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NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
obec, která byla okresním městem

Nové Město nad Metují bylo okresním městem. V čísle 2/2015 to-
hoto provedení „Novoměstského kurýra“ jsem uveřejnil 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 vycházel 
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 novoměstského 
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 zkompletovány obce no-
voměstského 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 sou-

časné Nové Město nad Metují vzhledem ke skutečnosti, že Nové Měs-
to nad Metují je obcí s tzv. „rozšířenou působností“ - obce s označe-
ním ORP.  Tyto obce jsem už navštívil.

V jednotlivých číslech měsíčníku „Novoměstský kurýr“ se budu 
věnovat obcím, které jsou ve vedlejší tabulce. Některé jsem už uvedl 
v předcházejících číslech, takže k těm se už nebudu vracet. V tabulce 
najdete, ve kterém čísle měsíčníku „Novoměstský kurýr“ se o přísluš-
né obci píše. Obce budu volit namátkově dle mé nálady, kam se mi 
bude chtít právě jet. Pokračuji obcí BÍLÝ 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 09/2016

Blažkov 3/2014

Bohdašín 2/2015

Bohuslavice 6/2014

Bolehošť 8/2016

Bolehošťská Lhota 8/2016

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

Hroška 09/2016

Chlístov 10/2015

Janov 3/2015

Jestřebí 9/2013

Jílovice 5/2016

Klášter nad Dědinou 7/2016

Krčín (dnes souč. N.M.n.M.)

Králova Lhota 4/2016

Křivice

Křovice 12/2015

Ledce 7/2016

Lipiny 8/2016

Lhota - Doubravice 7/2014

Libchyně 1/2014

Masty 09/2016

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

Roudné 09/2016

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

Újezdec 7/2016

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

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

400 obyvatel, rozloha katastru i s osadou Roudné 380 ha, 
nadmoř. výška 340 m), t. j. kostel, panský dvorec a krčma, leží-
cí při spojovací cestě od stezky kladsko-polské ke stezce trste-
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BÍLÝ ÚJEZD Z INTERNETU

nické, byl znám mezi 66 českými Újezdy a 32 Újezdci od pra-
dávna jako Újezd nebo Újezdec Veselý. Bílé stěny kostela, jenž 
na návrší jest zdaleka viditelný, změnily jeho přívlastek na Bílý. 
Bílým jest nazýván již r. 1360, kdy bratří Ješek a Puta ze Skalky 
se vyskytují jako kollatorové kostela v Bílém Újezdě. Současně 
s Ješkem nazývá se kollatorem téhož kostela Jan ze Skuhrova. 
Po něm vyskytující se posloupnost ukazuje, že Újezd se Skalkou 
a ostatním příslušenstvím patřil k panství skuhrovskému a že 
manský systém byl zde uplatňován důsledně. Ves připomíná se 
r. 1496, kdy kníže Jindřich Müstenberský prodal „dědictví své 
manské“, t. j. tvrz Skalku, dvůr Újezdec (Bílý) s částí vsi Mikuláši 
ml. Trčkovi. Byla tu jistě již dříve a její vývoj jest symbioticky 
spjat s vývojem dvorce-velkostatku, s jeho vývojovými fázemi 
od naturálního velkostatku X. a XII. stol., přes úroční velkosta-
tek got. doby, kdy jest uchráněna kolonisace, poněvadž jest po-
nechána vlastnímu panskému obhospodařování.

Patrimoniální panství XV. až XIX. stol. vidí pohlcení drob-
ných rytířských statků sousedních (Hroška, Masty, Skalka, 
Ostrov) velikými šlechtickými rody, zažívá časté rozdělení na 
několik dílů a mění často majitele. Z přečetné řady tu defilují 
páni ze Skalky a Ostrova, z Černíkovic, Vlkanovští, Mlado-
tové, Trčkové a Kraftové. Hojné odkazy, prováděné v XVI. 
a XVII. stol., zdůrazňují zejména tehdejší nedostatek a vzác-
nost pracovních sil, úkaz doby, vedoucí k robotě (r. 1573 Do-
beš z Olbramovic odkazuje paní Barboře Trčkové z Bibrštejna 
ve vsi Újezdě „2 člověky“). Ve válce třicetileté, jak se zdá, mizí 
dvorec. Zůstává naň památkou jen „dvorská studně“. Robota 
přivádí Újezdské ke dvoru Ostrovu. To jest připojen Újezd 
k panství černíkovickému (8. květen 1660). Posledně patřil 
rychnovským Kolowratům. Poslední „vrchnost“, osvícený Ha-
nuš hrabě Kolowrat Krakovský, známý z románu B. Němcové 
„Pohorská vesnice“, daroval již po r. 1848 obci sochu Panny 
Marie s děťátkem (1870). Plošný nepoměr pozemk. vlastnictví, 
jejž rok 1848 nezměnil, byl urovnán r. 1919 - 1920 a později 
pozemkovou reformou. Obec získala 43 ha pozemků z panství 
kolowratského a osada 18 ha lesa z panství colloredo-mans-
feldského. Ze jmění církevního připadlo místním zájemcům 
25,67 ha.

Od doby předhusitské (nejstarší známý pleban Václav, 
1360) byl Bílý Újezd svým chrámem a stálou duchovní správou 
duchovním centrem širokého okolí. Pod pravomoc újezdských 

farářů patřilo až Deštné v Orlických horách. Řetězec ducho-
venstva byl přerušen válkami husitskými a válkou třicetiletou.

První známý farář po této válce byl P. Ferd. Vostárek z Va-
četína (1663). Z té doby pocházejí i matriky. Kostel Proměnění 
Páně má shodný půdorys s kostelem sv. Havla v Rychnově nad 
Kněžnou, který pochází z XI. st. Nejstarší jeho část je polygo-
nální apsida got. přechodního slohu. Vítězný oblouk je kruhový. 
Okna jsou přizpůsobena lodním. Dolní část lodi byla přistavěna 
později. V kostele zaujme barokní hlavní oltář Proměnění Páně. 
Jest to hluboce zbožné dílo monumentální formy žirečského ro-
dáka, žáka a pomocníka Braunova, Frant. Pacáka z roku 1747. 
Oba oltářní andělé byli součástí pražské barokní výstavy r. 1938. 
Doba barokní zanechala v chrámě též dvě vzácné sošky sv. Vác-
lava a sv. Jana Nepomuckého od neznámého lid. řezbáře. Na 
epištolní straně zaujme opěradlo panské lavice z roku 1597 se 
znaky Viléma Wostrovského ze Skalky a Markéty, roz. Tamchy-
nové z Doubravice a na Tošově. Hrobka Wostrovských, Mladotů 
a Vlkanovských byla zazděna. Náhrobní kameny jsou umístě-
ny na zdech kostela. Nejlépe čitelný jest náhrobní kámen Jana 
Mladoty ze Solopysk a na Skalce (Jiráskův románový hrdina). 
Ten byl pohřben na evangelní straně vedle oltáře. Ke chrámu 
patří šindelem krytá zvonice s bedněním, krákorci a střílnami. 
Jest vzácnou ukázkou lidového stavitelského umění, starou jako 
chrám. Při vrcholu jest zaseknuta sekerka, opředená lidovými 
pověstmi. Na hřbitově hlásá mramorový náhrobek, že zde od-
počívá Mančinka z „Babičky“ Bož. Němcové. (Mančinka byla 
pozdější mlynářka Toberná ze sousedních Mastů).

Škola stávala na křižovatce cest Dobruška-Solnice a Roud-
né-Hroška. Byla dřevěná. V roce 1793 úplně sešla. Vyučovalo 
se po chalupách až do r. 1825, kdy byla postavena škola nová, 
mající dvě učebny. Až do roku 1884 bylo zřízeno postupně 
5 tříd. Nyní je škola dvoutřídní. Správné ocenění vlivu odbor-
ného vzdělání na zemědělskou výrobu dalo vznik lidové škole 
hospodářské pro Újezd a okolí. K obecné škole je přiškolena 
obec Masty a k lidové škole hospodářské obce: Hroška, Lhota-
-Netřeba, Masty a Skalka. V obci je čilý život kulturní. Soustře-
ďuje se zejména v Hospodářsko-čtenářské besedě, se kterou 
splynul nejstarší újezdský spolek Ochotnický kroužek, zalo-
žený r. 1876. Knihovna Hospodářsko-čtenářské besedy byla 
r. 1933 spojena s knihovnou obecní a čítá na 650 svazků všech 
oborů. V roce 1884 byl založen Sbor dobrovolných hasičů.

