Výrobky z Orlických hor Střípky odjinud Zeptejte se místních
Již dvanáct výrobců získalo během prvního
půlroku značku „ORLICKÉ HORY – originální
produkt®“. Seznamte se blíže na straně 4 a 5.

Rubrika plná zajímavostí z dalších
regionů evropské sítě chráněných
území Natura 2000.

V tomto čísle na téma „Jestli také
letos chodili čerti?“ Čtěte na straně 5.

www.domaci-vyrobky.cz

Zimní krása
Orlických hor

Střípky odjinud
Tři nové
regionální značky

Barevný půvab podzimních měsíců
vystřídal sníh a mráz. Krajina se
uložila pod silnou duchnu sněhu. Zurčící voda je spoutána mrazem. Krajina získala jinou tvářnost – ztišila se
a zklidnila. Zvířata a ptáci šetří energií a pohybují se co nejméně. Jen člověk obuje lyže a vyráží na svahy a hřebeny do lyžařské stopy. Již cestou na
hřeben hor nás upoutají ojíněné buky
na hranách údolí nad řekou. I silnice
lemuje vysoká vrstva vyhrnutého sněhu. Masarykova chata na hřebenu nás
uvítá zasněženou sochou T. G. Masaryka a spoustou sněhu, pro který je
hřebenovka u lyžařů tak oblíbená.
A když budeme mít štěstí, můžeme se
pokochat nádherným výhledem na
Jeseníky přes Kladskou kotlinu.

V průběhu léta a podzimu 2007
spolupracovalo Regionální environmentální centrum (REC ČR) na zavádění regionálního značení ve
třech nových regionech. Finance
z fondů Islandu, Lichtenštejnska
a Norska umožnily vznik značek

„ORLICKÉ HORY – originální produkt®“

Za hřebenem nás hraniční řeka
Divoká Orlice přivítá jiskřivým půvabem sněhu a jinovatky na stromech
a keřích, které ji lemují. Na břehových
mělčinách můžeme pozorovat výrazné stopy živočichů, kteří ve snaze
zajistit si potravu překonávají sněžné
závěje. V údolí řek se často objevuje
námraza, která souvislou vrstvou
pokrývá větve stromů, keřů a kouzelně doplňuje nádheru zimní přírody.
Osamocené chaloupky dřímají pod
nadýchanou duchnou sněhu. Také
kapličky a kamenné kříže se choulí
pod sněhovou nadílkou. I soutěska
Zemské brány je spoutána ledovým
krunýřem a zapadána spoustou sněhu.
Řečiště zmizelo a jen velké zachumelené balvany vyčnívají nad jiskřivou
bílou plochu. I zimní pohled na pašeráckou lávku je nezvyklý. Za příznivých podmínek nás na skalách překvapí masivní ledová výzdoba.
Na Jiráskově stezce po hřebenu
Orlických hor sníh zasypal nepůvodní kleč, milosrdně přikryl torza
suchých porostů a někdy i rozcestníky. Zimní procházka přírodou Orlických hor oplývá mnoha půvaby
a odkryje pozornému návštěvníkovi
nevšední krásu horské zimní přírody.
Ing. Josef Hájek, Správa Chráněné
krajinné oblasti Orlické hory

Stejně jako každý region v České republice, i region Orlické hory a Podorlicko má svůj vlastní neopakovatelný charakter, daný přírodním bohatstvím,
kulturou a staletými tradicemi jejich obyvatel. Také výrobky a produkty
pocházející z Orlických hor a Podorlicka nesou část tohoto charakteru – je
do nich vložena práce zdejších řemeslníků a zemědělců, i část jejich duše.
Zavedení značky pro výrobky, která garantuje jejich původ v Orlických
horách a Podorlicku, je jednou z cest, jak zviditelnit produkci místních
výrobců. A to jak vůči turistům a návštěvníkům regionu, tak vůči
jeho obyvatelům. Zákazník získá nákupem značených produktů kvalitní a jedinečný výrobek, podpoří konkrétního výrobce a ekonomiku regionu a zároveň chrání životní prostředí.

Co znamená „ORLICKÉ HORY
– originální produkt®“?
„ORLICKÉ HORY – originální produkt ®“ je nová značka pro zdejší
výrobky, která garantuje zejména původ výrobků v Orlických horách
a Podorlicku a jejich jedinečnost
vyplývající z vazby na tento region
(tradice, místní suroviny, ruční výroba
apod.). Značka je udělována od června
roku 2007 řemeslným výrobkům,
potravinářským nebo zemědělským produktům,
které musí být
dostatečně kvalitní
a nesmí poškozovat
přírodu a životní
prostředí. Dosud
značku získalo
12 výrobků z Orlických hor a Podorlicka,
které prošly přísným procesem certifikace, kdy je výrobek hodnocen nezávislou certifikační
komisí.

Proč nová značka vznikla?
Značení místních výrobků je jednou
z možností, jak spojit ochranu přírod-

ního a kulturního dědictví s hospodařením člověka. Značka
může prosperovat díky
výjimečnosti Orlických
hor a Podorlicka jakožto
území se svébytnou kulturou
i zachovalou přírodou, které je chráněnou krajinnou oblastí a zároveň součástí evropské soustavy chráněných
území Natura 2000. Značka také
pomáhá čelit nepůvodním výrobkům,
které zneužívají názvů a symbolů
spojených s Orlickými horami
a Podorlickem pro svou vlastní reklamu.
Značené výrobky a jejich
propagace na druhou stranu pomáhají zviditelnit
celý region Orlických
hor a Podorlicka
a posílit tak jeho
„image“.
Samotná značka
„ORLICKÉ HORY – originální produkt®“
ale není zdaleka to jediné, co v regionu pomáhá. Snad ještě důležitější je
fakt, že díky systému značení dochází
ke kontaktům mezi místními podnika-

teli, zástupci veřejné správy, ochrany
přírody a cestovního ruchu a nastavují se nové formy spolupráce uvnitř
regionu.

Jak značka „ORLICKÉ
HORY – originální produkt®“
pomáhá místním
výrobcům?
Udělení značky znamená pro výrobek především efektivní formu reklamy a propagace. Značka, a s ní
i všechny certifikované
výrobky, je propagována zejména v cestovním
ruchu: budou připraveny
katalogy značených výrobků,
letáčky apod. – distribuované především pomocí turistických informačních center. Značené výrobky jsou prezentovány také na vlastním samostatném webu www.domaci-vyrobky.cz.
Informace o systému značení je postupně šířena také prostřednictvím místních i národních médií.
Protože dalším cílem značení je
podpořit spolupráci mezi podnikateli
v regionu, jsou pořádány společné
schůzky s výrobci, kde se diskutuje
o pravidlech systému značení a o možnostech, jak může značka místním
podnikatelům pomoci.
Výrobci jsou zváni na významné
veletrhy cestovního ruchu, jako např.
Regiontour v Brně nebo Holiday
World a gastronomický veletrh TOP
GASTRO, které probíhají souběžně
v Praze.
(pokračování na straně 2)

MORAVSKÉ KRAVAŘSKO – regionální produkt®, tedy v oblasti na
horním toku řeky Odry, a GÓROLSKO SWOBODA – regionální produkt® v přeshraničním mikroregionu na Jablunkovsku, který zasahuje
kromě Česka také do Polska a na
Slovensko. Třetí regionální značka
VYSOČINA – regionální produkt®
začala působit na území celého kraje Vysočina.
„Ve všech třech regionech probíhaly přípravy na spuštění stejně –
došlo k několika seminářům, kde
jsme společně s místními výrobci
a aktéry upravovali pravidla značení a certifikační kritéria, tak aby
byla šitá na míru potřebám každého
regionu,“ popisuje Iva Dyková
z REC ČR. „Z těchto seminářů vzešly také názvy a vzhled jednotlivých
značek, stejně jako složení Certifikační komise, která je ustanovena
v každém regionu samostatně,“
dodává Dyková.

Výrobků s regionální
značkou přibývá
Nejen v Orlických horách se regionální značce daří. Také v dalších
regionech průběžně zasedají certifikační komise, na kterých jsou posuzovány žádosti o udělení značky.
Například v Beskydech získalo značku šest nových výrobků (fotografie Beskyd a okolí, pomády na rty
a dezinfekce na ruce, Freudovo
pivo, trvanlivé perníkové pečivo –
příborské šifle, kožená galanterie,
přikrývky, polštáře a další výrobky
z ovčí vlny). Celkem je tedy v Beskydech 26 držitelů certifikátu.
Šumava je v těsném závěsu za Beskydami, pyšní se 25 certifikáty. Na
podzim 2007 tu bylo certifikováno
(pokračování na straně 3)
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„ORLICKÉ HORY – originální produkt®“
(pokračování ze strany 1)

Jakým výrobkům
a produktům je značka
určena?
Značka je udělována výrobkům
spotřebního charakteru, určeným pro
běžné zákazníky. Pro přehlednost je
možné tyto produkty rozdělit do tří
skupin:
 Řemeslné výrobky a umělecká
díla, např. výrobky ze dřeva, skla
nebo papíru, slaměné ozdoby, krajky,
šperky, keramika, nábytek, upomínkové předměty, pohlednice apod.
 Potraviny a zemědělské produk-

ty, např. mléko, sýry, maso, ryby,
pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina,
víno, nápoje (šťávy a mošty), med
apod.
 Přírodní produkty, např. lesní plo-

dy, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, kompost,
minerální voda apod.

Co musí značené
výrobky splňovat?
Aby mohl výrobek získat značku
ORLICKÉ HORY – originální produkt®, musí projít procesem certifikace. Tento proces spočívá v posouzení výrobku nezávislou Certifikační komisí. Jestliže komise schválí
udělení značky, výrobek získá certifikát, který výrobce opravňuje k užívání značky, a to po dobu 2 let. Poté se
proces certifikace opakuje znovu.
Komise má 13 členů, a to 5 výrobců
a dále zástupců místních subjektů
(MAS POHODA venkova, MAS
Vyhlídka, REC ČR, Správa CHKO

Orlické hory, krajské úřady, Euroregion Glacensis, zemědělci). Schází se
nejméně jednou za čtvrt roku a posuzuje, zda výrobky splňují tzv.
certifikační kritéria. Certifikační kritéria tvoří
soubor podmínek, které musí být splněny,
aby výrobek získal
certifikát. Kritéria
platí jak pro výrobek,
tak pro samotného
výrobce:
 Výrobce musí sídlit
v regionu Orlické hory a Podorlicko, musí mít pro svou výrobu kvalifikaci, zaručit plnění všech předpisů
a norem ve svém provozu (kvalita,
hygiena, finance) a vyloučit nežádoucí vlivy na životní prostředí.
 Výrobek musí opět splňovat všechny předpisy a normy, musí být kvalitní a šetrný k životnímu prostředí (obě
tyto vlastnosti posuzuje Certifikační
komise) a musí být jedinečný ve svém
vztahu k Orlickým horám a Podorlicku. Toto poslední kritérium může
naplnit splněním alespoň dvou
z následujících pěti podmínek: tradice (výrobku, technologie, výrobce)
v Orlických horách a Podorlicku, je
vyroben z místních surovin, je vyroben ručně, nese nějaký charakteristický motiv Orlických hor a Podorlicka,
nebo je výjimečně kvalitní (např. získal nějaká ocenění v oboru).

