velký ovčín. Byl to pravděpodobně zakla-
datel obce.Až do roku 1420 náležel Bačetín spolu se Sudínem 
k Cisterciáckému klášteru „Svaté pole“, (dnešní Klášter nad 
Dědinou), který byl založen v roce 1149 za krále Vladislava I. 
Mniši kolonizovali tehdy rozsáhlé území na úpatí Orlických 
hor. V roce 1420 byl klášter husitskými vojsky zničen a tím 
zanikly všechny dokumenty o kolonizaci zdejší oblasti. V zem-
ských písemnostech je i zmínka, že v roce 1634 táhli přes obec 
Bačetín s vojevůdcem Bauerem Švédové. Usadili se v Dobrušce 

a v celém okolí, potom drancovali a loupili. Bačetínští občané 
nato zasypali studnu v horní části obce, zvanou „Bezednice“, 
z obavy, aby se zde švédští koňáci neusadili. V roce 1813 při 
válečném tažení tří císařů proti Napoleonovi táhli přes Bačetín 
i Rusové. Poslední tažení vojsk přes naši obec, bylo v roce 1866 
ve válce prusko-rakouské, kdy bylo vojsko ubytováno po stave-
ních až po 30 lidech. Bačetín je od nepaměti převážně obcí ze-
mědělskou, jejíž výměru obhospodařovali do roku 1957 místní 
soukromí zemědělci a po vzniklé, tzv. socializaci v roce 1958, 
dva zemědělské podniky a to Státní statek Sedloňov a místní 
Jednotné zemědělské družstvo. 

Kronika Bačetína a Sudína
První kroniku založil v roce 1928, přesněji ke dni desátého 

výročí naší samostatnosti dne 28. října 1928, řídicí učitel zdejší 
školy Alois Hanuš, narozen 4. 6. 1903. Tento kronikář začal 
psát kroniku se zpětným pohledem do historie obce z dostup-
ných archivních dokumentů a literatury a dále průběžné psal 
roční zápisy ze života občanů a dění v obci. Tuto kroniku psal 
až do roku 1938. V následujícím roce začala druhá světová 
válka, kdy musely být kroniky odevzdány. Kronikář A. Hanuš 
proto narychlo opsal stručně tuto kroniku, která byla potom 
odevzdána a původní originál kroniky byl tajně uschován ve 
Škole, mezi dvojitou deskou skříně. Během války se A. Hanuš 
odstěhoval do Opočna a proto po válce, kdy se opět kroniky 
obcím vrátily, byl v roce 1950 pověřen kronikářem Josef Ma-
rek čp. 65, (v poli), narozen 22. 1. 1890. Tento kronikář však 
zaznamenal pouze rok 1950 - 1951 a dále v psaní nepokra-
čoval. V roce 1957 byla předána kronika do rukou bývalého 
předsedy MNV Ladislava Dubánka s tím, že chybějící zápisy 
doplní a  dále bude kroniku psáti. Že vůbec žádný zápis ne-
zapsal, se zjistilo teprve v roce 1975. Současným kronikářem 
obce Bačetín je již 31 let (od roku 1976) kronikář Jan Moravec. 
Pečlivě zapisuje a fotografuje veškeré dění v obci. Každých pět 
let zápisů ukončuje pěkně vázanou knihou (k nahlédnutí na 
OÚ). Kromě toho sestavil několik almanachů obcí Bačetína 
a Sudína.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1458.

Současnost obce a občanská vybavenost
Obec se stala jednou z prvních podhorských vesnic, kde 

byl zaveden el. proud a to v roce 1930. Vlastní dva vodovody 
a to v Bačetíně od roku 1937 a v osadě Sudín od roku 1986. Jak 
v Bačetíně tak i v Sudíně je zavedena dešťová kanalizace. K dis-
posici jsou stavební parcely pro výstavbu rodinných domků, vy-
bavené inženýrskými sítěmi. V místě je rovněž mateřská škola 
s kapacitou 25 dětí, která slouží i pro sousední obce. Vzhledem 
k nebývale narůstajícímu dopravnímu provozu po příjezdové 
silnici do Deštného, přistoupila obec v roce 2002 k vybudová-
ní třičtvrtě kilometru chodníků podél této komunikace. V obci 
není kostel a proto byla v roce 1991 vybudována nová smuteční 
síň, která slouží pro potřeby celého dobrušského regionu. Konají 
se tam jak církevní, tak občanské pohřby. Pro katolické pohřby 
byla smuteční síň vysvěcena biskupem Otčenáškem.