Obyvatelstvo obce tvoří převážně rolníci. Jejich snaha po 
technickém zlepšení a zabezpečení půdy dala vznik dvěma 
družstvům pro vodohospodářskou melioraci. Kromě nich 
byly vybudovány jiné dvě svépomocné organisace zeměděl-
ské: kampelička a Družstvo pro rozvod elektr. energie. Zásada 
sdružování, jež pronikla veškerou mysl zdejšího občanstva, 
stala se vedoucím faktorem i při posledním obdivuhodném 
podniku: družstevním vodovodu, který byl vlastními silami 
a nadšením, bez jakýchkoliv podpor zřízen v roce 1937. V obci 
má sídlo četnická stanice od roku 1922.

K. Procházka. 

Ze stranek obce Bílý Újezd:

30.6.2005 28.5.2015

Bílý Újezd 205 267

Hroška 263 255

Masty 68 58

Roudné 70 82

Celkem 606 662

Počet trvale obydlených domů: 171
Počet rekreačních objektů: 41
(stav k 28. 5. 2015)

Oblast, kde se obce rozkládají, má společnou historii v do-
bách dávno minulých. Nález opracovaného kamenného mla-
tu s vyvrtaným otvorem pro topůrko dokazuje zdejší osídlení 
v mladší době kamenné.

Bílý Újezd
Osada je velmi stará, avšak první písemná zmínka pochází 

až ze 14. století. O původu přívlastku Bílý koluje několik po-
věstí. Poblíž kostela stávala jedna z nejstarších krčem v kraji. 
O oujezdní škole je první zmínka z r. 1787.

Historii nám dodnes připomínají památky z dob minulých. 
Bílá zvonice se šindelovou střechou a zaseknutou sekyrkou 
láká projíždějící „pocestné“ k zastavení. Na venkovních zdech 
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kostela upoutají náhrobní kameny pánů Ostrovských a Mlado-
tů, které byly vyzvednuty z dlažby kostela, kam byli příslušníci 
těchto rodů pohřbíváni. Při hřbitovní zdi nalevo od kostela 
najdeme úzký hrob s bílým obeliskem z kararského mramoru. 
Je to hrob manželů Toberných, majitelů mlýna z nedalekých 
Mastů. Marie Toberná je známá Mančinka z knihy Boženy 
Němcové Babička. Hrob je pietně udržován a navštěvován.

Roudné
K Bílému Újezdu byla odedávna připojena roztroušená 

a nevelká osada Roudné. Dobu jejího vzniku nelze přesně zjis-
tit. Ze zápisů ve starých pozemkových knihách je patrné, že 
některá stavení stála již před rokem 1651. Ze starých dob se 
v osadě Roudné dobývala železná ruda. Odtud původ jména 
osady. Těžení bylo zastaveno, protože ruda nebyla dostatečně 
hodnotná.

Hluboký a prudký zářez řečiště Zlatého potoka, který tvoří 
hranici osady Roudné je současně hranicí geologickou. Za ním 
totiž přestává opuka a nahrazuje ji tzv. „modrý kámen“ - diorit, 
který se za Roudným ve velkém lomu (Lom Masty) dodnes 
dobývá, drtí a rozváží na stavby a opravy silnic.

Masty
Severně od Bílého Újezda (1,5 km) při břehu Zlatého poto-

ka leží obec Masty. Stávala zde Mastecká tvrz, o které píše Alois 
Jirásek v románu Temno. Panský dvorec stával na nejvýše po-
loženém místě ve vsi.

Na náhonu ze Zlatého potoka stojí mlýn, kam se r. 1841 
provdala za mlynáře Antonína Toberného „Mančinka“ z kni-
hy B. Němcové Babička. Je pochována na hřbitově v Bílém 
Újezdě, kam obec Masty patřila farou i školou.

Masty se poprvé připomínají v roce 1497, kdy je Albrecht 
z Rychnova se svojí částí rychnovského panství prodával Vilé-
movi z Pernštejna. Ten připojil nově získaný majetek ke svému 
litickému panství. V souvislosti s rozprodejem tohoto panství 
se Masty staly v roce 1558 příslušenstvím nově vytvořeného 
panství solnického, které od tehdejšího majitele Litic a Potštej-
na Arnošta, falckraběte rýnského, koupil pražský erbovní měš-
ťan Benjamin Vlkanovský z Vlkanova. V důsledku několikeré-
ho dělení solnického panství v rodě Vlkanovských z Vlkanova 
připadly Masty v roce 1595 vnukovi Benjamina Vlkanovského, 

Karlovi Vlkanovskému z Vlkanova. Ten v roce 1616 postou-
pil Masty jako věno své manželce Johance, rozené Talackové 
u Ještětic. Masty proto nebyly po Bílé Hoře s ostatním majet-
kem Vlkanovských zkonfiskovány a staly se samostatným stat-
kem. Na něm nakonec sídlil Karel Vlkanovský, který o ostatní 
svůj majetek přišel. Manželé Karel a Johanka Vlkanovští zřej-
mě v Mastech vybudovali dvůr a při něm obytnou budovu, kde 
sídlili.

Johanka Vlkanovská, roz. Talacková z Ještětic, umírá v roce 
1630 a Masty dědí její dcera Madeňka Dobřenská z Dobřenic. 
Ta v r. 1656 prodala zdejší dvůr své starší sestře Kateřině Kuně, 
provdané Lhotské z Ptení. V r. 1699 postoupila Kateřina Kuna 
Lhotská dvůr v Mastech svému synovi Karlu Jindřichovi Lhot-
skému z Ptení, který ho v roce 1706 prodal Norbertu Leopol-
dovi Libštejnskému z Kolowrat, majiteli Černíkovic a Rychno-
va nad Kněžnou. Tím přestal být dvůr v Mastech šlechtickým 
sídlem. Zmíněný Karel Jindřich Lhotský je jednou z postav 
Jiráskova románu „Temno“, kde vystupuje jako regent statku 
Skalka.

Přestože byly Masty připojeny k rychnovskému panství, 
udržely si v rámci tohoto panství zvláštní postavení. Spolu 
s Lhotou u Dobrušky tvořily alodiální statek Lhota - Masty, 
zatímco rychnovské panství bylo rodinným fideikomisem 
Libštejnských z Kolowrat (aloidiální – mohl se odprodat, 
fideikomisní – dědičné pouze v rodu, neprodejné). Dvůr 
v Mastech byl však již v průběhu 1. poloviny 18. století zru-
šen a rozprodán poddaným. Dvůr stával v severovýchodní, 
nejvýše položené části vsi. V jeho místech dnes stojí domy 
čp. 5, 6 a 7, jejichž půdorysné uspořádání dosud připomíná 
dvůr. Některé prameny uvádějí, že jeho sklepy byly v mís-
tech čp. 11. Určit, kde přesně v areálu bývalého dvora stáva-
la původní obytná budova a sídlo majitelů statku Masty, ne-
lze. Snad k ní patřila i 10 m hluboká roubená studna, dnes 
náležející k čp. 6.

