Milí čtenáři!
Seniorklub Bouzov měl letos pestrý závěr „školního roku“. Paní vedoucí Mgr. Ludmila
Hyjánková připravila všehochuť – nám se to líbilo a moc jí děkujeme.
Sešli jsme se na párty u známých ve Hvozdečku. Vzplál oheň a buřtíky dostávaly tu správnou
barvu a vůni, doušky vína chladily hrdla a ke kávičce jsme křoupali „tyčinky paní Holubové“.
Další týden mladší a starší žáci ZŠ Bouzov zahráli v radničním sále dvě divadelní představení,
která se nám líbila. „Herci“ byli spontánní a dík patří paní učitelce Mgr. Ladě Machalové.
Vyvrcholením byl celodenní výlet 26. června směr Nové Město nad Metují a Ratibořice.
Přijíždí přepychový autobus, šikovný řidič a v počtu 52 v 6.00 startujeme.
Zámek v Novém Městě nad Metují byl původně gotický hrad, v 16. stol. přestavěný
renesančně, o sto let později pak raně barokně. Poslední úpravy provedl architekt Dušan
Jurkovič, který chátrající historické budovy přeměnil na representační sídlo, technicky ho vybavil
a modernizoval. Bratři Bartoňové, majitelé rodinné textilní firmy v Náchodě, zámek v r. 1908
zakoupili. Potomek Josef Marian (1942) v 90. letech 20. stol. na základě restitučních nároků
převzal zámek od státu. Žije zde v soukromém bytě. Budoucí majitel je Josef Michael (1970).
S průvodkyní procházíme velký okruh. Interiéry různých slohů – krása, elegance, květinová
výzdoba a končíme ve věži Máselnice. Individuálně stoupáme po 148 schodech na krytý ochoz
(25 m) s rozhledem do širokého okolí – město, Krkonoše, Orlické hory, Rozkoš, Česká Skalice.
Zámeckou zahradou procházíme na parkoviště. Dřevěný krytý most vede k vodotrysku barokní
kašny. Zajímavé jsou kamenné postavičky „Kabinetu trpaslíků“ vytvořené v dílně M.B. Brauna.
Obědváme v různých restauracích: U Broučka, U Paďourů, restaurace Čtrnáctka a j. Nikdo
nezabloudil a za necelou hodinku jsme v Ratibořicích.
V romantické krajině v údolí řeky Úpy je Babiččino údolí. Božena Němcová zde prožila dětství.
Vzpomínkou je spisovatelčino nejznámější dílo, román Babička. Přicházíme k zámku se
skleníkem a parkem, krásnými keři a staletými stromy. Prohlédli jsme Rudrův mlýn, v blízkosti je
i vodní mandl. Míjíme sousoší Babičky s vnoučaty a ještě kousek cesty nás dělí od Starého
bělidla a Viktorčina splavu. Rozhýbali jsme své kostřičky a spěcháme na prohlídku zámku
Ratibořice.
Pro stavbu se v 18. stol. rozhodl kníže Lorenzo Piccolomini. Měl sloužit k občasným pobytům
v létě a v době honů. Později byl zámek prodán v dražbě Petru Bironovi Zaháňskému. Po jeho
smrti je dědičkou nejstarší dcera Kateřina – vévodkyně Zahaňská, známá jako „paní kněžna“
z knihy Babička. Dnes je Babiččino údolí Národní přírodní památkou. Letos je 150. výročí úmrtí
Boženy Němcové.
Počasí bylo chladnější, což nám vyhovovalo, odpoledne krajinu zalil sluneční svit a večer už
zbyly jen vzpomínky na krásu, umění a dovednost našich předků.
Věra Kopková