Jak jsou certifikované
výrobky označovány?
Logo značky ORLICKÉ HORY –
originální produkt® znázorňuje orlici
v zelené barvě. Nepravidelná kontura

ornamentu odkazuje na ruční práci,
osobní přístup a jistou historickou
patinu, která je známkou dlouhodobého používání a kvality.
Nejběžnějším způsobem, jak mohou být
výrobky označeny, je
umístění visačky nebo
samolepky s logem
na výrobek nebo jeho
obal. U některých výrobků je značka začleněna také přímo do etikety nebo je součástí samotného výrobku. V případech,
kdy nelze značit každý výrobek zvlášť
(např. pečivo), může být označen společný regál, box apod., ve kterém se
výrobky prodávají.

Kde se dají značené
výrobky koupit?
S výrobky označenými značkou
ORLICKÉ HORY – originální produkt® se můžete setkat prakticky kdekoli, protože jejich prodej není nikterak omezen. Připravuje se však síť
speciálních prodejních míst, která
budou garantovat prodej několika
druhů značených výrobků a poskytovat doprovodné služby, jako je např.
podrobnější informování o výrobcích
a o značce. Jako prodejní místa budou
vybírány menší obchody v regionu,
informační centra, muzea, obchody
na recepcích hotelů i samotní výrobci
a budou vždy označena samolepkou
nebo plakátem s logem značky. Kontakty na prodejní místa bude možné
nalézt na webových stránkách www.
domaci-vyrobky.cz, v turistických
informačních centrech nebo v dalších
číslech tohoto bulletinu.

Jak může výrobek
značku získat?

Kdo se stará
o systém značení?

Zájemci o značku stačí vyplnit
a zaslat žádost na adresu MAS POHODA venkova, Val 26, 518 01 Dobruška. Ve formuláři žádosti výrobce
popisuje svůj výrobek a sám ho hodnotí, toto hodnocení posléze přezkoumává Certifikační komise. K žádosti
je potřeba přiložit i vzorek výrobku
(pokud to charakter výrobku umožňuje), který je po jednání komise vrácen.
Po schválení žádosti komisí je výrobku udělen certifikát a s výrobcem uzavřena smlouva o užívání značky. Se
získáním certifikátu jsou spojeny
drobné poplatky, které mají částečně
zajistit fungovaní systému značení
a propagaci, velká část nákladů je
však hrazena z grantů. Veškeré
podrobné informace včetně formuláře žádosti jsou k dispozici na uvedených webových stránkách nebo
u pana Luboše Řeháka z MAS POHODA venkova (tel. 602 114 007, e-mail:
lubos.rehak@val.cz).

Značení produktů zavedla místní
akční skupina – MAS POHODA venkova ve spolupráci s MAS Vyhlídka
a s Regionálním environmentálním
centrem Česká republika (REC ČR –
nestátní nezisková organizace věnující se problematice životního prostředí), které spravuje národní systém
obdobných regionálních značek
nazvaný Domácí výrobky. Značka
ORLICKÉ HORY – originální produkt® byla již pátou regionální známkou zavedenou v rámci tohoto systému. Mezi první ochranné známky patří KRKONOŠE – originální produkt®,
ŠUMAVA – originální produkt®, Vyrobeno v BESKYDECH® a MORAVSKÝ
KRAS – regionální produkt®. Nejmladší značky v systému Domácí výrobky vznikly na podzim roku 2007,
a je to VYSOČINA – regionální produkt®, GÓROLSKO SWOBODA –
regionální produkt® a MORAVSKÉ
KRAVAŘSKO – regionální produkt®.

Na Kopečku domeček, v tom domečku ...

Slovo senátorky
Přiznám se, že mám obrovskou
radost, že značka “ORLICKÉ HORY–
originální produkt®“ je jakýmsi mým
splněným snem.
O regionálních značkách jsem se
dozvěděla v jejích prvopočátcích na
Ministerstvu zemědělství a hned mne
napadlo, že to je přesně to, co je
potřeba i v mých Orlických horách.
Snažila jsem se to vysvětlit starostům
v DSO Region Orlické hory, kterému
léta předsedám, ale tehdy to nějak
nepadalo na úrodnou půdu. Chtělo to
prostě čas. A ten přišel. Se vznikem
MAS POHODA venkova a ostatních
místních akčních skupin v Orlických
horách a podhůří se vytvořilo právě
to potřebné podhoubí, které mohlo
nést plody – a to se stalo! Smyslem

MAS je spolupráce veřejného sektoru
(starostů) s místními zemědělci, podnikateli, neziskovými a jinými organizacemi. A právě ti pochopili, že tato
značka může pomoci nejen jim, ale
celému regionu, v uplatnění se na
trhu, ale i v cestovním ruchu atd. Velký dík tady patří panu Luboši Řehákovi – předsedovi MAS POHODA
venkova, který značku prosadil, a že
se dnes již více než desítka výrobků
z naší oblasti může pyšnit právě touto
značkou. Je to nejen značka kvality,
ale značka toho, že výrobek vznikl
u nás – v Orlických horách a Podorlicku.
Přeji této originální značce mnoho
zdaru, hodně nápaditých výrobců
i spokojených zákazníků!
senátorka Václava Domšová

Chcete-li si odvézt jedinečný
a nápaditý dárek či upomínku z Orlických hor, neváhejte zavítat do Bartošovic v Orlických horách. Zde se
nacházejí chráněné dílny Kopeček,
které provozuje Sdružení Neratov. To
obnovuje i kostel ve stejnojmenné
osadě. Malované hrnečky, zdobené
svícny či přívěsky, zvonečky pro dobrou náladu, to vše se vyrábí a vymalovává ve zdejší keramické dílně.
Nejen turistům jsou určeny keramické a tkalcovské výrobky handicapovaných zaměstnanců Sdružení
Neratov. V chráněných dílnách vyrábějí také nádoby na příbory, ubrousky
či solničky na zakázku do restaurací.
„Chystáme nyní do restaurace v Helvíkovicích tyto věci, a také dekorace
na výzdobu interiérů,“ říká vedoucí
chráněných dílen Vladislav Bukáček.
Zaměstnanci dílen připravili také
nové vzory na dekorativní keramické
kachle, kterými dílna proslula. „Vzory vytlačujeme do hlíny na grafickém
lisu. U této kolekce výrobků rozšiřujeme výrobu, protože o ní je hodně velký zájem,“ uvádí Vladislav Bukáček.
Pláty pro kachle začali dokonce stáčet
a vyrábět z nich tak i hrnečky.
Z malých plošek pak dělají přívěsky.
Zaměřili se také na výrobu keramiky
z červené hlíny.
V tkalcovské dílně pro změnu tkají dva druhy koberců. „Děláme jednak hadrové a jednak čistě vlněné
koberce, kde zatkáváme i vypranou

vlnu, kterou tady zpracováváme úplně od počátku. Češeme ji, pereme,
spřádáme na kolovrátku a z toho tkáme,“ říká Jana Barillová. Chtějí začít
tkát i tašky. „Zjistili jsme, že by byl
o vlněné tašky docela zájem,“ dodává
Barillová. V Neratově vyrábějí také
pohankové polštářky pro příjemné
spaní či lenošení nebo malovaná trička. To vše přitom pomáhají dělat lehce mentálně postižení lidé, kteří zde
našli uplatnění. Proto jsou dílny projektu Kopeček chráněné, aby tito lidé nebyli
vystaveni přílišným
požadavkům a tlaku
trhu. „Každá holka
dělá něco jiného, každá je k něčemu jinému
šikovná,“ míní Jana
Barillová.
Pro své zaměstnance zde nechala vyrobit
dárky již řada firem,
a to včetně těch největších v zemi. Například společnost ČEZ
zde nechala pro své zaměstnance
vyrobit na 2200 svíček, ale i další
významné zakázky připravovali mentálně postižení pracovníci.
Za keramické a tkalcovské výrobky získalo Sdružení Neratov hned dva
certifikáty ORLICKÉ HORY – originální produkt®. To svědčí o jejich
kvalitě a originalitě. V příštím roce by
se sdružení chtělo ucházet o další certifikát, který by měl zahrnovat pro-

dukty dílny ručních prací, jako jsou
například svíčky.
Prodeji ručně vyráběných produktů pomůže i nárůst turistického ruchu.
Lidé si chtějí odvést originální výrobek z hor a nemají již příliš zájem
o výrobky, které se dají sehnat všude.
Turistika tak může existenci dílen
a mentálně postiženým velmi pomoci. „Nám by to zvýšilo odbyt, protože
z výtěžků hradíme provoz dílen
a mzdové náklady zaměstnanců. Kaž-

dá zrealizovaná zakázka má pro nás
ohromný přínos,“ říká Vladislav
Bukáček. V budoucnu by v Bartošovicích na Kopečku rádi vybudovali
i obchod s galerií, aby turisté mohli
zdejší prostředí a výrobky více poznat.
Chcete-li vidět vskutku příjemné prostředí, neváhejte se sem zajet podívat
na návštěvu již nyní. Před Vánocemi
si zde možná vyberete krásný dárek.
Pavel Bednář

Doma v ORLICKÝCH HORÁCH

Zima 2007/2008

Strana 3

MAS POHODA venkova

Střípky odjinud

– koordinátor značky v Orlických horách

Výrobků s regionální
značkou přibývá

Místní akční skupina POHODA
venkova je občanské sdružení, které
po několikaměsíčních přípravách
vzniklo v srpnu roku 2005 za účelem
podpory rozvoje venkovského partnerství a „leaderovské“ spolupráce
v regionu. POHODA v současné době
působí na území 30 měst a obcí Orlických hor, Novoměstska a Dobrušska.
Jedná se o území s rozlohou cca
281 km2, kde žije přibližně 30 tisíc
obyvatel. Hlavním úkolem MAS
POHODA venkova je dlouhodobá
příprava daného území na účast
v Programu rozvoje venkova – LEADER. Rok 2007 se však nesl především ve znamení projektu „Značení
domácích výrobků v Orlických horách
a Podorlicku“.
Po přípravných pracovních jednáních zástupců místních akčních skupin a regionálních výrobců z celého
území se podařilo zapojit Orlické hory
jako pátý region do již zavedeného

(pokračování ze strany 1)

systému značení domácích výrobků
v zemi. MAS POHODA venkova se
stala regionálním koordinátorem projektu a zahájila úspěšnou spolupráci
s Regionálním environmentálním
centrem ČR – národním koordinátorem projektu. Dnes mají Orlické hory
svá pravidla pro značení domácích
výrobků – své zásady, svou Certifikační komisi, svůj jednotný grafický
design … To vše se odehrálo i ve spolupráci s MAS Vyhlídka a především
za finanční podpory Královéhradeckého kraje.
Luboš Řehák,
předseda MAS POHODA venkova

Domácí výrobky se prodávají
i přes internet

osm nových výrobků (železnorudské pivo, lubská keramika, řezbářské výrobky, tiskoviny pro děti,
výrobky ze skla, dámská a pán-ská
obuv, dekorační výrobky ze sušených rostlin, kovářské výrobky).