Již od prvopočátku nebyl dvorec tvořen celou vsí, poně-
vadž část vsi Masty si při prodeji r. 1497 nadále ponechal Heř-
man z Rychnova. Jeho dcera, Johanka z Rychnova, tuto část 
vsi v roce 1543 prodala Bavorovi Vlkovi z Kvítkova a později ji 
zřejmě získali Ostrovští ze Skalky, kteří zde dle urbáře z r. 1542 
vlastnili mlýn s pilou (k r. 1597 dalších pět osedlých). V soupi-
su z r. 1651 Jan Mladota ze Solopisk uvádí v Mastech 19 pod-

daných, včetně mlynáře a krčmáře. Dědickým dělením skalec-
kého statku mezi bratry přešla r. 1670 část jejich masteckého 
dílu k lhoteckému dvorci Viléma Mladoty, který si v Mastech 
zřídil r. 1680 pivovar. Roku 1694 získal lhotecký dvorec Franti-
šek Karel Libštejnský hrabě z Kolowrat, který z něho vytvořil, 
jak bylo již zmíněno, samostatný aloidiální statek Lhota-Mas-
ty. Druhá část masteckého mladotovského dílu zůstala bratr-
ským dělením nadále příslušenstvím skaleckého statku – po 
jeho prodeji r. 1800 přešla k opočenskému colloredovskému 
panství do r. 1848, kdy vznikla obec Lhota – Netřeba – Masty. 
Do vzniku samostatné obce Masty – Polom (r. 1913) patřily 
Masty přiškoleností do skalecké školy.

Poznámka: Podle některých spisů stávala v Mastech tvrz, 
ve které před rokem 1620 pobýval pan Heřman s paní Katruší 
(Kateřinou), dcerou p. Absolona z Ledské. V roce 1619 se jim 
narodila dcera Katruška. Pan Heřman však v r. 1620 vykrvácel 
v bitvě na Bílé Hoře a paní Katruše zemřela brzy poté. K jejich 
dceři se na masteckou tvrz přistěhoval pan Absolon z Ledské, 
její děd. Oba však v r. 1639 tragicky zahynuli a od té doby není 
o tvrzi zmínka. Tyto údaje však do výše uvedených vlastnic-
kých poměrů příliš nezapadají.

Hroška
Na jihozápad od Bílého Újezda leží obec Hroška. Vsí pro-

téká od jihu k severu Ještětický potok. Písemně je o Hrošce 
poprvé zmiňováno roku 1362. Území Hrošky bylo zcela určitě 
osídleno podstatně dříve. Vyvýšené místo s názvem Hrad te-
rénně odpovídá možné tvrzi s vodním opevněním.

Na severozápad od vsi uprostřed luk byl v kotlině založen 
velký dvorec s názvem Ostrov, v jehož okolí bývaly v minulosti 
rybníky.Těsně před Ostrovem se táhne mohutný stav největší-
ho z nich. Jsou na něm obrovské duby, které dle pověsti pochá-
zejí z dob Žižkových.

O existenci nějakého panského sídla na zdejším území lze 
usuzovat ze zápisu z roku 1362, kdy se jako spolupatron koste-
la v Bílém Újezdě uvádí Jan Hroška řečený ze Skalky. Písemně 
se však žádná zmínka o tomto sídle nezachovala. Něco nám 
může napovídat jen zdejší vyvýšené místo s názvem Hrad.

V roce 1386 se uvádí Jaroš z Hrošky, který stvrdil svou pe-
četí listinu, jíž bratři Jan a Jaroslav z Meziříčí udělili Solnici 
plné právo hradecké: „...aby lidem v Dobrušce a Rychnově 
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rovni mohli býti...“. V roce 1388 zemřel v Podbřezí Ctibor-
ko, který měl nějaké majetky v Hrošce a Trnově. Roku 1408 
vystupuje Diviš z Hrošky ve sporu o desátky s farářem ve 
Vysokém Újezdě (pravděpodobně má být Bílém, nebo snad 
ve Veselém?). Diviš a Petr z Hrošky (v originále je uvede-
no z Rozky) přivěsili roku 1415 pečeť ke stížnému listu do 
Kostnice. Roku 1422 se připomíná Tas z Hrošky. Tímto zá-
pisem zmínky o hrošeckých majitelích končí a jelikož se od 
té doby nově zmiňují páni ze Skalky, lze předpokládat, že 
si tam zdejší páni vybudovali nové sídlo. Snad bylo důvo-
dem plánované založení Ostrovského rybníka a tím potřeba 
umístit sídlo výhodněji.

Prvním takovým představitelem byl Jan ze Skalky, který se 
roku 1440 účastnil poradního sjezdu v Čáslavi, kdy zastupoval 
spolu s Prokopem z Dohalic a Jetřichem z Miletína hradecký 
kraj.

V zápisu z roku 1487 se uvádějí jako svědkové „slovutní 
panoši Prokop ze Skalky a Tobiáš ze Skalky a na Ostrově“. Tím 
se dozvídáme o změně majitelů na Skalce, snad synů výše uve-
deného Jana, ale také o vzniku nového sídla na Ostrově, kam 
se uchýlil jeden z bratrů. Tímto sídlem byla vodní tvrz, písem-
ně však doložená až roku 1542 jako vlastnictví Mikuláše Os-
trovského. V těch dobách byla již Skalka ve vlastnictví jiného 
majitele a tak se tato tvrz stala hlavním centrem původních 
skaleckých pánů.

Mikulášův syn, Jiřík Ostrovský, prodal roku 1567 po zno-
vuzískání Skalky ostrovský statek Matyáši Dobešovi z Olbra-
movic, čímž Ostrov včetně Hrošky připadl černíkovickému 
panství. Ostrovská tvrz byla po prodeji opuštěna a k roku 1572 
se uvádí již jako pustá. Brzy poté zřejmě zanikla zcela.

Místopis a polohopis
Obce leží v podhůří Orlických hor na trase silnice I. třídy 

č. 14 mezi městy Rychnov nad Kněžnou a Dobruškou.
Z jejich okolí je široký rozhled do kraje. Od severu k vý-

chodu přehlédneme celý pohraniční hřeben Orlických hor 
s  Velkou Deštnou, na východě Kralický Sněžník. K jiho-
západu uzavírá široký obzor svah za Voděrady (Vrchy) až 
k Opočnu, jehož zámek zřetelně vystupuje na západě. Za 
jasnějších dní se na severu modrá celé pásmo Krkonoš se 
Sněžkou.

NĚKOLIK MÝCH POSTŘEHŮ
Tentokrát jsem měl dokumentaristickou práci trochu složitější - 

k Bílému Ujezdu totiž patří několik dalších lokalit, konkrétně Roud-
né, Hroška, Masty ale také Ostrov a Ovčín.

Nakonec jsem všechna místa navštívil - viz fotografie.
Zaujal mě příběh Mančinky z Ratibořic, tak jsem hledal ten To-

berných mlýn. Ano, existuje, stojí uprostřed Mastů - viz foto na ná-
sledující stránce.

Ale k lokalitě Bílého Újezda. Místo je samo o sobě malebné už tím, že 
Bílý Újezd je položen na svahu, Hroška dole trochu na protilehlém svahu. 
Na dně rozlehlého údolí leží onen „Ostrov“ a teče Ještětický potok. Na 
opačné straně k horám leží Roudné a Masty. K těm patří veliký lom, který 
je v plném provozu. A tady opět nalezneme „Dědinu (Zlatý potok)“, ze 
kterého odbočka poháněla ten Toberných mlýn v Mastech.

Nebudu se zde rozepisovat o nějakých podrobnostech, Bĺý Újezd 
má rozsáhlé www stránky, tam zájemce o podrobnosti najde řadu 
dalších informací. Ale i jinde.

V Bílém Újezdě mě zajuala poměrně silná výstavba nových ro-
dinných domků, podle informace místní obyvatelky, částečně tento 
rozvoj v obci souvisí s blízkým závodem Škoda auto v Kvasinách, kde 
nachází řada lidí práci a podnik se stále rozvíjí a s ním celé jeho okolí

Ještě jednu věc chci připomenout: kdo sleduje moje putování po 
obcích bývalého novoměstského okresu, tak si mohl všimnout, jak 
často narážíme na Jiráska, Němcovou atd., jak je krajina a lidé v ní 
pospojováni událostmi a činnostmi.

V Bílém Újezdě mají pěknou školu se sportovním zázemím, nad 
obecním úřadem je „volnočasová lokalita“. V navštívených obcích se 
potkává stará zástavba (roubenky) s novou výstavbou. V Mastech na 
mě dýchla trochu zachovalá „starobylost“ vesnice. Překvapila mě ve-
likost lomu na kámen spadajícího pod Masty. Naproti tomu Roudné 
jsou spíše roztroušená stavení po loukách. Přes Roudné prochází pří-
stupová cesta do toho kamenolomu a tak si tam docela užijí silnou 
nákladní dopravu, která ústí na hlavní silnici v Bílém Újezdu vedle 
motorestu. Na kopci nad Bílým Újezdem se nachází objekty země-
dělského podniku, na pastvinách jsem viděl stáda krásného hovězího 
dobytka. Více viz fotografie.

