
w w w . n o v o m e s t s k y k u r y r . i n f o

OBSAH:

3/2016

MAPA REGIONU
OBCE S VAZBOU NA NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
   ROHENICE - CO O SOBĚ NAPSALI V ROCE 1939
   INFORMACE O OBCI ROHENICE Z INTERNETU

ČLÁNKY - INFORMACE - AKTUALITY - NÁZORY- FOTOGRAFIE

Rohenice z „Bílého kopce“. Pohled k severovýchodu, v pozadí Orlické hory.  Foto: J.B.

   NĚKOLIK MÝCH POSTŘEHŮ
   FOTO Z ROHENIC
POHLEDY Z MĚSTA
OD KLADSKÉHO POMEZÍ

AKTUALITA
VTIPY NA ZÁVĚR
ŽERTOVNÉ OBRÁZKY
FOTO NA ZADNÍM LISTU





Novoměstský kurýrbřezen 2016

3

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 původně vy-
cházel z knihy „Nové Město nad Metují a jeho kraj“, která vyšla 
na začátku roku 1940. Tam přispěla řada obcí popisem své obce.

Ukázalo se, že to nejsou všechny obce tehdejšího novoměst-
ského okresu - viz mapa v čísle 2/2015.

A tak pokud se návštěvou dostanu k obci, která dosud ve 
vedlejší tabulce není, doplním ji tam. Tak snad budou zkom-
pletovány obce novoměstského okresu a jejich dnešní podoba.

Dnes také 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 ROHENICE.

Jindřich Buchal.

Obce s vazbou 
na Nové Město nad Metují

Obec obce
ORP

hist. 
okres

obce
DSO

číslo
Nov. kur.

Bačetín 5/2015

Běstviny 11/2015

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 2/2016

Dlouhé-Rzy

Dobré

Dobruška

Dobřany 7/2015

Domašín

Domkov 9/2014

Hlinné

Houdkovice

Chlístov 10/2015

Janov 3/2015

Jestřebí 9/2013

Jílovice

Klášter nad Dědinou

Krčín (dnes souč. N.M.n.M.)

Králova Lhota

Křivice

Křovice 12/2015

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 8/2015

Opočno

Osečnice

Podbřezí (Skalka)

Pohoří 1/2016

Provodov-Šonov 9/2014

Provoz 9/2015

Přibyslav 11/2013

Pulice

Rohenice 3/2016

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 9/2014

Václavice 9/2014

Val 9/2015

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

Vršovka 5/2014

Vysokov

Vysoký Újezd

Zákraví 1/2015

ROHENICE
Co o sobě napsali v roce 1939 v knize 
„Nové Město nad Metují a jeho kraj“:

Rohenice s osadou Roheničky.
Při silnici, vedoucí od Hradce Králové k Novému Městu, 

pod svahem Bílého kopce, místně zvaného „Pytašák“, leží obec 
Rohenice. Z Českého Meziříčí jsme tam asi za čtvrt hodiny. 
Budeme-li někde nablízku, stavíme se tam, prohlédneme si ves 
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s pěknou školou, starou, velmi pěknou, typicky stavěnou dře-
věnou zvonici a v kostele husitský skládací oltář. Nebudeme 
toho litovat. 

Podle pověsti založil prý tuto obec Rohan, mající zde ve 
středověku tvrz či zemanský dvůr. Odtud prý jméno Rohanice 
- později Rohenice. Někteří historikové tvrdí, že se jmenovala 
ve 14. století Rohynice i Rochynice. V témže století byla zde 
plebanie či fara. R. 1361 Mutina z Dobrušky nadal kostel půllá-
nem (as 139 korců) v Rohenicích a desátkem z panského dvora 
v Hlohově (část Slavětína). R. 1525 Jan Mikuláš Sendražský ze 
Sendražic prodal Vojtěchovi z Pernštejna Městec (u  Jeseni-
ce) a  s ním půl kostelního podací v Rohenicích. V polovině 
16. století jeden dvůr kmetcí ve zdejší obci náležel panu Tam-
chynovi z Doubravice ve Vranově, jehož znaku, jelení hlavy 
s kostelem, dosud obec ve svém razítku užívá. Od té doby pat-
řily Rohenice k panství opočenskému.

Zdejší starobylý kostel sv. Jana Křtitele uváděn jest již 
v roce 1350 farním. Byl stavěn ve slohu gotickém, o čemž svěd-
čí hlavní vchod a výklenek ve zdi vlevo od oltáře. Nyní jest 
opraven a šindelová střecha nahrazena tvrdou krytinou. Hlav-
ní oltář z r. 1690 je figurální, masivními ornamenty zdobený, 
s velkým obrazem svého patrona. Podél pravé zdi je postaven 
památný oltář se skříňovým dřevěným spodkem. Vrchní část 
oltáře je oddělená, též uzavírací, vně i uvnitř obrazy čtyř evan-
gelistů vymalovaná s plastikou ve středu. Oltář ten zřejmě byl 
postaven k převážení a mohl býti kdekoliv postaven. Tvrdí se, 
že byl převážen husitským vojskem ve válkách (na dvířkách 
je kalich), a proto je nyní všeobecně zván husitským oltářem.

Neméně zajímavou stavbou jest, jak již výše bylo uvedeno, 
dřevěná zvonice, postavená po trojím vyhoření kostela (1652), 
vedle kostela, na místě, kde stávala farní budova. Kostra této 
zvonice a její rázovitá vazba je z velmi silných dubových trá-
mů. Stěny jsou roubené a střecha kryta šindelem.

