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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 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 VYSOKÝ ÚJEZD.

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 5/2016

Klášter nad Dědinou

Krčín (dnes souč. N.M.n.M.)

Králova Lhota 4/2016

Křivice

Křovice 12/2015

Ledce

Lhota - Doubravice 7/2014

Libchyně 1/2014

Mělčany

Městec nad Dědinou

Městec 7/2014

Mezilesí 2/2014

Mokré

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 6/2016

Zákraví 1/2015

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

Vysoký Újezd nad Dědinou.
Újezd (původně, co se za určitou dobu ujede) znamenal 

starým Čechům kus země, jenž zahrnoval v sobě všecky druhy 
půdy k hospodaření potřebné: pole, luka, lesy, pastviny, vody 
stojaté i tekoucí. Aby se náš Újezd lišil od Újezdů jiných, do-
stalo se mu jména Vysoký, poněvadž leží skutečně na dosti 
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vysokém kopci, a později ještě doplněno nad Dědinou, ježto 
v blízkosti teče řeka Dědina.

Obec jest rozložena na kopci vysokém 318 m nad mořem. 
Na vrchu samém jest kostel, fara, škola, hostinec a asi 11 pop. 
čísel, ostatní část obce, zvaná „Podol‘‘, leží skoro pod kopcem 
na straně severovýchodní při silnici. Část obce na kopci jest 
otevřena větrům, ale všemu ovoci se daří dobře, i doba žní jest 
normální jako v okolní krajině.

S Újezda jest nádherná vyhlídka na hory Orlické, Krkono-
še se Sněžkou, Kumburk, Tábor, a jistě okolnost, že tento kopec 
jest nejvyšším bodem v celém okolí, vedla k založení osady, 
jejíž stáří jest velmi značné. Vykopávkami bylo zjištěno, že zde 
bylo žárové pohanské pohřebiště. Má se zato, že v nejstarších 
dobách byl na Újezdě jen jeden statek, nynější statek čp. 5, 
z něhož štěpením a přistavováním vznikala stavení další. Rod 
Větvičků, na statku čp. 5 hospodařící, jest nejstarší ze zdejších 
starousedlíků, neboť již více než před dvěma sty lety bral za 
kostelnické služby užitek z části zádušního pole. Rod tento po-
dle výpisu z archivu ministerstva vnitra hospodařil na statku 
již před rokem 1651.

Jako není veliká obec, má 29 čís. pop., tak není veliký její 
katastr. Měří 212 ha. Újezd jest farní i školní obcí. Přifařeny 
jsou obce: Libníkovice, Jílovice, dvůr Vranov, Městec n. Děd. 
a Klášter n. Děd. Přiškoleny jsou jmenované obce bez Kláštera 
a Městce. Obec má ve svém znaku nárys zdejšího kostela se 
stromem u jeho zádi.

Že jest obec Vys. Újezd osadou prastarého původu, dotvr-
zuje samo její jméno a zmíněné již žárové pohanské pohřebiště. 
Část nalezených popelnic je uchována ve zdejší škole. R. 1879 
byly zde konservátorem J. Hrašem z Náchoda vykopány také 
lidské kostry a nalezeny bronzové předměty. Je pravděpodob-
no, že zde byla i zemská strážnice, ohlašující ohněm vpád ne-
přítele do země. Až do roku 1910 byl Vysoký Újezd osadou, 
patřící ke katastrální obci Podolí. Zmíněného roku byly obě 
osady, mající po 14 č. p., spojeny v jednu obec s názvem Vyso-
ký Újezd n. Dědinou.

Okolní lesy chovají mnohou vzpomínku na české „blu-
daře“, kteří se zde potají scházívali, konali bohoslužby a po-
slouchali kázání proslulého kazatele Jana Liberdy, i na dobře 
známé selské rebelie na Opočensku. Evangelíků je zde v okolí 
proti jiným krajům mnohem více. 

Vys. Újezd jest oblíbeným výletním místem a jest také 
často navštěvován výletníky nejen pro zmíněnou jedinečnou 
vyhlídku na hory Orlické a celý širý kraj pod nimi a Krkono-
še, ale pro samotný pobyt v obci s množstvím okrasných keřů 
a stromů a pro krásné okolí a stálý klid a mír, který návštěvníky 
obklopí. 

Zdejší kostel sv. Jakuba jest velmi památný. Je to jeden 
z  nejstarších kostelů v širém okolí a pochází z poloviny 
12. století. Předtím stál zde již však dřevěný kostel, zasvě-
cený sv. Klimentu, z něhož se zachovala až do 18. století 
dřevěná kostelnice a zvonice. Má se zato, že tento koste-
lík mohl býti založen na zdejším pohanském pohřebišti již 
žáky Methodějovými, vracejícími se z Moravy do Čech. 
Podle domněnek, zapsaných v archeologických památ-
kách království Českého, byl sedmým kostelem v Čechách. 
K jeho přestavbě došlo v polovině 12. stol., kdy prý byli na 
Újezdě prozatímně usídleni kovkopové, hledající v okolí 
zlato. Dřevěný kostelík nevyhovoval a  proto přestavěn na 
nynější kostel v románském slohu, zasvěc. sv. Jakubu, pa-
tronu kovkopů. Ke stavbě bylo použito tesaného kamene, 
dováženého prý ze Šatek u Přepych po močálech, jež tvořila 
Dědina v blízkosti Újezda. Již za starých časů byla při kos-
tele fara, na níž měl podací právo dosazovati kněze blízký 
cisteriácký klášter „Svaté Pole“, jehož zbytky jsou v nyněj-
ším Klášteře n. Děd. dosud patrný. Když Orebité spolu se 
Žižkou, jenž obléhal Opočno, vypálili r. 1420 svatopolský 
klášter, vyhnán byl také zdejší farář a fara obsazena na delší 
dobu kazatelem pod obojí. Písemných památek se, bohužel, 
zachovalo málo.

V kostelní zdi jsou zazděny dva náhrobní kameny: jeden 
s nápisem Bartolomeus PPi. Presbiter hic jacet, druhý s nápi-
sem: Vogzlava Domicella. Vojslavin kámen je v lidové pověsti 
kamenem Sibyliným, který klesá k zemi. Až zapadne úplně, 
bude konec světa. Pak je zde náhrobní kámen z r. 1508 rytí-
ře Tamchyny z Doubravice, na Vranově a na Tošově. Místní 
podání vypravuje o spojovací tajné chodbě z kláštera svato-
polského na Újezd,  v níž jsou schovány poklady kláštera, i se 
zlatou kvočnou s dvanácti kuřátky, mnichy, kteří prchali chod-
bou před Orebity. Při hledání vykopaná hlína byla na noc na-
hrnuta zpět. Jako skutečnost se vypráví, že při bourání dřevěné 
zvonice a kostnice, které se zachovaly až do 18. století, čeledín 

sedláka Bašeho z Kláštera zasekl do starého trámu sekeru. Vi-
děl, že se ven vysypaly zlaté peníze, sebral je, nechal koně státi 
a utekl do Kladska.

Na věži zdejšího kostela byly tři zvony velmi pěkně sladě-
né. Největší z nich, sv. Jakub, vážící 16 centů staré váhy, byl ulit 
r. 1552 zvonařem Konvářem v Hradci. Druhý, sv. Jan, vážící 
12 centů, byl ulit r. 1761 v Praze. Třetí, sv. Václav, s latinským 
nápisem: „Depellat temestates et fulgura pulsu“, vážil 6 centů 
a byl darem hraběte Trčky z Opočna. Zvony Jan a Václav byly 
za světové války zrekvirovány na výrobu nových zbraní.