DSO Region
Orlické hory
se představuje
Dobrovolný svazek obcí REGION
ORLICKÉ HORY vznikl v roce 1992.
Je jedním z nejstarších svazků obcí
nejen v regionu, ale v celé ČR. Dnes
sdružuje celkem 28 členských obcí:
Bačetín, Bartošovice v Orlických
horách, Bohdašín, Borová, Bystré,
Česká Čermná, Deštné v Orlických
horách, Dobré, Dobřany, Chlístov,
Janov, Javornice, Kounov, Liberk,
Lukavice, Nový Hrádek, Ohnišov,
Olešnice v Orlických horách, Orlické
Záhoří, Pěčín, Podbřezí, Rokytnice
v Orlických horách, Říčky, Sedloňov,
Slatina nad Zdobnicí, Sněžné, Val
a Zdobnice.
Cílem svazku vždy bylo a je chránit a podporovat společné zájmy obcí,
zejména spolupracovat při obnově
a rozvoji venkova, koordinovat činnosti v oblasti cestovního ruchu
a podporovat hospodářko-sociální
a kulturní rozvoj. Jednotlivé obce
spolupracují např. i s polskými part-

nery při pořádání kulturních, sportovních i zájmových akcí. Svazek se dnes
může chlubit např. i tím, že za posledních 5 let své činnosti uskutečnil projekty za více než 16 milionů Kč, a to
i za přispění evropských fondů jako
PHARE CBC, SAPARD nebo INTERREG. Právě náš svazek je v pozadí
takových aktivit jako jsou např. Cyklobusy do Orlických hor, Cyklotrasy
včetně informačních tabulí, Trasy pro
lyžařskou turistiku, Mediální kampaně „Vítejte v Orlických horách“, vydávání sezonních novin tzv. Kačenčiných a Rampušákových listů a v neposlední řadě populární Kačenčiny
pohádkové říše. Bez spolupráce
s Euroregionem Glacensis a jeho
Regionální rozvojovou agenturou,
jejíž je svazek spoluzakladatelem, ale
i s Královéhradeckým krajem si nedovedeme naši existenci představit.
Nemáme žádného stálého zaměstnance, a přesto se daří! I to je důkaz toho,
že „Když se chce, tak všechno jde“!
Přijeďte se přesvědčit!
senátorka Václava Domšová,
předsedkyně DSO Region Orlické
hory, a to již 13. rok!

Poselství pro značku
z Královéhradeckého kraje

„Líbí se mi ty staré časy, jak se žilo dřív,“ říká Ladislav Hemrlík, který ve
své dílně a v obchůdku v horském městečku Rokytnice v Orlických horách
vyrábí kožené výrobky, například opasky či různé doplňky pro historické šermířské skupiny. Přesto brašnář patří k těm, kteří svůj obchod rozvíjejí
i pomocí internetu.
K výrobcům a řemeslníkům, kteří
se alespoň trošku neprezentují na
internetu, se noví zákazníci ze vzdálenějších koutů dostanou poměrně
málo. Internet je již zkrátka součástí
života a informace na něm jsou nejdostupnější. Brašnář tak má webové
stránky i on-line obchod. Internetové
stránky si založil i za účelem katalogu. „Ve své práci každou chvíli udělám nové vzorky a ten katalog by se
mi prodražil. Takhle si to nafotím,
dám na internet a zákazník hned vidí,
co mám nového,“ říká Ladislav Hemrlík. Internet má však i své nevýhody.
„Pořád ten kamenný obchod bude
vítězit, protože zákazník přijde,
ohmátne si tu kůži, vidí to, cítí to,
kupuje si to. Na internetu to nemůžete
posoudit,“ míní Hemrlík.
Brašnářovu prezentaci nedávno
ocenili během své návštěvy i zástupci ze zahraničí, kteří zde poznávali
v rámci projektu Local Product Deve-

lopment Network. Ten se zaměřuje na
podporu domácích produktů, práci
místních výrobců. „Poznali jsme
jeden způsob práce, který existuje i u
nás a byli jsme překvapeni tím, že
pomocí internetu propaguje pan
Hemrlík své výrobky po celé Evropě,“
uvedla Michela Giarlg z „Gruppo di
Aziong Locale Gal Euroleader“,
obdoby našich místních akčních skupin, ze severoitalské oblasti Friuli.
Brašnář Ladislav Hemrlík patří
k držitelům certifikátu ORLICKÉ
HORY – originální produkt ®. Právě
domácí výrobky z Orlických hor by
jednou také měly mít svůj vlastní
internetový obchod. Turisty a zájemce mají lákat nejen ke koupi výrobků,
ale i k návštěvě regionu, který má co
ukázat nejen z přírodního a památkového bohatství, ale i z řemeslných tradic a práce místních obyvatel.
Pavel Bednář

Vážení čtenáři,
byl jsem osloven, abych okomentoval a zhodnotil aktivitu MAS POHODA venkova, jejíž cílem bylo zahájit
certifikaci resp. značení výrobků majících vztah k našemu regionu. Značka
„ORLICKÉ HORY – originální produkt®“ sice k dosažení věhlasnosti celostátní, natož pak mezinárodní, musí ujít
notný kus cesty, ale jsem přesvědčen,
že je to krok správným směrem. Můj
dík patří organizátorům této aktivity,
o jejíž realizaci se asi nejvíce zasadil
starosta obce Val u Dobrušky pan Luboš
Řehák. Není to sice nápad původní, ale
to mu neubírá nic na aktuálnosti.
Jedním ze základních projevů civilizovaného člověka je výsledek jeho práce. A potřeba poznat, co v jiném regionu lidé tvoří a vytvořili, v čem se liší,
je jedním ze základních důvodů, proč
lidé cestují a jedním ze základních způ-

sobů, jak poznat jiné lidi. Potřeba
takového poznání bude stále intenzivnější zejména v souvislosti s celosvětovým globalizačním procesem. Snaha
oceňovat domácí produkty je nejen
daším kamínkem do mozaiky úsilí
o rozvoj cestovního ruchu a podnikání
v Orlických horách, ale má význam i pro
obyvatele našich Orlických hor. Pomáhá totiž k identifikaci s místem, kde žijeme, s místem, kterému říkáme domov.
Každý jistě zná ten pocit, když například na výstavě uvidí výrobek, který je
dobře hodnocen a může se k němu přihlásit: „Ano, toto je od nás.“ Lidé jsou
hrdí na svůj domov, kde místní výrobci
vytvořili potřebný, užitečný, krásný
nebo jenom zvláštní výrobek.
Přeji proto nám všem, kteří se v Orlických horách cítíme doma, ale i těm,
kteří k nám domů do Orlických hor
přijíždějí jen na návštěvu nebo rekreaci, aby označení „ORLICKÉ HORY –
originální produkt®“ bylo symbolem
hrdosti, cti a kvality, aby toto označení
bylo chloubou pracovitosti, umu a píle
obyvatel regionu, a abychom se s touto značkou setkávali stále častěji. Tvůrcům takto označených výrobků přeji,
aby pro ně získání tohoto označení bylo
symbolem prestiže a cestou k mnoha
dalším spokojeným zákazníkům.
S úctou Váš
Helmut Dohnálek,
1. náměstek hejtmana
Královéhradeckého kraje

V Moravském krasu nosí značku
osm výrobků nebo skupin výrobků
(nově – malované kameny a tvaroslovné pečivo). Z prvního zasedání
certifikační komise pro Moravské
Kravařsko, které se konalo na konci listopadu 2007 v Bartošovicích,
vyšlo s certifikátem neuvěřitelných
10 výrobků, což je vzhledem k rozloze regionu skutečně úspěch. Mezi
certifikovanými výrobky bylo zdobené perníkové pečivo, pekárenské
výrobky, chléb, šifle, užitková i dekorativní keramika, dekorace ze
sušených květin, uzenářské výrobky či biohovězí maso.

Na Šumavě vznikají
kritéria pro služby
Díky podpoře z Ministerstva
životního prostředí se od léta 2007
schází pracovní skupina složená ze
zástupců REC ČR, Regionální rozvojové agentury Šumava (RRAS)
a Ústavu systémové biologie a ekologie, aby vytvořila pravidla a kritéria udělování značky ŠUMAVA –
originální produkt® pro služby. Pro
začátek vznikají pro ubytování
a stravování, ale do budoucna se
počítá s rozšířením o další služby
(průvodci, půjčovny, sportovní aktivity atd.). Členové pracovní skupiny diskutovali tato pravidla a kritéria také se zástupci z řad samotných
poskytovatelů ubytovacích a stravovacích služeb. „Značka ŠUMAVA – originální produkt® bude hostům garantovat, že navštívili kvalitní ubytovací nebo stravovací
zařízení, které se chová šetrně
k životnímu prostředí a které poskytuje vždy aktuální informace o okolí a nabízí ’něco navíc‘, například
regionální gastronomické speciality, tradiční šumavský vzhled budovy nebo doplňkové aktivity pro turisty jako výlety s výkladem místního průvodce, vyjížďky na koních
a tak dále,“ upřesňuje Tereza Vacková z REC ČR. Podobně jako
u výrobků rozhodne o udělení regionální značky Certifikační komise
a koordinovat značení služeb na
regionální úrovni bude RRAS.
S prvními certifikovanými restauracemi, hotely, kempy, pensiony či
jinými ubytovacími zařízeními se
budou moci návštěvníci Šumavy
setkat již počátkem roku 2008.
(pokračování rubriky na straně 7)

Doma v ORLICKÝCH HORÁCH

Zima 2007/2008

Strana 4

Seznamte se s pravými výrobky z Orlických hor
Během prvního půlroku existence
značky „ORLICKÉ HORY – originální produkt®“ udělila Certifikační komise certifikát dvanácti
výrobkům nebo skupinám výrobků, se kterými se nyní můžete blíže
seznámit.

