Lukáš Šida

Lexikon obcí
Kladského pomezí

3D fotografie
Kniha je doplněna o speciální typ fotografií. Nasadíteli si brýle, uvidíte objekty na fotografii,
jakoby "vystupovaly" z knížky. Fotografie, které toto umožňují jsou označeny
symbolem:

Dobrošov  zbytky pěchotního srubu
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První písemná zmínka: 1415
Babí je poprvé zmiňováno v roce 1415 jako Babye. Název vznikl přivlastňovací příponou ze
jména Bába (Babo). Další variantou je slovo baba (dřívější výraz pro kopec). Obec patřila
náchodskému hradu a tvořila ji dřevěná tvrz obehnaná valem a vodním příkopem. V roce 1832
postihla obec epidemie cholery. V roce 1848 se Babí stalo samostatnou obcí. O dva roky později
bylo spojeno s Malým Poříčím. Ještě v roce 1890 se v obci daly najít stopy původní tvrze.
Od roku 1887 má Babí vlastní Sbor dobrovolných hasičů. První škola byla postavena v roce
1895. V roce 1909 zaniklo spojení s Malým Poříčím. Roku 1918 projížděl částí obce
T. G. Masaryk, který se zde podepsal na první stranu místní kroniky. Od roku 1932 má Babí
funkční vodovod. Roku 1936 byla v obci vystavěna linie obranného opevnění z něhož se do
dnešní doby dochovalo několik objektů. Součástí Náchoda se obec stala v roce 1950.

škola v roce 1938 a nyní
Významní rodáci:
Josef Hofman (?  22. 12. 1942),
popraven v německém vězení za nepřátelskou činnost (tajné roznášení letáků) proti Říši.

prof. František Štěpánek (29. 5. 1922  13. 10. 2000),
byl český divadelní režisér. V roce 1971 režíroval např. hru: William Shakespeare: Mnoho
povyku pro nic (Divadlo na Vinohradech). Z představení byl v roce 1972 pořízen i filmový
záznam.
Víte že...
Na školní budově je pamětní deska s informací, že se tudy roku 1628 ubíral do vyhnanství
J. A. Komenský. To však není pravda. Cestoval přes obec Babí, ale u města Žacléř.
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První písemná zmínka: 1558

Natáčel se zde... film: Pytláci (1981)

Obec, jež je dnes součástí Machova, byla ve svých počátcích rozdělena potokem na dvě části
dle panství, ke kterému patřily. Lhota Polická a Lhota Náchodská. Přestože první písemná
zmínka pochází z roku 1558, předpokládá se, že obě části byly založeny již kolem roku 1254.
Pod jménem Lhota Machovská se o obci píše již před koncem 15. století. V roce 1741 za
sedmileté války se mladí muži několik dní ukrývali v okolních lesích, aby se vyhnuli odvodu do
války. V roce 2001 obec postihla velká povodeň.

fara
Bývalá
evangelická fara
s č.p. 54 zvaná
též "Kubečkova
fara" byla
vystavěna roku
1813. Dnes je v
soukromém
vlastnictví.
Významný
rodák:
Karel Dostál
(16. 12. 1750 
3. 11. 1813,
Lhota
Náchodská),
"selský generál"
při povstání roku
1775.
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zvonička
Postavena v roce 1904.
V roce 2003 proběhla její
rekonstrukce

První písemná zmínka: 1836

Počet obyvatel: 339

Obec vznikla po vysídlení střední části původní obce Ples. Na jejím místě byla postavena
pevnost Josefov. Se stavbou Nového Plesu se začalo kolem roku 1782. Byl stavěn ze dřeva a
ze zbytků domů ze středové části Plesu. V roce 1866 museli obyvatelé utéct do lesů před cizím
vojskem. Další problémy přinesla 1. sv. válka, kdy na cestě do Josefova byl vybudován
zajatecký tábor.
Významný rodák:
Karel Řepa
(23. 10. 1895  2. 3. 1963),
významný architekt, který projektoval
mnoho domů v Pardubicích. Podílel
se jako jeden z autorů na
stavbě pardubického hlavního
nádraží.

vojenská střelnice (cca 1900)
křížek se zvoničkou ve středu obce
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První písemná zmínka: 1300

Počet obyvatel: 335

Obec Otovice svůj název získala nejspíš podle svého zakladatele Otty. Původně zde stával
pouze dvůr patřící sousední Velké Vsi. Postupným osídlováním zdejší krajiny se obec
rozšiřovala. Obydlena byla Němci. V dubnu 1889 obcí poprvé projel vlak. Po vzniku
Československa se do Otovic postupně začali stěhovat i čeští obyvatelé. Jejich menšina (kolem
30 osob) byla na začátku 2. sv. války vystěhována. České obyvatelstvo se sem navrátilo až s
koncem této války. Na louce před hostincem se od 16. století konaly poutě zvané Georgsfest
(Jerchafest). Na nich bylo až 200 atrakcí. Poutě na tomto místě skončily až stavbou
zemědělského areálu (po 2. sv. válce).
Významní rodáci:
Dominik Prokop (6. 8. 1890 – 6. 4. 1970),
byl opatem břevnovského kláštera v Praze. Po válce odešel do Německa,
kde také zemřel.
Hugo Scholz (27. 7. 1896 – 15. 10. 1987),
původně místní kronikář. Po 2. sv. válce byl vyhnán do Německa, kde se stal uznávaným
spisovatelem. Knihy psal pod pseudonymy: Hans Balderbauer, Urli Hofer, H. Roggenberger.
Za svá díla získal několik ocenění.
Franz Weisser ( 7. 6. 1885 – 27. 9. 1969),
poslanec Národního shromáždění ČSR.
Poté byl členem NSDAP. Vzhledem k
německé národnosti byl po 2. sv. válce
vysídlen do Německa.

Pohlednice z počátku 20. století.
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kostel svaté Barbory
Současný kostel je postaven na
místě původního dřevěného
protestantského. Ten byl roku
1724 zbourán. Na jeho místě byl
v letech 17251727 postaven
nový v barokním slohu, nejspíše
podle návrhu Kryštofa
Dientzenhofera. Vysvěcen byl
roku 1726, o čemž svědčí
pamětní deska s monogramem
opata Otmara Zinkeho umístěna
nad hlavním vchodem do
kostela.
Bohoslužby:
8:30  1. týden v měsíci

Umlaufův mlýn

Mlýn byl postaven v roce 1772. V roce 1776 byla postavena mlýnice, která se do současné doby
nedochovala. V nice (výklenku) nad římsou je soška sv. Floriána, která byla tehdy často
používaná při výzdobě vesnických chalup. Samotný sv. Florián je patronem hasičů, hutníků,
kominíků, hrnčířů, či pekařů. Místnosti uvnitř mají původní barokní klenuté stropy. K výzdobě
budovy byl použit červený broumovský pískovec. Objekt je v soukromém vlastnictví
VEŘEJNOSTI NEPŘÍSTUPNÝ.
366