Na Vys. Újezdě byla již r. 1794 farní škola. Je to níz-
ká dřevěná budova o jedné poměrně malé učebně. Stojí 
při hřbitovní zdi a vstoupíte-li dovnitř, užasnete, jak se 
mohlo na příklad v r. 1836 vtěsnati do nízké tmavé učeb-
ny 125 dětí, které v zimě skutečně skoro všechny do školy 
chodily. Děti seděly v lavicích po 10 až 12, při psaní psaly 
jedno druhému na zádech, na stupínku, na oknech a všu-
de, kde se dalo. Školní obec tvořily: Vys. Újezd, Libníko-
vice, Jílovice, dvůr Vranov, Městec, Klášter, Ledce, Újez-
dec, Horní Polanky a Jeníkovice. Prvním řídícím učitelem 
byl v  této škole Karel Talavašek. Nynější školní budova 
byla postavena v r. 1882 původně jako trojtřídka, nyní 
dvojtřídka se školní kuchyní. Ke škole bylo získáno v lese 
pěkné hřiště o 28 arech.

Obec sama jest, jak již uvedeno, malá, jest ryze zemědělská 
(jen tři živnostníci) s většinou drobných zemědělců, kteří pře-
vážnou většinu svých pozemků získali pozemkovou reformou, 
která je tak sociálně osamostatnila. Mimo několik středních 
statků, velikých usedlostí zde není. Všichni obhospodařují asi 
110 ha. Značná část katastru jest zalesněna a lesy dosahují až 
k samé obci. 

Na kopci jest asi 8 m silná vrstva písku a štěrku, takže 
zde vzniklo několik písníků. Za suchých let je v obci nouze 
o vodu a opatření vodovodu jest nejbližším úkolem obce. Dále 
jest nutno rozšířiti síť silnic spojovacích směrem k Českému 
Meziříčí. Doplňuje se úprava chodníků, s níž se slibně začalo, 
udržují se ovocné obecní sady s několika sty ovocných stromů, 
nyní ještě mladých. V poslední době postavená spojovací sil-
nice k Opočnu, elektrisace obce a obecní knihovna téměř se 
400 svazky jsou jistě na malou obec splněné úkoly, které jejímu 
obyvatelstvu slouží ke cti.
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VYSOKÝ ÚJEZD Z INTERNETU
Ze stránek: www.opocno.cz (archiv zpráv 2009).

Každý Opočeňák ví, kde je Vysoký Újezd. Mnozí tam byli 
a navštívili starý románský kostelíček. Málokdo však zná jeho 
tajemnou a záhadnou historii. Na internetu se toho dá vyhle-
dat mnoho.

V roce 1879 prozkoumal archeolog újezdecký chlum a od-
kryl několik ostatků lidí, bronzové kruhy a náramky ve tvaru S. 
Pohřebiště podle všech známek pocházelo z doby, když pohan-
ství přecházelo ke křesťanství. V té době se pohanské obětiště 
a pohřebiště přetvořilo na křesťanský stánek a hřbitov. Kostel 
v přibližně dnešní podobě byl vystavěn v románském slohu 
pravděpodobně ve 12. století. Byl zasvěcen svatému Jakubovi, 
patronu kovkopů, kteří hledali v okolí zlato. V blízkosti kos-
tela se nachází fara, na níž měl podací právo dosazovat kněze 
blízký cisterciácký klášter Svaté Pole. Traduje se, že původně 
byl kopec obklopen vodou a bažinami. Kameny, ze kterých byl 
kostel stavěn, musely být dopravovány po pramicích.

Je možné, že tvrzení je oprávněné, protože terén a cha-
rakter půdy tomu nasvědčuje. Je jisté, že vrchol kopce býval 
i opevněným místem, kam se v dobách nebezpečí vesničané 
z okolí uchylovali. Výstavba kostela souvisela s existencí cis-
terciáckého kláštera Svaté Pole, který stál v místech dnešního 
Kláštera nad Dědinou. Klášter byl v roce 1420 husity vypálen 
a zcela zničen. Nezachovalo se z něho nic kromě malého zvo-
nu. Ten je zajímavý tím, že je na něm vyryta celá abeceda od 
A do Z. Nápis vyjadřuje myšlenku: „Bůh je všeho počátek i ko-
nec“. Mezi klášterem a kostelíkem prý vedla tajná spojovací 
podzemní chodba. V ní jsou schovány poklady kláštera i se 
zlatou kvočnou a s dvanácti kuřátky.

Před stavbou kamenného kostela stál na stejném místě 
dřevěný kostel zasvěcený sv. Klimentovi. Má se za to, že ten-
to dřevěný kostelík mohl být založen na zdejším pohanském 
pohřebišti již žáky Metodějovými, kteří se vraceli z Moravy do 
Čech. Snad šlo o vůbec sedmý kostel postavený v Čechách.

Z původního kostela se zachovala až do 18. století dřevě-
ná márnice a zvonice. Vypráví se, že při jejich bourání čele-
dín sedláka Bašeho zasekl do starého trámu sekeru a z trámu 
se vysypaly zlaté peníze. Sebral je, nechal koně stát a utekl do 
Kladska.

V roce 1890 byl taškový kryt na věži nahrazen plechovým, 
při tom byl také odstraněn krásný plechový kohout, který uka-
zoval směr větru. Kohouta si ponechal pokrývač. Tuto staroby-
lou památku posléze zachránil za dva litry piva řídící učitel Jan 
Příhoda pro školní sbírku, kde je podnes uschována.

Starobylý románský kostelík sv. Jakuba je památka, jakých 
je v Čechách málo. I po mnoha úpravách, kterými za oněch 
osm století prošel, jsou patrné zbytky románské stavby. Ta se 
vyznačuje tlustým zdivem a o jejím stáří svědčí také apsida 
a charakteristické, prostě vedené sloupky pod emporou. Kostel 
byl až do husitského období kostelem farním. Potom byl při-
dělen k třebechovické farnosti.

Kostel na Vysokém Újezdu je známý především svými 
náhrobními kameny a tak zvanou „Sibylinou destičkou“. Na 
náhrobním kamenu rytířů z Tamchinů je znak jelena a nápis: 
„Léta páně patnáctistého osmého v středu před květnou nedělí 
umřel rytíř Jan Jiřík Tamchina z Dubraviců“. Nejznámější pa-
mátkou kostelíčka na Vysokém Újezdu jsou náhrobní destičky 
připomínající paní šlechtičnu Vojislavu a mnicha svatopolské-
ho kláštera Bartoloměje. August Sedláček je ve svém pojed-
nání Lidová pověrčivost opředl tajuplnou pověstí. (V knize 
ředitele dobrušského Vlastivědného muzea Mgr. Jiřího Macha 
- Příběhy od Zlatého potoka, která vyšla v minulém roce, se 
píše slovo Sibyla se dvěma l – Sibylla.)

„Kamenné destičky sem nechala zasadit samotná bájná věšt-
kyně Sibylla. Slova na nich vyrytá představují velké tajemství 
a Sibylla je prý napsala, sedíc na bílém koni. Destičky podle po-
věsti pozvolna, pro lidské oko nepostřehnutelně, klesají k podlaze 
kostela, a až se zcela propadnou pod její úroveň, nastane konec 
světa a den posledního soudu.“

Tyto destičky jsou nejstarší písemnou památkou v našem 
kraji. Pověst o Sibylině kamenné destičce se v ústním podání 
přenášela z generace na generaci. Není se tedy čemu divit, že se 
obsah vyprávění časem pozměňoval.

Na internetové stránce Hrady.cz jsou dokonce další dvě 
verze. První vypráví o zazděném kamenu s vytesanou lebkou 
a hnáty ve výši asi půl metru od země, na který někteří přená-
šejí pověst o Sibyle: Ta přijela na bílém koni ke kostelíku, kte-
rý se právě stavěl, a na ve zdi zasazené destičky přímo z koně 
psala nápis. Lidé na ni udiveně hleděli a snažili se přečíst, co 
psala. Marně však luštili. Prosili tudíž Sibylu, aby jim pověděla, 

co nápisy znamenají. Ona odvětila: „Učte se čísti a dozvíte se 
to! Jediné, co vám povím, je to, že tyto destičky se jednou ztra-
tí nadobro. Kostelíček se bude pomalu propadávat a až zmizí 
úplně pod povrchem zemským, nastane konec světa. Započ-
ne boží soud. Soudu božímu nikdo neujde, tož čiňte pokání 
a připravujte se ...“ Pokynula majestátně lidu  a dále se se svým 
komonstvem ubírala.

