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Žakš byla samostatná vesnice
kolem potoku Střela souvisle
navazující na Chudobu. Nyní
je její součást. Vznikla počát-
kem 15. století. Patřila do ho-
molského panství, potom ke
statku v Jelenově, s nímž sou-
sedí z druhé strany. 
V meziválečném období zde
žilo kolem  1650 obyvatel.
Před válkou zde byla  níže u
trati pila, poháněná parním
strojem. Vyráběl se zde i
nábytek.

Na rozhraní Žakše a Slaného
je barokní kostel sv. Kateřiny
z roku 1679 se hřbitovem (viz
další foto ve Slaném) a pár
starých dřevěných domů z 18.
a 19. století. Směrem k tržnici
byl založen nový hřbitov.
V hospodě „U 4 lip“ v Žakši
zemřel v roce 1945 po vyhoš-
tění z Náchoda za kolaboraci
s Němci poslední majitel ná-
chodského zámku Bedřich
Vilém, kníže Schaumburg-
Lippe.



Ještě před válkou vybudoval v
Žakši za železniční tratí
Christian Dierig velkou textil-
ku, kde bylo zaměstnáno
kolem 1 000 žen z širokého
okolí. Patrně již roku 1935
převzala továrnu vojenská
správa a zahájila výrobu pro
válečné potřeby.
Za války byla za tratí postave-
na pro válečné účely továrna
na kuličková ložiska
Sëgenwerk bei Rother
(bokem u dnešního tržiště).

V té době byl v Žakši  v místech za dnešním tržištěm zřízen pracovní tábor (filiálka koncentračního
tábora Gross-Rosen), ve kterém přebývalo v dřevěných barácích okolo 800 dívek zaměstnaných v
místní textilní fabrice. Současně s nimi zde byly zavřeny za ubohých podmínek také Židovky, Rusky i
Italky. Zjara roku 1945 musely denně pod dozorem chodit až do Bělovse na pilu pomáhat rovnat prkna
a trámy potřebné na stavbu provizorního železničního mostu. Od října 1945 byla v továrně Ch. Dieriga
obnovena výroba textilních tkanin.  K tomu bylo potřeba mnoho svobodných žen, které byly získává-
ny z celého Polska. Z těchto důvodů zde byla vybudována ubytovna "Meksik" pro kolik set děvčat. Ta
byla v 60. letech přebudována na ubytování rodin a turistický hotel. Pozdější „Chudobské závody prů-
myslu bavlněného“ byly v roce 1991 zlikvidovány.  V továrně byla na krátkou dobu zřízena  prodejna
nábytku, později opravna  a umyvárna aut. Soukromá firma zde provozuje truhlářství, drobné tkaní a
také vyrábí malé kovové předměty.

Obrácený pohled z druhé stra-
ny vpravo na restauraci  a
pekárnu.
Dříve v budově byl mlýn,
poháněný vodou ze Střely.

Pohled na upravené domky ve
středu obce kolem potoka
Střela. Vlevo je restaurace a
pekařství.
Před válkou zásoboval pekař
Hanuš pečivem celou
Chudobu i Slané.
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Do kopce vede cesta k býva-
lému nádraží v Žakši.
Přímo v lázních i nejbližším
okolí města pro zabezpečení
klidu pacientům  nesměly být
ani továrny.

Nad nádražím je novější  zás-
tavba domů pro pracovníky
bývalé textilky.

Nádraží bylo postaveno v
roce 1905 společně s želez-
niční tratí z Kladska až do
Slaného. Sloužilo především
pro dopravu pacientů do
vyhlášených chudobských
lázní. Soudobé taxi -  kočáry
čekaly u nádraží na cestující.

Nostalgický pohled na opuš-
těné koleje. 
V květnu roku 1945 zde stál
muniční vlak, který běloveští
nadšenci odvezli na pomoc
povstání až do Náchoda.

Pohled na vnitřní část dnes
již opuštěného nádraží.
Těžiště dopravy bylo od roku
2010 přeneseno na autobuso-
vé linky.
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Ukázka německé bankovky,
platné na pruském území až
do roku 1945.

Ukázka prozatímní měny z
konce války.

