CYKLOTURISTICKÁ MAPA OBLASTI
Dobrovolného svazku obcí Vrchy a Svazku obcí Dolní Bělá

PO STOPÁCH
VRŠÁČKA A BĚLINKY

Zájmové území obou svazků leží ve východní části Královéhradeckého kraje, v podhůří Orlických hor.
Prostřednictvím vyznačených cyklotras bylo umožněno snadné
propojení mezi významnými památkami ležícími uvnitř mikroregionu (např. rozhledna Osičina) i na jeho okrajích (zámek
v Opočně, v Častolovicích, v Rychnově nad Kněžnou).
Zároveň bylo dosaženo propojení s významnou turistickou oblastí
Orlických hor.

Dobrovolný svazek obcí Vrchy
Bolehošť, Byzhradec, Přepychy, Semechnice,
Trnov, Voděrady
Svazek obcí Dolní Bělá
Černíkovice, Lično, Libel, Synkov- Slemeno,
Třebešov, Voděrady
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Stručný popis
trasy
Trasa je pokračováním již
vyznačené části v mikroregionu Třebechovicko.
Trasa byla označena v úseku
Třebešov - Očelice.
Trasa propojuje dvě významná města dotčené
oblasti a sice Rychnov nad
Kněžnou a Opočno.
Trasa je vedena v úseku
Lhota u Dobrušky - Očelice.
Umožňuje propojení oblasti
s cyklotrasami vyznačenými
na Třebechovicku.
Trasa je vedena v úseku
Semechnice - Hoděčín.
Trasa je vedena v úseku
Černíkovice (rybník) - Libel.
Trasa je vedena v úseku
Semechnice - Podchlumí
Trasa je vedena v úseku
Houdkovice - Nová Ves
Trasa je vedena v úseku
Osičina - Přepychy

I. J. Pěšiny 39, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Tel.: 494 337 261
E-mail: rtic@muko.cz • www.rtic.kostelecno.cz

Informační centrum Opočno
Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno
Tel.: 494 668 111 Fax: 494 667 848
E-mail: infocentrum@opocno.cz • www.opocno.cz

Městské informační centrum
Staré náměstí 68, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
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Třebešov, Lično, Ostašovice, Křivice, Bolehošť, Očelice
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LIČNO

LIBEL

Obec Lično je sídlem Svazku obcí Dolní Bělá, který byl založen v roce 2000 za
účelem společného postupu obcí při plynofikaci území. Okruh zájmových činností
a aktivit byl v průběhu let existence svazku rozšířen o podporu rozvoje cestovního
ruchu, prohlubování vzájemné spolupráce a vzdělávání. První písemný záznam
o obci Lično pochází z roku 1355.
Obec leží ve výšce 298 m nad mořem a rozkládá se
zhruba osm kilometrů západně od Rychnova nad
Kněžnou. Počet trvale žijících osob se pohybuje
kolem 630 obyvatel. Obec má základní občanskou
i technickou vybavenost, nalezneme zde základní
i mateřskou školu, poštu, čerpací stanici, obchod
s potravinami a smíšeným zbožím, ordinaci
praktického a zubního lékaře, ale i vinárnu přímo
uprostřed obce nabízející příjemné posezení. Největším
zaměstnavatelem v obci je pekárna BEAS a.s., která
zásobuje ličenským pečivem tři kraje v ČR.
Obec Lično se dělí na 3 části, jsou to konkrétně Lično,
Ostašovice a Radostovice. Pro rozšíření obce zajistilo
zastupitelstvo obce 25 pozemků pro výstavbu rodinných domů
se základní technickou vybaveností. Dominantu obce tvoří
bezesporu kostel Zvěstování Panny Marie,
který prošel generální opravou v roce 2000 a
je nejvýznamnější kulturní památkou obce.
V červnu roku 2001 kostel navštívil a vysvětil
současný pražský arcibiskup Dominik Duka.