Sibylina věštba se rozšířila rychlostí blesku mezi lidmi 
a  plní se. Destičky neustále klesají a jsou již nizoučko nad 
zemí. Nápisy na nich ale dodnes nikdo nerozluštil, ať se o to 
pokoušeli prostí lidé nebo učenci.

Různých znění o Sibylině kamenu je opravdu mnoho. Na 
příklad August Sedláček uvádí verzi, že až nápis někdo přečte, 
propukne v Čechách mor.Když jej v roce 1772 archeolog Bre-
ner snadno přečetl, mor nepropuknul. Ten  sužoval české země 
mnohem dříve.

Z Opočna vede přímo na Vysoký Újezd červená turistická 
značka, která je vhodná i pro cyklisty. Vychází z náměstí, dále 
jde kolem Zimovy továrny, kolem Třešinek nad Lišťovinou, 
kolem Vodětína, Mochovem, Jílovicí, do vsi Vysoký Újezd. Po-
slední část červené značky na vrchol kopce je bohužel zarostlá 
a téměř neprůchodná. Dá se obejít. Na vrcholu kopce byly pů-
vodně tři budovy. Kostelík, hospoda a fara. Býval odtud nád-
herný výhled na Podorlicko, Orlické hory i Krkonoše. Vše je 
zarostlé stromy a původní idyla je narušená výstavbou rekre-
ačních chat. Přesto stojí tento výlet za absolvování. Kostelíkem 
vás provede pan Holeček, starosta a hospodský v jedné osobě.

Milan Vondráček

Vysoký Újezd mě lákal už dávno. Je totiž zdaleka vidět a  to i z no-
voměstska. Kromě toho patří do seznamu obcí, které spadaly pod okres 
Nové Město nad Metují, což je z hlediska vzdálenosti od Nového Města 
dost zvláštní. Ale určitě nejsem odborník na systém tvorby okresů v mi-
nulosti. A tak jsem se v návaznosti na seznam obcí v tabulce na straně 
3 tohoto Kurýra dostal i do těchto končin.

Obec Vysoký Újezd je opravdu malou obcí. Ale je samostatná, 
Obecní úřad je naproti slavnému kostelu sv. Jakuba. Dolní část je 
pod kopcem, je zde poměrně silná nová výstavba, ale to platí i pro 
část, která se nachází nahoře na kopci. Je vidět, že místo má pro řadu 
lidí své kouzlo a tak zde chtějí bydlet. Ono je to opravdu pěkné mís-
to. Kopec se tyčí do výšky 318 m.n.m., takže výhled by zde mohl 
být opravdu výborný - ostatně v popisech Vysokého Újezdu je to 
s patřičným důrazem uváděno. Ovšem dnešní skutečnost je trochu 
jiná. Vršek je porostlý stromy - mimochodem i překrásné staré lípy 
- a tak je výhled poněkud problematický. Snad z věže kostela by to 
bylo perfektní.
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FOTO Z VYSOKÉHO ÚJEZDUMožná by se 
hodila i rozhledna, 
dnes je to módní 
záležitost, mohla 
by být za místní 
historickou hos-
podou, která zde 
nabízí své služby. 
Doufám, že by to 
památkáři pře-
kousli.

Místo Vysoký 
Újezd je opřede-
no pověstmi, viz 
předchozí text, 
a  tak pro badatele 
se zde nabízí řada 
možností.

Vršek s kos-
telem nemá prů-
jezdnou silnici, 
dá se tam vjet 
ale vyjet musíte 
zase zpátky. A to 
je možná dobře, 
takže silničního 
provozu se bát ne-
musíte.

Když jsen se 
díval na pěkné 
www stránky obce, 
v části historie jsem 
s potěšením našel 
popis Vysokého 
Újezda převzatý 
z  mého „Novo-
městského Kurýra“, 
což kvituji s uzná-
ním a také radostí 
nad tím, že ta moje 
„zábava“ může být 
i užitečná.

Samozřejmě 
jsem se podíval 
i  na místní hřbi-
tov, který je docela 
rozlehlý s množ-
stvím starých 
hrobů. U vstupu 
je podrobný popis 
kostela - viz foto-
grafie.

Vysoký Újezd 
je určitě vyjímeč-
né místo, kam stojí 
za to se podívat.

A věřím, že 
bude dále růst do 
krásy i opravou 
dosud na to čeka-
jících objektů.

Jindřich Buchal.
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Hostinec „Na kopečku“
Pohled na kostel sv. Jakuba směrem od hostince „Na kopečku“.
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Rybníček v dolní části Vysokého Újezda. Škoda, že „mimo provoz“. Ty pěkné vrby by si zasloužily vodníka.Podobně jak jsem viděl i v jiných obcích, kočka domácí pozorně sleduje kolemjdoucí.

Pohled na návrší s kostelem sv. Jakuba od východu. Na vjezdu do Vysokého Újezda od Městce vás přivítá tento exotický tvor..
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Kostel sv. Jakuba.Kostel sv. Jakuba.

Kostel sv. Jakuba. Kostel sv. Jakuba.
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Průhled z okraje Vysokého Újezda na pěkný domek z nové výstavby.Příjezd do Vysokého Újezda od Městce.

Pohled směrem na východ k Orlickým horám přes České Meziříčí. Náves u kostela ve Vysokém Újezdě.
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POHLEDY Z MĚSTA

A takhle pokračuje stavba, kterou provádí vietnamský podnikatel v prostoru „U rychty“.Oprava hřbitovní zdi - pohled z ulice ČSA.

Stavba rychlého občerstvení (?) vedle „mlíčky“. Stavba rychlého občerstvení (?) vedle „mlíčky“.



Novoměstský kurýrčerven 2016

15

OD KLADSKÉHO POMEZÍ
Články z doby mezi válkami.

Kolem černčické tvrze.
(Z pamětí našich babiček.)

I.
Když r. 1483 pan Jan Černčický z Kácova ke svému panství při-

koupil zboží krčínské, zdála se mu tvrz černčická příliš těsná a ne-
pevná. Zpola ze dřeva, zpola z kamene, obehnaná nízkým parkánem, 
stála nad Metují na mírném, zcela přístupném kopci, kterému dodnes 
říká se Hradčana. Rozhodl se proto pan Jan, že zamění tento skrovný 
svůj příbytek za obydlí tvrdší a především výstavnější, jak toho jeho 
bohatství žádalo. Na příkrém, skalnatém útesu, vzdáleném od tvrze 
hodinu cesty proti proudu Metuje, založil v. 1501 „Hradiště Nové nad 
Metují“ a po dostavění hradu novoměstského opustil navždy čern-
čickou tvrz a ponechal jí osudu: Trámoví její ztrouchnivělo, zdivo se 
rozdrobilo, střechy a i stropy se zřítily, sklepení a chodby se zasypaly. 
Tam, kde kdysi rozléhal se hlasitý hovor, smích a veselý zpěv dvorské 
čeledi, honil se jen vítr a skučela meluzina.

Přešly věky a na Hradčanech v blízkosti rozvalin tvrze počali si 
lidé stavěti svá obydlí. A poněvadž pobořená tvrz poskytovala hojnost 
staviva, jaký div, že chaloupky na Hradčanech vyrostly z rozvalin této 
tvrze. Však běda! Nevzpomněli si dobří lidé, že — co pánům kdysi 
patřilo, zůstává panským na věky a čím páni za živa vládli, na to že 
činí si nároky i po smrti.

Bylo to krátce po dni, kdy poslední chaloupka na Hradčanech 
byla dostavěna. Uprostřed hluboké podzimní noci ozvalo se na Hrad-
čanech strašlivé psí vytí — ale takové vytí, jakého dosud nikdo v Čer-
nčicích neslyšel. Lidé vyskakovali rozespalí z postelí, nevědouce co 
se děje.