Po válce v období květen až
srpen 1945 byly na území
Českého koutku platné tři
měny. Německé marky, ruské
ruble i polské zloty. Potíž byla
v tom, že za ně nebylo co a
také kde koupit. Ve válkou
poničené zemi se nevyrábělo
a vázla doprava. Z Náchoda
sem byly zdarma vydávány
potravinové balíčky.

Bankovka platná pro vojáky.

V té době v Chudobě  byli tři
starostové obdobného jazyko-
vého zastoupení.

Prozatímní měna pro pře-
chodné období byla vytištěna
v Sovětském Svazu.



Původní obyvatelé malé ves-
ničky se živili zemědělstvím
a tkalcovstvím. S rozvojem
textilního průmyslu začaly
hlavně ženy docházet do tex-
tilek v blízkém Žakši nebo do
Náchoda.

Březová byla zmiňovaná už v roce 1400 jako součást panství hradu Homole. Od počátku 16. století
po 20 roků  byla majetkem města Náchoda.  Ve vsi je zachováno několik dřevěných obytných domů z
19. století. Ve vsi žilo roku 1933 404 osob, ale za 40 let už jen 170 obyvatel. Od roku 1921 byla ves-
nice přejmenována na Birghagen.
Dnes  zde žije asi 230 obyvatel ve  40 domech. Domy jsou z velké části renovovány. Ptačí potok pra-
menící nad Českou Čermnou protéká Březovou a kousek nad státní silnicí ve Slaném byl přehrazen.
Vytváří tam rybníčky, ve kterých jsou pěstovány ryby. Nyní je tu zřízena smažírna ryb.
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Budova na snímku vlevo
bývala škola. Provoz zde byl
pro nedostatek žáků ukončen
v roce 1974. Nyní zde jsou
byty pro občany.
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Žáků zde bylo požehnaně.
Učilo se obvyklým systémem
pro tehdejší dobu. Učitel se
věnoval v jedné místnosti
nejmladším žákům a postup-
ně žákům v odděleních vyš-
ších ročníků. 

Také vlastní fotbalová jede-
náctka dokázala porazit ve
30. letech minulého století i
náchodské mužstvo.

V obci existoval místní man-
dolínový soubor, což byla
oblíbená forma hudebního
vyžití v celé oblasti. Ještě po
válce zde existovalo malé
smyčcové seskupení pana
Petra, které účinkovalo o
významných svátcích v kos-
tele i jiných příležitostech.



Ve vrchní části obce za smr-
kem stojí kostel.

Průsmykem v pozadí, přes
Kosatku, chodili okrajem
Březové muži i ženy až z
Borové a České Čermné
zkratkou denně do práce do
textilek v Náchodě. V zimě, v
létě, chodil tudy průvod děl-
níků uzavíraný muži s lucer-
nami. Pracovalo se totiž
tehdy 10. - 12. hodin denně.   

Novější pohled ukazuje
spodní část vesnice, která se
výrazně nezvětšila.
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Pohled na kostel kolem roku
1940.



Na snímku je oltář v kostele Petra a Pavla. Na
opravu kostela přispívali také bývalí rodáci, bydlí-
cí nyní v Německu.
Po otevření hranic sem chodí například na půlnoč-
ní věřící z České Čermné i Bělovse.

V tak malé obci byly před válkou zrovna dva
obchody. Pekařství a obchod smíšeným zbožím
vlastnil Alfons Hillmann. Další obchod též se smí-
šeným zbožím vedl Paul Hillmann. V současné
době je v provozu pouze restaurace.

Nový útulný hřbitov je poně-
kud nížeji pod kostelem.

V Březové byla po válce
poblíž hranic zřízena školka
pro děti, aby ženy mohly
chodit pracovat do textilek.

48

Je to barokní kostel Petra a
Pavla z roku 1730. Kolem
kostela je zeď, do níž je zabu-
dována zvonice, zároveň tvo-
řící vstupní bránu. Vlevo za
kostelem byl starý hřbitov.



Hraniční přechod z České
republiky do Polska pamatu-
je různé proměny. Před vál-
kou zde byla závora, po roce
1945 byla hranice úplně uza-
vřena. 

