Výrobky z Orlických hor Předkládejte projekty Mezi horami
Na straně 4 se seznamte s nejnověji certifikovanými výrobky. Na straně 5 a 6 čtěte zajímavé
reportáže s dalšími místními výrobci.

MAS v Orlických horách uspěly v programu
Leader. Které oblasti budou podpořeny?
Více na straně 3 – šance také pro Váš projekt!

Přijeďte na kulturní akci spojenou s prodejem
uměleckých děl do Vrchní Orlice a pomozte
zachránit tamní kostel. Pozvánka na straně 7.

www.domaci-vyrobky.cz

Kudy do rezervace?
Aneb nešlápněte
vedle.
Až pojedete na výlet do Orlických
hor, navštivte třeba Bukačku, Zemskou bránu, Kačenčinu zahrádku nebo
Trčkov. Co mají tato místa společného? Jsou to přírodní rezervace – místa
se zachovalou přírodou, kde můžete
vidět vzácné druhy rostlin a živočichů.
Lidé si většinou myslí, že do rezervací
se vstupovat nesmí. To bych Vás tam
ale nezval. Jak si také vysvětlit, že
Bukačkou a Zemskou bránou v létě
proudí davy turistů.
Vstup do rezervací upravují různé
předpisy, jejichž složitostí nemá běžného turistu smysl zatěžovat. Jak to je
teda s tím „zákazem“ vstupu? Pokud
na své cestě přírodou narazíte na ceduli se státním znakem a označením
rezervace, můžete se chovat podle
těchto doporučení:
• Do národních přírodních rezervací
(poznáme to vždy podle cedulky na
začátku rezervace) se může chodit jen
po vyznačených stezkách, mimo ně se
vstupovat nesmí. V Orlických horách
to jsou Bukačka a Trčkov.
• Do všech ostatních typů rezervací se
může vstupovat volně i mimo značené
stezky, pokud není vstup speciálně
upraven.

• Pokud do rezervace vstoupím, chovám se jako člověk, nejlépe slušně vychovaný.
• Nejvhodnější je, pokud se ve všech
rezervacích budu pohybovat jen po turistických značených stezkách. O chráněné přírodě si přečtu z informačního
panelu a nevydávám se ji zkoumat na
vlastní pěst. Člověk může, někdy
i nevědomky, napáchat nějakou škodu
a navíc se vyhne případným nepříjemnostem. Ještě jedno upozornění
k Bukačce a Trčkovu. Je tu zakázána
jízda na kole, což však výletníci i přes
zákazové značky běžně porušují.
Jak je vidět, se zákazy ochranářů
při pohybu v přírodě to zas tak horké
není. Naopak někdy sami usnadňují
přístup do rezervací a seznamují návštěvníky s jejich hodnotami. Jsou to
četné naučné stezky, vyhlídkové plošiny, povalové chodníky apod.
V ochranářské praxi obecně platí
princip „co nejvíce lidem z přírody
(pokračování na straně 2)

Střípky odjinud
První certifikáty
pro ubytování
Regionální značku ŠUMAVA originální produkt® mohou nyní získat kromě místních výrobků a produktů také
ubytovací a stravovací zařízení. V srpnu
2008 byla prvním třem ubytovacím
zařízením udělena tato značka, která
hostům zaručí ty nejlepší služby, jedinečné ve vztahu k Šumavě a šetrné
k přírodě, příjemné, čisté prostředí či
ochotný personál. Jedná se o hotel Jenišov u Horní Plané (www.hoteljenisov.
cz), Best Western Aparthotel Šumava
2000 v Kašperských Horách (www.
sumava2000.cz) a penzion Horská Kvilda v centrální části Národního parku
Šumava (www.horska.cz). Ať už jste
tedy stálými návštěvníky Šumavy
a máte svá oblíbená ubytovací zařízení,
nebo jste tento kraj zatím neprozkoumali a teprve hledáte, kde spočinout, rozhodně Vám stojí za to vyzkoušet ubytování se značkou
, které Vám nabídne vždy
„něco navíc“.