Včelí produkty
Med od paní Lenky Skalické pochází
z orlického podhůří, z čisté zemědělské oblasti mezi Žamberkem a Rokytnicí v Orlických horách. Včely má

pečivu dodá klasická zděná parní pec,
kterou v Pekařství Marie Kalousové
udržují stále v bezvadném funkčním
stavu. Do pece se výrobky sázejí
a vytahují dřevěnou pekařskou lopatou. Na výtečných vlastnostech pečiva se také odráží dovednost pekařů,
kteří pečivo s láskou připravují.
Kontakt:
Pekařství Marie Kalousová
J. V. Sládka 161
517 61 Rokytnice v Orlických horách
tel.: 494 595 122
fax: 494 595 112
mobil: 605 262 911
kalous@kovarstvi.cz
kontaktní osoba:
Jiří Kalous

Brašnářské výrobky
V brašnářství Ladislava Hemrlíka
vznikají výrobky z usní a kůží. Na
výrobu zde používají zejména usně
z hovězin, teletin, vepřovic, skopovic
a kozin. Některé z kožených výrobků

umístěny v sadu, kde mají snůšku
z ovocných stromů, řepky, svazenky,
v okolí je spousta luk a lesů. Pečlivě
dbá na čistotu rámků, které pravidelně vyměňuje, také úly prochází pravidelnou dezinfekcí. Takováto péče je
nezbytná k tomu, aby byl med dobrý
a kvalitní. „V rámci údržby získáváme
včelí vosk, který zpracováváme
a vyrábíme z něj svíčky se specifickou
vůní. Svíčky vyrábíme jednak přímo
z mezistěn, ale také lité do různých
tvarů jako například slon, stromeček
nebo úly. Od našich včeliček získáváme také propolis,“ dodává paní Skalická.
Kontakt:
Lenka Skalická
Kameničná 1
564 01 Žamberk
mobil: 739 287 759
medovinka@centrum.cz

Rokytnické pečivo
Vyhlášené rokytnické pečivo, které
chutná jako za dob našich babiček.
Tajemství výborné chuti spočívá

Firma pana Petra Janovce se snaží již
deset let dělat maximum pro zahrady
svých zákazníků. V roce 2007 začali
vyrábět ekologické palivo – Biobrikety, tj. brikety z biomasy (převážně
z krmného šťovíku, případně dalších
energetických rostlin). Vznikají sliso-

Kontakt:
Sdružení Neratov –
– chráněné dílny Kopeček
517 61 Bartošovice v Orlic.horách 15
fax: 494 599 008
mobil: 731 604 084
kopecek@neratov.cz
www.kopecek.neratov.cz
kontaktní osoba:
Jana Barillová
(vedoucí dílen)

Chráněná dílna Kopeček při Sdružení
Neratov zaměstnává přes 50 % osob
se zdravotním postižením. Vyrábí
keramiku odlévanou do sádrových

jsou zdobeny kožešinami, cizokrajnými reptiliemi, kameny, kořeny a dalšími přírodními doplňky. Pan Hemrlík své produkty kompletuje pomocí
starodávných technologických postupů (ruční šití, hřebíčkování). Povrch
usňových výrobků upravuje voskováním, mořením a barvením. Tento
konečný vzhled zaručí originální starodávnou patinu, která je zejména
u historických výrobků velmi žádaná.
Kontakt:
Brašnářství – Ladislav Hemrlík
U Nádraží 262
517 61 Rokytnice v Orlických horách
mobil: 777 144 925
hemrlik@centrum.cz

Česačka vlny, kolovrátek i tkalcovský
stav jsou v chráněné dílně Kopeček
vždy středem pozornosti. Každý
s nostalgií vzpomíná, jak předla a tkala jeho babička. „Vlněné výrobky
z naší dílny zahřejí na těle, povídání
se zdejšími lidmi zase zahřeje na
duši,“ říká paní Jana Barillová,
vedoucí tkalcovské dílny. Pod jejím
vedením vznikají vlněné koberce různých rozměrů i barev (tkané z ručně
prané, předené i barvené ovčí vlny),
výrobky z vlny (nejžádanější jsou
ponožky z ovčí vlny a háčkované kabelky), ostatní tkané výrobky (koberce ’hadráky‘, kabelky, šály apod.),
polštářky (plněné ovčím rounem nebo
pohankovými slupkami), dekorovaný

pokrmem,“ vyzdvihuje jeden z druhů
biozeleniny pan Miloš Kurka.
Kontakt:
Smetana Eko, s.r.o.
Čermná nad Orlicí 111
517 25 Čermná nad Orlicí
tel.: 494 542 919
mobil: 777 788 992
smetanaeko@tiscali.cz
www.biozelenina.cz
kontaktní osoba:
Ing. Miloš Kurka

Mák modrý

textil (trika a mikiny dětské, dámské,
pánské či oblíbené zdobené plátěné
tašky). Oděvy malují v dílně Kopeček
i na přání zákazníků dle jejich výběru. Jsme schopni navrhnout i vytvořit
trika i pro celou tématicky zaměřenou
skupinku lidí.

Keramické výrobky

Tkané výrobky

nejen v originálních recepturách předávaných z generace na generaci
a v technickém provedení pece, ale
i v ruční výrobě veškerého sortimentu. Nezaměnitelnou vůni a křehkost

Biobrikety

Firma Labris dodává ručně sklízený
mák o vysoké kvalitě. Především
nepoškozený, tradičním způsobem
čištěný a balený v textilním sáčku se
stylovým grafickým potiskem a peče-

váním částic rostlin za vysokého tlaku bez použití pojiv. Biobrikety jsou
vhodným palivem pro sporáky, krby,
kamna i kotle, ve kterých se běžně
topí dřevem. Papírovým pytlem, do
kterého jsou Biobrikety zabaleny, lze
klidně bez výčitek zatopit. Mají velmi nízký obsah popela, který lze
použít jako přírodní hnojivo. „Spalováním Biobriket ohříváte obydlí, nikoliv planetu,“ dovává pan Petr Janovec.
Kontakt:
Ing. Pert Janovec – AP SERVIS
517 57 Pěčín 87
tel.: 494 595 440
fax: 494 595 440
mobil: 603 921 504, 603 208 981
janovec@apservis.cz
www.apservis.cz
www.biobrikety.cz

tí. Balení je v souladu s přísnými podmínkami prodeje o 800 g váze s dvouletou záruční lhůtou. Balíček s mákem
je také vhodným dárkem.
Kontakt:
LABRIS, s.r.o.
517 93 Dobré 51
mobil: 606 650 341
labris@labris.cz
www.labris.cz
kontaktní osoba:
Ing. Otakar Krásný

Biozelenina
Biozeleninu pěstuje firma Smetana
Eko bez použití chemických látek
a umělých hnojiv tradičními postupy

forem, hrnečky, čajové servisy, zvonečky, svícny, talířky, džbánky apod.
V dílně jsou schopni vyrobit i větší
množství stejných kusů, včetně případného potisku na objednávku.
Keramika se dá běžně užívat v potravinářství, na glazury má dílna atesty
Státního zdravotního ústavu. Lidé
v dílně Kopeček vyrábějí keramické
kachle originální metodou otisku matrice do hliněného plátu. Tato technika
umožňuje i výrobu větších kolekcí
kachlů s libovolným motivem. Touto
technikou zhotovují i domovní čísla
nebo znamení.
Kontakt:
Sdružení Neratov –
– chráněné dílny Kopeček
517 61 Bartošovice v Orlic.horách 15
fax: 494 599 008
mobil: 731 604 084
kopecek@neratov.cz
www.kopecek.neratov.cz
kontaktní osoba:
Vladislav Bukáček
(vedoucí dílen)

mechanické kultivace. Biozelenina
obsahuje více vitamínů, minerálních
látek a dalších živin. Také je charakteristická nižším obsahem vody a naopak vyšším obsahem sušiny a přirozených aromatických látek. Proto lépe
a výrazněji chutná. „Skutečným hitem
výživy, a to nejen té ‚zdravé‘, je dýně
Hokaido. Svou jemnou nasládlou chutí výtečně chutná dětem včetně miminek a je pro ně navýsost vhodným

Přírodní ovocné
pálenky
Jedinou surovinou k výrobě těchto
pálenek je ovoce od velkopěstitelů.
Jablkovici máme vyrobenou v roce
2004 a je z odrůd Golden, Spartan

a Topas. Na přání zákazníka
lepíme na lahve i jeho logo.
Mezi naše odběratele patří
Česká advokátní komora,
město Rychnov nad Kněžnou či Hotel ROTT Praha.
100% přírodní ovocné pálenky (nepoužíváme aromata)
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vyrábíme na moderním zařízení firmy
Destila Brno (zařízení s rektifikační
kolonou). Hotová pálenka se následně zestaří v ultrazvukové stařičce
alkoholu, zraje v nerezových nádobách a ředí se na 50% alc. Dle potřeby se stáčí do lahví a etiketuje. Na
tyto výrobky máme i dárkové dřevěné stojánky (vhodné jako upomínkové, dárkové a propagační předměty).
Na palírně možnost exkurze s degustací.
Kontakt:
Podorlická sodovkárna s.r.o.
Kaštany 435
Rychnov nad Kněžnou 516 01
tel.: 494 533 069, 494 533 630
fax: 494 535 735
mobil: 737 817 873
info@sodo.cz
www.sodo.cz
kontaktní osoba:
Konvalina Tomáš