SEMECHNICE

Obec Libel se rozkládá v malebném podhůří Orlických hor na území okresu Rychnov
nad Kněžnou přibližně tři kilometry severně od Častolovic. Doposud nejstarší písemná
zmínka o obci pochází z historických pramenů z roku 1414.
V současné době žije v Libli kolem 118 obyvatel.
Dominantní budovou obce je bývalá škola,
postavená v roce 1909, v jejíchž prostorách se
od roku 1990 nachází kancelář obecního úřadu,
společně se sálem a dalšími místnostmi sloužícími
pro pořádání různých kulturních a společenských
akcí. V blízkosti budovy obecního úřadu je
vybudováno zázemí pro venkovní posezení s grilem
a také dětské hřiště s houpačkami, prolézačkami
a pískovištěm.
Pro milovníky cykloturistiky je z obce Libel
vedena cyklotrasa číslo 4352, která směřuje
k černíkovickému rybníku a její délka je okolo
6 km. Tato trasa vykazuje nízkou fyzickou i
technickou náročnost, proto je tedy vhodná
i pro „nesportovce.“ Přímo v obci byla v roce
2004 dokončena výstavba víceúčelového hřiště
s umělým povrchem, které je dostatečně využíváno
pro různé sportovní aktivity. V nedalekém okolí,
v údolí zvaném v rybníkách na východní hranici
katastru obce se nachází rybník Dubenec o rozloze 5,5 ha, kde se každoročně pořádají
rybářské závody.
Obec žije pestrým společenským
životem, o čemž vypovídá pořádání
mnohých tradičních akcí, jako například
Masopustní průvod, dětský den, fotbalový
turnaj Osvobození a mnohé další.

Pro využití volného času je v obci k dispozici
nově otevřené víceúčelové sportoviště „Sokolík“,
vybudované s podporou EU, se dvěma kurty,
umělohmotný povrchem, oplocením, elektrickým
osvětlením a dětským hřištěm, které bude jistě
přispívat ke zvýšení návštěvnosti této malebné obce.
Toto víceúčelové sportoviště bylo slavnostně otevřeno
v červenci 2010 o ličenské pouti.

ČERNÍKOVICE
Obec Černíkovice je středně velkou obcí, která leží v malebné oblasti podhůří Orlických
hor, vzdušnou čarou 5 km severozápadně od okresního města Rychnov nad Kněžnou.
K obci je administrativně přidružena 2,5 km vzdálená obec Domašín. Katastrální
území obce se rozkládá na ploše 1249 ha v nadmořské výšce 316 metrů.
K dominantám obce Černíkovice patří bezpochyby kostel Povýšení sv. Kříže, na jehož
rekonstrukci se obec z velké části podílela. V minulosti došlo ke generální opravě
kostela a zároveň bylo upraveno i prostranství kolem tohoto překrásného objektu.
V obci došlo postupně k mnoha změnám a úpravám veřejných prostranství, od
vybudování chodníků, nahrazení prašných cest asfaltovými, plynofikace obce až po
opravu místních kulturních památek a mnohého dalšího.
Pro aktivní využití volného času je v obci
k dispozici sportovní areál s budovou a terasou,
ze které je výhled do zámeckého parku. Součástí
areálu je i tenisový kurt s umělým povrchem,
tenisová stěna a volejbalové hřiště. Právě
v tomto areálu se odehrávají různé společenské
a sportovní akce, které pořádá jak obec, tak
i různé obecní spolky, jako například SDH
Černíkovice a další. Vlastníkem sportovního
areálu je TJ Sokol. Z tradic se kontinuálně
udrželo slavení poutí a posvícení, ale také
dalších společenských akcí, jež napomáhají
stmelit obyvatele a přispívají ke zkvalitnění života v obci. Velké oblibě se těší v posledních
letech obnovená tradice vinobraní, která se koná v kulturním domě.
V rámci pozemkových úprav bylo vytvořeno několik
propojovacích cest, které občanům obce, ale i návštěvníkům
z jiných částí okresu slouží jako cyklostezky. Tyto cesty
mohou být využity samozřejmě i k dalšímu sportovnímu
vyžití, jako je jízda na kolečkových bruslích, pro trénink
sportovců nebo pouze k romantickým procházkám či
projížďce na koních.