R. 1582 je zaznamenáno, že bylo v Rohenicích 10 čísel 
usedlých a tři chalupy na obci, tudíž asi bez pole. Zajímavý 
je zápis v knize nadepsané „Popsání lidí živých i mrtvých při 
zámku jeho exelence p. generála Feldmaršála hraběte Colore-
da opočenského, 2. máje 1651“. (V archivu min. vnitra v Pra-
ze). Zde vykazuje obec Rohenice celkem 74 obyvatele, vesměs 
evangelíky, u nichž je zaznamenáno, že u 26 z nich není naděje 
na obrácení ke katolictví. U 27 občanů a u dětí do 12 let nadě-

je na obrácení jest. Dnes má zdejší obec s osadou Roheničky 
73 domovní čísla a podle sčítání lidu z r. 1930 288 obyvatelů.

V obci je jednotřídní škola, vedená řídícím učitelem Vác-
lavem Suchánkem. R. 1935 byl zaveden do obce elektrický 
proud, čímž obec nesmírně získala. K lepšímu životu a pohodlí 
bylo by ještě třeba vybudovati místní vodovod, poněvadž vody 
je zde nedostatek a na mnoha usedlostech musí vodu dovážeti 
z obecní studny. Doufejme, že i to se časem pořídí a že ti, kteří 
přijdou po nás, budou se těšiti z práce námi vykonané. 

V. Suchánek, řídící učitel. 

ROHENICE Z INTERNETU
Z www stránek obce Rohenice.

Historie.

Katastr obce zaujímá 347 ha, 35a, 29m2 a hraničí s po-
zemky obcí Slavětín, Jasenná, České Meziříčí a Bohuslavice 
n/Met. V katastru samosprávné obce Rohenic směrem na 
východ se nachází osada Roheničky, která sousedí s obce 
Bohuslavice  n/  Met. a České Meziříčí. Na okrajích katas-
tru obce se nacházejí tři lesy: Žďár, Tůří a Zbytka (dříve 
Chrást).

Do roku 1850 byla obec součástí opočenského panství. 
Později správně podléhala okresům se sídlem v Dobrušce, 
Opočně, Novém Městě n./Met., Hradci Králové a Rychnově 
n./Kn. Dnes spadá pod obec třetího typu, kterou je Dobruška 
a leží na území Královéhradeckého kraje.

Samospráva naší obce, která trvá od roku 1850, byla v le-
tech 1961 - 1990 přerušena administrativním připojením Ro-
henic k Českému Meziříčí. V roce 1990 došlo z vůle občanů 
k jejímu obnovení.

Obec se táhne od jihu k severu, většina domů se rozkládá 
podél silnice vedoucí od Českého Meziříčí k Slavětínu. Terén 
obce formují dva pahorky a úval mezi nimi. Nadmořská výška 
je ve středu obce 276 m, u kostela 283 m, na Bílém kopci 298, 
kóta Žďárovksý 291 metrů nad mořem.

Původní rozsáhlá náves oválného tvaru zanikla po roce 
1915 při rozsáhlém rozprodeji obecních pozemků. Starší zá-
stavba obytných domů je orientována štítem ke komunikaci. 
Novější zástavba často kopíruje půdorysy bývalých hospodář-
ských budov. Domy postavené do druhé poloviny devatenác-

tého století byly dřevěné roubenice, z nichž se do současnosti 
dochovaly pouze dvě.

Dominantou obce je dřevěná zvonice postavená před ro-
kem 1652 a filiální kostel sv. Jana Křtitele ze 14. stolení, kde 
se nachází vzácný pozdně gotický křídlový oltář z roku 1533. 
Další cenné kulturní památky jsou socha sv. Jana Nepomuc-
kého z roku 1821, klasicistní statek z roku 1855, kamenný kříž 
z roku 1876 a kamenný kříž z roku 1919 na Roheničkách.

Většina výměry katastru je tvořena ornou půdou (asi 
278 ha), zbytek tvoří louky, pastviny, remízky a kolem 10 ha 
je zalesněno. Velká část pozemků je svažitá a pokrytý těžkou 
jílovitou půdou na opukovém („břílovém“) podloží s malou 
vrstvou ornice. Dnes nejčastěji pěstovanými plodinami jsou 
pšenice, ozimý ječmen, vojtěška, cukrová řepa; před rokem 
1990 zaujímala velké plochy také krmná kukuřice.

Obec nemá významnější vodní zdroje s výjimkou požární 
nádrže (koupaliště), obecního rybníka (biocentrum) a „Vol-
šinského potoka“.

Převzato z publikace Rohenice v zrcadle dějin a současnosti

Obec Rohenice se nachází v okrese Rychnov nad Kněžnou, 
kraj Královéhradecký. Obec hraničí s pozemky obcí Slavětín, 
Jasenná, České Meziříčí a Bohuslavice nad Metují. Do roku 
1850 byla obec součástí opočenského panství. Dnes spadá pod 
okres Rychnov nad Kněžnou.

Obec se táhne od jihu k severu, většina domů se rozkládá 
podél silnice vedoucí od Českého Meziříčí k Slavětínu. Terén 
obce formují dva pahorky a úval mezi nimi. Starší zástavba 
obytných domů je orientována štítem ke komunikaci. V katas-
tru samosprávné obce Rohenic směrem na východ se nachází 
osada Roheničky, která sousedí s obcemi Bohuslavice a České 
Meziříčí. Na okraji katastru obce se nacházejí tři lesy: Žďár, 
Tůří a Zbytka (dříve Chrást).