To pravé z Orlických hor a Podorlicka
Vážení čtenáři,

dostává se Vám do rukou druhé
vydání novin pro všechny, kteří si
oblíbili Orlické hory, jejich přírodu,
kulturu, obyvatele a vše, co k nim
patří. Noviny „Doma v Orlických horách“ slouží především k propagaci
místních výrobků a produktů, které
získaly regionální značku ORLICKÉ
HORY originální produkt®. Ta garantuje původ výrobku či produktu na
území Orlických hor a Podorlicka,
jeho standardní kvalitu a jedinečnost
vyplývající z vazby na tento region
(dlouhodobá tradice, podíl místních
surovin nebo ruční výroby, výjimečná kvalita, specifičnost pro region
nebo motiv z regionu). Certifikovaný
výrobek navíc nepoškozuje životní
prostředí.

V současnosti nosí orlickohorskou
ochrannou známku původu celkem
osmnáct produktů, tedy téměř desetina z celkového počtu certifikovaných
výrobků v Asociaci regionálních značek, která sdružuje již jedenáct českých a moravských oblastí s podobnou regionální značkou. Pokud se
tedy s touto značkou původu setkáváte poprvé, vězte, že ta v Orlických horách není sama, ale patří do rodiny
dalších deseti podobných značek
v atraktivních regionech (více informací na www.domaci-vyrobky.cz).
Značku uděluje občanské sdružení
MAS POHODA venkova ve spolupráci s MAS Vyhlídka na svých územích
a dále na území MAS Sdružení
SPLAV, MAS NAD ORLICÍ a MAS
Orlicko.

Autorem většiny článků v těchto
novinách je pan Pavel Bednář, schopný mladý novinář, který pro Vás
vyzpovídal podnikatele a další zajímavé osobnosti zdejšího kraje, a tak
jsou tyto noviny zaměřeny právě na
místní obyvatele a jejich činnosti.
Noviny se však neomezují pouze na
dění kolem regionální značky a místních výrobků. Na osmi stranách Vám
přinášíme mnoho dalších zajímavých
informací. Doufáme, že se hodí
zejména Vám, návštěvníkům Orlických hor a Podorlicka, kteří chcete
tento krásný kraj se zachovalou přírodou objevit jiným, netradičním způsobem.

Vzhledem ke 3. vítězství za sebou dá
prý příští rok pekárna šanci ostatním
výrobkům a se známým chlebem soutěžit nebude. Vítězná firma obsadila

Začátkem prosince 2008 byl na Šumavě udělen jubilejní 200. certifikát v rámci všech regionů spojených v Asociaci
regionálních značek. Tento certifikát získala paní Romana Mathausová pro svá
jedinečná ručně šitá plyšová zvířátka
(medvídek, kočka, vydra, zajíc, ovečka
apod.) a hadrové panenky, které začala
vyrábět již před lety, původně pro své
děti. Blahopřejeme!

Tereza Vacková
Asociace regionálních značek, o.s.

Výrobky z Podorlicka Potravinou roku 2008
Ličenský chléb se i v roce 2008 již
potřetí za sebou stal Potravinou roku
Královéhradeckého kraje. O nejlepších potravinách tentokrát hlasovalo
bezmála 7 000 osob. S 1296 hlasy se
stal Ličenský chléb dokonce celkovým vítězem. Pekárna Lično jej vyrábí ze stoprocentně prokvašené žitné
mouky bez použití konzervačních
látek. „Je oceněn národní značkou
Klasa a tudíž splňuje 7 nadstandardních kritérií,“ uvedla Miroslava Valovičová, ředitelka obchodu firmy
BEAS a.s., která pekárnu provozuje.

200. certifikát v Asociaci
regionálních značek

i 2. místo celkově i v kategorii pekárenských výrobků, když její ručně
vyráběné Sváteční koláče obdržely
983 hlasy. Na 4. místě pak skončil
Ličenský závin s makovou náplní.
V kategorii nápojů uspěla s počtem
626 hlasů Podorlická sodovkárna s.
r.o. se svým jablečným moštem. Její
přírodní ovocné pálenky skončily na
2. místě. Obě vítězné firmy z Rychnovska jsou zajedno v tom, že soutěží
se zvyšuje nejen jejich prestiž, ale je
to zároveň i velká reklama.
(pokračování na straně 2)

Celkem byla regionální značka na
Šumavě udělena již 50 výrobkům, což
je bezkonkurenčně nejvíce v ČR. Databáze celé ARZ pak čítá 207 certifikátů
– přibyla například ručně vyráběná
mýdla, ovčí produkty, kapr a bavlněné
zástěry v Moravském krasu, dřevořezby, krajka či vyšívané dečky, ubrusy
a běhouny v Krkonoších a vinuté perle,
pstruzi a sušené houby na Šumavě.
Všechny certifikované výrobky si
můžete prohlédnout na www.domacivyrobky.cz, kde také naleznete diskuzní
fórum a anketu ke všem regionálním
značkám. Vaše názory a připomínky ke
značení jsou pro nás velmi důležité.
(pokračování na straně 8)
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Kudy do rezervace? Aneb nešlápněte vedle. Výrobky z Podorlicka
(pokračování ze strany 1)
ukázat, avšak do té míry, aby tím
příroda příliš netrpěla“.

