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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 Sněžné.

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 6/2015

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

SNĚŽNÉ
Co o sobě napsali (1940) v knize

„Nové Město nad Metují a jeho kraj“:

Dobrou hodinu od kladských hranic v mírném údolí leží 
vesnice Sněžné. Jest jednou z větších vsí v okresu Nové Měs-
to nad Metují, má výměry 609 ha. Středem vesnice teče malý 
potůček, ale přece, dříve než byla zavedena elektrika, poháněl 
tři mechanické stavy : u Josefa Balcara, č. 64, u Václava Mádra, 
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č. 10, u Adolfa Andrše, č. 51 a motačku u Josefa Mádra, č. 90. 
Na hořením konci jest jednopatrový, s polovice z dubových 
stěn stavěný dům, č. 1, který byl majetkem Ferdinanda Vogla, 
bohatého pláteníka v 18. století, který jezdil s plátnem až do 
Vídně. 

Nejstarší zprávu o Sněžném máme z roku 1534. Toho roku 
prodal majitel panství frymburského s městečkem Nový Hrá-
dek mimo jiné vesnice i Sněžné panu Janu Trčkovi z Lípy a na 
Lipnici. Z té doby byl nápis na lomenici statku č. 12 (1560). 
Za zmínku stojí, jaká jména a příjmení zde tehdy byla: Jakub 
Polák, Řehoř, Svatoň, Kuba, Kotláš, Jíra Putřichů, Marván, 
Matouš, Janda, Kubka, Harolík, Petr, Černý, Matuška, Čtvrteč-
ka, Novák, Štejmar, Vondřejc, Mach, Kejval, Kárník, Pavlich, 
Grim, Donát, Duvík, Hercík, Jirásek, Rak, Havlík, Dyntar, 
Novotný, Smrček, Vávra, Martínek, Jezero, Dvořák, Koplar, 
Šimon, Klámta, Zumlák, Opst, Dohnálek, Bos, Sytkrup, Ná-
dvorník, Hrubý, Praus, Šubrt, Švejda, Nechař, Smrček, Linhart, 
Jošt, Voráč, Prokop, Macháček, Merta, Čížek. R. 1597 bylo ro-
botou povinných jen 26 rodin. Jejich povinnost byla: konopí 
trhati, řepy sázeti, cibuli, mrkev a mák plíti, dříví na zámek 
Frymburk k palivu narubati, cesty a mosty směrem k Olešnici 
(Gieshübel) opatrovati. 

R. 1651 byl nařízen soupis poddaných na panství opo-
čenském s udáním náboženské příslušnosti. Napočítáno bylo 
9465 osob, z toho 256 římských katolíků. Podle soupisu toho 
byl ve Sněžném: 81 muž, 85 žen, 119 dětí do 14 let, 25 čeledi, 
6 podruhů, vesměs náboženství českobratrského. Až přes bitvu 
na Bílé hoře bylo Sněžné kolaturou obce Zákraví. Pak bylo při-
fařeno k Bystrému a od roku 1790 k Novému Hrádku.

R. 1785 se odškolila naše ves od Nového Hrádku a zřízena 
učebna nejdřív v chalupě č. 6, potom vystavěna škola jedno-
třídní s bytem pro učitele, nyní obchod a pekařství p. Josefa 
Baše. Když však dětí přibývalo, zřízena odbočka v chalupě 
č. 46. Pak vystavěny byty zvláště pro pány učitele a z bytu sta-
rého zřízena třída druhá. Prvním učitelem byl starý vojenský 
vysloužilec Hercík. Chalupa č. 55 byla kdysi mlýnem, zbořená 
chalupa, co nyní jest hřiště, byla hájovnou. 