Původně kontrolovaný pře-
chod ve stejném místě byl
otevřen při vstupu do EU
pouze pro pěší. Slavnostní
řeč společně s polskými před-
staviteli přednesl starosta
obce Zdeněk Kučera.

Kontrolní budka vlevo na
snímku ztratila smysl. Ani
závora již nebyla zapotřebí.
Památného aktu se zúčastnila
řada občanů a školních dětí.
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Pohled k hranici, za níž je
Česká Čermná.



Mariin pramen (Žródelko
Marii) - je známé poutní
místo.
Ke studánce lze dojít levou
prašnou odbočkou z cesty od
Slaného do Březové. Leží v
lesní rokli zvané Zelený důl
(údolí). Na kraji lesa je malé
parkoviště. Konají se zde
pobožnosti a poutě. 
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Věřící si místo vyzdobili
květinami a keramickými
soškami. Obyvatelé sem
chodí nabírat vodu s léčivými
účinky.

Dle místní tabulky zde byl
roku 1830 objeven pramen,
kde dřevaři umístili svatý
obraz na stromě. Roku 1832
se zde konalo díkuvzdání za
ústup cholery. Roku 1880
kousek nad pramenem byla
vybudována dřevěná kaplič-
ka P. Marie Bolestné, o sedm
let později zděná.

Hraniční prostor ve stejném
místě ve směru do České
Čermné byl dle Schengenské
dohody renovován i pro cyk-
listy i místní automobilisty.
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Slané - je vesnice v Českém koutku, v lukách na obou březích potoka Střely. Sousedí s Žakšem,
Chudobou a končí u hraničního přechodu do Náchoda. Ves vznikla jako česká osada na konci 13. sto-
letí, Nějaký čas byla ve vlastnictví Junkers Johana, od roku 1410 Kuneše ze Slaného a od roku 1448
Heinricha z Doubravice, který si sám říkal Slánský z Doubravice. Později byl znám Tobiáš Slánský,
přísný, krutý a bezohledný pán. Nutil do roboty i staré a nemocné lidi. Údajně na objednávku byl
zastřelen pytlákem a vdova prodala statek Náchodu, údajně aby z něj místní neměli žádný užitek a
museli za hospodářskými záležitostmi chodit kus cesty až do Náchoda. 
Podle majestátu Rudolfa II. patřila ves do roku 1601 k náchodskému panství. Pak město Náchod zde
kupovalo pozemky a nemovitosti. Ještě za první republiky a přes válku do roku 1945 tu město Náchod
obhospodařovalo pole, louky, lesy, „Slánský dvůr“ a pivovar. Od roku 1747 tu byl u levého konce obce
oficiální hraniční přechod mezi Pruskem a rakouským císařstvím. Hranice šla po levém břehu Metuje,
přes kterou byl roku 1889 postaven kamenný most. Před tím tu od nepaměti stával most dřevěný, na
němž si mostné vybírali Běloveští. Slané patřilo mezi obce, kde se nejdéle držela česká většina. Ještě
ve 20. letech 20. století tu podle J. Š. Kubína žilo sotva procento Němců. Dodnes tu stojí dřevěná budo-
va staré české školy. V současné době je Slané trvalou součástí Chudoby.  
Běloveští kluci po první světové válce se chodívali koupat ke „Slaňáku“. To se dost často zvrhlo v  boj
blátem a kamením přes řeku Metuji s Průšáky, jinak slánskými chlapci. Běloveští se tam koupávali
ještě po druhé světové válce, ale z polské strany tam už nikdo nechodil.

Panoramatický snímek části obce Slané



Tento vzácný snímek pochází
z meziválečné doby, kdy pro
nedostatek potřebných strojů
si museli místní občané upra-
vovat cestu ručně. Je zde zře-
telně vidět zpevnění cesty
příčnými dřevěnými kmeny,
protože sousedící potok cestu
každoročně poškodil.

Na přesné označení obce Němci vždy
dbali. 
Oboustranný styk byl patrný i v záso-
bování. Před válkou vozil náchodský
zelinář pan Hýbl dvakrát týdně do
Slaného zeleninu.
Úplně na konci obce na kopci směrem
k Poříčí stojí vila, která sloužila před
válkou pruským vojákům a celníkům.

V roce 1939 v obci žilo 911 obyvatel. 