Některé rezervace leží přímo na
turistických cestách. Vedle již zmíněné
velmi frekventované Bukačky a Zemské brány je to např. Jelení lázeň,
sloužící k ochraně hřebenového rašeliniště. Z turistické stezky je do nitra
této rezervace vyšlapáno bezpočet
pěšinek. Zde je „divoký“ pohyb zvědavých turistů tak intenzivní, že skutečně
dochází k poškozování rostlinných společenstev. V budoucnu Správa CHKO
Orlické hory plánuje pohyb návštěvníků usměrnit povalovým chodníkem
a zábradlím, aby turista uspokojil svou
zvědavost a příroda utrpěla co nejméně. To již provedla u další rezervace
– Kačenčiny zahrádky. Hojně navštěvována je i rezervace Trčkov. A to
zejména na konci léta a na podzim,
kdy do rezervace a okolních lesů míří
doslova zástupy houbařů. Výsledkem
bývá poškozené oplocení chránící nej-

cennější lesní porosty, neboť za plotem
se „zaručeně vždy“ najdou ty největší
hřiby.
Možná by stačilo napsat, že člověk by se měl v přírodě chovat slušně
a ohleduplně. V rezervacích opatrně
našlapujte, zlehka nakukujte, zbytečně

i na královéhradeckých dožínkách,“
uvedl Pavel Tichý, předseda Místní
akční skupiny (MAS) Vyhlídka, o.s.,
která spolu s MAS POHODA venkova
certifikaci v Orlických horách založila
pod vedením expertů z organizace Apus
(dřívější REC ČR).

Značení domácích výrobků v roce
2008 podpořil také Královéhradecký
kraj. „V rámci Programu obnovy venkova jsme získali dotaci sto tisíc korun.
Tyto peníze jsme použili na další propagaci certifikace. Šlo o noviny, katalogy
a výstavy na jarmarcích. Představili
jsme se například na Moravě a právě

Mgr. Michal Gerža
Správa CHKO Orlické hory

Potravinou roku 2008

(pokračování ze strany 1)
Přesvědčit koncového zákazníka
o kvalitě výrobku není tak velkým problémem. Horší je to s distribucí. „Jinak
to je s hospodskýma, kteří jsou mezičlánek mezi námi a spotřebitelem. Když se
neumí nabídnout, tak se neprodává, ale
když se umí nabídnout, tak se prodává.
A velmi dobře,“ říká jednatel Podorlické sodovkárny Tomáš Konvalina.
Soutěže se zúčastnila také společnost
ZOPOS Přestavlky a.s. se svojí chlenskou uzeninou. Všem uvedeným výrobkům byl udělen certifikát ORLICKÉ
HORY originální produkt®.

Domácí výrobky na královéhradeckých dožínkách

Domácí výrobky s certifikátem
ORLICKÉ HORY originální produkt®
se představily i na podzimních dožínkách v Hradci Králové. Prezentovaly
zde projekt značení místních výrobků
a následnou podporu regionální produkce v Orlických horách a jejich podhůří.

nerušte, příliš nehlučte. Nechte přírodu alespoň v rezervacích samovolně
dýchat. Zkrátka odcházejte plni dojmů
a ať to tu po Vás zůstane, jako byste tu
nebyli.

