MARŠOVSKÁ HLEDAČKA
O SÍLE DUCHA A SLABOSTI MATÉRIE
OBTÍŽNOST HLEDAČKY:

DÉLKA HLEDAČKY:
KDY JE VHODNÉ HLEDAČKU PROCHÁZET:

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ NA CESTU:
ZAČÁTEK HLEDAČKY:

UPOZORNĚNÍ:

Fyzicky nenáročné, většinou po zpevněných cestách. Na trase jsou schody,
které lze obejít.
Na poklidné projití budete potřebovat asi 1 – 1,5 hodiny. Délka asi 2 km.
Hledačka je přístupná celoročně; je-li hodně sněhu, je část hledačky obtížně
schůdná. Dokončení hledačky je omezeno otvírací dobou 9 – 17 hodin.
Tužka, v zimě se mohou hodit sněžnice a baterka.
V Horním Maršově, autobusová zastávka Maršov – most, před restaurací Kneifel
na náměstí.
Hledačka je zvláště vhodná pro skladatele hudby, ﬁlantropické podnikatele,
vášnivé milovníky a partnerské páry v krizi.

Hledačka vznikla za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědná Actaea –
společnost pro přírodu a krajinu a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.
Projekt byl podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD.

PRO VYLUŠTĚNÍ TAJENKY SLEDUJTE BARVY A DOPLŇUJTE JE DO TEXTU.
II. (U KAŠNY)

I. (U HOSPODY KNEIFEL)
Vítejte v horském údolí,
kde Úpa svou píseň zpívá,
kde lesy šumí, voní luka
a minulost tajemství skrývá.
Nechť zrakům vašim se poštěstí
objevit jméno tohoto náměstí.
Proč právě takhle zove se?
Kdo muž ten slavný byl,
jenž mnoha skutky dobrými si pomník postavil?
Tak vzhůru přes most, přátelé, a hodně štěstí!
Zastavte se u kašny na náměstí.

III. (U ZÁMKU)
Zámek barvy _ _ _ _ _ _
na leccos si vzpomene:

Rád chodil do chalup prostých,
před lidmi neměl ostych.

Prvorozený z 16 dětí
v sedmnácti se dědicem zámku stal.
Na klavír a hornu od čtyř let hrál,
pak kvadrily a polky komponoval.
Procházka v zámeckém parčíku
inspirovala jej k valčíku.

Rozdával pozemky a dříví z lesa,
jenže to neskousla ta jeho komtesa.
Zanedbána jest manželka Theodora
neb hrabě podniká od rána do večera.

Za manželku pojal krásnou Theodoru
a s ní po boku pracoval do úmoru.
Pro slávu města a blaho lidu
vzdal se pohodlí a klidu (i doma).

Chcete o tom vědět víc?
Dozvíte se u tří borovic!
Za mostem československo-polského přátelství
čeká na vás Bertholdovo poselství.

Hrabě Berthold z Aichelburgu
přivedl Maršov k rozkvětu,
duch podnikavý, srdce dobré,
myslel na chudé a osvětu.
Právo a pořádek nastolil,
vlevo za mostem soud postavil.
Dva _ _ _ _ _ _ _ cihlové domy a vprostřed dvůr
dnes nevábí nikoho z vás,
neb Bertholdův hotel zde stojící
už dávno odvál čas.
A zdejší divadelní sál
se hraběti osudným stal.
Však v našem příběhu otočte stránku,
z náměstí odbočte nalevo k zámku.

IV. (ZA MOSTEM U TŘÍ BOROVIC A JEDNOHO SMRKU)
„Dávám práci svému lidu,
díky tomu nezná bídu.
Přádelnu, lázně, pilu a tak dál,
to všechno jsem zakládal.
Lesa šumy, zvuky pily složit polku trvá chvíli.
V lázních ledovou užíval jsem vodu.
Jak rád jsem se kneippoval!
Hrádek s jménem mého rodu
stojí v lesích opodál.“
Po levici _ _ _ _ _ most.
Však náměstí již máme dost!
Přes silnici a schodů 6 a 50
(to i lenoch zvládne snad).
Pár kroků vlevo po asfaltce sejdi,
vpravo do ulice Lukášovy vejdi.
Za lípou křižovatka složitá,
ulice Valmadiho vás přivítá.
Kousek nahoru a vzápětí doleva
ve směru nejstaršího kostela.
Po levici osídlené údolí,
z některých budov srdce zabolí.
Najdete však i mnohé skvosty školu, výhledy, kostel prostý.
Na konci ulice
přes louku a kravince
k dominantě vesnice.

V. (NA MEZI U HŘBITOVA)
Hezčího pohledu na Maršov není
než zde na tomto zastavení.
I hrabě chodil tudy rád
do kostela ke mši hrát.
Řeka, louky, meze, bučiny nejen kladné byly jeho počiny!
Nechal volnost těžbě lesů,
vzniklo z toho mnoho stresů,
eroze a odlesnění,
přírodní to ohrožení.

Na kostelíku věžička _ _ _ _ ,
nejedna svatba pod ní byla.
Seber trochu kuráže
a na hřbitov vejdi
u kostelní zdi ti _ _ _ _ _ rytíř ukáže:
dolů k hrobce sejdi.

VI. (U HROBKY)
Nad údolím smutná zpráva letí:
Berthold prý na život si sáh
(snad po manželských neshodách?).
Zanechal po sobě ženu, čtyři děti,
v sedmatřiceti překročil smrti práh.
Prostí lidé k jeho hrobce míří
s lidumilem svým se rozloučit.
S touto ztrátou kraj se těžko smíří,
takový se nedá nahradit.
Sebevrah a na hřbitově?
Co tu dělá tento pán?
Pomoh´ lékař, pomoh´ farář:
„Snad nepříčetnost či zánět blan“.
Kamenná hrobka v barvě _ _ _ _ _ _ a šedé,
od ní na faru teď cesta vede.
U lípy, co je jí přes 400 let,
kovanou bránou projděte hned.

VII. (U FARY)

VIII. (V KOSTELE)

Budova stará, původně barokní
teď po opravě novotou se skví,
vydala Bertholdovy skladby hudební,
co dodnes libě nad údolím zní.

Kostela byl Berthold patronem,
neopouštějte jej nahonem.
Je to klenot renesanční,
po opravě dlouho lační.

Neváhejte a dovnitř vstupte,
regionální produkty si zde kupte.
Bertholdovy noty najdete v biskupském sále,
kouzlo fary prožívejte dále.

Nejstarší skvost najdete po pravici,
jde o kamennou křtitelnici.

Omítka domu _ _ _ _ _ _ barvou září.
Pro klíče od kostela stavte se v informační kanceláři.
Nezapomeňte si říct o paličku
a cestou vzhůru namáhejte hlavičku.
Nač má sloužit ta věc skvělá,
zjistíte po vstupu do kostela.

Nad kazatelnou je Aichelburgů lóže,
pod ní cos barevného! Cože?
Palička vám napoví:
„Kde je poklad, kdo to ví?“

TAJENKA:
PRO POKLAD JDI _ _

_ _ _ _ _ !!!

Hledačku vytvořili v březnu 2014 vášniví milovníci Maršova
Hanka, Jirka, Bára, dvě Katky, Laďa, Tomáš, Milada,
Honza, Blažena a Ubohunka.

O hledačku se stará SEVER Horní Maršov.
Questing vyvinula nestátní nezisková organizace Vital Communities ve Vermontu, USA, v roce 1995 a je vlastníkem příslušné obchodní známky.
Další fungující české questy najdete na stránkách www.questing.cz.