Dominantou obce je dřevěná zvonice a kostel. V kostele Sv. 
Jana Křtitele se nachází utrakvistický křídlový oltář z 16. sto-
letí.

Historie

První písemná zmínka o obci je z roku 1356. Pověst nám 
praví, že obec založil kníže Rohan a v místech, kde je číslo po-

Z www Česko světadíly
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pisné 15, stával jeho zámek - tvrz. Jméno obce mohlo také 
vzniknout jako staroslovanské Rohynice nebo Rochynice, 
ale název je možný i po knížeti Rohanovi. První údaje jsou 
ze 14. století. V matrikách je také uváděn německý název 
Rohenitz.

Osada Roheničky vznikla kolem roku 1720 a měla různé 
názvy: Page Rohenitz, Malé Rohenice, Roheničky. Vždy ale 
spadala do obce Rohenice, někdy nazývané Velké Rohenice. 
Dle dochovaných údajů byl v roce 1361 v obci farář Václav Do-
mánch a 1399 Jakub z Úpice.

1525 - prodal Vojtěch z Perštejna Městec a polovinu podací 
v Rohenicích

1544 - jeden dvůr v Rohenicích patřil Tamchynovi 
z Doubravic. Od této doby znak obce jelení hlava s kostelem. 
Tamchyna s   manželkou pochován v Meziříčí. Po jejich smrti 
připadly Rohenice pod panství Opočenské.

1582 - v obci bylo 10 čísel „osedlých“ a 3 chalupy
9. 11. 1620: táhl - utíkal tudy Bedřich Falcký „Zimní král“ 
po bělohorské katastrofě.
1719 - první měření pozemků u obce
1735 - obcí táhlo ruské vojsko „přípřeže“
1763 - z Rohenic se vystěhovalo 6 osob do Pruska
8. 9.1758: byla v okolí pruská armáda
1771 - provedeno očíslování domů
10. 7. 1778 - byla vedena „malá válka“ pod jménem „Sráž-

ka u Dobenína a Králové Lhoty“, prakticky se krátká bitka 
svedla mezi Královou Lhotou, Rohenicemi a Jasennou. Srážka 
se udála mezi rakouskými a pruskými jednotkami. Velitelské 
stanoviště pruské síly bylo umístěno v lese Žďár.

1840 - druhé měření pozemků za rychtáře Touce z č. 24 
(celkem bylo 600 jiter a 524 sáhů pozemků)

1853 - třetí měření pozemků a oceňování gruntů
1866 - válka mezi armádou rakouskou a pruskou, z obce 

padl Josef Čáp, Beneš, Kosař, Drahota (byl hlad a cholera).
Před I. světovou válkou měla obec 345,06 ha polnosti včet-

ně luk, pastvin a zahrad. Z toho bylo 19,18 ha pozemků zá-
dušního.

V roce 1924 - 1925 získala obec od velkostatku Josefa Bar-
toně louku v Tůří pro 20 rodin, asi 8,70 ha za 27 000 Kč. Poz-
ději a nyní je z louky rybník. Občané obce se zabývali převážně 
zemědělstvím, řemeslníků bylo málo.

Pamětihodnosti

- Gotický kostel svatého Jana Křtitele.
- Dřevěná zvonice postavená před rokem 1650.
- Boží muka.
- Socha sv. Jana Nepomuckého (na břehu dnes již
   zaniklého rybníka Brousek).
- Klasicistní statek z roku 1855.

FOTO Z ROHENIC

Tak se konečně umoudřilo počasí a já jsem mohl vyrazit do 
Rohenic. Přiznám se, když jsem jezdíval po silnici Nové Město 
nad Metují - Hradec Králové, tak při jízdě přes Rohenice jsem 
si neuvědomoval rozsah obce. Její novodobá výstavba je vidět 
pod serpentinou na výjezdu na Hradec, a je třeba říci, že je 
to výstavba docela rozsáhlá a zřejmě zdaleka ještě neskonči-
la. Znamená to, že sem lidi něco láká, asi to bude příjemnost 
místa pro bydlení, i když infrastruktura tu není nijak rozvinutá 
(např. prodejna), ale dnes, kdy každý má alespoň jedno auto 
to není žádný problém - v dosahu je České Meziříčí, Opočno, 
Dobruška, Nové Město nad Metují ale i Česká Skalice a Jaro-
měř. Nakonec i do Hradce Králové je to opravdu kousek.

Druhá část obce se rozkládá podél silnice na Slavětín. Mu-
sím říci, že na obci je jednoznačně vidět pečlivá ruka jejích 
občanů ale samozřejmě i vedení obce. Pěkné chodníky po celé 
obci, nadprůměrná upravenost. Památky pečlivě opravené, 
snad jen ten kostelík by si zasloužil opravu fasády.

U kostela je dřevěná vížka se zvonicí, která jak je uvedeno 
v předchozím textu, pochází z doby před rokem 1652. Ovšem 
jedna místní patriotka mi sdělila, že je starší než 600 let. A ne-
mám důvod jí nevěřit.

Zaujalo mě docela rozsáhlé sportoviště, u kterého je i pěk-
ná požární nádrž, která jistě může sloužit i jako koupaliště.