Hotel Göri byl postaven ještě
za Rakouska-Uherska přede-
vším pro movité kupce na
ubytování při hlavní silnici, v
době, kdy hranice pro povod-
ně byla neprůjezdná. Oby-
čejní lidé, poutníci a vojáci
pak používali služeb Čejpovy
hospody u hranic.

Před válkou se zde i tančilo
při různých příležitostech.
Těsně po 2. světové válce v
hotelu byla zřízena školka
pro děti, protože ženy byly
nuceny pracovat v textilní
fabrice. Krátce pak sloužila
jako dětská letní zotavovna.
Teprve v 70. letech minulého
století byl hotel znovu reno-
vován.
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Na nádraží ve Slaném osobní
vlak začínal svou pouť a také
končil. Za války jezdil vlak
ze Slaného s jedním vago-
nem, v Dušnikách přidali
další, v Kladsku také několik
vagonů a tak dojela souprava
až do Berlína. Nazpět byly
vagóny podle potřeby zase
odpojovány. 

V přízemním přístavku byl
sklad, ještě po válce se zde
hrávalo divadlo a konaly
taneční zábavy. Po rekon-
strukci slouží dům  pro uby-
tování místních rodin.
Poněkud výše byla pošta.
Svoji živnost ve vsi  provozo-
val holič, dva ševci, také dva
truhláři i výrobce střešních
betonových tašek.

Již byla řeč o obchodním
domě Josefa Kopáčka, který
stavbu roku 1868 postavil z
výtěžku pašování. V objektu
byla i hospoda.
Ve vesnici byly ještě další tři
hospody.
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Také nákladní soupravy,
vozící sem uhlí ze slezské
pánve zde končily. Uhlí bylo
překládáno na koňské povozy
a vozilo se do textilek v
Náchodě.
Na bývalém překladišti byla
postavena po válce traktorová
stanice. Nyní je zde opravna
automobilů a umyvárna.



V obci měli vlastní dechovku,
kterou svého času řídil Josef
Langr. Pokud neměli některý
nástroj, půjčovali si hudební-
ky z okolí (například otec
chodil vypomáhat z Bělovse
do Slaného hrát na heligón). 
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Zde je pohled na opravený
kostel z druhé strany. 
Občané z  Chudoby sem
vozili své zesnulé pohřbívat
(nebo na hřbitov v Čermné).
Současný hřbitov nestačil,
tak byl založen nový blíže k
dnešnímu tržišti.

Na rozhraní Slaného a Žakše
je již zmiňovaný barokní kos-
tel sv. Kateřiny z roku 1679
se hřbitovem  (údajně dřevě-
ná stavba byla vypálena husi-
ty). V roce 1983 byl kostel
propojen s věží a střecha
vyrovnána. Škola byla hned
vedle. Nahoře bydlel farář a
učitelé.

Vlevo od Náchoda ve stráni
ve spodní části obce Slané je
kostel Narození P. Marie z
roku 1780. Za ním v kopci je
slánský hřbitov.
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Pod cestou do Náchoda stával
dřevěný mlýn. Vodní kolo
bylo poháněno vodou z
Ptačího potoka od Březové.
Jmenoval Plhánek. Jeho
podoba se dochovala jen na
obrazovém náčrtku. 

Ve spodní části obce blíže k
hranicím se rozkládal
„Slánský dvůr“. Od roku
1605 až do konce 2. světové
války byl v majetku města
Náchoda. Vpravo bývala
ještě mohutná stodola a
domek pro čeledíny. V sou-
časné době tu zůstal jen obyt-
ný dům.

Nížeji pod kostelem byla
stará česká škola, která
pochází z roku 1883. Dnes je
upravena jako obytné stavení.
Nová škola byla postavena
opět na rozhraní Slaného a
Žakše, výše nad kostelem sv.
Kateřiny (viz foto výše). Po
válce se tam učilo česky, do
roku 1952 německy a potom
polsky.

Na potoku Střela stál další
mlýn - Kodešovský. Roku
1606 u potoka postavili pilu,
nutnou pro stavbu obydlí.   