Jindřich Buchal.

Mastecký mlýn koupili r. 1815 od Františka Erbena za 11 600 zl. manželé 
František a Marie Toberných, kteří se sem s malým synkem přistěhovali 
z Kunštátu. Syn Antonín vyrostl ve vzdělaného mladého muže, který se v r.  841, 
když mu bylo 29 let, oženil se šestadvacetiletou Marií Ludrovou (*1815) 
z  ratibořického mlýna. Tehdy byli mlynáři svobodnými pány (a  většinou 
i bohatými) a snažili se ženit s mlynářskými dcerami. Marie Toberná, roz. 
Ludrová, byla onou Mančinkou ze Mlýna, kterou zvěčnila Božena Němcová 
ve své „Babičce“. Marie byla o 5 let starší než Božena Němcová. Obě se sblížily 
a jejich sblížení přešlo v důvěrné přátelství. Je pravděpodobné, že zde svoji 
kamarádku B. Němcová navštívila při zmiňované návštěvě strýce Kašpara 
v rodišti své babičky.

Roku 1846 se narodil Toberným syn Antonín, který se stal lékařem 
c.k. námořnictva a zůstal svobodný. O sedm let mladší Čeněk (Vincenc) byl 
gymnazijním profesorem a měl rodinu.

Mlynářka Toberná nebyla v manželství příliš šťastná, což ji dovedlo 
až k sebevraždě oběšením. Její smrt však byla následně zinscenována jako 
nešťastná náhoda. Oficiálně se uvádělo, že pětapadesátiletá mlynářka Marie 
Toberná byla dne 22. ledna 1871 nalezena mrtvá pod mlynářským kolem.

Hrob Mančinky Její muž podlehl v dvaasedmdesáti letech mrtvici. Oba 
byli pochováni na újezdeckém hřbitově do rodinného hrobu. Po prodeji 
původního dvojhrobu byly jejich ostatky přeneseny do vedlejšího dětského 
hrobu, nad který nechali jejich synové v Praze zhotovit štíhlý obelisk z bílého 
kararského mramoru (se jmény rodičů a datem jejich úmrtí). V druhé polovině 
20. století byl zanedbaný hrob opatřen obložením a tabulkou s nápisem „Hrob 
Mančinky“. Později byl tento nápis vytesán do mramorového pomníku. Pietně 
udržovaný hrob je hojně navštěvován.

Z jiného zdroje:
Na hřbitově v Bílém Újezdě nedaleko Solnice je pochována Marie 

Toberná z Mastů, kterou rovněž nezapomenutelným způsobem zpodobnila 
Božena Němcová ve své Babičce, a to v literární postavě Mančinky. Narodila se 
7. května 1815 „jako Marie Anna, manželská dcera Antonína Rudra, mlynáře 
z Ratibořic číslo 9, a matky Josefy, dcery po zemřelém Janu Vaněčkovi ze 
Sněžného“. Znala velice dobře všechny sourozence Barunčiny, pamatovala 
si i  slavnou svatbu Boženy Panklové, zakončenou jiřinkovým plesem. V té 
době jí bylo 22 let. V roce 1837 byla pod vantroky mlýnského kola nalezena 
mrtvola neznámého muže. A právě na tuto hrůznou událost nezapomněla 
mladá dívka do konce svého života.

Mančinka, důvěrná kamarádka Barunky Panklové a Kristly Celbové, která 
je v Babičce opředena řadou milostných příběhů, se neprovdala za chudého, 
i když hodného mládka. Jejím osudově vyvoleným se naopak stal bohatý 
mlynář z Mastů Antonín Toberný, jinak vzdělaný a rozhodně i  pokrokově 
smýšlející Čech. Mastecký mlýn odkoupili jeho rodiče František a Marie 
Toberní dne 20. března roku 1815 za značně vysoký obnos 11.600 zlatých.

Svatební obřad Antonína Toberného s Marií Rudrovou se uskutečnil 
3.  listopadu 1841. Matrika oddaných osady Ratibořice obsahuje záznam, 
podle něhož „Antonín Toberný, mlynář z Mastů, vlastní syn po nebožtíku 
Františku Toberným, mlynáři z Dolní Vesnice, z manželky Marie, rozené 
Prauzové, stár 29 roků, bere si za manželku Marii, vlastní dceru Antonína 
Rudra, mlynáře z Ratibořic čp. 9, z manželky Josefy, rozené Vaněčkové, dceři 
kupce ze Sněžného, starou 26 roků“.

Mančinka, známá dobrodinka vesnického obyvatelstva v Mastech 
a okolí, byla milována upřímně všemi, kdo ji znali. Manželům Toberným se 
narodili dva synové: Antonín (*1846) - později vojenský lékař u rakouského 
námořnictva a Čeněk (*1853) - gymnaziální profesor. Časem však došlo 
k  hlubokému manželskému rozvratu a vyrojilo se okamžitě i několik čistě 
spekulativních úvah, snažících se osvětlit nejasné příčiny náhlého skonu 
Marie Toberné.

Podle jedné z nich mlynářka Toberná navštívila údajně večer 21.  ledna 
1871 rodinu Felcmanovu a stěžovala si, že „je v manželství nešťastná“. 
Následujícího dne byla již mrtvá. Matrika zemřelých v Bílém Újezdě tvrdí, že 

JAK TO BYLO S MANČINKOU? Marie Rudrová z Ratibořic zemřela dne 22. ledna 1871 utopením (s dovětkem 
„náhodou“). Pochována byla 25. ledna 1871 v Bílém Újezdě. Podle ústního 
podání však „zemřela pádem do vantrok a mlýnské kolo ji utlouklo“.

Kristina Celbová - Nemastová navštívila několikrát v Mastech Marii 
Tobernou, svoji dávnou přítelkyni, a bývala od ní pro svou nuznou rodinu vždy 
hojně obdarována. Ve své vzpomínce mimo jiné uvedla, že se prý „mlynářka 
roznemohla na horkou a v tmavé noci blouzníc, nestřežena utekla ze svého 
lože do mlýnice, kde spadla mezi vodní kolo. Z vody ji vytáhli mrtvou......“

Jiná verze zase upozorňuje, že „se prý neutopila, ale že se naopak oběsila“. 
Překvapivé a svým způsobem i věrohodné svědectví podal až po letech jistý 
Alois Hartman: „Já jsem mlynářský a byl jsem stárkem ve mlýně v Mastech 
u Toberného, když se jeho žena oběsila. Našli jsme ji, odřízli a potom jsme 
ji s Toberným sešoupli se schůdků do vantroků, aby se zdálo, že se utopila 
náhodou a aby měla katolický pohřeb. Však jí potom v rakvi dali šátek kolem 
krku, aby jí nebylo vidět rýhu po šňůře.....“

Po smrti Mančinky se Antonín Toberný znovu oženil a žil ještě 13 let. 
Oba jsou pohřbeni v Bílém Újezdě a jejich hrob je označený náhrobkem 
z bílého kararského mramoru.
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Pěkná škola v Bílém Újezdě.

Bývalý Toberných mlýn v Mastech - zde žila a zřejmě tragicky zemřela Mančinka z Babičky Boženy Němcové.

Obecní úřad a další služby v Bílém Újezdě.

Tihle kluci (nebo holky?) se zřejmě dopoledne v Hrošce nudí. Proto se ochotně nechali(y) vyfotit.

FOTA Z OBCÍ BÍLÝ ÚJEZD, HROŠKA, MASTY, ROUDNÉ
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OBEC BÍLÝ ŮJEZD



Novoměstský kurýrzáří 2016

9



Novoměstský kurýr září 2016

10



Novoměstský kurýrzáří 2016

11



Novoměstský kurýr září 2016

12

Obec Hroška - pohled ze severu.OBEC HROŠKA
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OSTROV



Novoměstský kurýrzáří 2016

15

Známý kamenolom Masty.