Nejsou to však jen krajské dožínky,
ale i spousta jarmarků po celém regionu
i daleko za jeho hranicemi, kde výrobky
s označením ORLICKÉ HORY originální produkt® lákají stále více zájemců.
„Mezi lidmi už je povědomí, že jsme
obdrželi tyto certifikáty. Ptají se na to
a chtějí si odvést výrobek s tímto certifikátem. Zájem o ně se výrazně zvyšuje,“ říká vedoucí chráněných dílen
Kopeček Vladislav Bukáček. Výrobky
přitahují za návštěvou Orlických hor
i turisty. Do Bartošovic na Kopeček,
kde jsou chráněné dílny Sdružení Neratov, ve kterých handicapovaní lidé vyrábějí hrnečky, svícny, koberečky, proutěné či další výrobky, dorazí se zájmem
i několik lidí týdně. V sezóně je to

i mnohonásobně více. „Prezentujeme to
na akcích a hodně si lidé berou kontakt
sem na dílny, že se k nám přijedou
podívat,“ dodal Bukáček.
Kromě pomoci při zviditelnění výrobků tak certifikát propaguje region Orlické hory jako celek a přispívá k rozvoji
turistiky.

Hlavním cílem soutěže Potravina
roku je větší popularizace potravinářského oboru Královéhradeckého regionu. Jde o podporu odvětví zemědělství, navazujícího zpracovatelského
průmyslu a především zvýšení zájmu
odběratelů o produkty zdejších výrobců. O zájmu o tyto cíle svědčí i šest
přihlášených výrobců z Podorlicka
s devatenácti druhy produktů. Již sám
tento fakt, podtržený navíc velkým
úspěchem Pekárny Lično a Podorlické
sodovkárny, svědčí o kvalitě zdejší
potravinářské produkce.

Přijeďte k nám na koláčkobraní
Koláčkobraní? Že jste o něm ještě
neslyšeli? Tak to přijeďte někdy k nám!
Koláčkobraní totiž přilákalo v říjnu do
Pohoří u Dobrušky desítky zájemců. Celkem třicet čtyři druhů dobrot hospodyněk, maminek, babiček, prababiček, dcer
i vnuček, ale dokonce i od pečících mužů
zde soutěžilo v rámci posvícenského
pečení. Velké koláčové klání vlastnoručně vyrobeného slavnostního pečení

vzniklo v rámci zachování a oživení tradiční regionální gastronomie. „Tato soutěžní přehlídka je příležitostí pro prezentaci rodinných, místních či regionálních
pochoutek. Chce ukázat a také nabídnout
k ochutnání nejen tradiční koláče, ale
i další slavnostní pečení,“ pověděl nám
starosta obce Zdeněk Krafka.
Porota hodnotila nejen vzhled a originalitu, ale i chuť soutěžních vzorků ve

třech kategoriích. Těmi byly posvícenecké koláče a koláčky, posvícenecká pečení
sladká a slaná. Na své si přišli i návštěvníci s mlsnými jazýčky, protože pochoutky byly na závěr nabídnuty k degustaci
všem přítomným.
Profesionálové, pekárny a cukrárny se
mohly zúčastnit přehlídky v informativní
nesoutěžní sekci. Tak se zde představila
například Pekárna Lično se svými svátečními koláčky. Nezapomeňte přijet na
koláčkobraní! Zase za rok, až podzim
zaklepe na dveře...

Svátky skla

zlátnoucí sklovina, kterou mistr sklář,
umouněný od sazí a zpocený prací u pece,
následně své dílo zdobí.

Vždy v srpnu se sjedou skláři z celých
Čech a obdivovatelé jejich umění do
Deštného v Orlických horách. Na tři dny
roztopí v areálu Muzea zimních sportů,
turistiky a řemesel pec Máří Magdalénu,
která je jedinou svého druhu, v níž se
sklo ještě taví dřevem. V roce 2009 se
svátky skla v Deštném uskuteční již
poosmnácté.

Tak se rodí jeden z řady křehkých
uměleckých předmětů, kterých zde od
pátku do neděle vyrobí na čtyřicet. Každý kousek je přitom ceněný originál,
i když se jedná také o repliky historického skla od třetího až po osmnácté století.
Návštěvníci si pak mohou tato díla
zakoupit při nedělní dražbě.