Ze spolků nejstarší je Sbor dobrovolných hasičů. Založen 
byl r. 1885 p. Vend. Grimem, tehdy starostou obce a prvním 
velitelem. Spolek divadelních ochotníků „Tyl“ a Severočeská 
jednota založeny byly r. 1901 p. řídícím učitelem Václavem 

Burdou, jakož i poštovna zřízena jím byla r. 1899. Tělocvičná 
jednota Sokol byla založena r. 1913 zásluhou pana Josefa Su-
chánka, továrníka v Novém Hrádku.

Spořitelní a záložní spolek pro Sněžné založen p. řídícím 
učitelem Aloisem Chaloupkou r. 1912. Družstvo pro zřízení 
elektriky bylo založeno r. 1928.

Hor vysokých zde nemáme, Skutina jest 736 m nad mo-
řem, Čihadlo o něco nižší, ale r. 1937 a 1938 byly vyhledávány 
sty dělníků. R. 1937 začala se stavěti opevnění, kryty železo-
betonové, které stavěla firma F. V. Capoušek, stavitel z Hradce 
Králové. Na podzim t. r. pak začala podzemní práci z Čihadla 
až na druhou stranu Skutiny firma Skorkovský z Prahy. Bylo 
zde rušno, výdělku dost, když do toho jako hrom udeřila rána, 
24. září 1938 mobilisace a pak - kapitulace, odtržení Sudet. 
Bylo po práci, dělníci se rozutekli, stroje na rychlo odvezeny, 
a zavládlo ticho, mrtvo. Sněženské obyvatelstvo bylo vždy věr-
ně české, je a dá Bůh, že bude na věky!

Josef Hencl, kronikář.

CO O SOBĚ PÍŠE SNĚŽNÉ DNES?
Sněžné v Orlických horách. Obec Sněžné se dříve jme-

novala Sněžný. Obec dostala jméno dle potoka, který býval 
v zimě zasypáván sněhem (Sněžný potok). První zmínky 
o obci jsou z roku 1534, kdy se obec jako součást frymbur-
ského panství stala majetkem Jana Trčky z Lípy. Jan Trčka 
byl pánem na Opočně. Tam byly vedeny knihy zvané „Urbá-
ře“, do kterých byli zapsáni všichni poddaní a držitelé pan-
ských pozemků.

V roce 1873 byla ku cti Panny Marie Sněžné na okra-
ji obce postavena kaplička, od které se odkrývá krásný po-
hled na hřeben Orlických hor. Již od nejstarších dob se lidé 
ve Sněžném zabývali zpracováním lnu na plátna a věhlas 
sněženských pláten byl znám až ve Vídni. V první polovi-
ně 19. století, největšího rozvoje plátenictví, žilo ve Sněžném 
800 obyvatel. Po první světové válce byla do obce zavedena 
i elektřina.

V třicátých létech 20. století, které bylo poznamenáno ne-
jistou mezinárodní situací, se začala v okolí Sněžného stavět 
řada opevnění. V září 1938 byla vyhlášena všeobecná mobili-
zace. V říjnu tohoto roku byly na základě Mnichovské dohody 

pevnosti obsazeny Němci. Většina opevnění je v současnosti 
renovována a zpřístupněna.

Po druhé světové válce se obec pomalu rozvíjela. Bylo dbá-
no, aby horský ráz obce byl zachován a dnes je ve Sněžném 
přes 30 velmi zachovalých roubených chalup. Není proto divu, 
že Sněžné i okolí jsou vyhledávaným místem turistů a rekre-
antů.

Zdroj: internetové stránky Rekreačního areálu Horalka.

OBEC SNĚŽNÉ
Horská obec Sněžné se nachází v okrese Rychnov nad 

Kněžnou, kraj Královéhradecký. Leží v mírném údolí v Ná-
chodské vrchovině severovýchodní části Orlických hor v nad-
mořské výšce od 540 do 738 m. n. m., kdy první písemná 
zmínka o obci pochází z roku 1537. Vesnice je součástí Dob-
rovolného svazku obcí region Orlické  hory a  Dobrovolného 
svazku obcí Region Novoměstsko.