OBEC MASTY

Náves v Mastech.
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OVČÍN
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OSADA ROUDNÉ

OSADA POLOM
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POHLEDY Z MĚSTA

Sepský most finišuje, už chybí jen drobnosti. Stihne se to do konce září? To by bylo zkrácení o měsíc proti původnímu 
předpokladu. Tato fotografie vznikla 19. září.

Tato fotografie je z 26. září - vidíte, na mostě se pracuje naplno, zábradlí je skoro hotové - dopadne to zkrácení termínu?

Oprava ulic 28. října a Rašínova se zdárně rozběhla.
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OD KLADSKÉHO POMEZÍ
Články z doby mezi válkami.

Uprchlík.
Z osudů našeho lidu za bouřlivých dob.
Bylo příjemné jarní jitro. Stál jsem u hřbitovní zdi václavické-

ho kostelíčka, kde jsem jako mladý učitel provodovský každé ne-
děle konal službu varhaníka. Obloha byla jasná, nikde ani mráčku, 
prohřátý vzduch se chvěl nad poli, v dálce jásavě zpíval skřivánek. 
Bylo viděti daleko do kraje. Skalice a Jaroměř ležely jako na dlaní, 
na obzoru rýsovaly se hradecké věže, Kunětická hora a za ní, za 
Chrudimí, Železné hory. Nasytiv se pohledu, jal jsem se prohlí-
žeti hřbitovní zed i kostel, jak je nedávná válka rakousko-pruská 
(1866) byla poškodila. „To já viděl tuto věž bez střechy“, ozval se 
za mnou hlas staršího, ale statného venkovana. „To mi bylo asi 
8 let, když se strhla taková vichřice, že urvala střechu s věže toho-
to kostela a kusy z ní odnesla přes lesy až do Bražce. Střecha byla 
tenkrát tak špičatá, jako v Krčíně. Provodovskou školu to tenkrát 
rozkrou- tilo a museli ji rozbourat a dřevěný panský ovčín to zbo-
řilo. Nebylo jediné střechy bez úrazu.“ Byl ze Šonova a jmenoval 
se Lichý. Usedli jsme na blízkou mez a stařík vypravoval.

„Mám támhle v Šonově na Malé straně barák a kousek pole 
a dělám také za stavem, ale rod náš vlastně není zdejší, Po-
cházíme z Kladska, co ted patří k Prusku, ze Stroužného, jsou 
tam dosud Češi, jako v Jakubovicích, na Bukovině i jinde. Tam 
narodil se můj děd František, v první chaloupce u lesa. Zastavil 
jsem se tam jednou, když jsem šel do Vambeřic, ale ta stará 
chaloupka tam již není, na jejím místě stojí nová, zděná.

„A jak jste se dostali do Čech?“
„To je dlouhé vypravování a dlouho by trvalo, kdybych vám 

měl všechno povědět. Slyšel jsem to od svého otce, ten to lépe 
pamatoval. On ten náš rod je tuhý; dědovi bylo kolem osm-
desáti, když zemřel, protože říkal, že to bylo prý po té první 
prajské vojně, kdy se narodil, a nikdo nesměl do Čech, Slezsko 
s Kladskem bylo už pruským. Otec mého děda pracoval po léta 
o dříví v panském lese a když František odrostl, pomáhal otci; 
byl na svůj věk silný, těžkou prací otužilý a vysoké postavy. Co 
jsem ho znal, již se hodně krčil, ale nikdy nezakašlal. Babičku 
jsem neznal, zemřela, když mně byla dvě léta.“

„Měli jsme, tak vypravoval můj děd, tenkráte krále Bedři-
cha, ten vedl stále válku a protože vojáků ubývalo, sháněl nové 

vojsko, koho kde silného a hodně vysoké postavy jeho náhončí 
našli, i v Čechách, toho i násilím odvedli; proto se každý hle-
děl ukrýti aneb utekl z vojny. Běda tomu, koho chytili, byl bez 
okolků oběšen. I ten, kdo se polapeného nějak zastával nebo 
mu pomáhal, byl trestán“.

„Pak se pamatuji“, pokračoval,
„jak děd vypravoval, že ho jednoho dne panský dráb s dvě-

ma vojáky doma zastihli a pryč odvedli do pevnosti Kladska. 
Stal se granátníkem, ale stále myslil na to, jak by utekl, aby ne-
musil sloužiti nenáviděnému králi pruskému. Chytili tenkráte 
uprchlíka, byl z Březové, a oběsili ho tam v příkopě hradeb-
ním. Ani to však děda neodstrašilo, zkrátka uprchl a dostal se 
za tři dny přes sedloňovské hory a lesy do Čech. Měl vyhráno. 
Vypravoval o hladu a svízelích cesty, až se skoro v hadrech ocitl 
tady v Šonově u Líbalů, co jsou ted Uždilovi. Tam se tomu ob-
jevení pruského vojáka a k tomu Čecha pranic nedivili, vždyť 
tu byl již ve dvoře Jakl a v Provodově u Zemanů také Knap, oba 
ze Slezska, kteří také prchli, ale již dříve. František Lichý, můj 
děd, zůstal pak u Líbalů za čeledína. On ten Líbal prý byl stále 
churav a František Lichý se mu dobře hodil, naučil se všem pra-
cím domácím i polním, jezdil na panskou robotu, jako svážeti 
dříví do panského dřevníka. Obyčejně konali robotu podob-
nou sousedé Škoda a Rousek, Truněček i Franěk naproti. Na 
podzim odváželi ryby vylovené v rybníku Rozkoši a Luštinci 
do sádek. Toužil po tom, aby mohl rodičům dáti zprávu o sobě, 
ale na náštěvu nebylo pomyšlení. Tu prý přišel nějaký pašerák 
Burdych tady ze Lhoty a ten slíbil, že vzkaz vyřídí.“

„Když byl děd můj František ve službě u Líbalů rok, tedy 
1775, stalo se pozdvižení sedláků na Broumovsku a Náchod-
sku a myslilo se, že se sem převalí, ale nestalo se. Pak byla ro-
bota snížena a kdo chtěl, mohl robotu spláceti; tu již děd můj 
na robotu nejezdil“.

„Všichni jsme plakali, když děd můj, sedě u kamen, hla-
sem tichým vypravoval o smrti a pohřbu otce svého. — Až to 
dopovím, nebudu vás už zdržovati, aby vás domácí nehledali“.

„Bylo to již ku konci druhého roku a po žni, když jednou v so-
botu přišel posel ze Stroužného se zprávou, že otec dědův zabit 
byl padající jedlí a že matka neví, zdali František může přijíti na 
pohřeb v pondělí, když ještě stále pídí se po něm a poptávají.“

Tu již dědeček ustal, sklopil hlavu šedivou, bylo ticho vů-
kol. Co teď mluvil, jsou skoro jeho slova. „Šel jsem na pohřeb, 

— jak a kudy, to již nevím, ocitnul jsem se na Benešově hoře 
za Ždárky, odkud mohlo být vidět můj domov, ale nebylo, jen 
několik chalup; naše chalupa je za lesem. Několik lidí přešlo, 
pak ozval se náš zvonek. To vynášejí tatíčka na poslední pout. 
Zalomil jsem rukama a šel jsem s průvodem, to jest za horou. 
Šel jsem známou stezkou, bych nikoho nepotkal, až jsem se 
zastavil na Brném u Špačkovy známé stodoly, neboť již zvonili 
v Čermné na hřbitově. Zvony umlkly. Tu klekl jsem jako na 
kraji hrobu otcova. Zdali jsem se modlil, to již nevím, jen hrst 
hlíny sypal jsem jako do hrobu. Vstal jsem; svět se za mnou 
zavřel.“

Lichý na chvíli umlkl, byl patrně dojat.
„Když jsem se vracel z pohřbu svého otce“, pokračoval 

po chvilce, „trefil jsem hospodáře Líbala, sedícího a opře-
ného o hrušku »kuželku« tam u »Hájku«. Čekal prý tu mne, 
politoval mne a řekl:

My evangelíci jsme tak roztroušení po okolí, nemáme ani 
vlastního hřbitova, proto chci tady na tom paloučku pořídit 
hřbitov a ležet pak na vlastním gruntě, koly na plot mám 
a ty bys mi pak pomohl.“ Slíbil jsem; pak jsme šli domů. 
Cestou jsem si stěžoval, že matka má je teď opuštěna a že 
bych ji měl rád u sebe jako Knap v Provodově, který také 
z Kladska utekl a tady se uchytil, že máme uspořený nějaký 
groš a kdyby mi hospodář nějakým dřívím vypomohl, co 
má na dvoře na stavbu chalupy, a když páni prodávají živ-
nost macháčovskou na díly, že bych si koupil kus pole. Lí-
bal to slíbil, bál se jen, abych ho churavého neopustil. Měli 
jsme tenkrát v Šonově dva rychtáře, jeden pro část novo-
městskou, druhý pro náchodskou a tento mi již dříve slíbil, 
že tu koupi u pánů obstará, ale že bude pak 16 dnů roboty.