Rohenice jsou položeny v příjemně zvlněném kraji pod 
Orlickými horami, které se rýsují na východním obzoru.

Součástí obce je i osada Roheničky (viz mapa), kde je 
roztroušeno několik stavení. Zaujaly mě staré duby, které se 
u  těchto stavení nacházejí. Také blízkost rezervace „Zbytka“. 
I zřejmé stáří některých tamních usedlostí.

Jindřich Buchal.
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Výjezd z Rohenic na Hradec Králové.

Sportovní areál na okraji Rohenic..

Kostelík sv. Jana Křtitele - trochu neobvykle bez věže. Za kostelem je dřevěná vížka se zvonicí..

Jedna z usedlostí v osadě Roheničky..
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Jeden z monumentálních dubů v osadě Roheničky. Moderní sídliště z rodinných domků pod vjezdem do Rohenic od Hradce Králové.

Pohled na hlavní ulici v Rohenicích ze hřbitova. Zde jsou nebožtíci opravdu mezi svými.

Starobylá zvonice 
za kostelem..
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Pohled na Rohenice od východu.

Osada Roheničky.
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POHLEDY Z MĚSTA
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V Jiráskových sadech u sokolovny se nedávno objevila zvláštní konstrukce. Je to tzv. „workoutové sportoviště“, které zatím není kompletní. Na otázku občana pan starosta Hable na stránkách 
města kromě jiného uvedl:

V současné době je část zařízení již instalována v parku, další části jsou svařeny a připraveny pro nátěr, po provedení nátěrů bude i tato část namontována v parku.
Zavádění takovýchto venkovních jednoduchých posiloven ve veřejném prostoru patří k současným trendům moderních sportovních aktivit, dostupných pro širokou veřejnost. Tomu odpovídá 

i výběr lokality, jde o volnočasový prostor v otevřeném městském parku, workout je umístěn na pozemku města a je zároveň i při cestě na Peklo, tzn., že může být využíván nejen občany města, ale 
i návštěvníky města, kteří tudy prochází.

A já dodávám: proč ne. Jiráskovy sady je pěkné místo a takovéto zařízení jim jistě neuškodí. Zvláště, když tam tu a tam dohlédne městská policie, kterou jsem tam zrovna při mé návštěvě 
zahlédl. Na obrázku dole je pohled do údolí Metuje. Škoda, že se stále nenašlo řešení pro toto překrásné místo, které by mohlo sloužit lidem a ne ležet takto nepěkně ladem!!!

Pan doktor Hanka říká: „Mladé tělo stárne“.  To slovo „mladé“ je tam z důvodu šetrnosti tohoto nevyvratitelného sdělení 
vůči adresátovi. A na obrázku nahoře vidíte, jak to dopadne se starým tělem když přijde jeho čas. Ale v tomto případě se 
nedalo nic dělat. Bezpečnost pro okolí má přednost.
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OD KLADSKÉHO POMEZÍ
Články z doby mezi válkami.

Z pamětí kostela v Slavoňově.
Kdy byl původně kostel ve Slavoňově založen, po tom by-

chom marně pídili, neboť veškeré doklady o tom scházejí. Jis-
to však jest, že tu byla plebanie neboli fara již kolem polovice 
14. století, v době Karla IV., za jehož vlády bylo založeno mno-
ho kostelů a far. Dost možná, že i ve Slavoňově v té době byl 
vystavěn první kostel, bezpochyby také pouze dřevěný.

Z oné doby pochází snad také zděný masivní spodek zvo-
níce. První zpráva o zdejším kostele je z roku 1366, kdy plebán 
slavoňovský byl úvodcem novotného (nového) plebána Miku-
láše v Zákraví, totiž na kostelišti sv. Bartoloměje u Bystrého, 
kde se nyní nalézá kaplička, vystavěná ze spodlku staré zvoni-
ce, podobné zvonici slavoňovské.

Dle zápisu v metropolitním archivu v Praze z roku 1384 
platil plebán slavoňovský desátku k cestě Václava IV. ke ko-
runovaci do Cách pouze poloviční částkou, t. j. 3 groše. Celý 
desátek činil 6 grošův, tudíž měl plebán příjmů 1 kopu.

Zápis zní: Slawonowium Ecclesia S. Joanis Baptistae olim 
plebanis sub Decanatus Dobruscensis Anno 1384 Deceniam sex 
grossos.

Některé plebánie počítaný byly tehdy mezi chudé. Plebán 
dobřanský neplatil tehdy nic.

Ono první plebánství ve Slavoňově zaniklo snad již ve vál-
kách husitských. O tom rovněž zprávy scházejí, jakož i o tom, 
kdy původní‘ kostel zanikl. Nový kostel, totiž ten, který dopo-
sud stojí, byl postaven r. 1553. Stěny zdola dubové, výše jedlové 
a smrkové jsou po většině ještě původní.

Novějšího původu jest zadní část kostela, předsíň se schody 
na kůr a část kůru, o které byl kostel rozšířen při důkladně opravě 
roku 1705. Novější jest také kryt. Starý kryt byl shozen vichřicí 
roku 1786. Nový byl sice postaven takový, jako byl dřívější, ale 
vížka sanktusová, která byla dříve s vysokou štíhlou špičatou stříš-
kou, nahrazena barokní bání k celku nikterak se nehodící.