K turistickým lákadlům patří zejména množství roube-
ných chalup a nedokončené opevnění Skutina,  kde v  jednom 
z objektů s označením N-S 48 je umístěno muzeum historie 
výstavby opevnění z období II. světové války s možností pro-
hlídky. Nejvýznamnější památkou je kaplička, která byla roku 
1892 vysvěcena ku cti Panny Marie Sněžné.

Dalšími významnými památkami jsou chráněná roubená 
stavení, a to bývalá manufaktura čp. 1, která dříve patřila rodi-
ně Vaněčků, ze které pocházela i mlynářka z Němcové Babičky. 
V současné době se zde nachází rekreační areál „Horalka“, kte-
rý nabízí celoroční možnost ubytování s možností sportovní-
ho vyžití. Další chráněnou stavbou je roubený statek u Bošů.

V okolí obce se pro milovníky přírodních krás zachovalo 
množství botanicky zajímavých, vlhkých až rašelinných luk 
s výskytem úpolínů, vstavačů, bledulí a prvosenek a chráně-
ným přírodním výtvorem je louka u Čtvrtečkova mlýna.

Během roku proto krásné okolí a příroda láká k procház-
kám, či jízdě na kole po vyznačené cyklostezce a pro milovníky 
zimních sportů jsou zde k dispozici běžecké stopy.

V blízkém okolí se nachází několik zimních středisek 
s množstvím udržovaných sjezdových tratí.

Zdroj internetové stránky obce Sněžné.



Novoměstský kurýrčerven 2015

5

NĚKOLIK MÝCH POSTŘEHŮSNĚŽNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

Malebnou vesničku Sněžné v Orlických horách naleznete 
v údolí potoka Skutina, jež kdysi bylo doslova poseto množ-
stvím mlýnů a mlýnků. 

Poklad.
Sněžné leží přibližně 10 kilometrů od města Dobruš-

ka. A  na co se můžete těšit? Především na nádherný sou-
bor lidových roubených chalup, překrásnou přírodu, štědré 
výhledy a nekonečně báječné ticho a klid. V sympatické 
vesničce si prohlédněte především bývalou plátenickou ma-
nufakturu, zemědělskou usedlost s vysokou střechou a li-
dovou roubenou stavbu bývalé školy. Sněžné je obestřeno 
rouškou lákavého tajemství, vždyť v roce 1961 zde byl na-
lezen opravdový poklad v podobě bílých peněz krále Vla-
dislava Jagellonského. S jistotou zde byly zakopány již před 
rokem 1516.

Co najdete v okolí.
Pod vsí pak najdete ještě jednu atraktivitu. Jedná se 

o přírodní památku na levém břehu Zlatého potoka „Louka 
u Čtvrtečkova mlýna“, kde bohatě kvete bledule jarní. Celé 
okolí je na zajímavou a bujnou květenu velmi bohaté. Aby 
taky ne, vždyť mají pro svůj růst připravenou skvělou půdu 
v podobě vlhkých až rašelinných luk. Sněžné můžete projít 
pěšky či projet na kole. V obci najdete výhodné pronájmy 
chat a chalup, klidné místo pro ničím nerušenou dovole-
nou.

Tip na výlet.
Skvěle si odpočinete na nenáročné trase, která je vhodná 

i pro děti v cyklovozíku - ze Sněžného údolím Zlatého potoka 
a zpět. Tato pěkná trasa začíná u chaty Horalky ve Sněžném. 
Pojedete přes Dobřany, údolím Zlatého potoka pak do Kouno-
va, Bačetín, Bystré, Janov, Sněžné. Trasa je dlouhá cca 20 km.

Občerstvení.
Tradiční domácí stravování vám nabídne chata Horalka.