BOLEHOŠŤ
Obec Bolehošť leží na úpatí Orlických hor v nadmořské výšce 260 m n. m.
a ve skutečnosti se skládá ze tří částí, jimiž jsou Bolehošť, Bolehošťská Lhota a Lipiny, na rozloze 1072
ha, s necelým počtem 600 obyvatel. V historii byla Bolehošť obklopena mokřinami a močály.
První zmínka o obci se datuje k roku 1394.
Na obecním znaku i praporu je vyobrazena zvonička, která je v současné
době jednou z dominant této obce se zvonem z roku 1644. Tato překrásná
zvonička byla postavena v roce 2004 na počest oslav 610. výročí od první
zmínky o obci. Zvonička je postavena ve stylu bývalé bolehošťské tvrze.
Obcí prochází hned několik cyklostezek. Tyto cyklostezky vedou dále do
Třebechovic pod Orebem a Hradce Králové, ale lze také pokračovat do
Orlických hor nebo Jaroměře.
V obci se nachází turistický altánek s mapami a k odpočinku je zde
jako stvořený malý parčík přímo uprostřed obce. Východně od obce
se zvedá lesní hřbet Křivina a z rovinatého povrchu přechází krajina
v pahorkatinu vrcholící v Orlických horách. A co si každý z nás vybaví
ve spojitosti s Bolehoští? No přece věhlasné bolehošťské zelí, jehož
pěstováním a také zpracováním na zelí kysané se po několik desetiletí
zabývá místní společnost Agrospol, a.s. V obci jsou samozřejmě pořádány různé společenské i
sportovní akce. Jedna z největších akcí je pořádání jezdeckých závodů ve spřežení v Lipinách
se zahraniční účastí, každoročně v měsíci září. Z kulturních akcí se jedná hlavně o plesy
společenských organizací a obcí, o divadelní představení a koncerty, různá setkání s občany a
s dětmi a dále jsou také pořádané sportovní soutěže v plážovém volejbalu a v nohejbalu.

PŘEPYCHY
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1355 a od roku 1848
náleží obec opočenskému panství. Z pohledu historických památek si
bezesporu největší pozornost zaslouží původně gotický kostel, který
byl v roce 1574 renesančně přestavěn. Z ústního podání pamětníků je
známo, že při výměně dlažby v kostele za první republiky se podlaha
propadla do podzemní chodby, ale tehdejší farář tuto skutečnost nechtěl zveřejňovat.
U fary je chodba vysoká téměř 230 centimetrů. Starosta obce, archeoložka i kronikář se
jednoznačně shodli, že jde o unikátní objev. Chodby jsou totiž nejen precizně vybudované,
kameny téměř dokonale opracované, ale hlavně celá stavba je natolik zachovaná, jako by nešlo
ani o odkaz předků několik set let starý. Chodba vznikla pravděpodobně ve 14. až 16. st.
Co možná většina lidí neví je, že obec Přepychy je známá svou dlouholetou divadelní tradicí.
Naopak to co ví většina z nás je tradice konání Podorlických trhů a motoristických trhů
spojených s burzou v areálu SK Přepychy. V rámci občanské vybavenosti se v obci nachází
budova pošty, ZŠ a MŠ a také penzion pro seniory. V současné době má obec okolo 590
obyvatel. Funguje zde několik zájmových spolků, jako například SK Přepychy, SDH,
Myslivecké sdružení Opočno-Přepychy a Český včelařský svaz.

Obec Semechnice se nachází v podhůří Orlických hor. Leží podél státní silnice
vedoucí od Opočna směrem na Trnov. Obcí protéká jižní větev Zlatého potoka,
který postupně napájí tři rybníky. První písemná zmínka o obci se datuje k roku
1364 a historické prameny uvádějí, že obec je prastarého slovanského původu,
o čemž vypovídají nálezy starých mohyl v lese Chlumu, pocházející z doby bronzové.
Název obce byl pravděpodobně odvozen od jména
Semech nebo Semechna, který nejspíš obec založil
nebo byl rodinným vladykou či starostou obce.
K obci náleží osada Podchlumí. V lese Chlumu
na strmém ostrohu stával v dávné době hrad, po
kterém ještě zůstaly zbytky zdi a valů. Z toho lze
usuzovat, že Podchlumí bylo vlastně podhradím.
Obec Semechnice se rozkládá v nadmořské výšce
280 metrů nad mořem a žije zde okolo 380 obyvatel,
z nichž většina dojíždí za prací do okolních měst
regionu.
V letech 2003 – 2004 byl svépomocnou výstavbou
postaven nový sportovní klub. Samotná budova
sportovního klubu je postavena v areálu místního
hřiště, které je hojně využíváno, jak v zimních
měsících, tak i v létě. V letních měsících je toto hřiště
rozděleno na čtyři kurty a v měsících zimních se zde
trénuje a samozřejmě také hraje lední hokej. Areál je
zázemím pro sportovní vyžití a to nejen pro dospělé,
ale i pro ty nejmenší.
V obci působí aktivně dobrovolné spolky hasičů a sokolů, které se starají o tradiční
kulturní a společenské vyžití. Každoročně pořádají
masopustní průvod obcí, pálení čarodějnic, dětský den,
rozloučení s létem, posvícení s průvodem, drakiádu a další.
Pokud je řeč o historických památkách obce, můžeme říci,
že významnou historickou památkou je Kaple Nanebevzetí
Panny Marie z roku 1892, ale také budova Obecního úřadu
– bývalé Kampeličky z roku 1927. Zhruba kilometr od
obce se nachází areál ubytovacího kempu s koupalištěm u
rybníka Broumaru.