Nevíme ovšem také, kdo byl patronem prvního kostela. 
V době vystavění nynějšího kostela bylo obyvatelstvo zdejšího 
kraje skoro vesměs pod obojí. Používali-li kostela slavoňov-
ského také někdy Čeští bratři, kteří byli ve zdeiším kraji čet-
ně zastoupeni a měli sbory v Novém Městě, Hradišti n. Met. 

a v Náchodě, o tom není žádných dokladů ani zpráv. Jinak bylo 
zdejší obyvatelstvo spíše lutheránské. Obraz Martina Luthera, 
jak vypráví tradice, byl v kostele slavoňovském namalován na 
stěně ještě na konci XVII. století a byl zamalován teprve, když 
byl zřízen na tom místě se nalézající mariánský oltář. Ještě 
koncem minulého století žili v Slavoňově a okolí pamětníci, 
kteří o obraze Lutherově slýchali vyprávěti od pamětníků.

Popud k vystavění nynějšího kostela dal mohovitý usedlík 
nebo snad zeman-svobodník blažkovský, jménem Jan Koltačka 
se synem Janem. Svědčí o tom ve dřevě stropu vyřezaný nápis:

»Léta pánie 1553 wystawěn jest kostel Slawoniowský. Počá-
tek nákladů jest byl Jan Koltačka a Jan syn jeho. Magstři byli 
tři: geden z Lipska, druhý z Opawy, třetí Zlohówy, W ten czas 
stawien ode drzewa«.

Na trámu dělícím presbyterium od lodi chrámové jest 
uprostřed vyobrazen kalich v obláčcích a pod ním jest nápis:

»S dovolením swětsky i duchowní wrchnosti, welebně důstoj-
ríýho, wysoce učenýho a dwojctihodnýho Pána děkana Kašpara 
Giřího, za sprá-wy hospodářů Pawla Keywala, Martina Kowár-
ze, Matiege Wawrowa, Danihele Matiegowa .. . Anno 1705«.

Konec nápisu, přes nějž byl letopočet 1705 pří tehdejší 
opravě napsán, schází.

Mimo kalich jsou na onom trámu obrazy dvanácti apo-
štolů a Kristus klesající pod dřevem kříže. Malby tyto proniká 
nějaký starý biblický nápis. Dle všeho bylo orámování u dvo-
jic apoštolů pořízeno při oné opravě, staré nápisy zamalovány 
a na jejich místě namalováni apoštolově.

Při opravě r. 1705 byl celý vnitřek kostela vymalován tak, 
jak dosud na stropě viděti. Pestrými barvami namalovány kvě-
ty, listy, hrozny a granátová jablka. Malíři byli patrně Němci. Je 
to z několika nápisů zřejmo:

»Die Decken gemacht George Fischer Richter, Heinrich Pru-
bita, Elias Kóhler Maler«. Jiný na trámě na půdě: Heinrich Do-
minicus Fran-ciscus Kohler Mahler 1705«.

Nový, r. 1553 postavený kostel dostal nového svatého pat-
rona, Martina biskupa, který jím zůstal až do roku 1683, kdy 
stal se jím zase sv. Jan Křtitel. Kostel byl však pouze filiálním.

Od roku 1615 přisluhoval zde farář novoměstský až do 
roku 1641, kdy přidělen byl k faře dobrušské. To potrvalo až 
do roku 1721, kdy zřízena byla fara na Novém Hrádku, k níž 
slavoň. kolatura byla připojena.

Roku 1787 zřízena byla v Slavoňově lokálie. Prvním lo-
kalistou stal se hrádkovský kaplan Jan Marván. K lokálii při-
děleny byly obce a osady: Bohdašín, Blažkov, Bradla, Jestřebí, 
Lipchyně, Mezilesí, Sendraže, Studénky, Vanůvka, Zákraví 
s  274 obyvateli. Fara založena byla v Slavoňově r. 1806. Roku 
1828 postavena byla zeď okolo hřbitova, R. 1829 se našlo, že 
si vrchnost opočenská bezprávně osvojovala patronátní prá-
vo k zdejšímu záduší. Shledáno, že pozemky a lesy darovali ke 
kostelu Koltačka a syn z nynějšího čp. 9 v Blažkově, od kteréžto 
usedlosti pozemky ony skutečně byly odděleny. Spor táhl se až 
do roku 1832, kdy byl rozhodnut ve prospěch náboženského 
fondu. V urbáři opočenském z r. 1598 při Slavoňově pozname-
náno: »V též vsi jest kostel založení sv. Martina, ke kterémužto 
lesů, rolí, luk nemálo jest a toho všeho téhož záduší užívají a na 
opravu kostela i kněze vynakládají.«

Z odkazů záduší slavoňovskému učiněných zajímavý jest 
zejména tento:

Mikuláš Lewok Polák, kovář ve Wohnišově, odkázal roku 
1618 kostelu v Slavoňově 6 kop grošů míšen, a kostelu sv. Bar-
toloměje, na Kostelišti u Bystré (dříve Zákraví) rovněž 6 kop 
grošů míšeňských.

Z oltářů kostela slavoňovského vyniká hlavní s obrazem 
křtu Kristova v Jordáně. Jest však přespříliš vysoký a musela 
být, aby mohl býti postaven, udělána díra do stropu. Pochází 
z r. 1830. Na stěně vedle hlavního oltáře visí starý, někdy oltář-
ní obraz sv. Martina biskupa, kopie v pražském Rudolfinu se 
nalézajícího obrazu Petra Brandla. V předsíni visí obraz sv. Jo-
sefa, který prý je cenný, ale neuměle obnovovaný.