Zdroj: www.region-orlickehory.cz/obce/snezne

Předem několik slov obdivu a chvály. Obec Sněžné je po-
ložena, jak je u těchto horských vesnic skoro pravidlem, v při-
měřeně mělkém údolí okolo potoka, který pramení v kopcích 
nad vesnicí. Jak se potok jmenuje, jsem na mapě nenašel, 
z předchozího textu ale zjistíte, že podle asi nejstarší zmínky to 
byl „Sněžný potok“ (a podle něho Sněžné), také je tam uveden 
název „Skutina“, který je zřejmě podle kopců nad Sněžným. 
Potok se pod Sněžným vlévá do Olešenky.

Okolo Sněžného se rozprostírají příjemné louky s pěknými 
výhledy jak do kraje tak i na Orlické hory.

Zajímavostí je komplex pohraničního opevnění, který se 
nachází nad obcí Sněžné před obcí Polom.

Pozastavme se u těchto opevnění:
Ve druhé polovině třicátých let se pod vlivem hrozícího 

nebezpečí ze strany Německa začala budovat pevnostní linie 
po celé délce hraničního hřbetu Orlických hor. Tato pevnostní 
linie měla být součástí opevnění státní hranice nejvíce ohro-
ženého úseku od Bohumína po Krkonoše. První pevnůstky se 
v pohraničí začaly objevovat v roce 1936, veškeré stavební akti-
vity pak ustaly po podepsání Mnichovské dohody v září 1938.

V oblasti Orlických hor sestupuje pevnostní pásmo od tvr-
ze Bouda (v hřebeni Suchého vrchu) po svahu úbočí na Mlad-
kov, přechází údolí Tiché Orlice k jižnímu okraji obce Pet-
rovičky (dříve Německé Petrovice), stoupá ke kopci Adam, 
kde byla vybudována tvrz stejného jména (významná pozice 
územní a taktická, veřejnosti nepřístupná, je v držení armá-

dy ČR). Odtud pevnostní linie pokračuje na soutěsku Zemská 
brána v údolí Divoké Orlice a dále Žamberskými lesy k plo-
chému horskému sedlu na Panském Poli, kde prochází silnice 
z Rokytnice v Orlických horách do Bartošovic.

Zde byla vybudována další tvrz - Hanička. Od ní linie stou-
pá na Anenský vrch, odkud pokračuje na Komáří vrch, kde 
jsou poslední dokončené objekty těžkého opevnění. Úsek mezi 
Komářím vrchem a Polomem nebyl dobudován (ani rozesta-
věn), linie jdoucí po hlavním hřebeni Orlických hor je tvoře-
na pouze lehkým opevněním. Mezi Velkou a Malou Deštnou 
opouští hlavní hřeben pro blízkost státní hranice a dále sleduje 
nižší hřeben za Šerlišským potokem. Přes Sedloňovský vrch 
sestupuje k obci Polom, kde navazuje na opevnění náchodské 
oblasti a tvrz Skutinu, uzavírající přístup z Německa na Oleš-
nici a Nové Město nad Metují. 

Tvrz Skutina je právě na vedlejším obrázku a na zadním 
listu tohoto vydání.

Vraťme se ale do Sněžného.
V obci naleznete opravdu poměrně značné množství krásně 

zrestaurovaných rekreačních chalup, z nichž některé jsem uká-
zal na přiložených fotografiích. Dříve byla ve Sněžném obecná 
škola, ale dnes děti jezdí především do Nového Hrádku.

Dominantním objektem je chata Horalka, která ve svém 
areálu nabízí moderní služby dnešní doby s rozsáhlým záze-
mím. Hodí se nejen k příjemnému pobytu, ale i k pořádání 
různých oslav včetně svateb.

Přístup do Sněžného je od Bystrého, to přijedete na hor-
ní konec kolem kapličky Panny Marie Sněžné a velké budovy 
místního hostince s přilehlým sálem, kde se jistě již odehrály 
četné veselice a akce. I já jsem tam před řadou let jednu zažil.