VODĚRADY
Obec Voděrady leží v mírně zvlněné Třebechovické tabuli ve výšce 360 metrů nad mořem
a pod její obecní úřad spadá cekem šest vesnic. Mimo obce Voděrady jsou to Uhřínovice,
Vyhnanice, Nová Ves, Vojenice a Ježkovice.
Ve Voděradech žije okolo 674 obyvatel. Dominantou obce je
pseudorománský kostel sv. Petra a Pavla z roku 1887. K dalším
zajímavostem patří socha sv. Jana Nepomuckého a smírčí kámen
nacházející se přímo naproti kostelu.
Na území obce Vojenice se tyčí kopec Osičina, na němž byla v roce
2002 postavena rozhledna. Samostná výška rozhledny je 54 metrů, její
vyhlídková plošina je umístěna ve výšce 33 metrů a pro vystoupání na
vrchol je nutné překonat celkem 165 schodů. Z plošiny je překrásný
výhled nejen na celé Orlické hory, ale i na Suchý Vrch, Krkonoše a nejvyšší
horu Sněžku a při velmi dobré viditelnosti je možné zahlédnout i Ještěd.
Rozhledna je otevřena od 1. dubna do 31. října o víkendech a svátcích, ale
lze ji navštívit po domluvě s obsluhou i v ostatní dny. Rozhledna Osičina je
oblíbeným a často navštěvovaným místem jak pro turisty, tak i pro cyklisty. Pod rozhlednou
je pro návštěvníky k dispozici stánek s občerstvením, s teplými i studenými nápoji a pro
vášnivé turisty-sběratele je zde možnost zakoupit si i turistickou známku.

TŘEBEŠOV
Obec Třebešov leží v nadmořské výšce 304 m a v současné době v obci žije okolo 260
obyvatel. Historicky významnou událostí bylo nalezení pohanských pohřebišť z doby 600 let
před Kristem v katastru obce. Bylo vykopáno na čtyřista kusů popelnic, obsahujících mimo
jiné i velké množství bronzových šperků – prstenů, náušnic a
dalších historických předmětů. Významnými památkami obce
jsou kaplička sv. Václava a památník lidí popelnicových polí.
V rámci technické vybavenosti je v obci k dispozici plynovod
i veřejný vodovod a občanská vybavenost je zastoupena
obecní knihovnou, umístěnou přímo v budově školy. V obci
žijí převážně mladší lidé, kteří povětšinou dojíždí za prací do
okolních měst. Sídlí zde i několik soukromých firem, poskytujících místním obyvatelům
možnost zaměstnání. Jednou z nich je společnost Matrix a.s.,
jejíž hlavní sídlo se nachází právě v obci Třebešov. Společnost
se zabývá mimo jiné výrobou oken a zpracováním dřeva. Dne
11. září 2010 bylo v obci u příležitosti oslavy 650 let Třebešova
slavnostně otevřeno hasičské minimuzeum a proběhlo také
odhalení nově vybudovaného náměstíčka.