Vitráže a dekorace
tiffany technikou
V dílně paní Marie Hájkové umělecky zpracovávají opálové sklo a vytvářejí z něj lampy, okna, dveře a věci

vá pouze pramenitá voda ze studny
Pekárny Lično, která má dle rozborů
parametry kojenecké vody, mouka
(pšeničná a žitná), sůl a kmín. Chléb
je vyráběn ze stoprocentně prokvašené žitné mouky, bez použití zlepšujících či konzervačních látek. Má tvar
veky, pružnou a vláčnou střídku
s kmínem, kůrku kaštanově-hnědé
barvy. O oblíbenosti tohoto výrobku
svědčí ocenění, jichž Pekárna Lično
v loňském i v letošním roce (2006
a 2007) dosáhla, a to sice Potravinář
roku Královéhradeckého kraje pro
pekárnu a Potravina roku Královéhradeckého kraje pro chléb. Ličenský
chléb získal také národní značku kvality KLASA.
Kontakt:
BEAS, a.s. – Pekárna Lično
Lično 16
517 41 Kostelec nad Orlicí
tel.: 494 384 206
fax: 494 384 652
beas@beas.cz
www.beas.cz
kontaktní osoba:
Miroslava Valovičová
(obchodní ředitel)
mobil: 602 306 718

Sváteční koláčky
Sváteční koláčky z Pekárny Lično
jsou ručně vázané, mají zlatavé zbarvení, střídku jemnou a velmi chutnou.
Jsou plněny makovou, tvarohovou
nebo povidlovou (švestkovou) náplní
a na povrchu jsou pocukrované nevlhnoucím cukrem. Stejnou recepturu
v této pekárně používají i pro výrobu
svatebních koláčků, které se od těch
svátečních liší svou „svatební“ veli-

pro užitek i radost. Výroba je zdlouhavý proces, který se skládá z mnoha
úkonů. Přesto paní Hájkovou tato práce naplňuje, uspokojuje a dělá jí
radost, zvláště pokud její výrobky
někoho potěší. „Není to jen práce či
zaměstnání – to je kůň a radost zároveň!“ říká paní Hájková.
Kontakt:
Marie Hájková
ART TIFFANY – vitráže
517 64 Orlické Záhoří 37
tel.: 494 593 157
mobil: 604 960 049
kontaktní osoba:
Milan Hájek

Ličenský chléb
K výrobě Ličenského chleba se použí-
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Jestli také letos
chodili čerti?!
Ve většině menších obcí Orlických hor je počátek zimního období
již léta letoucí spojen s očekáváním
čertovské obchůzky jednotlivých
domácností s dětmi předškolního
a mladšího školního věku. Tradiční
skupinku Mikuláš, anděl a několik
čertů zpravidla tvoří mládežníci ze
vsi.
Několik dní před „Mikulášem“
stoupá mezi školáky nervozita a napětí. Budou letos chodit? Nebo nebudou? Vždyť čerti na nás všechno
vědí!

Potraviny z Rychnovska
získaly ocenění kvality
Potraviny z Rychnovska jsou žádané a kvalitní. Svědčí o tom i úspěchy
v soutěži Potravina roku. Titul Potravinář a potravina roku 2007 v Královéhradeckém kraji letos získala
Pekárna Lično.
Pekárna vyhrála se svým Ličenským chlebem. Současně zvítězila
i v kategorii mlýnských a pekárenských výrobků. „Ličenský chléb je
vyvíjen tradiční technologií. Stoprocentně prokvašená žitná mouka, pšeničná mouka, sůl, kmín a naše pramenitá voda, která má parametry kojenecké vody. Dodržujeme tradiční
technologii a nepoužíváme žádné
konzervanty,“ uvedl ředitel společnosti BEAS, která pekárnu vlastní,
Bedřich Syrovátko. Ličenský chléb
zvítězil i v loňském roce. Pekárna pro
tento svůj výrobek získala v říjnu
také certifikát ORLICKÉ HORY –
originální produkt®.
I mezi nápoji uspěly výrobky
z Rychnovska. Podorlická sodovkár-

na, která má také certifikát ORLICKÉ HORY – originální produkt®, získala první místo za svůj jablečný
mošt. Ten pro obchodní síť vyrábí od
roku 2002. „Děláme i podorlickou
jablkovci, slivovici, hruškovici,
meruňkovici. To jsou ovocné pálenky
s obsahem alkoholu 50 procent, které se umístily na druhém místě v
kategorii nápojů. Pak máme limonádu Kofeinu, jejíž název je ochrannou
známkou. Ta se umístila na třetím
místě,“ sdělil ředitel firmy Tomáš
Konvalina.
Velkým kladem soutěže je, že
o potravinách roku rozhodují sami
spotřebitelé. Podle toho je patrné, že
výrobky z Rychnovska jsou žádané
a oblíbené. Cílem klání soutěže, do
jehož druhého ročníku se letos přihlásilo 29 firem, je především propagace potravinářského odvětví Královéhradeckého kraje.
Pavel Bednář

Pátého prosince večer probíhá
tato zkouška odvahy většinou tak,
že děti za pěknou básničku, modlitbu nebo písničku převezmou
z rukou Mikuláše a anděla spoustu
pamlsků, mezi nimiž občas nechybí i kousek toho čertovského černého uhlí, brambor či cibule. Rodičům čerti nechávají „metlu“ pro
případ, že by přece jenom během
roku děti začaly zlobit.
Na druhý den je společné ranní
setkání školáků na autobusové
zastávce výhrou. Téma rozhovorů
cestou do školy je jasné, silný prožitek nutí děti pokřikovat jednoho
přes druhého: „ … a u nás jich bylo
šest! … byli to převlečení chlapi! …
i když, ten červenej byl určitě pravej! ... a ten s kopytem ten taky! …
koho si odnesli? … já se ale vůbec
nebál!“

Setkání se zahraničními partnery v Orlických horách

kostí. O kvalitě koláčků svědčí udělení národní značky kvality KLASA
a o jejich výtečné chuti se můžete přesvědčit sami. „Je sice pravda, že každý den není posvícení, ale takový malý
svátek si s našimi svátečními koláčky
můžete dopřát, kdykoliv se vám zlíbí,“
dodává paní Valovičová, zástupkyně
Pekárny Lično.
Kontakt:
BEAS, a.s. – Pekárna Lično
Lično 16
517 41 Kostelec nad Orlicí
tel.: 494 384 206
fax: 494 384 652
beas@beas.cz
www.beas.cz
kontaktní osoba:
Miroslava Valovičová
(obchodní ředitel)
mobil: 602 306 718

Jak se značí domácí výrobky
v Itálii či v Maďarsku? Jaké jsou
možnosti místních výrobců a jak
jim pomoci? O tom se bavili
zástupci místní akční skupiny Vyhlídka se zahraničními partnery
na setkání v létě 2007 v Rokytnici
v Orlických horách.
V rámci projektu Evropské unie
LoProDeN (Local Product Development Network) zavítali do Čech
zástupci regionů z maďarského
Oszkó, dvou italských regionů Basilicata a Friuli a také ze Slovenska
z oblasti východně od Košic. Přes
společné projekty partneři řeší, jak
podporovat a poukázat na místní
produkty. „V Evropské Unii se dává
hodně pozornosti výrobkům typickým pro to místo. Proto i z tohoto
důvodu je dobré co nejlépe využít
fondů, abychom propagovali výrobky z každého regionu,“ uvedla
Michela Giarlg z Gruppo di Aziong
Locale Gal Euroleader, která v severoitalském regionu Friuli řídí evropské fondy.
Během setkání proběhla i návštěva u brašnáře Ladislava Hemrlíka
a v pekárně Marie Kalousové v Rokytnici v Orlických horách, kteří tou

dobou byli čerstvými držiteli certifikátu ORLICKÉ HORY – originální
produkt®. V rámci setkání prezentovala MAS Vyhlídka i tento projekt
značení domácích výrobků, na kterém se podílí spolu s MAS POHODA venkova a národním koordinátorem Regionálním enviromentálním
centrem ČR. „Mohli jsme si tu
porovnat, jak probíhá vzájemné udělování v ostatních státech. V Itálii
bych řekl, že mají nejvíce zaběhlé
a využité možnosti certifikace,“ uvedl

předseda MAS Vyhlídka Pavel
Tichý.
Podpora domácích výrobků má za
cíl nejen přilákat turisty, ale poukázat i na jiný trh, který zde existuje
proti tomu globálnímu. Domácí
a tradiční výrobky totiž svědčí o dějinách, tradicích, zvycích nejen regionů, ale především o životě a historii
jejich obyvatel. Tak si i lidé mohou
uvědomit své kořeny a sounáležitost
s regionem.
Pavel Bednář
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Kačenčina
pohádková
říše
Orlické hory jsou malebným koutem severovýchodních Čech. Oblé
vrcholy hor sice nevzbuzují respekt
jako příkré stráně Krkonoš, ale naopak navozují příjemný pocit něžné
krásy. Příroda, často i nedotčena lidskou rukou, hrady, zámky i dřevěné
příbytky horalů vás naladí tak, že
skoro čekáte, že z roubené chaloupky vyjde starý písmák z Jiráskových
románů nebo prostá kořenářka

z pohádek. A možná, budete-li mít
štěstí, potkáte i samu paní hor, princeznu Kačenku, jak se prochází se
svým sousedem a přítelem Krakonošem. Ale pozor, oba jsou to mocné
pohádkové bytosti a mohou se zjevovat v nejrůznějších podobách.
Celičký kraj je plný pohádek, které
zapsali B. Němcová, J. Š. Kubín,
J. Jech, A. Špinler, V. Šplíchal, J. Lukášek a další autoři.
Pohádkové postavičky najdeme
snad v každé vsi. To vše vedlo Dobrovolný svazek obcí Region Orlické
hory v září roku 2002 k vyhlášení
„Kačenčiny pohádkové říše“, která
si dala za cíl zpříjemnit našim návštěvníkům a hlavně jejich dětem
pobyt pohádkou. Turisté se tak mohou setkat s Kačenkou, ale i s jinými
„pohádkovými obyvateli“ Orlických
hor při slavnostech (například Rozloučení se zimou či v letních měsí-

Domácí výrobky?
Proti globálnímu trhu!