Nedaleké údolí Zlatého potoka nabízí bohaté turistické 
možnosti, stejně tak opravdová blízkost Orlických hor (Polom 
- Sedloňov - Deštné)

Na spodní konec Sněžného můžete přijet ze silnice do 
Olešnice v Orlických horách, když zhruba po kilometru 
od křižovatky pod Rokolí odbočíte vpravo. Je to kousek. Na-
horu pokračuje cesta k Polomu.

V novostí zářící budově bývalé školy je dnes obecní úřad, 
Hasičská zbrojnice.

V obci je i prodejna smíšeného zboží. Blíže na následují-
cích fotografiích.                                               Jindřich Buchal.
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FOTO ZE SNĚŽNÉHO

Pohled na horní část obce Sněžné - kaple Paní Marie Sněžné, hostinec a za ním komplex chaty Horalka.   Foto: J.B.

Okolo celého Sněžného jsou překrásné stráně s horskými loukami. Otevírá se pohled daleko do kraje.   Foto: J,B.
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Příjezd do Sněžného „od hor“ tj. od obce Polom. Vlevo chata Horalka.
Pohled přes rybníček na horním konci Sněžného.

Místní hostinec na rozcestí. Na levé straně za hospodou se jede na Polom. Vpravo podle hospody do údolí Zlatého potoka
Pohled k rybníčku zespodu a podél Horalky výjezd k obci Polom. Vpravo průčelí chaty Horalka.
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Kaplička Panny Marie Sněžné - vlevo je výjezd na Bystré.
Chata Horalka - pohled do dvora.

Jedna z perfektně upravených chalup. V popředí pěkně regulovaný potok Skutina.
Obecní úřad s Hasičskou zbrojnicí.
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Chalupa.
Chalupa.
Chalupa.

Pohled od hospody 
k Horalce a výjezd 
na Polom.

Boží muka ve Sněžném.

Sjezd do Sněžného 
od hospody - všude samá 
zeleň.

Další rybníček uprostřed vesnice.
Malebné zákoutí u jedné z chalup.
Průjezd vesnicí nahoru k hospodě.
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Jeden ze starších statků ve vesnici.
Co chtít více: potůček, můstek, posečená loučka a chaloupka jako malovaná.
Výjezd ze Sněžného směrem na „olešnickou“ silnici.

Zařízení pro děti 
u Obecního úřadu.

Malinká připomínka 
sv. Jiřího na jedné 
zahrádce.

Autobusová zastávka 
ve Sněžném.

Další rybníček 
uprostřed obce.

Boží muka 
u autobusové 

zastávky.

Prodejna 
se smíšeným zbožím.
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POHLEDY Z MĚSTA

Pohled na město ze silnice nad Výrovem. Nový pohled, protože je nová zámecká věž - Máselnice.
Zpevnění skal u „Zázvorky“ je dokončeno - vypadá to pěkně.

Nová výstavba „Na skalách“..
Zpevňování silnice v kopci pod náměstím - směr do hor a do Spů. 
Regulace dopravy semaforem. Dobrá práce.

„Metuje“ se na to dívá.
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STARÉ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Starý mlýn na Metuji v Pekle a Zjevení.
Peklo před přestavbou 1900.
Peklo před přestavbou 1900.

Pekelská chalupa.

Vilka nad Peklem 1930.

Starý mlýn na Metuji 
v Pekle 1908.

Peklo 1909.
Peklo před přestavbou 1908.
Přestavba dle Jurkoviče.
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Peklo přestavěné 1909.
Jurkovičovo Peklo 1910.
Jurkovičova Peklo 1925.

Peklo 1925.
Peklo 1937.
Peklo 1941.

Atraktivní pohlednice 1942.
Peklo interiér 1927.
Pekelské údolí z Koníčka.
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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

Jeden právník měl ženu a 12 dětí.  Potřeboval se přestěho-
vat, protože jeho nájemní smlouva na dům kde dosud bydlel 
končila.  Měl ale problém s najitím nového domu.