A když se strašlivý psí hlas znova — hned tu, hned onde — ozval, 
srdnatější muži ozbrojeni tím, co měli po ruce, hnali se z chalup. Hrů-
zou však prahu nepřekročili a kdo zvědavostí hlavu vystrčil oknem, 
se zoufalým -výkřikem: „Pán Bůh nás rač chránít!“ rychle přirážel 
okenice.

Nebylo také divu, neboť to, co zahlédli, byla opravdu strašlivá 
podívaná. Po Hradčanech pobíhal veliký černý pes, jemuž z očí a z 
tlamy šlehal plamen. Za sebou táhl dlouhý rozžhavený řetěz. Vynořil 
se z „hluboké cesty“ a za divého štěkotu v šíleném letu třikráte oběhl 
každé stavení. Potom zaskučel a začal odhrabávati základy stavby tak 
zuřivě, že hlína vyletovala nad hřebeny střech. Naposledy pak vyběhl 
na bývalé nádvořiště tvrze a vyl, tak strašlivě vyl, že lidé schli hrůzou.

Teprve za svítání ustal a zmizel a nikdo nevěděl kam. Lidé si od-
dechli v domnění, že je konec hrůze. Ale přítší noci zase vynořil se 
pes z hluboké cesty a vyl opět po celou noc jak zběsilý. A to se opa-
kovalo noc co noc. Lidé byli z toho už zoufalí. Sotva že se setmělo, 
neodvážil se nikdo přes práh, dveře zavíraly se na závoru, přirážely 
se okenice, lidé zacpávali si uši, dětí zalézaly do peřin, aby ušly hrůze 
— ale marně.

„Je to hříšná panská duše, nemá ani v pekle pokoje“, usoudila nej-
starší babička ve vsi. „Bude se třeba za ni zvlášť zbožně modlit.“

„Modlíme se denně kolikrát, i knězi na modlení dáváme, ale 
modlitba nepomáhá“, hořekovaly sousedky z Hradčan.

„Nuže svěcenou vodou pokropte stavení a uvidíte, že zjevení se 
ztratí.“

Poslechly sousedky nejstarší babičku ve vsi, pokropily chaloupky 
i okolí jejich široko daleko, mocné modlitby na zaříkání duchů zlých 
odříkaly — ale pes v noci vyl strašlivěji nežli kdy před tím.

„To je napováženou, když ani tohle nepomáhá“, vážně bílou hla-
vičkou kývala stařenka a po chvíli hlubokého zamyšlení povídá upla-
kaným sousedkám: „Na panské jste sáhli a toho panská zavilost pod-
daným ani v hrobě neodpuistí!“

„Nezbývá tedy, nežli z Hradčan se odstěhovati“, mínila jedna z 
nich. „Takto žít není dále možno!“

„Chalupy budeme muset rozbourat a kamení naházet, odkud 
jsme je vzali, aby ta panská duše lakotná měla v pekle pokoj“, zaho-
řekovála jiná.

„S tím ještě počkejte“, namítla babička. „Zkuste dříve, zdali zna-
mení kříže nečistého ducha z Hradčan nevypudí.“

Dříve ještě, nežli den zhasl v červáncích, na Hradčanech stál vy-
soký kříž. Byl sbit narychlo z hrubých břeven, na něž připevněn byl 
neumělý plechový obraz zmučeného těla Kristova.

Dobře tentokráte poradila babička.
Té noci bylo na Hradčanech ticho a klidno a od onoho dne straši-

delný pes se tam neukázal.
Dřevěný kříž — třebaže už vícekráte od těch dob vyměněný — 

stojí dosud na Hradčanech poblíže čp. 34 u hluboké studně, které se 
dodnes říká „hradní“.

II.
Z celé bývalé černčické tvrze zachoval se do dnešních dnů vlastně 

jen kostel sv. Jakuba se hřbitovem, který přilehá přímo ke tvrzišti do-
sud jasně patrnému. Ze tří stran obklopen je sadem, jenž táhne se po 
svazích Hradčan a nazývá se „Panským sadem“.

Před kostelem je volné prostranství, v lidové mluvě zvané „plac“, 
ohraničené na jedné straně věží a zdí hřbitovní, na druhé pak pop. 
čísly 25 a 26.

Před mnoha a mnoha lety v jednom z těchto čísel žili čtyři bratři: 
Jan, Josef, Václav a Jiří. Jiří z nich byl nejmladší a nejhodnější. Všickni 
svorně hospodařili na usedlosti, zděděné po rodičích předčasně ze-
snulých. A poněvadž bratr bratru dělal, co jen na očích mu viděl, 
nebylo nikdy slyšet, že by nějaká sebemenší neshoda krásné jejich 
soužití zkalila.

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech a přišlo i na bratry. 
Jednoho jara ulehl Jiří v těžké horečce a přes všecko úsilí felčarovo 
zemřel. Bratři měli ho opravdově rádi a proto žal nad jeho odchodem 
byl veliký. Ale čas, který dosud zahojil každou lidskou bolest, dříve 
nežli listí na stromech zežloutlo, utišil i jejich rozbolavěná srdce.

Toho roku posvícení našlo bratry uprostřed nejpilnější práce. 
Celý týden před ním dnem i nocí v sušírně, stojící nedaleko hřbitova, 
sušili ovoce, kterého se toho léta urodilo v nebývalé míře. Snažili se 
všemožně, aby do posvícení byli hotovi, poněvadž v úterý po něm 
měl sušírnu přislíbenu soused, ale ať dělali, co chtěli, práce nešla jim 
od ruky jako jiná léta, dokud sušil s nimi Jiří. A tak v sobotu před 
posvícením poznali bratři, že bude třeba nejméně den a noc práce, 
nežli zbylé ovoce se usuší.

V neděli o posvícení sušit se nemohlo: bylo třeba ráno Bohu po-
děkovati za hojnou žeň a večer zajít mezi sousedy a chasu — případně 
v tanci zapomenout aspoň na chvíli trampot vezdejšího života. Proto 
odložena byla práce na posvícenské pondělí.

Toho dne ráno při zádušních bohoslužbách všichni tři bratři 
svorně vzpomínali zesnulého Jiříka, ale po nich nejmladší z nich Vác-
lav spěchal k sušírně, aby dal se do práce, Jan a Josef za hudbou odešli 
do hostince, aby užili posvícenského veselí.

Václava tentokráte práce nijak netěšila a proto se mu den zdál ne-
konečným. Bratři mu sice slíbili, že ho záhy vystřídají, ale bylo poled-
ne, byl večer a žádný z nich se ani neukázal. Když se stmívalo, počalo 
mu býti smutno. Mrzelo ho, že bratři na něho zapomněli. Cosi táhlo 
ho mocně za nimi, ale práci zpola ještě neukončenu nechtěl opustiti. 
Sedl si na práh sušírny a díval se, jak podzimní noc plná mlhy padá do 
sadu. Potom vzpomněl si na Jiřího, upřel zrak ke hřbitovu a z hluboká 
vzdychl: „Škoda, že nám Jiří odešel. Ten kdyby byl živ, jistě že by na 
mě nezapomněli“.

Však co to?
Na hřbitovní nízké zdi objevila se bílá postava a neslyšitelně blíži-

la se k Václavovi. Ten vyskočil, protřel zrak, aby byl jist, že se neklame 
a pak vzkřikl do nočního ticha: „Kdo to?“

„Já jsem to — Jiří“, ozval se kdosi, jako když listí zaševelí.
Václava zamrazilo. Couvl a proti bílé postavě udělal pravicí veliký 

kříž se slovy: „Jsi-li zlý, stůj, jsi-li dobrý, přistup!“
„Nic se neboj, Václave, jsem opravdu tvůj bratr Jiří. Slyšel jsem 

tvůj vzdech za hřbitovní zdí. Jdu za tebe sušit, když bratři na tebe za-
pomněli, hovořila postava u samých dveří sušírny. Václav však přece 
nevěřil. Učinil krok s prahu dovnitř a chtěl příraziti dveře. V tom však 
rudá záře z peci padla na příchozího a Václav poznal — Jiříka.

