Velké Poříčí
Kraj: Královéhradecký

Okres: Náchod

Správní obvod: Náchod

GPS souřadnice: 50.461773N, 16.189308E

Nadmořská výška: 360 m n. m.

První pís. zmínka: 1415 (603 let)

Počet obyvatel: 2 352

PSČ: 549 32

Adresa URL: www.velkeporici.cz

Facebook: velkeporici

O obci
Městys Velké Poříčí se nachází v údolí podél toku řeky Metuje, zhruba 7 km severně od města
Náchoda a 2 km jižně města od Hronova.

Historie obce
Název našeho městyse Poříčí je odvozen ze slov "podél řeky", či "v poříčí" Metuje. Z
různých historických pramenů se dovídáme, že zdejší krajina byla souvisle osídlena na přelomu 13. a
14. století za kolonizační činnosti pana Hrona z Náchoda z rodu Načeraticů (doložen v ...

Ubytování a restaurace
Městys nabízí občanům, ale i turistům ubytovaní a pohostinství.

Okolí a příroda
Tento městys leží v malebné pahorkaté krajině se zalesněnými kopci s výhledem na Stolové hory v
Polsku a částečně na Broumovské stěny.
Přírodní a chráněnou kulturní památkou je více jak 200 let stará lípa u Hurdálkových na dolním konci
městyse.

Současnost obce
Návštěvníci městyse ocení fungující síť služeb zajišťující vše od potřebných nákupů přes
zdravotní péči až po různé servisy. Základní vzdělání pro děti z Velkého Poříčí a okolních
vesnic zajišťuje místní ...

Sportovní možnosti
Městysem prochází značená cyklotrasa a další je navrhována. Nepoškozená příroda s mnoha
pěknými zákoutími nabízí řadu možností pro pěší či cyklistické výlety. Řeka a rybníky
poskytují možnost rybolovu. ...

Památky a zajímavosti
Návštěvníci si mohou prohlédnout kulturní i přírodní památky v obci i v okolí. Z obecních kulturních
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památek je to stará škola z roku 1878, dále nová škola z roku 1913, která je dominantou náměstí a
chráněnou kulturní památkou,...

Doprava
IDS IREDO - Broumovsko, Policko, Hronovsko a NáchodPro ověření projektu IREDO byla vybrána oblast
Náchodska a pro účely integrace dopravy byl region rozdělen do 41 zón, které jsou...

Ocenění obce
Obec Velké Poříčí získala v roce 1996 ocenění v soutěži Vesnice roku.
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