Setkání organizované deštenským
muzeem spolu s obcí, historiky a skláři
z Nového Boru je unikátní sklářskou
slavností, jaká nemá u nás ani jinde
v Evropě obdoby. Tým tavičů má za úkol
nejen pec roztopit na potřebných 1300
stupňů Celsia, ale po celou dobu této staré technologie tavby teplotu udržovat
a starat se o vsádku potřebného materiá-

lu. Plameny tak spálí kolem šesti kubíků
dřeva. Během toho se na konci sklářské
píšťaly vystřídá několik mistrů, kteří
před zraky mnoha ztichlých diváků kouzlí se zářící žhavou hmotou. Ta se jedním
fouknutím skláře mění v protáhlou skleněnou bublinu, jež pak dostává ve formě
svůj tvar. Představení za vůně dříví pálícího se v peci ale dále pokračuje. Na
sklářské píšťale se leskne další okrově

Tavení skla dřevem připomíná více
než čtyřsetletou existenci sklářství
v Orlických horách, kdy zde existovalo
dokonce několik sklářských hutí. Poslední sklárna však zanikla v samotném
Deštném – Zákoutí v roce 1911. Kvalita
orlickohorského skla přitom dosahovala
umělecké i technické úrovně ostatních
sklářských hutí v zemi. Svědčí o tom
dokonce i některé originály, které jsou
i v majetku britské královny.
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MAS Sdružení SPLAV – úspěch v programu Leader
Místní akční skupina (MAS)
Sdružení SPLAV, o.s. byla
založena na konci roku 2004.
Působí na území 19 obcí a měst
Rychnovska s 22 656 obyvateli. Členy MAS jsou představitelé obcí, zájmových organizací a podnikatelů.
Sdružení se v souladu se svým mottem
„Společně Pro Lidi a Venkov“ (odtud
název MAS) věnuje podpoře rozvoje
Rychnovska především v těchto oblastech:
• Program LEADER
• Ohrožené skupiny obyvatel
• Mládež
• Mezinárodní spolupráce

Témata vycházejí z Plánu rozvoje území do roku 2013, který
sestavili ve spolupráci s veřejností členové MAS a který je
vodítkem pro veškerou činnost
sdružení.
Podpora skupin obyvatel ohrožených
sociálním vyloučením je další významnou
činností Sdružení SPLAV. Společně
s partnerem, obcí Skuhrov nad Bělou, se
uskutečnil projekt „Příležitost“ zaměřený
na zaměstnávání zdravotně handicapovaných mladých lidí, který byl oceněn
3. místem v celostátní soutěži O lidech
s lidmi. Na možnost dalšího vzdělávání
a zvýšení zaměstnanosti žen a mužů zejména v předdůchodovém věku získalo

sdružení svými projekty již několik milionů Kč a do budoucna má několik dalších
záměrů.
Stejnou pozornost věnují členové sdružení i práci s mládeží a zájmové činnosti
dětí. Tradicí se staly letní tábory pořádané pro děti i mládež z obcí na území
MAS. Pro možnost pravidelných akcí pro
děti a mládež byl v dubnu 2008 otevřen
Dům SPLAV v Rokytnici v Orl. horách,
kde jsou připravovány výstavy, besedy,
sportovní i umělecké aktivity a od roku
2009 také činnost skautského oddílu.
Sdružení SPLAV spolupracuje s partnerskými organizacemi z ČR, Polska,
Slovenska, Estonska, Maďarska a Itálie,
pořádá nebo se účastní konferencí,
besed, exkurzí, společných výstav, řemeslnických trhů, zpracovává společné
marketingové strategie a vydává společné propagační matriály.
Členové Sdružení SPLAV se pravidelně setkávají na pracovních poradách
i na společenských akcích. Již několikátou sezónu mají za sebou turnaj v kuželkách „O starostovo jelítko“, gulášové
klání v Synkově-Slemeni, výstava jablečných dobrot v Černíkovicích, vánoční
tombola v Deštném v Orl. horách či
výlet na Hanou.
Sdružení rozhodně není uzavřenou
skupinou lidí. Možnost členství je otevřena všem zájemcům z obcí na území
Místní akční skupiny Sdružení SPLAV.
Program LEADER je stěžejní činností

Aktivity MAS Vyhlídka o.s.
Občanské sdružení Místní
akční skupina (MAS) Vyhlídka se sídlem v Záměli vzniklo
v roce 2005. Jeho cílem je
umožnit podnikajícím zemědělským subjektům, neziskovým organizacím a obcím
působícím na území MAS čerpat finanční prostředky z programu Leader a fondu
EAFRD. Území tvoří 15 měst a obcí
a má téměř 14 000 obyvatel. MAS
Vyhlídka má 20 členů – deset zemědělských subjektů, tři neziskové organizace,
pět obcí a dva ostatní.
V roce 2006 se realizovaly projekty
z Programu Leader ČR v celkové hodnotě 2,7 mil. Kč. Projekty byly zaměřeny
na stavební, technologické a strojové
vybavení k rozvoji zemědělské činnosti,

