ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA TRASE
Barunčina škola – dochovaná původní dřevěná část pochází z r. 1643. V letech 1824 – 1833 ji navštěvovala Barbora Panklová.
Muzeum Boženy Němcové – expozice představující komplexní pohled na život i tvorbu Boženy Němcové.
UMP – Muzeum textilu – je jediným českým muzeem
specializovaným na historii textilní výroby.
Vila Čerych – vzdělávací
středisko, v zahradě vede naučná stezka „Cesta stromů“.
Motogalerie v Koutě v Šestajovicích – sbírka nejzajímavějších tuzemských motocyklů, mezi nejcennější
patří Jawa 350 OHV z roVila Čerych
ku 1937.
Třebechovické muzeum
betlémů – Třebechovické
muzeum betlémů, z důvodu výstavby nové budovy je
dočasně uzavřeno. Otevření
se předpokládá ve druhé polovině roku 2013.

Detail Proboštova betlému

Dřevěná plastika před muzeem

Městské muzeum v Josefově – historie jaroměřsko-josefovského souměstí, předměty k pevnosti a raritou je tisíc
let stará loď.

Pevnost Josefov

Pevnost Josefov – postavena v letech 1780 – 1787 z podnětu císaře Josefa II.
První vojensko-historické muzeum – expozice o pevnosti
Josefov z let 1780 – 1938 a mnoho dalšího.
Městské muzeum v Jaroměři – expozice rodáků, Jaroměř a Josefov očima malířů,
stavba Wenkeova obchodního domu, nábytek J. Gočára
a sezónní výstavy.
Železniční muzeum v Jaroměři – parní lokomotivy,
elektricko akumulátorová
lokomotiva, autodrezína, nákladní i osobní vozy. Exponáty jsou funkční, můžeme
Mariánský sloup od M. B. Brauna
si do nich i vlézt.

ČESKÁ SKALICE

na Jaroměřském náměstí

Občerstvení na trase:
Česká Skalice – více možností
Třebechovice pod Orebem – více možností
Jaroměř, Josefov – více možností
Všeobecné informace:
Regionální informační centrum
Třída T. G. Masaryka 33, 552 03 Česká Skalice
tel.: 491 453 870, 773 578 112
e-mail: infocentrum@ceskaskalice.cz
www.ceskaskalice.cz; www.centrumrozvoje.eu
Turistické informační centrum
Nám. ČSA 16, 551 01 Jaroměř
tel.: 491 847 220
e-mail: info@jaromer-josefov.cz
www.jaromer-josefov.cz
Informační centrum
Masarykovo nám. 24, 503 46 Třebechovice pod Orebem
tel.: 495 592 053
e-mail: info@betlem.cz
www.trebechovice.cz
Zdravotnická služba:
tel.: 155 nebo tísňová linka č. 112
Nemocnice Náchod, tel.: 491 601 208
nebo celodenní pohotovost, tel.: 841 155 155
Opravny kol:
Česká Skalice, Jaroslav Plíštil, mobil: 604 668 516
Česká Skalice, Kola Mikeš, mobil: 732 941 070
Vydala: Branka, o.p.s. Text: Petr Dušek.
Redakční rada: Ing. Vlastimil Hurdálek, Lenka Lembejová a Petr Dušek.
Foto: Petr Dušek, Jan Holý, Fotoarchiv Třebechovického muzea betlémů
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NA PROBOŠTŮV BETLÉM
DO TŘEBECHOVIC POD OREBEM
Cyklotrasa č. 4

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
PŘEKRAČUJEME HRANICE

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Glacensis

NA PROBOŠTŮV BETLÉM
DO TŘEBECHOVIC POD OREBEM
Třebechovický Proboštův betlém je jediným betlémem v České republice prohlášeným za národní
kulturní památku (v roce 1999). Celý betlém včetně
mechanismu byl vytvořen ze dřeva před více než sto
lety. Na ploše 7 x 3 x 2 metry se nachází více než
2 000 vyřezávaných dílů.
Tato trasa nás dovede do míst s krásnými lesy
a půvabnými zákoutími řeky Orlice. Navštívíme soukromé muzeum v Šestajovicích, mechanický betlém
v Třebechovicích pod Orebem, pevnost Josefov a při
menší zajížďce i věnné město královen Jaroměř.

Průběh trasy: silnice č. 304 Česká Skalice, Husovo nám. – Velká Jesenice (7 km); cyklotrasa
4058 Velká Jesenice – Šestajovice (10,6 km);
silnice III. třídy Šestajovice – Jílovice (26,1 km);
cyklotrasa 4165 Jílovice – Třebechovice pod
Orebem (32,1 km); cyklotrasa 4263 Třebechovice pod Orebem – Nepasice (34,6 km); cyklotrasa 4259 Nepasice – Librantice (38,1 km); cyklotrasa 4269 Librantice – Černilov (42,1 km);
cyklotrasa 4266 Černilov – Josefov (50,1 km);
cyklotrasa 24 Josefov – Jaroměř (53,1 km); silnice 285 Jaroměř – Rychnovek (58 km); silnice III.
třídy Rychnovek – Česká Skalice (66 km).
Předpokládaný čas bez zastávek: 6 hod.

POPIS TRASY
Začneme na Husově náměstí v České Skalici, odkud se vydáme po hlavní silnici směrem na Jaroměř. Před mostem zabočíme vlevo do Křenkovy ulice a u Vily Čerych zahneme vpravo

na Říkov. Dojedeme k obchvatu města, který rovně přejedeme. Na začátku obce Říkov uhneme vlevo na Velkou Jesenici.
Asi po kilometru, za železničním přejezdem, odbočíme vpravo do obce. U kostela se napojíme na cyklotrasu 4058, která
nás povede až do Šestajovic. Odtud se vydáme po malinkých
silničkách do Jasenný, Královy Lhoty, Skrčic a Tošova, kde zahneme vpravo do Jílovic. Dále jedeme po cyklotrase č. 4165 až
do Třebechovic pod Orebem. Vyjedeme u kostela a dáme se
vpravo na Masarykovo náměstí. Pokračujeme rovně Pitrovou
a Žižkovou ulicí, až dojedeme na Heldovo náměstí. Zde se držíme vpravo, abychom vjeli do Hradecké ulice a třetí odbočkou
vpravo se dostaneme Kubelíkovou ulicí, kudy vede cyklotrasa
4263, do Nepasic. V Nepasicích před železničním přejezdem
zahneme vpravo a na další křižovatce opět vpravo na cyklostezku 4259. Dojedeme do Librantic a pokračujeme po cyklo
4269. V Černilově se napojíme na číslo 4266, které nás dovede
přes Rasošky do Josefova. Dostaneme se na náměstí v Josefově, odbočíme vlevo, sjedeme kopec mezi 2 josefovské mosty
a napojíme se na národní cyklotrasu č. 24, která nás povede
po obvodu města podél řeky Labe. Při příjezdu k hlavní silnici
se vydáme vpravo po silnici č. 285. Za benzinovou pumpou
v obci Rychnovek zabočíme vlevo a pokračujeme do obce Zvole, Doubravice a přes Říkov se vracíme zpět do České Skalice.
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