U osady Sudín se nachází velmi pěkné údolí Zlatého poto-
ka. Bačetín je členem DSO Orlické hory a DSO Novoměstsko. 
Je rovněž součástí „Kačenčiny pohádkové říše“ a jeho patro-
nem jsou „Bludičky“.

DSO OH - Dobrovolné sdružení obcí regionu Orlické hory
Bylo založeno v roce 1992 s cílem chránit a prosazovat 

společné zájmy obcí. Zejména spolupracovat při obnově a roz-
voji venkova, koordinovat činnost v oblasti cestovního ruchu 
a podporovat hospodářsko-sociální a kulturní rozvoj. K úspěš-
ně realizovaným projektům patří například „Cyklobusy do Or-
lických hor“, „Cyklotrasy Orlických hor“, „Trasy pro lyžařskou 
turistiku Orlických hor“, infokiosky, ale i produkt „Putování 
Kačenčinou pohádkovou říší“ a další. V Orlických horách se 
také podařilo otevřít několik hraničních přechodů do soused-
ního Polska. DSO - dobrovolný svazek obcí Region Orlické 
hory je zakládajícím členem Euroregionu Glacensis a sdružuje 
obce a města Orlických hor a Podorlicka.

Místní akční skupina POHODA venkova
Období let 2004-2005 se dá označit jako počátek vzniku 

místních akčních skupin v ČR a především rok 2006 zazna-
menává velké „boom“ vzniku tzvn. MAS u nás. Po vzoru ev-
ropských Local Action Group - LAG se jedná o organizace, 
které pracují „metodou leader“ v daném území, jejich smysl 
by se dal ještě lépe vysvětlit pojmem SKUPINY PRO MÍSTNÍ 
AKCE - „Liaison Entre Actions de Développement de l.Éco-
nomie Rurale“ 
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„Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova“. Míst-
ní akční skupina POHODA venkova je občanské sdružení pů-
sobící na území 23 měst a obcí Orlických hor a blízkého Pod-
hůří, jedná se o území s rozlohou cca 251 km 2, kde žije více 
jak 18 tis. obyvatel. Již samotný název tzv. MAS v sobě skrývá 
smysl založení tohoto sdružení:

„Podpora Orlických Hor, Opočenska a DobrušskA“ 
Stanovy MAS POHODA venkova byly Ministerstvem vni-

tra zaregistrovány dne 22.7. 2005, samotný vznik byl zpeče-
těn dne 15.8. 2005 na ustavující Valné hromadě MAS v obci 
Podbřezí podpisem Zakládací smlouvy 23 zástupci daného 
území, rovněž činnost MAS POHODA venkova v daném úze-
mí byla schválena členy zastupitelstev všech měst a obcí. MAS 
POHODA venkova je sdružení složené ze zástupců zeměděl-
ských subjektů či samostatných zemědělských podnikatelů, 
neziskových organizací, ale i zástupců obcí. Jejím cílem bylo 
od počátku podpořit spolupráci mezisektorových subjektů 
(podnikatelský, neziskový a veřejný sektor) se zaměřením na 
diverzifikaci venkovského hospodářství a celkový rozvoj úze-
mí, zpracovat hodnotnou Integrovanou územní strategii MAS 
POHODA venkova, a především proškolit vlastní profesioná-
ly a připravit aktivní obyvatele území na práci „metodou le-
ader“. Následně se MAS úspěšně zapojila do Programu Leader 
+ i Programu Leader ČR 2006 a k účasti v tomto programu při-
pravila i zástupce daného území, kteří poprvé čerpali finanční 
prostředky za účelem rozvoje venkova.

Hlavním úkolem MAS POHODA venkova je nyní využít 
všech dosavadních zkušeností a znalostí s čerpáním evrop-
ských finančních prostředků a úspěšně v této činnosti pokra-
čovat hned v úvodu plánovacího období 2007-2013 v rámci 
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD 
- European Agricultural Fund for Rural Development), popř. 
dalších operačních programů.

Okolí a příroda.
Středem obce teče malý potůček od prameniště, na tak zva-

né „Bezednici“, v horní části obce. Potůček však již při mírném 
sušším období je téměř bez vody. Nadmořská výška obce je 
v dolní části na tzv. „Trhovce“ 415 m a v horní části na „Čiha-
dle“ 508 m, čili výškový rozdíl činí téměř 100 metrů, o čemž 

svědčí skutečnost, že v době, kdy začíná padat první sníh, tak 
v horní části leží již sníh a v dolní části obce ještě prší.