Knihy mešní jsou tu z roku 1671, 1690, 1735 a k requiím 
z  r. 1707. Mimo toho jest tu stará mešní kniha z roku 1507, 
tištěná na pergamenu ve vlašských Benátkách s nápisem: 

„Jmpressum Venetiis de Wenceslai Kaplicer Bohémi in“ Cedi-
bus Petři Uchtenstein, ANNO 1507“.

Misál tento s jinými kacířskými knihami českými, velkou agen-
dou z r. 1642 a kancionálem Slavíčkem Rajským nalezl v podstřeší 
kostela a před zkázou zachránil Samuel Hain Schmiedeberský, farář 
novohradkovský, potom děkan v Dobrušce. Na věži kostela slavo-
ňovského dopolou zděné, odpolou prkny obložené (stejně jako po-
dobných několik jiných v zdejším kraji, na př. v Krčině, Hronově, 
Černčicích, Rohenicích a j.) stojící u vchodu na hřbitov a tvořící 
jeho bránu, visely až do světové války tři zvony:



Novoměstský kurýr březen 2016

16

1) Největší s nápisem:
Fusa 1589, Refusa 1753, ite rato Refusa 1773. Regnate Ma-

ria Theresia Jmperatrix, Regina Hungariae, Bohemiae et Jm-pe-
ratore Romano Josepho II. dcř Serrenisimo DD. Opcnensis Do-
mini principe Rudolph de Colloredo Parocho Franc. Ant. Reith 
Neohrade-censis.

Bysterský kopec.

Naprosto chybné pojmenování. Není to kopec, ani není 
bysterský, když větší část jeho obliny náleží k ohnišovskému 
katastru. Nekupí se kuželovítě, nýbrž vzdouvá se protáhlou, 
zkamenělou vlnou.

Odpočívá-li Polabí pokojně, do roviny vyhlazeno, celé 
naše Podorličí čeří se a vlní, až vzkypěvši orlickým pohořím 
v mohutné pásmo horské, zase pomalu opadává do rovin Nisy 
a Odry.

Všechna ta pohoříčka, jež prokřižovávají náš kraj od Sol-
nice až po Deštnou, od Dobrušky až po Vrchmezí, od České 
Skalice až po Teplické stěny, jsou jen jakýmisi zkušebními po-
kusy, přípravnými modely k stavbě hlavního orlického pásma. 
Tak Bysterský kopec od Ohnišova rozběhl se sice sebevědomě, 
ale brzy unaven s výše 483 m krotce poklesává v mělkou bys-
terskou kotlinku.

Hory a kopce žijí zajisté statisíckráte, ba miliónkráte déle 
než člověk, avšak přece také stárnou a ponenáhlu, skoro ne-
pozorovatelně se hrbí a úžeji tisknou k zemí. Dešťové příva-
ly oplachují jejich temena, obrušují je a s úlomkem provinile 
pádí po úbočích, aby jej odevzdaly očekávajícím, nenasytným 
dolinám.

Bysterský kopec přiškrcuje také bílá okresní silnice, jež 
smělou přímkou šplhajíc přímo k hřebeni, rok od roku hlou-
běji se vřezává v jeho tělo.

S hřebene sice neodnáší prsti žádný pramen, ale hned na 
úbočí, v zelené louce Švařince, skrývá se vrchovisko pod naku-
penými listy rozbujelého devětsilu. Křišťálový ručej prodírá se 
drnem, lichotivě konejše upolíny, blatouchy a pomněnky, jejichž 
kořínky podrývá i zavlažuje, V suchách krotký a  koro neviditelný, 
za jarního tání a bouřkových přívalů šumně valívá své vody do 
údolíčka, jež si od nepaměti přičinlivě vydlabává. Kalný ornicí, po 
stráních sebranou, nedočkavě žene se korytem do Metuje.

Svahy Bysterského kopce posílajj jim svou vodní daň vzdá-
lenému oceánu, z vděčnosti za návštěvu nekonečných hejn ši-
rokokřídlých, mlžných ptáků, kteří na cestě k ruským stepím 

Tento zvon před válečnou rekvisicí zachránil majitel pan-
ství novoměstského Bartoň-Dobenín tím, že za něj dal zvon 
tamní. Nyní visí bývalý zvon slavoňovský na věži kostela 
sv. Trojice v Nov. Městě n. M.

2) Prostřední, dosud na věží slavoňovské visící zvon má 
následující český nápis:

„Léta Paníe 1561 tento zwon slytgest ke cti a chwale Pánu 
Bohu wssemohoucímu, od trogího panstwy k zádussi Slawo-
nowskému skrze W. F. konwarze w Hradci“.

(Václav Farář konvář - zvonař v Hradci Králové). Trojí pan-
ství byla: novoměstské, frymburské a náchodské, k nimž patři-
ly vesnice kolaturou k Slavoňovu přifařené.

3) Třetí malý zvon, Ave Maria, který původně asi pochá-
zel z prvního kostela z doby před husitskými válkami, přelitý 

r. 1870, odevzdán byl k válečným účelům. Jeho nápis, opsaný  
ve farní pamětní knize, nikdo nerozluštil.