Doma čekal už otlukač, že máme ráno na robotu, bude se 
vozit dříví z Pekla do panského dřevníka, že Škoda vedle, Rou-
sek a Truneček také pojedou. Za krátko počalo se stavěti, sou-
sedé pomohli a do zimy byl jsem ve svém, byla svatba má s Ba- 
ruškou Hejnovou a matička má ze Stroužného také tady. Byl 
jsem stále u Líbalů, má žena a matka obstarávaly pole aneb šla 
některá ke dvoru na robotu. Tak ubíhala léta v samé práci, ale 
šlo to, byli jsme spokojeni, jen když jsem měl matičku u sebe.

Tu pojednou se začalo mluvíti o nové vojně, zdá se mí, že to 
bylo r. 1778 a zase to byl ten hrabivý pruský král Bedřich, který 
použil nějakých zápletek císařovny Marie Terezie tam v Bavo-
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řích, aby cosi ulovil, prý se mu tuze líbil tenhle hradecký kraj.
Když pak vojsko císařské rozložilo se od Bohuslavic přes 

Jaroměř a za řekami, přišla i zpráva, že Prusové jsou kol Levína 
v Kladsku a tu už lid pomýšlel na záchranu. Také se povídalo, 
že z toho nic nebude.

Bylo to přede žní, tu šel jsem jak obyčejně v neděli do Ná-
choda, abych se sešel s někým známým ze Stroužného. S Bran-
ky bylo viděti naše husary táhnouti ke Skalici. Nesešel jsem se 
v Náchodě s nikým, což mi bylo podivným. Zašel jsem tedy do 
kostela na »velkou«.

Nebylo ještě po kázání, tu vám povstane hluk, křik a hluč-
ná hudba, vše hrne se z kostela; to už Prusové byli tu tak zne-
nadání. Zmatek nad zmatek. Bylo hlučno v Náchodě, ale také 
smutno až běda! Prusové táhli dál a dále, lid pak ubíhal na vše 
strany; ani nevím, jak jsem se dostal ke stodolám a ke hřbitovu 
židovskému a pryč k Bražci, abych nepadl Pruisům do rukou 
— k Šonovu. Na Dobeníně plno vojska. Král Bedřich se ubyto-
val v chalupě u kapličky (č. 39.) na Kramolně, vojsko táhlo dál 
a dále až prý do Vlčkovic.

Co jsem sběhl s hor Unčovských dolů, tu již ženou dobytek 
přese všechno ze statků. Hospodáři museli sami vše do ležení 
dopraviti.

Jen to vidět, co se u nás dělo a zhrozili byste se.
Pláč vůkol, lidé opouštěli příbytky, odnášeli, co se dalo, vše 

uhánělo tam za řeku k Bohuslavicům, zvláště mladíci, doma 
zůstali jen starci.

U nás bylo boží dopuštění, nemohli se mne dočkati. Byl 
jsem srdnatý jen na oko, pak jsem šel k Líbalovi. Co mám 
povědět? Dobytek byl pryč, dvě telata tam zůstala, statky již 
vyrabovány, chalupy dosud ne; dvůr byl prázdný; vše uteklo 
nebo se schovalo. Na Dobeníně a dál k Vrchovinám plno voj-
ska, všudy ohně, vojsko seklo obilí na krmení, pásli koně na 
lukách; za několik dnů zmizelo vše.

Provodovský sedlák Franěk uhájil ječmen. Zapřáhl starou 
kobylu do žebřiny a přitiskl ho k zemí, by se nemohl sekati. 
Líhal jsem v kůlně na lesním stlaní, tu vám kteréhosi dne zrána 
střelba, troubení a hluk hrozný. Tam u Hájku zuřil boj; naši 
překvapili z Bohuslavic pruské ležení, sebrali tu kanóny a vrá-
tili se zpět. Vedl je brodem přes Metuj u starého hradu Krčina 
mlynář z Osička Štěpán. To byla mela, leželo tam mrtvých a ra-
něných hrozně.

Tenkráte bylo horko ve dne i v noci, nebylo vody, co zůsta-
lo na poli, uschlo.

Tu objevil se večer u našeho okna Jakl ze dvora, víte ten, co 
s Knapem sběhl od vojska pruského; utíkal a že jsme vyzrazeni 
co uprchlíci. Mnou to hrklo a jak by ne, o zradu není nouze. 
„Co položím ječmen“, řekl jsem, ale už byl pryč. Bylo smutno 
u nás, však víte, tu ženské a malý Jeník — samý nářek.

Sebral jsem kosu a do rána ječmen ležel.
Jdu za zadinku, co se děje na horách, od Václavic ještě ne-

bylo viděti nic podezřelého.
Vázali jsme. Kdosi volá od Kovářů: „Hanuši, husaři, jsou za 

dvorem“! Naši poděšeně utíkali domů, já tak jen v košili a kal-
hotách — do pole, ohlédnu se, a již ležím; padl jsem přes snop 
— přitáhl jej na sebe, byl jsem ztracen. To mně věřte, dušičku 
jsem měl jako jáhlu. Dusot kopyt, supění koní, vichr kolem . .. 
Ani nedýchám, Pak ticho!

Černí husaři sjezdili pláň, uprchlík ten tam, jako by se 
země pod ním slehla.

Nato vraceli se kolem kovárny a rybníka ke dvoru.
Tam zarazili u panské krčmy, koně uřícené uvázali u vrb. Krč-

mář Václav Kábrt přišel o všecko, co ještě měl; husaři si popřáli.
Schoulen pod snopem a zpocen, slyším opět dusot koní, až 

se vše otřásalo. Byla to naše hlídka husarská, hnala se ke dvoru 
a vidouc koně pruské, sebrala je a pryč.

Jsem skoro u konce a — zachráněn.
Ale Prusům se tentokrát nevedlo. Z neřádu lidského a do-

bytčího vylíhlo se za krátko miliony much a ty je hrozně trápi-
ly. Také vypukla nemoc „červená“, z lidí šla krev. Kostel na Do-
beníně byl pln nemocných i houštiny po lesích vůkol; skalický 
farář je zaopatřoval a ten vypravoval pak, že nalezl nemocného 
vojáka, jemuž mouchy za živa oči vyžraly.

A teď ještě něco. Svinišťanský ovčák Mertlík byl vyslán po-
dívati se, zdali možno dáti stádo do ovčína tam na výšině; ani 
na sto kroků nemohl přistoupiti pro smrad a mouchy a proto 
vrchní nařídil ovčin v době noční zapáliti.

Prusové potom v polovici srpna vytáhli ze země, byl konec 
„Přeháňky pruské“.

Pomalu se sousedé vraceli a nalezli poušť, příbytky a stáje 
prázdné. Nebylo chleba, semene k setí, nebylo koní.

V celém Šonově byl jeden kůň ve dvoře, přivedli jej z Trut-
nova, byl chromý, tak vypravoval panský kovář Ryšavý.

U Líbalů bylo příliš smutno, ale plot u hřbitova jsme přece 
postavili; první pohřben tu Voborník z Nahořan.

Líbal dokončil své vypravování. Oba, dojati, seděli jsme 
ještě chvíli mlčky a pak, podavše si ruce, odcházeli zvolna 
k domovu.