Doprava.
Obec je křižovatkou dvou důležitých silnic a to silnice 

II /309 Dobruška - Deštné a silnice III třídy, Nové Město nad 
Metují - Deštné. Že je obec křižovatkou těchto dvou silnic při-
spívá k většímu počtu autobusových linek a tím samozřejmě 
k širší veřejné dopravě. Obec je umístěna na mírném svahu od 
jihozápadu k severovýchodu. Obec je dlouhá 1.600 m, na šířku 
měří 410 metrů. Zvláštností obce jsou záhumenní cesty. Jedna 
na severní a druhá na jižní straně vesnice, téměř rovnoběžně 
s hlavní silnicí.

Zdroj místopisy.cz

Poznámka Novoměstského kurýra:
Prakticky stejné povídání má na svých stránkách i obec 

Bačetín.

NĚKOLIK MÝCH POSTŘEHŮ
Tak - je na mě, abych opět doplnil své poznatky a názory 

k obcím Bačetín a Sudín.
Na následující stránku jsem umístil letecký pohled na obě 

obce - protože vyfotit celý Bačetín ze země se mi nepodaři-
lo vzhledem k jeho délce a položení v nenápadném údolíčku 
kolem Bačetínského potoka. Zůstaňme chvíli u těch potoků. 
Opravdu, je jich hodně a významně se zřejmě podílejí na rázu 
krajiny i poloze jednotlivých obcí.

Tak tedy - Bačetínský potok pramení na horním konci Ba-
četína a mírným údolíčkem se ubírá k obci Doly, kde se vlévá 
do Brtevského potoka. Brtevský potok - světe div se - prame-
ní nedaleko, východně od silnice Bačetín - Sudín, je zde tedy 
velmi blízko Bačetínskému potoku. A tento Brtevský potok 
teče údolím mezi obcemi Domašín a Provoz do Dolů a odtud 
pokračuje přes Křovice do Dobrušky, kde se vlévá do Zlatého 
potoka, kterému se ale na prvním místě říká Dědina.

A Zlatý potok pramení až pod Sedloňovským vrchem vý-
chodně od obce Sedloňov tedy opravdu už v jádru Orlických 
hor. Protéká malebným údolím mezi Dobřany a Bystrým ke 
Kounovu, východně od obce Dobré, stáčí se na sever k obci 

Podbřezí, Chábory k Dobrušce. A dál. Ale já opustím téma 
potoků, když se podíváte na soustavu rybníků od Broumaru 
k Semechnicím, tak zjistíte, že to opravdu s tím Zlatým poto-
kem není jednoduché.

Ale zpět k Bačetínu. Ten leží na dost významné křižovatce 
cest. Z východu je příjezd od Dobrušky, ze severu je příjezd od 
Ohnišova, potažmo od Nového Města nad Metují a v Bačetíně, 
když v centru odbočíme vpravo, hlavní silnice se mezi Bačetí-
nem a Sudínem pravoúhle otáčí ke Kounovu, který leží v ma-
lebném údolí a přes Kounov se jede do Deštného v Orlických 
horách. Neodbočíme-li na Kounov, přijedeme hned do Sudína, 
který patří pod správu Bačetína. Ze Sudína lze pokračovat přes 
obec Kamenice do obce Dobré atd.

Neodbočíme-li v Bačetíně po hlavní vpravo a jedeme 
rovně, přijedeme do Bystrého a za Bystrým na křižovatce 
„Na Krahulci“ rovně na Sněžné a Olešnici v Orlických horách, 
nebo vpravo na Sedloňov a dále do Deštného v Orlických ho-
rách, nebo po sjetí z Krahulce do údolí vpravo na Dobřany. Ale 
dost navigace po krajině.

Obec Bačetín je - jak jinak - také poznamenaná pozitivním 
vývojem obcí v poslední době, kdy se všude udělal pořádek, 
domky se změnily do krásy, prostě radost pohledět. V obci je 
prodejna potravin, není tam škola ale pěkná školka, budova bý-
valé hospody je na prodej - škoda - kam tedy chodí do hospody?