Roku 1658 přibyl ještě třetí
mlýn, nazývaný Nový. Ten
stál již nedaleko u hranic. Z
mlýna ale zbyly jen základy.
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V náchodských písemnostech
se roku 1684 píše o stavbě
pivovaru ve Slaném. Ten měl
vlastní pivnici a prosperoval
ještě krátký čas po 2. světové
válce.

Z druhé strany mlýna byla
nověji zřízena restaurace „U
Starého mlýna“.

U cesty do  Březové býval
kamenolom. Kámen se pou-
žíval roku 1905 na viadukty
při stavbě železnice. Za války
zde byla střelnice.

Z novodobé historie lze uvést
kolem hlavní silnice masivní
výstavbu benzinových pump,
opraven a umyváren aut.

Z pivovaru byly zachovány
jen dvě budovy. V té s komí-
nem je dnes obchod a byty
(pohled od silnice).

I další budovy byly přestavě-
ny na byty.



Tak vypadal Levín roku
1889, především typicky stře-
dověké náměstí na snímku.
Původně nejstarší osada s
názvem Levinice střežila
zemskou stezku. Byla zazna-
menána již roku 1197 a roku
1213 uváděna už jako  Levín.
Městečko sloužilo jako hos-
podářské a správní zázemí
hradu Homole. Roku 1428
bylo poničeno husity při
dobývání hradu. 

Do roku 1595, kdy se stalo
českým královským městem,
patřilo  ke Kladskému hrab-
ství.

Do roku 1905 tudy projížděl
dostavník, který vozil cestují-
cí kupce, návštěvníky lázní i
vozil poštu. Potom tuto funk-
ci převzala železnice.
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Pohlednice z roku 1910 uka-
zuje impozatní vzhled nové-
ho železničního viaduktu
přemosťující silnici od hranic
do Dušníků a dále do
Kladska.

Kladských Čechů mluvících
česky zde již bylo pomálu.

Rozkvět lázní v Chudobě
umožnil výrobu a nabídku
módních sladkostí především
pro zámožnější pacienty. V
Levíně tak vznikla výrobna
na čokoládu. Také zde byla
výrobna punčoch i leštěných
krystalů.

Na snímku je výrobna čoko-
ládových výrobků.
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Na náměstí je několik cen-
ných domů z 18. století.
Fotograf zachytil opravenou
radnici, starodávný obchodní
dům a měšťanské domy v
Levíně roku 1965.

Neodmyslitelným objektem
u každé obce s možností vyu-
žití vodního toku byl staro-
dávný mlýn. Snímek pochází
z roku 1922.



Nad městečkem, v místě
původní tvrze, stojí renesanč-
ní kostel archanděla Micha-
ela s farou. Obě stavby byly
barokně přestavěny. Farnost
spadala s okolními obcemi
pod děkanát dobrušský.

Snímek ukazuje kostel s
farou a vnitřní pohled na
hlavní oltář z roku 1922.

Současný pohled na opuštěný
železniční viadukt. Není
tomu tak dávno, co ještě bylo
slyšet těžké supění lokomoti-
vy do velkého stoupání trati.

Po roce 1945 Levín ztratil
status města. Fotografie uka-
zuje idylický pohled z roku
1965 na malebné údolí.
Stavebně se téměř nezměnil.

Za pozornost stojí i klášter
Alžbětinek, zachycený na
pohlednici z roku 1934.
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Vambeřice - místo bylo známé již roku 1218 jako Albendorf. Kvetoucí mariánské poutní místo v
Kladsku v dobách největší slávy hostilo až 200 000 poutníků ročně. Chodili sem pěšky poutníci z Čech
od Dobrušky, Náchoda, Broumova, ale také vlakem až z Olomouce nebo ze slezské strany.

Na místě dřevěné kaple z
roku 1263 byl v letech 1695 -
1711 postaven nový kostel,
ale kvůli špatné konstrukci
byla budova zbořena. Roku
1715 začal  hrabě Franz von
Götzen stavět  nový kostel
znovu. V této podobě zůstala
stavba dodnes.  Vede k ní 33
schodů, jež připomínají počet
Kristových let. Poutníci na
každém schodu se vkleče
modlili Otčenáš.