SYNKOV – SLEMENO
Obec Synkov - Slemeno vystupuje pod tímto názvem od roku 1990, kdy se osamostatnila
od správního centra a zároveň okresního města Rychnov nad Kněžnou. Katastrální
výměra území činí 725 ha a počet trvale žijících osob se pohybuje kolem 400 obyvatel.
Dělí se na tři místní části, Synkov, Slemeno a Jedlina.
Obec je lehce časově i dopravně dostupná a to díky
výhodné poloze v trojúhelníku měst Rychnov nad
Kněžnou, Častolovice a Kostelec nad Orlicí. Podél
obce vede také jednokolejná železniční trať, přičemž
v obou místních částech obce Synkov a Slemeno se
nacházejí vlakové zastávky. Obec Synkov – Slemeno
je zřizovatelem Základní malotřídní školy a Mateřské
školy, jejichž sídlo nalezneme ve Slemeně.

V obci je během roku pořádáno
nepřeberné množství společenských
akcí, jako jsou taneční zábavy, pálení
čarodějnic, kácení máje, karneval pro
děti i dospělé, dětský den a mnoho
dalších. V roce 2005 bylo v obci
vybudováno multifunkční sportoviště,
na kterém lze hrát nohejbal, házenou,
volejbal a další sporty. Toto hřiště je
přístupné pro veřejnost.

Pro cyklisty i jiné návštěvníky obce je v místní části
Synkov k dispozici pohostinství, kde se mohou občerstvit
a načerpat síly. Jednou z mnoha zajímavostí této obce je
památní místo, které se nachází v lese zvaném Habřina,
cestou směrem k Rychnovu nad Kněžnou. Jedná se o torzo
Bratrské borovice, kde se v historii pořádaly sněmy českých
Bratří a kde se také dle pověsti v roce 1628 zastavil Jan Amos
Komenský při svém odchodu do exilu. Další významnou
kulturní památkou je kaple sv. Josefa, jež v roce 2003 prošla
rekonstrukcí a posléze zde byla obnovena i tradice mší.

TRNOV
Obec Trnov se rozkládá zhruba 13 kilometrů severozápadně od okresního města Rychnov nad
Kněžnou a dělí se na čtyři části, konkrétně jsou to: Trnov, Zádolí, Záhornice a Houdkovice.
Počet obyvatel ve všech jmenovaných částech se pohybuje v celkovém součtu okolo 700 osob.
Obec leží ve výšce 292 metrů nad mořem a její celková katastrální plocha je 1477 ha.
Občanskou vybavenost v obci zastupuje obecní úřad, pošta,
obchod se smíšeným zbožím a dvě pohostinství, umožňující
zázemí pro pořádání různých společenských akcí, plesů,
schůzí apod. Z hlediska technické vybavenosti mohou místní
obyvatelé využívat plynofikaci i veřejný vodovod.
K Trnovu také neodmyslitelně patří letiště s asfaltovou
vzletovou plochou. V roce 2002 byl v Trnově vytvořen poldr,
který by měl zajistit ochranu obyvatel před případnou „velkou
vodou.“ V současné době je tato nádrž využívána k občasnému
odpočinkovému rybaření. Ke sportovnímu vyžití je v obci
k dispozici hřiště na fotbal i nohejbal a pro ty nejmenší je zde
také dětské hřiště se skluzavkou a houpačkami.

byzhradec
První písemné historické zprávy o obci Byzhradec pocházejí z roku 1495. Pojmenování obce
procházelo v historii řadou změn. Nynější název Byzhradec se používá od roku 1922. Obec
leží na mírném svahu obráceném k jihu zhruba čtyři kilometry severozápadně od Solnice,
v nadmořské výšce 313 m.
Obec Byzhradec má silniční tvar, což znamená, že domy jsou
stavěny podél silnice. V současné době zde žije okolo 190 obyvatel.
Byzhradec žije pestrým společenským životem a jsou zde již
tradičně pořádány různé akce jako například dětský karneval,
dále také každoročně konaný dětský den v „pohádkovém lese“
u myslivecké chaty, pouťová zábava, rozloučení s prázdninami či
rybářské závody a další. Pro tyto akce je povětšinou využíván prostor
sportovního hřiště u „Roubenky“ nebo myslivecká chata a její blízké
okolí.
Na konci obce je prostor pro odpočinek, který nabízí výhled na Orlické
hory a malebnou okolní krajinu. K významným stavbám v obci patří
Kaplička sv. Cyrila a Metoděje z roku 1870, ale také budova bývalé
základní školy, kde se v současné době nachází obecní úřad společně
s knihovnou a společenskou místností. V Byzhradci, jakožto i ve většině
ostatních okolních obci působí různé obecní spolky.