V obci není kostel ani kaple - to mě trochu překvapilo - ve 
vedlejším Sudíně mají kapli sv. Anny - mimochodem o Sudíně 
jsem se dočetl:

Sudín (německy Sudin) je vesnice pod Orlickými horami ve 
východních Čechách, část obce Bačetín. Leží v okrese Rychnov 
nad Kněžnou v Královéhradeckém kraji. PSČ všech adres je 
51801. První písemná zmínka v zemském archivu o existenci 
Sudína je z roku 1458. Nachází se v nadmořské výšce 475 m 
a žije zde 60 obyvatel. Uprostřed Sudína je kaplička sv. Anny 
s nově instalovanou dřevěnou sochou.

To je vše. Ale i Sudín je pěkně upavený - viz fotografie.
Nad Sudínem, vpravo od silnice do Kounova, jsou poměr-

ně veliké objekty Zemědělského družstva Zlatý potok Bačetín, 
Sudín.

Bačetín je sympatický i několika rybníky v obci.
Více následující fotografie.

Jindřich Buchal.
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Letecký pohled na Bačetín a Sudín  (zdroj seznam.cz)  - dávám ho sem pro větší názornost položení obou obcí. Červeně označen Obecní úřad.
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FOTO Z BAČETÍNA A SUDÍNA

Pohled z malého návrší východně od Bačetína do kraje. Je vidět Opočno, pod obzorem i Hradec Králové, vpravo  komín v Dobrušce. Pohled přes Bačetín směrem na Krkonoše, které jsou vidět prakticky celé.
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Osamělý veterán v poli nad Bačetínem.

Pohled přes Sudín a Bačetín ke kopci Sendraž s rozhlednou.

Objekty „Zemědělského družstva Zlatý potok Bačetín - Sudín“.

Příjezd do Sudína od Bačetína.

Příjezd do centra obce Sudín.

Centrum obce Sudín. Malebný penzion v centru obce Sudín.

Boží muka v Sudíně.
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Příjezd do Bačetína od Kounova a Sudína.

Smuteční síň v Bačetíně.

Hřbitov u smuteční síně v Bačetíně.

Růst Bačetína do šířky i do krásy.

Nová výstavba v nových ulicích.

Pohled do jedné z dalších ulic v Bačetíně.

Úcta ke staré zástavbě je jasně vidět.

Pěkně zachovalý příklad starého statku.

Příjezd do Bačetína od Bystrého.
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Boží muka na výjezdu 
z obce k Bystrému - 
bohužel poněkud skrytá.

Pohled na střed Bačetína - za rybníkem školka, naproti Obecní úřad.

Jedna ze zachovalých roubenek.

Prodejna..

Bývalý hostinec - dnes objekt „Na prodej“.

Dolní rybník na výjezdu z Bačetína k Dobrušce.

Obecní úřad.

Centrální křižovatka s budovou školky.

Objekt „Rotunda“ - místo pro zábavu a relaxaci.
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POHLEDY Z MĚSTA

Starší bytová výstavba v obci.

Vkusně provedená autobusová zastávka.

Dolní rybník(?) - upravený, vkusně doplňuje „image“ obce Bačetín.

V Novém Městě nad Me-
tují se opět zpevňují skály. 
Bohužel, je to nutné, opuko-
vé podloží, na kterém sto-
jí celá historická část města 
i Komenského ulice a část 
Nádražní i Havlíčkovy, není 
dostatečně stabilní. Kdyby se 
stav skal nehlídal a čas od času 
nezpevníl, hrozila by havárie 
a  narušení stability staveb, 
které se zde nacházejí.

Na obrázcích je vidět, jak 
specialisté provádějí zpevnění 
železobetonem.                  J.B.
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STARÉ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Černý vír 1903.
Černý vír 1927

Černý vír 1942.
Partie z pekelského údolí 1930.
Partie z pekelského údolí 1937.

Partie z pekelského údolí 1937.
                                                                         Pekelské údolí pod Koníčkem 1938.
Roztoky 1935.
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Roztoky 1935.
Partie z pekelského údolí 1930.
Starý most v Pekle 1900.

Žádný most v Pekle 1922.
Most v Pekle a pila.
Bartoňovská pila 1930.