A. Popelka

poposedávají k odpočinku po našich horách a kopcích, obda-
rovávajíce rosnou krůpějí každou travičku po mezích i každou 
jehličku v lese, Přilétávají obyčejně z vnitra země; ony bílé, 
s vyzlacenými perutěmi, pokojně vznášejí se v modru, vysoko 
nad lesnatými chlumy a štíhlými věžemi polabských měst. Ty 
šedé, nadité vodou, vlekou však svá těžká křídla až po zemi, 
zametajíce jimi s obzoru každý zřetelnější tvar.

Tehdy marně z Bysterského kopce pátrá pocestný do dá-
lek, po šedomodré homolce Kunětické hory, po protáhlém 
oblouku Železných hor, po dlouhých bocích Zvičiny a ostře 
rýsovaném kuželi Sněžky v tlumu krkonošských hor, po ko-
pích královéhradeckých věží a lesklém zrcadle opočenského 
Broumaru. Není jich.

Že utonuly v mlze, ví zejména dobře horský povozník, 
který již tisíckráte tudy prošel a zná obrovský údol v každém 
osvětlení. Proto mu ani nenapadá ohlédnouti se; s omoklým 
bičem v ruce volně kráčí podle naložené fůry, ukrčen pod kápí, 
s níž voda stéká v hojných kapkách. Patří do země stejně neteč-
ně a zamyšleně jako jeho hubený, drobný koník, zimou naježe-
ně chlupatý, pod jehož koží se šlachy zřetelně napínají.

Ticho kolkol.
Lesy zatajily dech.
Jednotvárně pleskají koňská kopyta do rozmoklé hlíny. 

Překloniv se s vrchole, povoz zvolna mizí. Zbyly po něm otisky 
podkůvek, kopyt a pruhy kolejné, které se rychle plní vodou.

Kdysi, dokud nevedla silnice od Rokole k Olešnici, a no-
voměstská samojediná spojovala hory s krajem a dráhou, du-
nívala dlouho do noci pod koly vrchovatě naložených vozů, 
S hor sjížděly s bednami, kládami, metrovým dřívím a korou, 
do hor vozily bavlnu, koloniální zboží, obilí, brambory a sudy.

Obyčejně za časného jitra, současně s těmi růžovými pa-
prsky, jež nejdříve vyrazily z vrchmezských a deštenských lesů, 
vytáhl s hor pohřební průvod. Smutný, jako každý pohřeb.

Připoutána těžkými, řinčivými řetězy, ležela na vozech 
bezmocná, zohavená těla mrtvých kmenů. Marně tedy jejich 
mocné kořeny obsáhlými svými rameny tak úporně a néodtr-
žitelně tiskly se k rodné půdě. Odolaly vichrům, odolaly bles-
kům, nepodlomily se pod sněhovými závějemi, až sekery je 
přece porubaly. Kdyby cítily, na Bysterském kopci zajisté by se 
ještě poohlédly k horám, jako ti horáci a horačky, co odcházejí 
do světa za chlebem.
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AKTUALITA

Pod kopcem v rybníčku žil kdysi vodník. Byl již tak starý, 
že pamatoval ještě snad i strážné ohně na hřebeni a rytířská 
klání na Frymburku a na blízkém hradě dobřanském. Tesknil 
po oněch dobách, kdy husté hvozdy pokrývaly kraj a v ryb-
níčku pod lekníny neznepokojovalo ho praskání formanských 
bičů, drnčení řetězů, dusot kopyt, halekání pastevcovo a orá-
čovo, ani štěkot ovčáckých psů a mstil se lidem, lákaje je pent-
ličkami po vrbách rozvěšenými do své vodní tůně. Mnoho jich 
tak zvábíl, zvláště hochů a dívek, a dušičky jejich držel u sebe 
v přísném zajetí.

Tenkráte ještě lidé robotovali pánům a tak také ohnišov-
ští, kteří ve dne dřeli se u opočenských dvorů, o jarním setí, 
o žních a při sklizni bramborové, když bývalo nejvíce spěchu, 
na svém pracovali teprve za nocí.

Z ohnišovské rychty po slunce západu nikdy do vzdále-
ných polí nevyjížděli, protože cesta vedla je podél rybníčka 
a tam strašilo.

Jednou však, když rozváželi hnůj, čeledín se nějak opozdil a do-
jel do Prostředního lesa již za soumraku. Koně s prázdným vozem 
pádili s kopce o překot. Sotva se však přiblížili k rybníčku, stanuli 
jako do země vrostlé. Marně je kočí pobízel, marně obhlížel kola, 
nikde nic. Byl u Ježků nedávno a nevěděl tedy, co se mu to přihodi-
lo, i jak se má zachovati. Obeznámený vozka byl by se snad pomod-
lil, jestli by ho hrůza nezahnala, ale nováček se dopálil na domněle 
jankovité koně a zaklel, až se lesy pozachvěly.

»Ach«, povzdechl sí za ním někdo přežalostně a kdosi jiný 
se výsměšně zachechtal. Koně pak zabravše, jediným skokem 
dolétli přes potok na protější stránku a nezastavili se až doma 
ve dvoře.

Strachem polomrtvý, s vlasy zježenými, vpadl čeledín do 
světnice, kde mu vysvětlili, to že dušička nějakého utopence 
chtěla s ním uniknoutí z moci vodníkovy, svým zaklením mu 
ji prý vydal zase na pospas.