Setkejte se značenými
výrobky na jarmarcích
Výrobky a produkty s označením
ORLICKÉ HORY – originální produkt ® lákají na jarmarcích, poutích
a dalších akcích stále více zájemců.
„Mezi lidmi už je povědomí, že jsme
obdrželi tyto certifikáty. Ptají se na to
a už si chtějí odvést výrobek se značkou ORLICKÉ HORY – originální
produkt®. Ten zájem se výrazně zvyšuje,“ říká vedoucí chráněných dílen
Kopeček Vladislav Bukáček. Podle
něho do chráněných dílen Sdružení Neratov v Bartošovicích, ve kterých handicapovaní lidé vyrábějí hrnečky, svícny, koberečky či další výrobky, dorazí
se zájmem i několik lidí týdně.
Výrobky s certifikátem také lákají
do Orlických hor. Na poutích i mimo
region je o ně totiž velký zájem
a vybízejí turisty k návštěvě tohoto

regionu. „Prezentujeme to na akcích
a lidé si hodně berou kontakt na dílny, že se přijedou podívat,“ dodal
Bukáček.
Zájemcům má značka pomoci zviditelnit své výrobky, které jsou tradiční či jinak zajímavé a zhotovované
s ohledem na kvalitu a přírodu. Zároveň tím také propaguje Orlické hory
pro rozvoj turistiky.
Jeden z tradičních řemeslných jarmarků, kde si můžete zakoupit výrobky se značkou ORLICKÉ HORY - originální produkt® se bude konat dne
15. března 2008 mezi 10. a 17. hodinou v objektu chráněných dílen Sdružení Neratov - Kopeček. Čekají Vás
tu ukázky řemesel a ochutnávka velikonočních jídel.
Pavel Bednář

Za starými časy do Olešnice
v Orlických horách

cích Tavení skla dřevem), v pohádkových emblémech horských obcí,
které navrhla výtvarnice Jarmila Haldová, či na jídelních lístcích našich
pohostinských zařízení nebo i jinde.
Snahou projektu i všech, kteří se
o „Kačenčinu pohádkovou říši“ starají, je přiblížit návštěvníkům kraj
a jeho pohádky, další lidovou slovesnost a pohostinnost místních horalů.
Přejeme si, abyste se cítili „U nás
jako v pohádce“.
RNDr. Tomáš Kytlík,
RDA Rychnov nad Kněžnou
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Otevřou-li se dveře v nenápadném
domku na náměstí v horské obci Olešnice v Orlických horách, objeví se
světnička, ze které dýchne duch starých časů. Malými okny sem mnoho
světla nejde, a tak je dávná historie
jakoby blíž. V malém muzeu, které se
podařilo vybudovat během posledních čtyř let, nalezne návštěvník prosté věci z obyčejného života horalů.
Například původní starý sokolský
kroj či dřeváky, ve kterých dříve kdosi skutečně šlapal olešnickými stezkami. Možná se v nich vydal na pouť na
trh přes nedalekou hranici do Kladska, které tehdy ještě patřilo k českému království. Dnes už ne každá paní
domácí ví, k čemu sloužily některé
kuchyňské doplňky. Lopata na chleba
vzpomíná na doby, kdy vytahovala
čerstvý voňavý pokrm z rozpálené
pece, když se za oknem čerti ženili.
Časy, kdy se děti houpaly na koníko-

vi či sjížděly zdejší svahy na prvorepublikových sáňkách, už dávno odvály chladné horské větry, jež poznamenaly i tváře zdejších horalů. Malované
truhlice však stále lákají k nahlédnutí, zda pod těžkými víky neskrývají
tajemství dávné minulosti. A dva
kolovrátky? Jen se rozpomenout na
časy, kdy tkaní bylo pro řadu obyvatel jediným zdrojem obživy, a začít
znovu příst.
Většinu exponátů, které v malém
olešnickém muzeu mají, sem dali sami
občané. Přestože staré časy, kdy sudetské obyvatelstvo žilo v souladu s českým, jsou už dávno pryč, lze v útulném muzeu ducha tehdejších domovů
a krajiny znovu pocítit. Mnozí zde
mají příležitost poznat kořeny nejen
horalů, ale i své vlastní. Muzeum je
otevřeno v pondělí a v pátek od 15.00
do 17.00 hodin či na objednání.
Pavel Bednář

Globalizace vytlačuje tradiční regionální výrobky do pozadí. Jejich podpora má za cíl nejen přilákat turisty,
ale poukázat i na trh, který zde existuje proti tomu globálnímu. Domácí
a tradiční výrobky jsou zárukou kvality i svědectvím o dějinách a tradicích regionů a o životě a historii jejich
obyvatel.
Sdružení Neratov zaměstnává ve
svých chráněných dílnách Kopeček
handicapované lidi. Pracují v Bartošovicích v Orlických horách v keramické a tkalcovské dílně a vyrábějí
například hrnečky, svícny, polštáře
a další dekorativní předměty. Prodávají je přímo tady i na jarmarcích, při
poutích a dalších tradičních akcích.

„Dílny jsou chráněné především proto, aby lidé s mentálním postižením
nebyli vystaveni přílišným požadavkům a tlaku trhu. Oni nemůžou podávat takové výkony. Musí se jim vytvořit podmínky, aby mohli dělat v klidu
to, co zvládnou. Když na sobě nemají
tlak, tak to je pro ně důležité. Zlepšuje to jejich úroveň,“ vysvětluje Ludvík Klimeš ze Sdružení Neratov. Jeho
slova potvrzuje i Zdeněk Krejčí, jeden
z postižených, kteří tu pracují: „Musíme mít k tomu tu volnost. Když tu volnost nemáme, tak to je jako když jsme
uvázaní na řetězu.“
Sdružení Neratov obdrželo letos
v létě dva certifikáty ORLICKÉ
HORY – originální produkt®. „Zaujalo nás to, protože naše výrobky jsou
konkurenceschopné. Lidé ale zatím
o nich moc nevědí,“ říká vedoucí
chráněných dílen Vladislav Bukáček.
Certifikáty mají propagovat právě
místní produkty z Orlických hor
a jejich podhůří. Projekt značení realizovaly s podporou Královéhradeckého kraje místní akční skupiny
z Rychnovska – MAS POHODA venkova a MAS Vyhlídka. „Chtěli bychom značkou podpořit místní výrobce a řemeslníky a pomoci jim zviditelnit jejich aktivity. Certifikát napomáhá
i aktivitám v oblasti cestovního
ruchu,“ uvedl koordinátor projektu
značení domácích výrobků v Orlických horách Luboš Řehák. „Turisté
přijeli do regionu právě proto, že je

jedinečný. Vítají, když se s touto jedinečností setkávají také u výrobků, které si kupují během dovolené, nebo
u dárků, které si odvezou s sebou
domů. Značka na výrobcích jim pomáhá se orientovat,“ míní Iva Dyková
z Regionálního environmentálního
centra ČR, které zaštiťuje značení na
celostátní úrovni. Podle ní díky tomu
roste i účast na jarmacích, trzích
a podobných akcích v regionech i na
národní úrovni. Začíná stoupat také
zájem obchodů a prodejních míst,
například v informačních centrech.
Projekt propojil místní řemeslníky,
zemědělce a firmy a pomáhá udržet
charakter celého regionu. „Pomáhá
uživit se řemeslníkům, kteří provozují
tradiční řemesla. Podněcuje je k tomu,
aby pokračovali v práci a oživovali
další a další tradice. Také zemědělcům, kteří pečují o krajinu a udržují
tak její charakter. Ti všichni mají na
globálním trhu malé šance, ale zatím
alespoň v rámci této cílové skupiny
turistů jim levné nadnárodní společnosti nemohou konkurovat,“ míní Dyková.

„Dnešní svět je plný reklam a hektického života. Když sem přijde nějaký
turista nebo kdokoliv, tak ta značka
naše výrobky trochu vyzdvihne. Je to
i její záměr. Pak se řekne, že tam je
nějaký člověk, který tam něco vyrábí
z kůže a více se dostáváte do povědomí lidí,“ dává jí za pravdu brašnář
Ladislav Hemrlík z Rokytnice v Orlických horách.
O značku Orlické hory – originální produkt® mají zájem i potravinářské firmy. Letošní vítěz soutěže Potravina roku Pekárna Lično získala certifikát v říjnu. „Ličenský chléb je
vyvíjen tradiční technologií. Jsme
regionální pekárna a pomohlo by nám
to při propagaci,“ uvedl ředitel vlastnické společnosti BEAS Bedřich
Syrovátko.
Pavel Bednář
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Žít na venkově
znamená ctít jiné hodnoty

Střípky odjinud
Kde zakoupit
Domácí výrobky?

Rozhovor se senátorkou Václavou Domšovou
Jako občan se na Vás jako na
senátorku mohu obrátit s čím?
Na senátora se můžete obrátit prakticky s čímkoliv. Snažíme se pomoci,
když to někde nefunguje, snažíme se
věci „postrkovat“. Pravdou je, že si
nás mnohdy občané pletou s advokáty,
ombudsmanem, Vševědem nebo bývalým stranickým tajemníkem, kterému
stačilo zvednout telefon... Senátor ale
může posloužit třeba právě tím, že
„otevře dveře“ na příslušná ministerstva, úřady. Přesto naší hlavní prací je
legislativní proces, zákonodárství
a vše s tím spojené. Proto mi velice
pomáhají všechny připomínky, podněty i stížnosti, se kterými za mnou občané při pravidelných pondělních senátorských dnech v obvodu přicházejí.
Co považujete za největší úspěch
svého dosavadního senátorského
působení?
Před pěti lety jsem voličům slibovala, že budu stát na straně venkova
a toho se snažím držet. Má práce
v tomto směru se týká například výrazného posílení rozpočtů zejména
malých obcí v rámci změny zákona
o tzv. rozpočtovém určení daní, a to už
od 1.1.2008. Tomu však předcházela
téměř tři roky dlouhá diskuse, několik
seminářů a veřejných slyšení, které
také například vyústily v podání ústavní stížnosti v této věci, ale i Petice proti diskriminaci venkovského obyvatelstva, kterou jsme organizovali se Spol-

kem pro obnovu venkova. To vše
vytvořilo potřebný tlak a vláda se začala touto problematikou vážně zabývat.
Na můj vkus jdou ale všechny tyto
změny příliš ztuha, pomalu a složitými
vyjednáváními. Již třetí rok předsedám
v Senátu Stálé komisi pro rozvoj venkova, kde o problematice venkova často hovoříme a snažíme se zájmy venkova prosazovat. Věřte, že to není jednoduché. Všechny moje aktivity
můžete najít na mých internetových
stránkách www.domsova.cz.
Čeho byste ještě v rámci svého
mandátu chtěla dosáhnout?
Venkov nejsou jen starostové a obce
jako takové, ale i zemědělství, lesy,
životní prostředí, školství, kultura,
zdravotnictví a sociální problematika,
podnikání, doprava. Takže práce až
nad hlavu! Jde mi o zlepšení kvality
života na venkově a v tomto směru je
to nelehký a hlavně dlouhodobý úkol.
Jak Vám pomáhá mimosenátní
činnost v práci senátorky?
Z doby předsenátorské mi zůstalo
předsedování v Dobrovolném svazku
obcí Region Orlické hory. Ta práce mě
vrací takříkajíc zpátky na zem. Například zjišťuji, jak zbytečně složité je
čerpání různých dotací, jak přebujelá
je byrokracie s tím spojená, jak je