Bartoňovská pila 1939.
Bartoňovská pila 1930.
Bartoňovská pila 1939.
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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

AKTUALITA

Sedí pán v restauraci, má před sebou diplomatku, občas ji otevře, 
nahlédne do ní, povzdechne si, objedná si koňak. Když už si takhle 
objedná koňak potřetí, číšníkovi to nedá a zeptá se:
„Co to tam máte?“
Pán otevře diplomatku a v ní je malinkatý tenisový kurt, na něm hrají 
malinkatí panáčci tenis, malinkatý rozhodčí na empairu to řídí.
„To je hezký, říká číšník. Jak jste k tomu přišel?“
„Ale, našel jsem nějakou flašku, přetřu ji, a vyleze džin, že prý mí 
splní každé přání.“
„Ale to je bezvadný! Máte tu flašku? Můžu si ji na chvíli půjčit? Za 
tři koňaky!“
Pán přikývne, číšník donese tři koňaky, dostane flašku, přetře ji a ob-
jeví se džin: „Co si přejete, pane?“
„Chtěl bych mít lokál plnej doláčů,“ řekne číšník. Lup! Zableskne se, 
džin zmizí a lokál je plný koláčů.
„Jak to?“ obrátí se nechápavě číšník na pána. „Já chtěl dolary - doláče.
„Pán smutně přikývne:
„A tak jeto se vším, s tím troubou nedoslýchavým. Copak si myslíte, 
že jsem chtěl třicet centimetrů dlouhý tenis?“

Dohadovali se Marx, Engels a Lenin, zda je lepši manželka nebo mi-
lenka.
Marx říká: “Zásadně manželka. aby mohl člověk dělat revoluci, potře-
buje mít jisté zázemí„
Engels tvrdi: „Manželství je buržoazní přežitek. Jedině nejistota s mi-
lenkou udrží revolučního ducha v pohotovosti

Co ty o tom soudíš, soudruhu Lenine?
Lenin na to: „No, nejlepší je mít manželku i milenku.
Manželka si myslí, že jsi u milenky, milenka si mysli, že jsi u manželky 
a ty můžeš být v knihovně a.......učit se, učit se, učit se!

„Představěj si, Kohn, já vám takhle jednou sedím v zahradní restau-
raci, když si vtom ke mně přisedla taková pěkná dívenka. Tak jsem 
ji pozval na večeři, pak jsme šli k cukráři na zmrzlinu, potom jsme 
navštívili kino, odtud jsme přešli do baru na skleničku, pak jsem ji 
pozval k sobě domů a tam jsme se třikrát, představěj si, Kohn, třikrát 
jsme se pomilovali.” 
„Já jim úplně věřím, že seděli v zahradní restauraci, i to, že si k nim 
přisedla dívenka (i když,chudinka, asi musela mít šedej zákal), věřím 
jim i to, že byli spolu na zmrzlině, i u nich doma, věřím jim i to, že se 
spolu třikrát pomilovali, ale co jim nemůžu věřit, Roubíček, nemůžu 
jim věřit to, že byli spolu v kině!” 
„Himlhergot, Kohn, když mi věřej, že jsem ji pozval na večeři, pak 
jsme šli k cukráři na zmrzlinu, že jsme šli do baru, pak jsem ji pozval 
k sobě domů a dokonce i to, že jsme se tam třikrát pomilovali, proč 
mi ausgerechnet nevěřej, že jsme byli spolu v kině?”
„To když voni, Roubíček, ještě mohli třikrát, to ještě žádný biografy 
neexistovaly!”

Mladá, krásná brunetka, s postavou modelky a velkýma prsama hledá 
spolehlivého muže ve věku 30 – 50 let s vlastním autem, bytem a klad-
ným vztahem k dětem.
Zn.: Nemá mi kdo hlídat ty moje dva parchanty, když chodím po ba-
rech.

Rekonstrukce Náchodské ulice zdárně pokračuje. Provoz je otevřen 
a probíhá po jedné polovině vozovky, zatímco na druhé polovině pro-
bíhá rekonstrukce. Doprava je řízena semaforem a zdá se, že probí-
há bez větších problémů. Samozřejmě, hlavní provoz je odkloněn do 
objížděk.
Objevila se kritika provedení vjezdu do Jarošovy ulice z důvodu umís-
tění ostrůvku, který by mohl vadit  při vjezdu do ulice kamionům. 
Město doložilo řešení stavební firmou pomocí nakreslené studie vjez-
dů ze všech směrů. Mělo by to být v pořádku. Praxe ukáže.         J.B.



Smuteční síň v Bačetíně.    Foto J.B.



    Malebné zákoutí uprostřed Bačetína.   Foto: J.B.