„Co zde chceš?“, vydechl Václav proti bratru.
„Slyšel jsi už! Jdu za tebe sušit. Cítil jsem tvoji hořkost proti bratrům, 

jež se ozvala ti v duši. Jdi za nimi — ale nebuď jako oni. Nenech mne tu 
dlouho čekat“, odpověděl Jiří a počal na lískách přebírati švestky.

Jan a Josef se nikterak neudivili, když krátce před půlnocí uviděli 
Václava v kole. Domnívali se, že Václav švestky dosušil a poněvadž se 
báli jeho výčitek, ani se k němu nehlásili, Václav pak z obavy, aby se 
nevyptávali, kdo že za něho suší, nehlásil se k nim. Ostatně připadalo 
mu vše tolik divné, že tomu chvílemi nechtěl ani věřiti. Brzy se zábavy 
nasytil a ke třetí hodině ranní pospíchal k domovu. Studený vzduch 
ochladil jeho rozpálené čelo a náhle mu připadlo, že vše bylo pouhým 
snem a nebo nemístným žertem nějakého darebáka. „Ne to — nemo-
hl býti přece náš Jiří! Někdo chtěl mne postrašiti nebo spíše chytře do-
stati mne ze sušírny, aby pak snadno zmocnil se našeho ovoce. Dost 
takových případů už bylo“, uvažoval Václav cestou a vymýšlel, jak se 
bratrům vymluví, jestli se skutečně tak stalo.

Když doběhl však k sušírně, vidí: na jejím prahu právě tak, jak 
zvečera seděl on sám, sedí Jiří a oči upírá ke hřbitovu. V peci praská 
oheň a poslední dávka ovoce je na liškách.

„To jsi hodný, že jsi mé důvěry nezklamal, vítal ho Jiří. Kdybych 
do prvního kuropění se nevrátil v ona místa, z kterých přišel jsem 
k tobě, musel bych věčně sloužit tam těm druhým“, mluvil Jiří a hlas 
jeho stával se tišším a tišším. Potom se neslyšitelně zvedl a jako pří-
zrak zmizel za hřbitovní zdí dříve, nežli Václav mohl mu poděkovati.

Jan Beran.
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Kolem černčické tvrze.
(Z paměti našich babiček.)

III.
Služba hájenská v rodině černčického Matejska po mnoho po-

kolení přecházela s otce na syna. Službu hájenskou v Osičku od ne-
pamětí zastávali Matejskové. Vrchnost vážila si jejich služeb i jejich 
zkušeností. Povídalo se ledacos o jejich vědomostech a dovednostech. 
Zlí nactiutrhači i z čarodějství je podezírali. Kdož ví, co bylo na tom 
pravdy. Ale jedno bylo jisto: Syn po otci nedědil jen pušku a službu — 
ale i všecky lesní moudrosti a těch nebylo málo.

Matejskové znali les v noci jako ve dne, věděli o každé škodné, 
věděli o každém hnízdečku, poznali každého čtvernožce i opeřence 
po hlase a rozuměli si prý i se zvěří. Aspoň lidé tvrdili a dušováním 
své tvrzení zdůrazňovali, že nejednou slyšeli Matejska, jak si vypravo-
val se zajíčkem, jak domlouval statnému srnci, jak se sovou na sebe 
houkali anebo jak rvoucí se jeleny v říji laskavými slovy zkrotil. Ptal-li 
se ho kdos na to, Matejsek se jen tajemné usmíval a mlčel, ale toho ne-
zapíral, že zvěř ho má ráda, že mu s ruky žere a na který kus že zavolá, 
stane a počká, až jej Matejsek pohladí.

Nedaleko Osička zřídila si vrchnost bažantnici*). To byla chlouba 
nejen všech Matejsků, ale i samé vrchnosti. Nikdy o honu nezapo-
mněl hrabě ukázat urozeným hostům tento Matejskův div, neboť měl 
tam hajný tolik krásných roztodivně zbarvených kohoutů a slípek, že 
panstvo nevycházelo z údivu. Bůh suď, odkud to Matejskové sehna-
li. Nikdo se toho od nich nedověděl. Jaký div, že milostivá vrchnost 
honila nejraději v osíčském revíru. Tu měla zajištěno, že s prázdnou 
nevyjde. Ať byli urození honci nezdary v jiných revírech sebe více 
rozmrzelí, v revíru Matejskově úsměv vrátil se jím vždy na jejich 
zkostnatělé tváře. Matejsek vedl vždy střelce na jisto, přivedl jim zvěř 
pod ránu, kolikráte kdo chtěl. Sám však nestřílel, masa zvěře nejedl 
a našel-li po honě postřelené zvíře, domů je bral a ránu vyhojil jako 
zkušený felčar.

Nestávalo se jen panujícím rodům, stalo se i rodu Matejskové:
byl před vymřením po meči. Osíčský hajný, bělovlasý stařeček, 

neměl syna — ale jen dvě dcery. Poněvadž ho služba už unavovala, 
požádal o přeložení do výslužby. Když na zámku žádal o propuště-
ní, direktor milostivě mu poklepal na rameno, zá prokázané služby 
milostivé vrchnosti ho pochválil, přislíbil skromnou pensičku a ze 
služby ho propustil. A tak Matejsek z Osička přestěhoval se do Čer-
nčic (do chaloupky, která stála na místě nynějšího pop. č. 44). Velké 
práce mu to nedalo, neboť jeho majetek nebyl velký. — Truhla s výba-
vou dcer, několik duchen, stůl, židle, postel, trošku nádobí a kozička 
— to bylo všecko, co si odvážel do nového bytu. Polí ani luk neměl 
— a z panských slibů nikdo ještě neztloustl. Tak jedinou jeho obživou 
byla kozička, pro kterou panský les a hlavně bažantnice poskytovaly 
dostatek trávy, pro niž dcery Matejskovy chodily i nyní na panské.

Po Matejskovi stal se osíčským hajným jakýsi Vintr. Nikdo ne-
věděl, kde jej vrchnost sehnala. Byl to ramenatý, zlý a neurvalý chlap 
a běda tomu, kdo mu padl do drápů. Chodil v lese jako duch, za stro-
my a do podrostu se schovával a číhal, jestli kdo vkročí do lesa, nebo 
dokonce větvičku snad sebere. Vrhl se na něho jako dravec, mlátil 
a kopal, kam se dalo. Nikdo ho neměl rád, každý se mu vyhýbal na 

sto honů. Říkalo se, že vrchnost ho dala do Osička jako strážce ba-
žantnice.

A tu jednou padl na Matejskova děvčata, když po svém zvyku 
žala v bažantnici trávu. Když je Vintr uviděl, zatočila se mu hlava nad 
smělostí, neboť k bažantnici nedovolil nikomu se vůbec ani přiblížiti. 
Zrudl v tváři jako krocan, několika skoky byl u nich, »vocasky«**) jim 
vzteky roztrhal a tak je zbil, že přišly domů jedna krvavá podlitina.

Stařičký Matejsek užasl nad tou surovostí a těžce se zamyslil nad 
takovou panskou odměnou za všecky služby. Upokojil hořekující 
dcerky a dodal: »Uvidíte, že bude toho jednou litovat!«

Od oné události uplynulo několik měsíců a vrchnost chystala se 
k obvyklému podzimnímu honu. Zatím co v komnatách novoměst-
ského zámku vítal hrabě četné hosty, dole v kancelářích, pan direk-
tor přijímal hlášení hajných o stavu zvěře a udílel poslední rozkazy. 
Zvláště na Vintra doléhal otázkami, v pořádku-li bažantnice a může-
-li zaručiti bohatý úlovek v revíru a hrozil, jestli ne, že si špatné oko 
udělá u něho i u milostivé vrchnosti a že se dočká konců nedobrých.