Věhlas vznikl podle ústního
podání, kdy slepý Johann z
Razsewa získal zpět zrak,
když prosil figurku Panny
Marie zavěšenou na lípě.
Když se rozšířila zpráva o
tomto zázraku, začaly k
figurce proudit davy poutní-
ků. Roku 1677 podle histo-
rického vzoru se pokusil
Daniel Paschasius postavit
menší napodobeninu města
Jeruzaléma.  

Vambeřice sice už nespadají do Českého
koutku, ale jsou zde uvedeny pro silnou
náboženskou vazbu věřících z Náchodska.
V minulosti se chodilo na pouť pěšky z
Náchoda přes Chudobu cestou sta zatáček
(vyznačena dole žlutě) a pak zkratkou
polní cestou na kraj Vambeřic. Pouť trvala
s cestou, pobožností, noclehem a prohlíd-
kou kalvárie dva dny.
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Vambeřice byly nazývány
"slezským Jeruzalémem".
Souvislostí s tím biblickým
bylo hodně: zdejší potok se
jmenuje Cedron, blízká výši-
na Kalvárie s 58 kaplemi,
sousedící údolí Josafat, 12
bran má  jména jako ty jeru-
zalémské z dob života Ježíše. 

Snímek zachytil věřící z ná-
chodského poutního procesí
v roce 1934.
Roku 1936 povýšil papež
Pius XI. kostel na malou
baziliku. Interiér baziliky
Matky Boží je zajímavý
barokní architekturou ochozů
kolem oválné lodi s 11 kaple-
mi. Pozoruhodný je zejména
hlavní oltář a kazatelna.

V meziválečném období na vrchu Kalvárie žil
mnich, který měl v rakvi lůžko, v kterém rád odpo-
číval. Samozřejmě neušel pozornosti poutníků.

Z iniciativy tehdejšího majitele Vambeřic
Daniela Osterberga zde od konce 17. století
do století 19. vznikala na protějším kopci
Kalvárie s celkem 100 kaplemi, kapličkami a
12 bránami. Tato křížová cesta patří k nej-
větším a nejkrásnějším v Evropě.
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Připomínám, že dílo nenahrazuje podrobnou práci historiků. Má sloužit jako obrazový dokument
poznání oblasti a těžkého života kladských Čechů. Řada písemností po převzetí území Polskem v roce
1945 při živelném vystěhování i útěků obyvatel z oblasti se nenávratně ztratila. Několik autorů shro-
máždilo poznatky, vzpomínky, dokumenty i fotografie, ovšem převážně v německém jazyce.  Mnoho
lidí na obou stranách hranice ale již nemá možnost takové informace ve svém jazyce získat. 

Poděkování patří především Jindřichu Balzarovi, Martinu Bartonitschkovi, Elfrídě Červené, Henryku Cholawskému,
Jaroslavu Jungovi, Karlu Kašpárkovi, Waltru Kuřátkovi, Otto Machovi, A. Maršíkovi, Martě Nývltové, Evě Pumrové,
Rochusu Škodovi a Františku Zocherovi,  kteří  vzpomínkami, doklady a fotografiemi pomohli tento dokument sestavit.
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Před válkou dívka ze Slaného chodila vypomáhat do Vambeřic prodávat pouťové zboží. Vždy když při-
šli náchodští poutníci, tak trhovci uklízeli zboží mimo dosah kupujících. ???
Po 2. světové válce nebyly poutě do Vambeřic z ČSR povoleny. Věřící, kteří chtěli poutní místo na-
vštívit, vyřídili si propustku k návštěvě příbuzných kladských Čechů, ti ve Slaném objednali autobus
a jelo se na pouť. Jednoduché, ne?!?

Vlevo od Kalvárie je muze-
um betlémů. Mimo jiné se
zde nachází z roku 1882
pohyblivý betlém s 800
figurkami - největší v
Kladsku.

Několik perliček z vyprávění
dosud žijících pamětníků:

Turisticky za zmínku stojí i
papírna poblíž Dušníků, která
byla v provozu v letech 1562
- 1939. Papírna měla mono-
pol na dodávky papíru do
wroclavských úřadů a celého
Slezska. V roce 1945 byla
papírna zcela zničena. Ze
zachovaných strojů bylo zří-
zeno regionální muzeum.