Staří lidé u nás věřívali v toto proroctví: bude jednou veliká, 
poslední vojna, po které z Prahy nezůstane kámen na kameni 

a Němců zbude jenom tolik, kolik se jích sesedne kolem vojen-
ského bubnu. Ušetřeni zůstanou pouze ti lidé, kteří se utekou do 
údolí Zlatého potoka a do lesů křivinských (za Bolehoští.)

»Pod zelenou Křivinou, tam se lidé přivinou.«
Nejhůře se povede nepřátelským vojům v údolích pod 

Vrchmezím. Až se tam rozloží, protrhnou se »mořská oka« 
na horách a zaplavivše podhoří, utopí je. Přes Bysterský kopec 
voda nepřeteče; o ten se zarazí jako o hráz.

Pavla Buzková:

Nová Náchodská ulice - pěkná práce, ovšem silný provoz přes 
město. Ale chci upozornit na jednu (zřejmě) nedokonalost na zobra-
zené křižovatce s Jarošovou ulicí. Již v průběhu  rekonstrukce silnice 
se na stránkách města objevila připomínka občana, že odbočování 
a vyjíždění na této křižovatce bude pro kamiony problém. Tehdy se 

vyjádřil projektant a doložil to náčrtky, že vše odpovídá platným 
předpisům a že nebudou problémy. Ovšem skutečnost, kterou dnes 
potvrzuje praxe je jiná. Kamiony vjiždí mimo vozovku na vedlejší zá-
hon. Že by jejich řidiči byli tak nešikovní se mi nechce věřit.

Asi na tomto místě nějaký „konstrukční“ problém bude. Ukazuje 
se, že ne vždy teorie je potvrzena praxí.

Doufejme, že se vše podaří vyřešit.                                            J.B.
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ŽERTOVNÉ OBRÁZKY

VTIPY NA ZÁVĚR
Jste mladý, vzdělaný, zkušený a komunikativní?
Jste připravený pracovat s plným nasazením?
Chcete vydělávat 90 tisíc měsíčně a cestovat po celém světě?
Pokud ano,tak běžte do prdele! My hledáme truhláře.
Jede maník v BMW a teď k němu přijede trabant a říká: ˝Znáš 

trabanty, znáš trabanty?˝
Maník se nasere a přidá na 80km/h a zase se k němu přižene tra-

bant a řidič říká: ˝Znáš trabanty, znáš trabanty?˝
Maník se nasere a přidá na 100km/h a zase se k němu přižene 

trabant a řidič říká: ˝Znáš trabanty, znáš trabanty?˝
Maník se zamyslí a říká: ˝Ten trabant to musí být dobré autíčko 

co za něj chceš?˝
A s trabantu se ozve: ˝JAK SE TAM DÁVÁ DVOJKA ??˝
Probíhá spartakiáda a všichni účastníci jdou slavnostně po ulici. To 

všechno sleduje dědoušek sedící na lavičce a obdivuje hlavně sportovky-
ně, které jsou z různých koutů republiky. Zrovna jdou kolem velmi dobře 
obdařené dívky z Napajedel nesoucí nápis svého města hrdě na hrudi. 
A říka si pro sebe: ˝Hmm, jiný kraj jiný mrav, u nás tomu říkáme kozy.˝

Vyměním sekundové lepidlo za třísekundové.
Zn. NESTÍHÁM LEPIT!

Na Marsu přistáli kosmonauti a prochází se pustou a hornatou 
krajinou. Náhle spatří ve skalách nějakou postavu. Přijdou k ní blíž 
a k svému úžasu zjistí, že je to Vietnamec. 

„Jak jste se sem dostal?“ ptají se udiveně. 
„Vypouštěli jsme do kosmu svoji první raketu,“ vysvětluje Viet-

namec, „dvacet tisíc nás natahovalo ten prak a na povel start jsem se 
zapomněl pustit...“

Květnová noc, matfyzák s matfyzačkou v parku na lavičce. 
Miláčku, myslíš na to co já?
Myslím... 
A kolik ti to vyšlo?
Chlapík jde do důchodu a za ušetřené peníze si chce koupit něco, 

po čem vždycky toužil - sportovní auto.
Udělá to a hned vyrazí na dálnici, když se za ním náhle objeví 

policejní auto. Chlápek si pomyslí :“Mám ferari, ujedu mu jako nic!“ 
160, 180, 220. Pak si pomyslí : „Přece se nezabiju“ a zastaví.

Policajt dojde k němu a říká : „Už jsem slyšel ÚPLNĚ všechny vý-
mluvy, ale mám dneska dobrou náladu, takže když mi řeknete něco, 
co ještě nikdo nezkoušel, nechám vás jet.“

Chlápek povídá :“Jsou to dva dny, co mi manželka utekla s poli-
cajtem, myslel jsem, ze jste to vy a vezete mi ji zpátky.“

„Dobře, jedte!“

Sepský most se připravuje na uzavření. Má k němu dojít 4.4.2016 
a bude uzavřen až do konce října 2016. Podrobnosti na stránkách 
města NMNM a také v aktualitách Novoměstského kurýra. Objížďka 

povede přes SPY a jistě to nebude nic příjemného pro novoměstskou 
dopravu. Lávka pro pěší bude umožňovat přechod řeky pro chodce.

Jindřich Buchal.



Historická hospoda v Rohenicích - dnes otevřeno pouze o víkendu.  Foto J.B.



Okraj přírodní rezervace „Zbytka“ - nachází se pod částí Rohenic - Roheničky. Na obrázku je „Dědina (Zlatý potok)“.  Foto: J.B.