Není nyní již hřbitova u »Hájku«, padla hruška »kůželka«; 
toliko v paměti aby obé zůstalo, jsem tuto uvedl. Rod uprchlí-
ka Lichého skončil vnukem jeho Matějem Lichým před dvacíti 
lety, zůstala dcera jeho Marie.

Statek Líbalův přešel do rukou rodiny Uždilovy na počátku 
předešlého století.

Karel Janků.

28. říjen 1918 v Opočně a v Krčíně.

Jak 28. října do Opočna došla zvěst, odělo se město 
ve sváteční háv. Prapory národních barev vlály téměř na 
každém domě. 29. října snímány byly s budov státních 
úřadů znaky bývalé státní příslušnosti. Odpoledne konal 
se městem slavnostní průvod. K lidu řečnil městský rad-
ní p. Bohuslav Malec. Průvod ubíral se z Velkého náměstí 
za zpěvu, hudby a všeobecného nadšení Podzámčím až na 
nádraží.

V Krčíně tohoto dne shromáždilo se téměř veškeré občan-
stvo místní, Sokol a učitelstvo na seřadišti na silnici u továrny 
p. F. Přibyla a odtud vyšlo po 3 hod. odpol. v průvodu s  hud-
bou. U radnice v Krčíně se zastavili. S radničního balkonu 
přečetl I. radní p. J. Trůneček »Provolání Národního výboru« 
a »První zákon čsl.«

Nato ubíral se průvod k Nov. Městu. U »Rychty« čekalo již 
všecko úřednictvo státní, representanti obce, Sokol a davy lidu. 
Po seřazení hrnul se průvod k náměstí, kde stanul před zříze-
nou tribunou pro řečníka, která byla ozdobena lampiony. Před 
zámkem byly vypalovány rakety. Zpěv. Spolek zapěl »Bývali 
Čechové« a »Kde domov můj«, načež slavnostní řeč o národ-
ním osvobození a vzniku čsl. státu pronesl p. Dr. Jos. Čížek, 
starosta z Náchoda. Vlastenecká řeč setkala se se souhlasem 
asi 5.000 posluchačů, kteří bouřlivým potleskem řečníkovi dě-
kovali. Po zapění »Hej, Slované« a provolání slávy Masaryko-
vi a  Wílsonovi nastal rozchod. Zmizely odznaky tvrdé moci 
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státní, dvouhlavé orly, černožluté prapory a obrazy Habsburků 
navždy z našich siní a domů.

K. Michl.

O velké zimě r. 1929.

Ať už o té letošní zimě mluví lidé jakkoliv, v tom se shodu-
jeme všichni, že to, co jsme prožili v únoru, byla hotová »sibe-
rie«, jaké neznají ani pamětníci nejstarší. A jak by mohli pa-
matovat, když meteorologický ústav v Praze dokázal, že takové 
zimy nebylo již přeis 150 let a že naše letošní únorové mrazy 
nezůstaly nikterak za mrazy, jaké má Moskva nebo nejsever-
nější Evropa (Haparanda) obvykle v lednu.

Sněhu letos napadlo místy přes metr. Ztratila se v něm 
políčka, louky i lesy, zapadly v něm vesničky. Ozimy a jete-
liny byly tedy dobře přikryty sněhem, není tedy obavy, že 
by jim mrazy ublížily, nevyhnijí-li pod spoustami sněhu, 
nebo neudusíli jich později vrstva ledu (ledovice) z roztá-
tého sněhu.

Často zuřivé vichřice smetaly sníh s plání do údolí a na 
místa v závětří, kde kupily se nevídané závěje. Místy zavály 
se v nich cesty, silnice i s alejemi, takže na km cesty byly ne-
sjízdné. Tak v Deštné u domku nedaleko hostince p. Michla 
vyrostla za vichřice závěj 8 m vysoká, jíž slézali jeho obyva-
telé po schodech, vysekaných do sněhu. U některých hospo-
dářských stavení mlátili žentourem a koně v něm zapražení 
neviditelní pojížděli dokola v bazénu sněhovém 6—7 m hlu-
bokém, Na Plasnicích byly místy závěje vysoké až po hřeben 
chalup, takže mládež mohla v letošní zimě na sáňkách a ly-
žích jezditi po střeše hezky až od komína. Závěje zvýši korun 
stromových nebyly na horách žádnou vzácností.

Na sta dělníků a dělnic bylo zaměstnáno prohazováním sil-
nic. Co za dne proházeli, v noci již vichřice zametla a tak dru-
hého dne začínalo se znovu, aby se to opakovalo příštího dne. 
Na nejednom místě museli si prohazovači raziti cestu pravými 
sněhovými úvozy hlubokými 2—4 m. U takových úvozů na-
psal kterýs čtverák z chudé obce na tabulku: Tu leží zaházena 
obecní pokladna (t. j. výdaje obecní pohltil sníh).

Provoz na silnicích v době sněhových vánic uvázl docela. 
Auta jako by byla zmizela se světa, nebylo po nich vidu ani sle-

chu. Nemohla se odvážiti do světa, když se závějemi nemohly 
prodrati ani sáně. V některých místech na silnicích v horách, 
kde pro závěje a výšku proházených a zavátých cest nebylo lze 
jezdit, razily sáním sedláci cestu přes pole v místech, kde prud-
ký vichr smetl většinu sněhu. Autobusové spojení s horami 
bylo přerušeno a pošta se po několik dní nedoručovala. Nej-
hůře bylo ve dnech 26.—28. února, kdy prudká vichřice zuřila 
nepřetržitě po dva dny a na horách úplně znemožnila všecko 
spojení mezi obcemi. Kdo nemusí!, hlavy ze dveří nevystrčil. 
Koho okolnosti přinutily, brouzdal se mnohdy po pás sněhem, 
nemilosrdně bičován mrazivým severákem.

K této sněhové spoustě přidružily se ještě kruté mrazy. Nej-
větší z nich byly 3. a 11. února, kdy teploměr klesl na — 32°C 
—  34°C. Teploměry při nižších teplotách selhávaly, dokon-
ce v nich i mrzla rtuť (Budějovice hlásily — 43°C, Broumov 
12. února — 40°C, Hradec Králové — 34°C, Náchod — 32°C.) 
Vlna mrazová zasáhla i Anglii, jižní Evropu a dne 19. února 
hlásí ČTK z Kahýry, že oasa Siva, 550 jz. od Kahýry v Libyjské 
poušti je pokryta ledem.

Naše řeky a rybníky pokryly se ledem až 80 cm silným. 
Stromy i velmi staré (platan u všeobecné praž. nemocnice 4 m 
v objemu) popraskaly až do středu po celé délce kmene.

Obloha v noci byla jasná, severní vítr řezal do kostí a pod 
jeho mrazivým dechem promrzávaly i silné zdi. Vodovody 
v domech i v chlévích zamrzaly, trkače popraskaly, brambory 
i ve sklepích pomrzly, ovšem i zbytek zimního ovoce. Zchro-
mlo množství vepřů a museli býti předčasně zabíjeni. Nema-
lou pohromu vzala i včelstva. Zahynulo mnoho polní i lesní 
zvěře. U Jípky žíznivý paroháč stoupl si na okraj nezamrzlé 
tůně vodní, smekl se a než lidé přispěchali mu na pomoc, na-
šli jej již utopeného. V oboře Týništi u Hradce Králové zmrz-
lo přes noc 11 daňků; ráno je hajní nalezli zmrzlé v houfu 
a k sobě stulené.

Velké škody způsobily letošní mrazy na ovocných stro-
mech a v lesích. Stromy s řidší dřevinou (třešně) mrazy potr-
haly. V lesích je mnoho polomů, zvláště v Krkonoších. Dělníci 
pro třeskuté mrazy v lese nevydrželi. Dřevo tak promrzlo, že 
zuby pil se při řezání vylámaly. Zajíci vkrádali se do stodol, ke 
dvorům, bažanti sedali lidem na střechy, div se jim nechtělo 
za slepicemi do kurníku; koroptve zobaly s drůbeží. Za obča-
nem, vracejícím se z panských lesů do Vel. Svatoňovic, klusala 

vyhladovělá srnka jako ochočený psík pěkně až do vsi a nic 
neměla proti tomu, když ji zavřeli do chléva, kde se jí dostalo 
teplého útulku i lepší potravy. V Tmavém dole ve Svatoňovi-
cích zamrzla i šachta. Silný ledový obal usadil se na lana a za-
řízení těžné klece a vydřevnění šachty zledovatělo tak, že těžná 
klec mohla jen stěží procházeti. I mezi nejstaršími horníky 
není toho pamětníka.