Když řekl že má 12 dětí, nikdo mu nechtěl bydlení prona-
jat, protože všichni věděli že děti ten dům zniči.

Nemohl říct že nemá žádné děti, protože právníci nemo-
hou lhát a také nelžou. Náš právník měl ale dobrý nápad:

poslal manželku s 11 dětmi na procházku na hřbitov. 
Vzal si zbývající dítě sebou na prohlídku domů s realitním 

agentem. Jeden z domů se mu líbil.
Agent se jej zeptal: Kolik máte dětí?“ Právník odpověděl: 

„dvanáct“. Agent se zeptal: „A kde jsou ostatní děti?“  
Právník se smutnou táří odpověděl: „Jsou se svou matkou 

na hřbitově“. A tímto způsobem se mu podařilo rentovat dům 
pro svou rodinu, bez toho že by lhal.

MRAVNÍ PONAUČENÍ: Není třeba lhát, stačí zvolit vhod-
ná slova. Právníci nelžou...jsou kreativní.

Opatrný muž zaparkuje auto v Praze na rušné silnici, ale 
před tím, než odejde do restaurace, nechá za okýnkem ce-
dulku: „Autorádio nemám, motor je zadřený, nádrž prázdná 
a kufr vybraný.“ Když se vrátí k autu za dvě hodiny, je na cedul-
ce připsáno: „Tak to by ti ty kola byly vlastně taky na hovno!“ 

Učitelka se ptá třídy, zda už někdy někdo z nich zachránil ně-
komu život? Přihlásí se malý, neduživý chlapeček, že on zachránil 
život svému synovci. „Tak to jsi malý hrdina!“ rozplývá se učitelka 
„A jak jsi to dokázal?“ „Schoval jsem ségře antikoncepci!“ 

Přijde promrzlý sportovec-lyžař po tréninku domů 
a  mumlá si: „Co jsem to jenom chtěl, najíst se?“ A tak se 
nají, ale stále to není ono. „Že by napít se?“ Napije se, ale 
pořád není spokojený. „Hm, dát si sprchu?“ Ale ani poté, co 
se ohřeje pod sprchou, není úplně spokojený. „Už to mám, 
sundat lyže!“ 

Nezaměstnaný padesátiletý muž se jde zeptat do zoolo-
gické zahrady, jestli by pro něj neměli nějakou práci. V zoo 
ten týden zemřela největší atrakce, gorila, a tak podnikavý ře-
ditel hned muži nabídne, že ho oblečou do gorilí kůže a on 
bude dělat gorilu, aby neztratili návštěvníky. Zoufalý chlap na 
to kývne, z gorily udělají perfektní převlek, zavřou chlapa do 
klece a on skáče, skotačí, buší do prsou, houpe se na lanech, 
návštěvníci se dobře baví... až jednou neodhadne vzdálenost 
a zhoupne se až do lvího výběhu. Celý zesiná hrůzou a začne 
řvát „Pomoc, pomoc!“ Lev se k němu už pomalu blíží, nakonec 
mu zasekne drápy do rmene a sykne: „Drž hubu, nebo přijde-
me o práci oba.“

Náchodská ulice pokračuje včetně rekonstrukce mostu 
u Ammannu. Z fotografie ulice je zřejmé, že se výrazně rozši-
řuje chodníková a záhonová část - na úkor šířky vozovky. Ne-
vím, nevím, jestli je to dobrý nápad.



Tvrz z opevnění Skutina s možností prohlídky vnitřních prostorů. Nachází se na kopci mezi obcí Polom a Olešníce v Orlických horách ve výhodné poloze pro střelbu k hranici.  Foto J.B.



Kaplička Paní Marie Sněžné, která je pěkně restaurovaná a nachází se na výjezdu ze Sněžného ke Krahulci a Bystrému.  Foto: J.B.