těžké jen se zorientovat v jednotlivých
dotačních titulech, jak složité je projekty EU nejen dofinancovat, ale
zejména předfinancovat. Prostě kontakt se starosty z celého mého volebního obvodu (136 obcí) je pro mne
velmi přínosný. Také jsem ještě místopředsedkyní celorepublikového
Spolku pro obnovu venkova, docházím na jednání Komory obcí při Svazu měst a obcí a tak dále. Všechno to
je pro mou práci velice důležité a podnětné, ale nějak přestávám stíhat.
Musím dodat, že za tyto aktivity neberu žádný plat. Mým jediným příjmem
je ten senátorský.
Účastníte se řady
vesnických akcí...
Ano a moc ráda. Pokud jsem pozvána a čas dovolí, absolvuji i několik
akcí za víkend. Hodně fandím dobrovolným hasičům a všem vesnickým
spolkům. Jsou to lidé, kteří vesměs
hýbou veškerým děním na vesnici
a snaží se obohacovat život i těm ostatním. A právě pro ten pravý venkovský
život je důležité, aby se lidé scházeli
a dobře spolunažívali. Co by byla platná vyšperkovaná vesnice, kdyby tu
lidé spolu nemluvili! Dnes je takový
trend, že ve vesnici si postaví nové
domy lidé z města a starosta si mne
ruce, jak mu budou nové děti chodit do
školy, jak se mu posílí rozpočet, ale
mnohdy bývá skutečnost jiná. Tito
novousedlíci jezdí do zaměstnání do

města, děti vozí do školy s sebou,
postaví si dvoumetrový plot, žádných
akcí v obci se nezúčastňují. Pro tu obec
v podstatě nejsou žádným přínosem,
žijí dále tím městským spotřebním
způsobem života. Neříkám, že takoví
jsou všichni. Bude to tak jednu generaci trvat, než si ti lidé zvyknou
a pochopí, co to je žít dennodenně na
vesnici. Žít na venkově totiž znamená
i ctít jiné hodnoty.
Mluví se o pořádání olympijských
her v Praze. Venkov je proti....
Můj názor je jasný. Ačkoliv srdce
říká ano, rozum velí jednoznačně ne!
Naše republika je v současné době
zadlužena až po uši. Nemáme jistotu,
že různí čeští filutové celou akci
nevytunelují. Neumím si představit,
k čemu pak budou sloužit megalomanské stadiony.
Chcete ještě něco nakonec dodat?
Pomalu se blíží vánoční čas, tak
bych samozřejmě ráda popřála všem
hodně klidu, sváteční nálady a rodinné
pohody nejen o Vánocích. A také
odvážné vykročení do Nového roku
tak, aby ten nastávající rok 2008 byl
rokem šťastným. Jaké si to uděláme,
takové to budeme mít a přitom nezapomeňte, že kde je vůle, tam je i cesta.
Pavel Bednář

Najít v regionech prodejní místo, kde by bylo možné zakoupit
více produktů s regionální značkou, většinou není jednoduché.
Přesto však díky zájmu místních
podnikatelů prodejní místa v regionech pomalu vznikají. V Moravském krasu se stal tahounem značení Pivovar Černá Hora, který

Sláva kostela opět svítí ke hvězdám
V malebném zákoutí při toku řeky
Divoké Orlice schoulený za hřebeny
Orlických hor leží Neratov. Letos
poprvé nebudou muset ze zdejšího
kostela Nanebevzetí Panny Marie
odklízet sníh. Po dlouhých letech, kdy
to byl kostel s největší střechou na
světě, protože sahala až do nebe, má
totiž od jara střechu. Na hřebeni a nad
presbytářem je ale prosklená. To aby
připomínala nedávné časy, kdy tu ještě tak dobře nebylo. Toto prosklení má
navíc tvar kříže. Zážitkem jsou tak
nejen prosluněné stráně, ale i příchod
v době podzimní či zimní, kdy navečer
již vše padá do šedi a nízké slunce
osvítí sklo. Hřbet střechy se pak jediný třpytí do dálky. Když se navíc za
těžkých nízkých mračen po setmění
uvnitř rozsvítí, vytvoří se při příznivých podmínkách světelný kříž i na
obloze.
Kostel v Neratově byl vysvěcen
24. srpna 1733. Byl vystavěn, protože
starý menší, jehož pozůstatkem je dnes
místní hřbitovní kaple, již nedostačoval zástupům poutníků, kteří na poutní místo přicházeli nejen z Čech, ale
i z Kladska či Vídně. Sláva poutního
místa přestála útrapy zdejších obyvatel až do konce 2. světové války. Stačil výstřel rudých vojáků z pancéřové
pěsti 10. května 1945 a započalo dílo
zkázy. Střela zasáhla věžičku kostela
na střeše a během hodiny požár zničil
celou střechu i schodiště obou věží. Za
své vzal také hodinový stroj a dokonce i zvon z roku 1603. Ten vážil 336 kg
a byl bohatě zdobený nápisy a reliéfy.
Vnitřek svatostánku však prozatím

zůstal nepoškozen. Místní obyvatelé
začali s odklízením trosek střechy,
avšak po odsunu se práce zastavily.
Tvář krajiny se začala měnit a s ní
i osada. Snaha o obnovu krovu kostela narážela po roce 1948 na odpor státních orgánů. Na Velikonoce 1957 se
zřítily promáčené klenby a orgány
státní správy začaly plánovat demolici. Před tou kostel zachránilo rokokové schodiště u vstupu v průčelí, které
pochází z roku 1776. Veškeré peníze
totiž byly použity na jeho převoz.
A tak kostel zůstal stát a vzdoroval
času a horskému podnebí. Až po pádu
komunistického režimu jej začalo
obnovovat Sdružení Neratov. Tomu se
kromě vnější obnovy kostela podařilo
vrátit na kostel i hodiny, které jsou
udělané podle starých původních
a ciferník a ručičky jsou přesnou kopií.
Na samotné věže v průčelí přibudou
nakonec i barokní báně a v jedné
z věží by zde rádi vybudovali také
vyhlídku. Přijďte se tedy zase brzy
podívat. Třeba už tam bude.
Samotné unikátní prosklení střechy
je ale vzpomínkou nejen na neratovskou historii. Projít se po okolních
stráních, odkud jsou nádherné výhledy na obnovovaný svatostánek
Nanebevzetí Panny Marie a nadýchat
se čerstvého horského vzduchu prodchnutého vůní lesů rozhodně stojí za
to. Pohladí-li Vás přitom po tvářích
vánek z horských hřebenů, budete
jako vyměnění. Jste v kraji, kde vládne klid a pokora před lidským údělem,
vůlí a vytrvalostí.
Pavel Bednář

Figurky
pohádkových
bytostí zvou
do kraje pověstí
Do kraje písmáků, legend a pověstí, do kraje bohatství lidové slovesnosti a fantazie lákají pohádkové
postavy. Za odpočinkem na zelených
návrších, relaxací uprostřed přívětivých lesů či rozjímáním na mechových polštářích ve vysoké trávě zvou
přívětiví čerti, skřítci, víly, nechybí
ani oba vládcové Orlických hor –
princezna Kačenka a Rampušák.
Nadpřirozené bytosti jsou vyhotoveny v podobě originálních keramických figurek. Každá obec Dobrovolného svazku obcí Region Orlické
hory má svého patrona. Figurky do
trojrozměrné keramické podoby převedla podle původních návrhů a kreseb řezbářky a umělkyně Jarmily Haldové ze Sedloňova výtvarnice Hana

Vítková. Figurky bytostí z pověstí,
které se staly pro svou unikátní podobu a námět ojedinělým suvenýrem, je
možné v jednotlivých místech Kačenčiny pohádkové říše zakoupit či je
získat jako odměnu za vandrování
touto pohádkovou říší.
Pavel Bednář

zprovoznil v září prodejnu certifikovaných výrobků v obci Krhov.
V Krkonoších ve Svobodě nad
Úpou byla ve stejné době otevřena
značková prodejna ateliéru Duhový domov, kde můžete zakoupit
originální výrobky z plechu (konvičky, kbelíčky), šperky, krkonošskou medovinu a další místní
výrobky. V Beskydech zase seženete nejvíce certifikovaných výrobků
v regionálních informačních centrech.

Pošlete své
zdravice z poštovny
v Neratově
Ve východních Čechách jsou pouze dvě poštovny. Jedna je na Sněžce
a druhou provozuje v malebném
horském zákoutí při toku řeky Divoké Orlice Sdružení Neratov v Neratově v Orlických horách. Mají tu svoje razítko, kterým orazí dopisy obyčejné i doporučené. U příležitosti
desátého výročí Sdružení Neratov
byla v roce 2002 otevřena poštovna
v horské osadě, známé díky poutnímu kostelu Nanebevzetí Panny
Marie. Neratov se tak stal velkým
lákadlem nejen pro turisty díky
monumentálnímu baroknímu svatostánku, kterému se dostává obnovy, ale i pro filatelisty díky poštovně.
Navíc v roce 2007 tomu bylo patnáct
let, co Sdružení Neratov vzniklo,
a při pouti v srpnu 2007 bylo vydáno
i příležitostné razítko.
Pavel Bednář
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Turistická informační centra
v Orlických horách a Podorlicku
Další informace o značce ORLICKÉ HORY – originální produkt® a o prodeji značených výrobků získáte v informačních centrech v Orlických horách a Podorlicku:
Městské informační centrum
Rychnov nad Kněžnou
Svatohavelská 105, 516 01 Rychnov n. K.
tel./fax: 494 539 027
mic@rychnov-city.cz
www.rychnovsko.cz

Informační centrum Skuhrov nad Bělou
517 03 Skuhrov nad Bělou 84
tel.: 494 598 248
info.skuhrov@seznam.cz
Informační centrum Ústí nad Orlicí
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 514 111, fax: 465 514 338
ic@muuo.cz

Regionální turistické
a informační centrum
I. J. Pešiny 39, 517 41 Kostelec nad Orlicí
tel.: 494 337 261, fax: 494 337 262
rtic@muko.cz
www.orlickehory-cz.info

Městské muzeum, informační
a kulturní centrum Letohrad
Václavské náměstí 77, 561 51 Letohrad
tel.: 465 622 092, 465 622 255
fax: 465 622 092
info.letohrad@orlice.cz
www.mu.letohrad.cz