Zlé bylo, že tu i tam v nejtužší zimě počal se jevili nedo-
statek paliva. Sklady uhlí byly vyprodány, vlaková doprava 
pro kruté mrazy a spoustu sněhu na tratích uvázla, takže se 
přechodně nestačilo dovážeti tolik uhlí, kolik ho bylo třeba 
a  jezditi pro dříví do lesa bylo naprosto nemožno. Nemenší 
nesnází byl i nedostatek vody. Studně »vymrzly« a hospodáři 
pro domácí potřebu musili vodu voziti z dalekého okolí, leč 
místo vody přiváželi domů už jenom led.

Se »sibiřskou« zimou v Orlických horách vyrojily se i pověsti 
o vlcích,, kteří prý dostali se až do našich lesů a našli se lidé, kte-
ří tvrdili, že je viděli. Pověsti ty objeví se vždy, kdykoliv nastane 
krutá zima.

Původ jejich záleží asi v tom, že leckde psi »vlčáci« po své 
přirozenosti vydali se skutečně pospolitě na lov zvěři, která 
unavena a vysílena jim podléhala. Byli tedy ovčáčtí psi mnoh-
de zastiženi, kterak rvou srnku a pak mylně zaměněni za vlky.

Rolníci i chalupníci báli se velmi o svůj drobný dobyteček. 
Leckde zavedli si kozy i do stavení, nebo natahovali jim na 
nohy staré punčochy (kujóny) a oblékali a zapínali je do kabátu 
— takže vypadaly jako kozy z pohádky. K tomu jim několikrát 
za den donášeli do stlaní rozpálené cihly. Slepice začínaly no-
siti až v březnu; vajíčko ve městě za 2 Kč bylo hledáno, protože 
se selky pro nečas do města neodvažovaly.

Byla to zima, o jaké čítali jsme dotud jen v pohádkách: ptáci 
padali z povětří, ryby zamrzly ve vodách, mrzlo, jen se jiskřilo. 
A ti broučci pod jalovcem, zdali pak oni to vydrží? Vydrželi... 

Ale, děti, nezapomeňte, že právě v té veliké zimě (31. ledna 
1929) zesnul spisovatel »Broučků«, smrtí tichou a odevzda-
nou, jakou vylíčil svým broučkům „Pod jalovcem“. Jméno jeho 
nebylo nikdy v titule krásné knihy »Broučci«. Byl jím pražský 
evangelický farář Jan Karafiát, rodák jimramovský.

Až se pod sněhem objeví první chudobičky, ty bílé i ty 
s okrajem krvavým, budou patřiti v našich vzpomínkách jemu.

J. Beran:
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ŽERTOVNÉ OBRÁZKY

VTIPY NA ZÁVĚR

AKTUALITA

Do řeznictví vběhne pes, ukradne několik buřtů a uteče. Rozčilený 
řezník však psa pozná. Je to pes jednoho ze stálých zákazníků - místní-
ho právníka. Odpoledne zajde řezník k právníkovi a zeptá se jej: 

„Když mi vběhne do řeznictví pes a ukradne svazek špekáčků, 
mám nárok na finanční náhradu od majitele psa?“ 

„Ano, samozřejmě,“ odpoví právník. 
„V tom případě mi dlužíte 120 korun,“ říká řezník, „to totiž byl 

váš pes.“ Právník si povzdechne, vytáhne šekovou knížku a napíše šek 
na 120 korun. Když je řezník na odchodu, právník jej zadrží: „Ještě 
moment! Tady máte účet na 500 korun za konzultaci!“

Odsouzený namítá: „Já přece nemohu odsedět třicet let. Vždyť je 
mi pětašedesát!“

„To nevadí“, uklidňuje ho soudce, „uděláte co budete moct!“

Soudce k obžalovanému: „Chcete uvést nějaké polehčující okol-
nosti?“ 

„Ano, chtěl bych říct, že už jsem byl třikrát trestaný a vůbec to 
nepomohlo!“

V soudním procesu provádí vrahův obhájce křížový výslech pa-
tologa:

?Než jste podepsal úmrtní list, zkontroloval jste puls?? ?Ne.? ?Po-
slechl jste si, zda mu tluče srdce?? ?Ne.? ?Provedl jste zkoušku dechu?? 
?Ne.? ?Takže, když jste podepsal úmrtní list, nebyl jste si jistý, zda je 
ten člověk mrtvý, že?? ?No, řeknu to takhle: Mozek toho chlapa jsem 
měl v piksle na stole. Ale je možné, že běhá někde venku a věnuje se 
právu.?

,Řekněte,“ptá se soudce obžalovaného kapesního zloděje, ,,vy jste 
si neuvědomil,že jde o cizí peníze?“ ,,Ne. Byli mi tak povědomé...“

V jednom malém městě povolal právník k soudu jako svědka jednu 
starou paní. Po poučení se jí ptá: „Paní Čermáková, znáte mne?“ „Ale 
ano, samozřejmě. Znám vás od plenek. A abych pravdu řekla, jste pro 
mne velikým zklamáním. Lžete, zahýbáte své ženě, manipulujete lidmi, 
pomlouváte je. Myslíte si, že jste velké zvíře, a přitom jste tak pitomý, že 
vám nedojde, že z vás nikdy nebude nic než mizerný maloměstský práv-
ník.“ Právník vytřeštil oči. Když se vzpamatoval z prvního šoku, rychle 
se ptá: „Paní Čermáková, znáte právníka žalovaného?“ „Ano, znám pana 
Vorlíčka ještě z doby, kdy neuměl chodit. Občas jsem ho jeho rodičům 
hlídala. A i v něm jsem se zklamala. Je to lenoch, udavač a piják. Nedo-
káže s nikým slušně vycházet a jeho právnické znalosti jsou tak mizerné, 
že bez uplácení ještě nikdy nic nedokázal.“ V tu chvíli soudce zabušil kla-
dívkem a vyžádal si ticho v soudní síni. Zavolal si oba právníky k sobě 
a povídá jim tiše: „Pánové, jestli se jeden z vás zeptá té paní, jestli zná mě, 
dám vás okamžitě zavřít pro pohrdání soudem!“

Soudce říká obžalovanému:
Vy jste Karpíškovi řekl, že je idiot. Vyslovte nad tím svoji lítost.
Slavný soude ! Velmi lituji, že Karpíšek je idiot !

Pan Wilson byl předsedou místní charity, která ještě nikdy neob-
držela dar od nejbohatšího právníka ve městě. Pan Wilson se pokusil 
obměkčit právníka po telefonu:

„Pane doktore, podle našich informaci jste jen minulý rok dosáhl 
zisku 600,000 dolaru, a přesto jste nevěnoval ani cent na charitativní 
činnost.“

Právník povídá:
„Víte vy člověče, že moje matka umírá na těžkou nemoc, a účty za 

nemocniční péči několikrát převyšují její roční příjmy? Víte, že můj 
bratr, válečný veterán, je na vozíčku a slepý? Víte, že moje sestra přišla 
při nehodě o manžela a zůstala sama se třemi dětmi?“

„Ne, to jsem opravdu nevěděl.“
„No vidíte. A nikomu z nich žádné peníze nedávám, tak proč 

bych proboha měl dávat vám?“

Tak takhle si představuji úspěšnou výstavbu. Objekt vietnamského podnikatele 
je pod střechou. A jako by tam patřil odedávna. Výborně.



Bílý Újezd ze silnice na Hrošku.   Foto J.B.



Známý motorest u známé věže se zaseknutou sekyrkou v Bílém Újezdě u velmi frekventované silnice I/14  Foto: J.B.


