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Nové Město nad Metují a polské město Duszniki-Zdrój jsou partnerskými městy už více než 15
let. Společnými projekty se snaží povzbudit turistický ruch v česko-polském příhraničí. Obě
města mají rozhodně co nabídnout. Nové Město patří mezi nejmalebnější historická sídla v
Čechách a město Duszniki-Zdrój je vyhledávaným a klidným lázeňským městem.
{jathumbnail off}
Na sklonku léta, v sobotu 14. září, se v rámci Dnů evropského dědictví návštěvníkům otevřou
dveře do zajímavých objektů v obou městech i některých dalších obcích. Vstup do památek
bude zdarma a příchozí se dostanou i do míst, která nejsou veřejnosti běžně přístupná.

V Novém Městě bude otevřen zimní stadion, krčínská sokolovna, zámecká věž Máselnice,
galerie, muzeum a hrad Výrov, dále pak kostel ve Slavoňově, kaple v Rokoli, kostel, muzeum a
mechanický betlém v Olešnici v Orlických horách. Na polské straně – v Levíně bude
zpřístupněn kostel a železniční viadukt, v Dušníkách Muzeum papírenství, dva objekty v
lázeňském parku a tři kostely.

Od 10 do 18 hodin bude na trase Nové Město nad Metují, Slavoňov, Olešnice v Orlických
horách, Lewin Kłodzki, Duszniki-Zdrój kyvadlově jezdit bezplatná autobusová doprava. Na
každé ze zastávek může návštěvník vystoupit, prohlédnout si vybranou zajímavost a
pokračovat dál až do Polska a zpět.

Pro české i polské návštěvníky bude na náměstí v Novém Městě nad Metují připraven bohatý
doprovodný program. Akce začíná historickým průvodem od Zimního stadionu v Krčíně v 9
hodin a pokračuje na Husově náměstí, kde bude na venkovním pódiu probíhat kulturní program.
Již tradiční akcí jsou zámecké trhy. Letošní novinkou budou trhy regionálních produktů s
ukázkou tradičních řemesel. Návštěvníci z Čech, ale i z Polska, budou mít vzácnou příležitost
vidět na vlastní oči, jak takové tradiční výrobky vznikají, budou si moci ochutnat nebo si
vyzkoušet jejich výrobu.
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Součástí této tržnice bude i řemeslný „workshop". Přijedou dráteníci, kovotepci, raziči mincí,
svíčkaři, výrobci vinutých perlí a výrobci ručního papíru. Tady si určitě přijdou na své především
děti. Vlastníma rukama si zde vyrobí svíčku, zadrátují hrneček nebo jen kamínek na památku,
každý si bude moct vyrazit pamětní minci jako suvenýr z této akce. Ruční papír si zhotoví pod
dohledem polských přátel z Muzea papírenství z města Duszniki-Zdrój.

Novoměstské informační centrum připravuje pro tuto akci množství propagačních materiálů v
češtině a v polštině. Materiály budou k dispozici v informačním centru na Husově náměstí a
budou informovat návštěvníky o zajímavostech města, o možnosti aktivního vyžití, o pěších i
cyklistických výletech, budou ale také nabízet speciální zážitky.
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