Městské informační a kulturní středisko
nám. T. G. Masaryka 4
517 61 Rokytnice v Orlických horách
tel.: 494 379 023, fax: 494 595 326
info-service@rokytnice.cz
www.rokytnice.cz

Informační centrum Čenkovice
168 Čenkovice 561 64
tel.: 465 391 112, 602 876 964
cenkovice@quick.cz
www.orlicko.cz

Informační středisko Orlicka
Kostelní 446, 564 01 Žamberk
tel.: 465 612 946, fax: 465 612 946
info@orlicko.cz
www.zamberk.cz, www.orlicko.cz

Sezónní informační středisko
na Červenovodském sedle
Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk
tel.: 602 410 714, 603 874 843
redea@orlicko.cz
www.orlicko.cz

Informační centrum a Městské muzeum
Na Zadomí 1226
549 01 Nové Město nad Metují
tel.: 491 472 119, 491 470 289
info@muzeum-nmnm.cz

Kulturní a informační centrum
Jablonné nad Orlicí
náměstí 5. května 30, 561 64 Jablonné n.O.
tel.: 465 641 371, fax: 465 641 508
infojab@orlicko.cz
www.jablonneno.cz

Informační centrum Dobruška
nám. F. L. Věka 32, 518 01 Dobruška
tel.: 494 629 581
ic@mestodobruska.cz
www.mestodobruska.cz

Městské muzeum
a informační centrum Králíky
Velké nám. 365, 561 69 Králíky
tel.: 465 631 117
info@muzeumkraliky.cz
www.muzeumkraliky.cz

Informační centrum
Deštné v Orlických horách
517 91 Deštné v Orlických horách 164
tel./fax: 492 601 601
info@destne.info
www.destne.info

Informační středisko Pastviny
(provoz pouze v letní sezóně)
561 82 Klášterec nad Orlicí
tel: 465 637 496, 465 637 252
pastviny@pastviny.cz
www.orlicko.cz

Informační středisko Orlické Záhoří
517 64 Orlické Záhoří
tel.: 494 542 033
tic.orlickezahori@seznam.cz
Informační středisko Opočno
Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno
tel.: 494 668 111, fax: 494 667 848
infocentrum@opocno.cz
www.opocno.cz

Orlické hory na internetu
www.orlickehory.eu • www.orlickehory.net
www.orlicko.cz • www.orlickehory.webz.cz
www.orlicky.net • www.hrabstwo.pl

Jak získat značku
Schématický návod pro výrobce,
jak mohou získat značku „ORLICKÉ HORY – originální produkt®“.

MAS Vyhlídka – partner
značení místních výrobků
Občanské sdružení Místní akční skupina Vyhlídka se sídlem v Záměli byla
založena v roce 2005. Jejím cílem je
umožnit podnikajícím zemědělským
subjektům, neziskovým organizacím
a obcím působícím na území
MAS čerpat finanční prostředky z programů Leader
a EAFRD. Území tvoří 15
měst a obcí a má téměř 14 tis.
obyvatel. MAS Vyhlídka má
19 členů – 11 zemědělských
subjektů, tři neziskové organizace a pět
měst a obcí.
Na základě strategie rozvoje území
s názvem „Venkov – náš společný
domov“ byly v roce 2006 realizovány
projekty z Programu Leader ČR v celkové hodnotě 2,7 miliónu Kč. Projekty
byly zaměřeny na stavební, technologické a strojové vybavení k rozvoji
zemědělské činnosti, pěstování a využívání obnovitelných strojů a k údržbě
krajiny, na rozvoj infrastruktury pro
cestovní ruch a na podporu znovuosídlení obcí v horské části Orlických hor.

Vlastní projekt „Ze školních lavic do
přírody Orlických hor“ realizovala
MAS na podzim roku 2006. Partnery
projektu byly školy se zaměřením na
zemědělství, ekologii a ochranu přírody – VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec n.O., ZSA Božkowie
v Polsku a Správa CHKO
Orlické hory. Cílem projektu
bylo umožnit padesáti studentům v praxi aplikovat získané
teoretické vědomosti o ochraně přírody a udržování krajiny. V rámci týdenního pobytu v lokalitě Vrchní
Orlice u Neratova se studenti za dozoru odborných pracovníků Správy
CHKO podíleli na čištění lesních lokalit od náletových dřevin a jejich následné zpracování pomocí štěpkovače. Dále
mohli sledovat spalování biomasy
v městské kotelně v Rokytnici v Orlických horách. Součástí programu byly
i odborné přednášky o současných problémech flóry a fauny v CHKO Orlické hory. Studenti se obohatili praktickými zkušenostmi z ochrany životního

Vydejte se na výlet
do okolí Dobrušky

ročně
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Cestičky našeho výletu se vinou
mezi pastvinami, loukami, poli a lesy,
malebnou krajinou s lidovými památkami Orlických hor. Uvidíme poutní
místo, zámeček, židovské památky,
lidové stavitelství i krásy přírody.
Nedaleko Dobrušky směrem na
jihovýchod leží poutní místo Studánka. První zmínka o něm pochází z roku
1699, kdy se díky tryskajícímu zázračnému prameni uzdravil osleplý dobrušský sládek Jan Tmej. Obracel se
o pomoc k Panně Marii a ve snu byl
nasměrován právě sem. Studánecká
voda léčila především zrakové a revmatické potíže a kožní nemoci. Zdejší
lázně se brzy staly proslulými. Byly
postaveny dvě lázeňské budovy s pecemi a vanami, do kterých byla voda svedena v borových rourách. Hájovna
byla přestavěna na hostinec. Šestiúhelníková barokní kaple Panny Marie
byla vysvěcena v roce 1755. Nad jejím
vchodem se nachází i mohutný erb
majitelů opočenského panství rodu
Colloredů. V roce 1760 zde měl nechat
úředník očištěný od falešného obvinění postavit sochu sv. Jana Nepomuckého. Ten je zde zachycen v naprosto
netradičním pojetí jako poutník putující do Staré Boleslavi. Boleslavský
chrám Panny Marie zde symbolizuje
právě studánecká kaple.

Obliba místa časem slábla. Lázně
a další hospodářské budovy postupně
zanikly, i když jejich rysy lze pozorovat na zdejších stavbách dodnes. Křížová cesta byla u Studánky postavena až
v letech 1903 – 1904. Základní kámen
božího hrobu byl dovezen z nedalekého cháborského hradiště, kde pravdě-

podobně sloužil jako součást vstupní
brány. V roce 1921 mariánské poutní
místo pamatuje patnáct různých procesí a v roce 1944 sem vykonalo i přes
německý zákaz veřejných průvodů
soukromou pouť několik skupin.
Od Studánky se dostaneme přes osady Netřeba a Lhota do Podbřezí. Podél
cesty, která se vine krásnou krajinou
vonící lesy a během žní i obilím, je
několik drobných památek, které upomínají na víru předků. Jsou jedinečným dokladem lidového stavitelství,
které zdejší kraj bohatě protkalo.
I v samotném Podbřezí se o památky

prostředí, informacemi o smysluplném
využití biomasy jakožto alternativní
možnosti získávání tepla a zároveň
došlo k navázání přátelských vztahů
mezi studenty. Tento projekt byl spolufinancován ze zdrojů Evropské unie
v rámci Iniciativy INTERREG IIIA.
prostřednictvím Euroregionu Glacensis
a celkové náklady byly cca 105 tis. Kč.
Dále se realizují menší projekty na
území MAS, které jsou zaměřeny na
sportovní aktivity dětí. Navazují se
kontakty s partnery z Moravy, Slovenska a Polska. Pravidelně se účastníme
Královéhradeckých krajských dožínek
v Hradci Králové, kde MAS prezentuje svou činnost a propaguje výrobce
domácích výrobku z Orlických hor.
„V roce 2007 jsme se stali spolukoordinátorem projektu Vzdělávání
a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, v rámci kterého
realizujeme značení místních výrobků
ochrannou známkou ORLICKÉ HORY –
originální produkt®,“ říká Pavel Tichý,
předseda MAS Vyhlídka. Cílem projektu je udělování certifikátů domácím
výrobkům z Orlických hor a Podorlicka. V průběhu roku 2007 proběhly dvě
certifikační komise a značka byla udělena již 12 výrobkům. „Je dobré, že
všechny ohodnocené výrobky mají svá
specifika výroby či využívají místní
suroviny. Certifikát ORLICKÉ HORY –
originální produkt® nabízí příležitost
zviditelnit ty, kteří vyrábějí tradiční či
jedinečné produkty se zárukou kvality
a výroby šetrné k životnímu prostředí,
ale také zdejší region,“ dodává Tichý.
Celý projekt značení domácích výrobků v Orlických horách je spolufinancován Královéhradeckým krajem. Hlavním koordinátorem projektu v Orlických horách je MAS POHODA venkova
se sídlem ve Valu u Dobrušky. V příštím roce chce MAS Vyhlídka v projektu značení místních výrobků nejen
pokračovat, ale především certifikované výrobky propagovat.

dobře starají, a tak je možné obdivovat
sochařský um přesahující mnohá desetiletí i staletí. Našim očím rozhodně
pak neunikne zámeček Skalka, který se
tyčí na skalnatém ostrohu nad Zlatým
potokem. Sem Alois Jirásek umístil děj
románu Temno. V jednom z jeho oken
lze spatřit i Helenu, dceru rytíře Mladoty. Její lásce s mysliveckým mládencem nebylo přáno a oba skončili tragicky. Za letních nocí prý bývají vidět
na louce pod zámečkem jako dva bílé
obláčky.
Podbřezí prosperovalo kdysi z plátenictví. Plátno zde vyrobené a bělené
na loukách pod zámeckými okny, putovalo i do Vídně a do Krakova. Jako
obchodníky sem na konci 17. století
Jan Jiří Mladota ze Solopysk povolal
Židy. Ti zde měli své domy i synagogu. Židovský hřbitov, jeden z nejromantičtějších v zemi, se nachází v lesním údolí proti proudu Zlatého potoka.
Dobrodružné povahy mohou nedaleko
malebné vísky najít další zajímavost –
španělský kříž z napoleonských válek,
opředený pověstmi a tajemností. Jedná
se o nejstarší dřevěný dvouramenný
kříž, který od nepaměti stojí u bývalé
obchodní trstenické stezky (nyní polní
cesta k Cháborám).
Obec Podbřezí získala titul Vesnice
roku 2006 Královéhradeckého kraje
a je jednou z obcí Kačenčiny pohádkové říše (viz samostatný článek v těchto novinách). Na výlet ze Studánky do
Podbřezí se můžete vydat pěšky i na
kole.
Pavel Bednář