Té noci před honem Vintr oka nezavřel z obavy, aby mu některý 
zlomyslník v revíru zvěř ne vyplašil. Věděl dobře, že pro své hrubé 
jednání má mnoho nepřátel, kteří by se mu rádi nějak odměnili a ted 
před honem byla by k tomu příležitost. I na Matejska vzpomněl a na 
jeho ztlučené dcerky, které vícekráte na panském nežaly. Proto stál 
na stráži ve svém revíru a pátral po každém podezřelém stínu a šus-
totu. Pravda, tak kolem půlnoci slyšel od Černčic nejspíše s Hradčan 
— táhlé trojí hvízdnutí. Ba zdálo se mu, že po druhém hvizdu ozval 
se bažantí kohout a po třetím zaslechl podezřelý šustot, jako by sta 
nožek prodíralo se vysokou usychající travou v bažantnici, ale než-
li k ní došel, bylo úplné ticho a proto spokojeně si oddechl a znova 
dal se na obchůzku, jsa pevně přesvědčen, že tam ve vesnici nějaká 
zlodějská rota dává sobě znamení, Ale co mu bylo dnes po tom? Pro 
něho mohli si zloději třebas celou ves odnésti — jen když jeho zvěři 
dají pokoj, aby zítra — zítra. Co by dal za to, kdyby bylo už po tom 
zítřku! Tolik se na něj načekal a natěšil, ale tolik se ho také bojí. Vždyť 
má být mezníkem v jeho životě. Dost už má toho potulného života 
— opravdu dost! Ted chce žít už jinak — aby nemusil záviděti jiným. 
Tu službu zde dostal jako zázrakem — teď chybí jen ještě hospodyně 
do hájovny. A má už nevěstu vyhlédnutou, ale vrchnost nechce dáti 
svolení k sňatku, dokud nedokáže, že je dobrým hajným a že se ve 
všem může naň spolehnouti. Zítřejší hon o tom rozhodne — tak mu 
sliboval pan direktor.

A znova si vzpomněl toho, jak mu na srdce kladl, když ho do 
Osička posílal, aby hlavně bažantnice si hleděl, to že je skvost celého 
revíru, na té že si milostivá vrchnost hrubě zakládá, aby jí chránil 
a škůdců nešanoval, tím že si u milostivé vrchnosti přízeň získá a tím 
že si ji nakloní. Proto nestrpěl, aby se někdo k ní přiblížil proto ten-
kráte dcery Matejskovy tak nehorázně ztřískal. Ze strachu o své štěstí.

Znova obešel tiše bažantnici a vracel se k lesu. Ač byl si jist, že 
o honě jistě bude vrchnost s ním spokojena, přece nemohl se zhos-
titi úzkosti, která na něj padala. Čím bližší bylo ráno, tím stával se 
neklidnějším, aniž věděl proč. Znova vracelo se mu na mysl, co asi 
znamenalo ono tajemné trojí hvízdnutí, proč že kohout se na ně v ba-
žantnici ozval — a odkud se vzal šustot uschlé trávy. To vše mu nyní k 
ránu vězelo v hlavě jako hřebík, bodalo ho a mučilo. Chtěl míti jistotu 
a proto, když se šeřilo, vrátil se znova k bažantnici. Ale kdyby se byla 
země před ním otevřela, nebyl by se tak poděsil, jako ho zděsil pohled 

na ni. Ztrnul hrůzou a málem že si neprohnal kulku čelem, na němž 
vyvstávaly bohaté krůpěje studeného potu.

Toho jitra pan direktor na zámku novoměstském si záhy přivstal. 
Hlava sice byla dosud nezvykle těžká, oči se klížily, ale panu direkto-
rovi to nedalo. Chtěl znova osobně se přesvědčíti, všecko-li v pořád-
ku, aby předešel jakémukoliv nedopatření, jež by se mohlo nepříjem-
ně dotknouti vrchnosti. Pravda, tato nezvyklá péče, které se podjal 
od příjezdu vrchnosti, už ho jaksi zmáhala — ale těšil se, že tak věčně 
nebude, že po honě vrchnost brzy jako jiná léta odjede a že se panu 
správčímu vrátí staré zlaté časy. Záleželoť mu na tom, aby vrchnost s 
panství odjížděla úplně spokojena s přesvědčením, že se správa celého 
panství nemohla dostati do lepších rukou — a proto starost nedala 
mu spáti, ač dlouho do noci vyseděl při hostině, pořádané vrchností 
na počest četných hostů, kteří přijeli na obvyklý hon. Vzpomínal, jaké 
se pochvaly mu před nimi dostalo od svého milostivého pána — když 
se panstvu zaručil, že zvěře položí každý, kolik bude chtít a když jinde 
ne, že v revíru osíčském jistě a bažantnicí že je provede, jaké neviděli. 
Ta vzpomínka ho hřála a proto na tváři hrál mu šťastný úsměv třebaže 
hlava po večerní pitce řádně brněla.

Usedal právě k snídaní, když tu jako jarní bouře do pokoje vletí 
všecek uhnaný a na smrt bledý Vintr:

»Urozený pane, ba-žant-ni-ce« vypravil ze staženého hrdla a padl 
na kolena.

Pan direktor se zděsil:
»Co je s bažantnicí?«, ptal se pln zlé předtuchy a vyskočil od stolu.
»Je prázdná!« — vyrazil ze sebe Vintr a počal se třásti jako osi-

kový list. Kolena páně direktorova se zachvěla — ale přece hrubě se 
rozkřikl:

»Blázní, či co? Jak by bylo možné, aby bažanti.«
»Všichni jsou pryč. Jen několik vypadaných per zůstalo v bažant-

nici, nic víc!«
Pan direktor zezelenal, zaťal pěsti a hnal se na Víntra. Ten pokor-

ně sklonil hlavu a bez hlesu držel, když měkké ručky direktorovy do 
ní mlátily- Konečně panu direktorovi se ulevilo a všecek zlostí zemd-
lený padl do křesla a chvíli těžce oddychoval. Hajný vstal a tázavě se 
na něho zahleděl.

»Pytláci — čí kdo?«, ozval se vrchní po chvílí ještě sípavě.
»Pytláci? — Ne! Kouzla to musela být. Jen s pomocí zlých duchů 

mohlo se tohle stát«, omlouval se hajný a hned vyprávěl, jak se ba-
žanti k večeru do bažantnice krásně stáhli, jak je hlídal celou noc, že 
ničeho podezřelého neviděl — a jak ráno.

Pan direktor chvílí pozorně poslouchal, potom náhle vyskočil a 
znovu hnal se k Vintroví. Krok před ním se zastavil a zabodl svůj zrak 
do jeho očí: »Neměl — on — hajný něco s Matejskem?«, ptal se přísně.

»Ne — s Matejskem ne— ale jeho dcery jsem chytil, když v ba-
žantnici trávu žaly a ...«

a... zmlátil jsem je — že?«, zaječel vztekle direktor a znova zeze-
lenal. Vintr pokorně pokýval hlavou. To panu správčímu dodalo. — 
Spousta hrubých nadávek vysypala se na Vintrovu hlavu, kolem níž 
zas už šermovaly pěsti direktorovy.

» Slyšel — on — on — místo aby se od Matejska něčemu řádné-
mu naučil, poštve si ho na sebe«, křičel správčí. »Nikdo o bažantech 
neví — než on — Matejsek. Nikdo nám pomoci nemůže, nežli zase 
jen Matejsek. Půjde hned k němu, na kolenách ho uprosí, aby mu 
odpustil to hrubiánství a pomohl mu v nouzi! A spěchal dokud je čas! 
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Jinak, najde-li milostivá vrchnost bažantnici prázdnou — ponese si 
následky sám«, ukončil pan direktor a vystrčil hajného ze dveří.

Vintr ani nevěděl, jak k Matejskovi došel. Stařeček seděl za stave-
ním a upíral zraky k Hradčanům.

»Kde jsou bažanti?«, rozkřikl se na něj Vintr.
»Nejsem už hajným Jeho Milosti, abych se o ně staral«, odpověděl 

mírně Matejsek a pronikavě zahleděl se na ustrašeného Vintra.
»Ale ty o nich víš!«, naléhal hajný.
»Kdybych i věděl, co komu po tom?«
»Páni jdou honit — a bažantnice je prázdná!«
» Trávu jsi v ní hlídal a bažanti ti utekli? «, usmál se stařík. »Divně 

ty sloužíš vrchnosti!«
Vintr viděl, že takto Matejska neoblomí. Počal prosit a počal 

slibovat: »Všecku trávu si budete moci z bažantnice odnést, ba sám 
dcerkám tvým při tom pomohu, jen o bažantech nám pověz!«.

Ale stařec byl jako kámen. Vešel tedy Vintr do chalupy k oběma 
jeho dcerám a uprosil jich, takže za chvíli samy za Vintra u otce oro-
dovaly. Teprve potom stařík vstal, řekl hajnému:

»Pojd!« a vedl ho strání vzhůru na Hradčana.
Tam znova udivil se hajný. V hlubokých, polozasypaných příko-

pech bývalé tvrze, jež byly zarostlé vysokou travou — i za nízkou zdí 
hřbitovní mezi hroby — byli jeho bažanti. Seděli a stáli tam nehnuté 
s krky nataženými dopředu.

»Vezmí si je«, řekl Matejsek a znova se tajemně usmál.
Vintr chtěl bažanty hnáti s Hradčan, ale ať dělal, co chtěl, bažanti 

se nehnuli. Bezradně se zrakem plným úzkosti obrátil se na Matejska.
»Vidíš, spoléhal ses jen na svou sílu a hrubost — a ted jsi s obojím 

u konce. Pamatuj, že tím vždycky nezvítězíš«, řekl mu stařec vážně 
a vloživ prsty do úst hvízdl. Vintr poznal ono zvláštní hvízdnutí, ale 
pozornost jeho upoutali bažanti, kteří rázem jakoby ožili: pohnuli se-
bou a z řad jejich ozvalo se tiché zapípání.

Matejsek hvízdl po druhé: Z bažantího hejna vyskočil největší 
kohout, zakřičel. Matejsek přišel k němu, pohladil ho po peří, ukázal 
k bažantnici a Vintrovi se zdálo, že cosi k němu hovoří. Potom se 
napřímil a hvízdl po třetí: Největší kohout dal se do běhu a celé hejno 
za ním.

Opět ozval se ševel schnoucí trávy jako v noci.
»Pospěš za nimi, vše je v pořádku«, řekl Matejsek a dal se po sva-

hu ke své chaloupce. Vintr běžel k bažantnici. Když došel, poznal, že 
je v ní živo, jak bývalo. Oddechl si, setřel pot s čela a pospíchal uroze-
ným honcům v ústrety.

Jan Beran
*) Dnes po ní zůstalo jen jméno.
**) Plachty pro trávu.

Kosteliště sv. Bartoloměje u Bystrého.
V lučinatém údolí mezi vesnicemi Bystrým a Janovem, nad vozo-

vou cestou obě obce spojující, stojí kaple, zřízená v r. 1893 ze zděného 
spodku bývalé zvonice, podobné zvonícím dosud zachovalým v Bí-
lém Újezdě, Krčíně, Černčicích a j. Kaple, zvaná »stará zvinice«, stojí 
v popředí zašlého hřbitůvka a bývala současně branou na hřbitůvek, 
v jehož středu stával nevelký, dřevěný kostelík. Půdorys téhož dosud 
možno určití: bvl mnohem menší než slavoňovský. Až do přetvoře-
ní kamenného spodku zvonice v kapli byla omítka se zdí ponejvíce 
odrolena, mezi kameny rostla tráva a netřesk a na vrcholu zdí bujely 

divizny, zářící jako zlalté svíce v slunečním jasu. Nad vchodem visel 
zvětralý prkený kříž, s plechovým, od rezu rozežraným Kristem. Za 
větru skřípal a vrzal, že to bylo slyšet v celém údolí.

Na straně protější (zadmi) byl dveřní otvor ve zdi nad branou, 
kudy se asi dříve s dřevěného schodiště a pavláčky (podobně asi jako 
dosud v Slavoňově) vystupovalo ke zvonům, umístěným v prkenném 
bednění v trámoví. Tento dveřní otvor i vnitřní prostor zvonice vy-
plněn byl lidskými lebkami a hnáty. Bývalo tu neveselo i ve dne, a za 
noci — kdo nemusel, nešel!

Hřbitůvek byl posázen několika řadami drobných třešní - ptáč-
nic, tu a tam na některém rovu stál ještě nakloněný dubový neb že-
lezný kříž, neb běla1 se omšený kámen. Na některých hrobech hořely 
stolistky, voněla máta, boží dřevec, bujel zimostráz, mateřídouška 
a slzičky, vlhké kouty zarůstaly kopřivami.

Počátkem 19. stol. nevědělo se vůbec ani, jak se kostel, který tu ně-
kdy stával, jmenoval. Teprv vlastenecký děkan J. K. Rajek, konaje výpisy 
z pražských »Libori Gonitrmat. ad ecc- lesiais« zjistil nadevší pochyb-
nost, že tu běží o kostel v Zákraví, jenž byl již ve XIV. století farním.

Jmémo »Zákraví« upadlo dávno v zapomenutí a už v XVI. století 
jména toho neznali; v starých urbářích a listinách v archivtu na zám-
ku v Opočně nazývá se »kostelíštěm sv. Bartoloměje«. Než i název 
»kosteliště« zanikl a už dávno lid ho neužíval.

Zda a jaké vztahy kdys byly mezí kostelem v Zákraví u Bystrého a 
vískou Zákraví u Nového Města n. M., není známo. (Ostatně se stejná 
jména osad vyskytují i jinde po Čechách.)

Kostel v Zákraví založili pravděpodobně již před rokem 1360 
(v době Karla IV., kdy bezpočet kostelu farních založeno) Mutina 
z Dobrušky a syn jeho Sezema. Byl v té době kostelem farním.

Dle zmíněné »Libri Confirmat. ad eoclesias« :z r. 1358 je zřejmo, že 
se v následujících letech v Zákraví vystřídalo několik plebánů čili farářů.

Již i první výpisy ze dvou knih jmenují několik plebánů ke kos-
telu v Zákraví podaných (ustanovených) a potvrzených pány, kteří je 
podávali, jakož i plebány okolní, kteří faráře »novotného«, totiž nově 
ustanoveného, uváděli.

Pak čteme, že dne 20. května 1362 po smrti plebámia Petra podán 
byl na faru v Zákraví Jan či Ješek, kněz z Náchoda, od p. Čeňka z Li-
pého, pána na Náchodě a Frymburce. Úvodcem byl děkan dobrušský.

Dne 7. června 1363, farář zákravský Ješek uváděl nového faráře, 
Řehoře z Přelouče, v Dobřanech.

Ještě téhož roku 1363 Ješek, farář zákravský, směnil faru s Janem, 
farářem bohušínským. Faráře Jana uváděl Řehoř, farář dobřanský. Dne 
17. prosince 1365 jmenoval patron, Štěpán z Opočna, farářem v Zákraví 
Kříže, dosud faráře v Červené Vodě. Úvodcem byl opět farář, dobřanský.

Roku 1366 Kříž, farář zákravský, směnil faru s Mikulášem, fará-
řem v Božanově. Patron opět Štěpán z Opočna a uváděl farář slavo-
ňovský.

Dne 12. prosince 1374 směnil Mikuláš, farář v Zákraví, s Janem, 
plebánem v Kocléřově. Dne 6. července 1377 směnil Jan faru v Zákra-
ví s Janem, oltářníkem U sv. 5 bratrů v špitále sv. Anny na předměstí 
u Hradce. Patron Jan z Opočna.

V tak krátké době tolik směn farářů! Patrony v Zákraví byly 
vždy současní majitelé hradu a zboží frymbur- ského, k němuž ná-
leželo vždy Bystré, Janov a okolí, úvodci nových farářů býval děkan 
z Dobrušky a plebán z Dobřan a Slavoňova. Z toho usouzeno nezvrat-
ně, že kostel a fara v Zákraví nemohl býti nikde jinde, nežli tam, kde 

mezi Bystrým a Janovem v údolí stojí starodávná zvonice, při níž na 
hřbitůvku kostel stával a kde se dosud kolem nalézají pozemky zá-
dušní.

O tomto kostele v starém urbáři opočenském při r. 1582 u vsi 
Bystrého toliko jest poznamenáno:

»Tu jest podací JMsti Páně, sv. Bartoloměje.«
I v soupise poddaných na panství opočenském z r. 1651 nalézáme 

»kosteliště sv. Bartoloměje.«.
Léta Páně 1618 Mikuláš Levok, Polák, kovář v Ohnišově, odká-

zal k záduší do Slavoňova 6 kop grošů míšeňských a na »kosteliště« 
rovněž 6 kop.

Z toho viděti, že původní jméno tohoto farního kostela již před 
více než 300 léty upadlo v zapomenutí, neboť »kosteliště« býval na-
zýván kostel stojící o samotě. Když pak vyhořel (Lib. memor. fary 
v Dobřanech), byl nový kosítel ne již o samotě, ale nahoře u vsi Bys-
trého vystavěn a při něm založen hřbitov nový.

P. J. K. Rojek správně usuzuje, že nestává tudíž pochybnosti, že 
někdejší kostel sv. Bartoloměje »na kostelišti« při zachovalé posud 
věži hmotné, ale zpustlé, za starodávna nazýván byl1 »v Zákraví«. 
R. 1672 byl tento kostel filiálním farního kostela v Dobřanech. Matěj 
Hendrych Jaroměřský byl kantorem v Dobřanech a na »kosteliští «, 
tehdy lokálním kaplanství (v Zákraví).

Potom až do zřízení fary v Bystrém (r. 1786) byl starý kastel a po 
něm i nový kostel v Bystrém filiálním k Dobrušce.

Dle pam. knihy fary v Bystrém patřila k faře v Zákraví místa:
»Tis, Janov, Sněžné, Zákraví (nyní Bystré?), Ohnišov, Bačetín, Su-

dín a bývalé městečko Kounov.«
Koncem r. 1651 a během r. 1652 přihlásilo se k církvi katolické na 

panství opočenském 1814 mužů a 19% žen, dohromady 3610 osob.
Z výkazu páterů Václava Příbramského a Rudolfa Reichenlber-

gera (Soc. Jesu) se dovídáme, že se na panství opočenském r. 1653 
zpovídalo a k sv. příjímání přistoupil1 2359 osob. Z toho »na kostelíšti 
sv. Bartoloměje« dne 19. a 20. března 1653 osob 226. Z pozdějších 
výkazů kajících zpovídalo se »na kosteilišti« r. 1691 osob 188, r. 1692 
osob 309 a r. 1703 osob 227.(Dle pam. knihy dek. v Dobrušce.) Tam-
též při r. 1710 poznamenáno.

V Bohdašíně ve statku »za dubinou« udrželo se v rodinné tradici, že 
jeden z předků právě na poli »U havírnv« (kousek pod1 č. 23) oral, když 
do dřevěného bartolomějského kostelíka udeřil boží posel. Vzplanul prý 
jako svíce — a divý vichr hořící šindele a roj jisker zanášel až k Boh-
dašínu. Od Boha bylo štěstí, že doškové střechy uchránil liják. To bylo 
r. 1710, kdy při témž roce v dobrušské pamětnicí je poznamenáno, že 
kolstel v Zákraví »na kostelišti« »zšel« a toliko zvonice kamenná zůstala.

Nový kostel stavěn u samé vsi v Bystrém, na místě, které teh-
dy slulo »Březina«, velmi ozdobný a věž opatřena byla bání. Stavba 
počala r. 1720, skončena r. 1726. Mistr stavitelský byl Jiří Quadroni, 
měštěnín chrudimský. Tento nový kostel jíž r. 1750 dne 24. dubna 
spolu1 se školou, dvěma statky a 10 chalupami vyhořel. Shořelo celé 
zařízení oltářní, v Miláně matovaný obraz z sv. Bartoloměje, varhany 
i zvony. Z 3 zvonů sotva potom slit jeden. Ještě téhož roku byl kostel 
pokryt a v nejbližších letech obnoven. Jen věž — dříve malebná — 
byla překryta nevkusnou střechou. V pam. knize fary v Nov. Hrádku 
při r. 1730 poznamenáno, že se na den sv. Bartoloměje vede z Hrádku 
procesí »na kosteliště« u Bystrého.

Adolf Popelka:
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ŽERTOVNÉ OBRÁZKY

VTIPY NA ZÁVĚR

AKTUALITA

Starší babička je na pravidelné prohlídce u své praktické lékařky. 
Lékařka se ptá: „Tak co, babičko, trápí vás nějaký zdravotní problém? 
A co stolice, máte ji pravidelnou?“ 

„Ano, ano, stolici mám pravidelnou, vždy ve čtyři hodiny ráno.“
„A v kolik hodin se budíte?“ 
„Budím se vždy kolem sedmé.“

Maminka jde se svou hyperaktivní dcerou k psycholožce. Dcerka 
začne běhat po čekárně a pokřikovat na čekající lidi.

Maminka klidným hlasem povídá: „Kamilo, buď v klídku, Kami-
lo, buď v klídku.“ 

To zpozoruje paní psycholožka a povídá mamince: „To je úžasné, 
jak klidně dokážete napomenout Kamilu. Z Kamily tak vyroste určitě 
přátelský, milující, veselý a šťastný člověk.“

„Kamila je ale mé jméno, ten neposlušný spratek se jmenuje Žofie.“

Dívka se jde podívat do kostela na mši, a když odchází, upadne jí 
náušnice. Chvíli ji hledá po podlaze, ale když ji konečně najde, všim-
ne si, že na ni zamračeně kouká opat.

„Slečno, prosím, zde je padesát dolarů a kupte si kalhotky. Tak 
krásná bytost nemůže být takto nestoudná!“ Lamentuje a podává jí 
peníze.

Dívka je s velikým díkem přijme, a když tuto historku vypoví 
doma své matce, ta neváhá ani minutu. Obleče si své nejkratší šaty, 
sundá kalhotky a peláší do kostela. Po mši předstírá, že jí taktéž upad-
la náušnice. Když skončí se svým divadýlkem, všimne si, že si ji za-
mračeně prohlíží opat.

„Madam…“ Říká nervózně. „Tady máte jeden dolar a kupte si 
žiletku.“

Synek se ptá svého otce:
„Tati, jak jsme přišli na svět?“
„Bůh stvořil Adama a Evu. Ti měli děti, jejich děti měli další děti, 

a tak to šlo dál až do dneška.“
Syn se však rozhodne jít i za svou matkou, aby měl jistotu. Tam 

mu však povídá něco jiného.
„Nejprve byly na zemi opice, ale jak šel čas, postupně se vyvíjely, 

dokud z nich nebyli lidé.“
Syn tedy přijde rozlícený do kuchyně s tím, že mu otec evidentně 

lhal.
„Ale kdepak…“ Povídá se smíchem. „Tvá matka mluvila jen o své 

části rodiny!“

„Tatíííí, je mi zima!“
„Tak jdi do kouta.“
„Proč?“. „Je tam devadesát stupňů.“

NA NÁMĚSTÍ V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ SE KONAL SVĚTO-
VÝ POHÁR A PARALYMPIJSKÁ KVALIFIKACE V LUOSTŘELBĚ



Rozcestí v dolním „Vysokém Újezdě“. Vzorně upravený objekt statku.  Foto J.B.



Výstavná restaurace „Na kopečku“. Provoz Po-Ne.  Foto: J.B.