pěstování a využívání obnovitelných
zdrojů a údržbu krajiny, rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch a v neposlední řadě i na snahu o znovuosídlení obcí
v horské oblasti Orlických hor.
MAS se snaží také realizovat vlastní
projekty, například projekt „Ze školních
lavic do přírody Orlických hor“, který se
realizoval na podzim roku 2006. Partnery projektu byly školy se zaměřením na
zemědělství, ekologii a ochranu přírody
VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí,
ZSA Božkowie v Polsku a Správa CHKO
Orlické hory. Cílem projektu bylo umožnit studentům v praxi aplikovat získané
teoretické vědomosti o ochraně přírody
a udržování krajiny v CHKO Orlické
hory. Projekt byl spolufinancován ze

zdrojů Evropské unie v rámci
Iniciativy INTERREG IIIA
prostřednictvím Euroregionu
Glacensis a celkové náklady
byly cca 105 tis. Kč.

MAS Sdružení SPLAV. Svými vlastními projekty získala v letech 2005-6
z programů EU – ČR LEADER+ a LEADER ČR 6,5 mil. Kč, kterými podpořila
realizaci 10 záměrů obcí, neziskových
organizací a podnikatelů v zemědělství.
Velký úspěch zaznamenalo sdružení
v roce 2007, kdy ve spolupráci se sousedící MAS Vyhlídka získalo takřka 80
mil. Kč, které bude rozdělovat na území
obou MAS až do roku 2013. Podporované záměry musí být zaměřeny na jedno
z následujících témat:
• Modernizace zemědělské výroby
• Obnova vesnic a venkovské krajiny
• Rozvoj podnikání v obcích – zemědělské subjekty
• Rozvoj podnikání v obcích – nezemědělské subjekty
• Vzdělávání a informace
• Kulturní a historické dědictví
Žadatelé z řad obcí, neziskových organizací a podnikatelů mohou na uskutečnění svého záměru získat dotaci až 90 %
celkových nákladů. Výběr projektů, které budou takto podpořeny, bude probíhat
třikrát do roka. V rámci prvního kola
uskutečněného na konci roku 2008 byla
mezi 12 přihlášených záměrů rozdělena
částka 7 mil. Kč.

Strategický plán Leader
MAS POHODA venkova

MAS Vyhlídka se také stala členem
MAS Sdružení SPLAV, které uspělo
v Programu LEADER 2007 – 2013.
V první výzvě se podpořilo 12 projektů,
kdy celková dotace činí téměř 6 mil. Kč.
V roce 2009 se plánují další tři výzvy.
V rámci výzev budou podpořeny projekty zaměřené na zemědělství, obecní
infrastrukturu, diverzifikaci nezemědělské výroby, vzdělávání nebo opravy kulturních památek.
Pavel Tichý – předseda sdružení
Místní akční skupina Vyhlídka o.s.
Záměl 226, 517 43 Potštejn
tel./fax 494 546 172
masvyhlidka.zamel@seznam.cz

„Krok za krokem s POHODOU venkovem“
Dne 19.12.2007 byl na Valné hromadě občanského sdružení MAS POHODA
venkova schválen zásadní dokument –
Strategický plán Leader (SPL), který byl
následně Ministerstvem zemědělství ČR
vybrán k realizaci a finančně podpořen
z Programu LEADER (Program rozvoje
venkova, osa IV.).
Díky tomuto úspěchu bude MAS
v letech 2008 - 2013 každoročně přerozdělovat žadatelům z našeho regionu cca
8 - 10 mil. Kč. Transparentní proces roz-

... co všechno se dělo
na Potštejně
Málokteré místo se může pochlubit
zříceninou hradu, krásným opraveným
zámkem a malebným okolím se spoustou krás a zajímavostí z přírody a historie. V okolí obce Potštejn pod stejnojmenným hradem nedávno vznikly
nové poznávací okruhy. Návštěvníky
zavedou po hradním kopci a naučná
stezka jim umožní poznat rozsah opevnění kdysi mohutného a nedobytného
hradu. Nabídne jim vědomosti o fortifikačních systémech středověku.
Mohou se také vydat na sousední
kopec k málo známému hradu Velešov, k vrchu Kapradi a zámečku Hájku, který se ukrývá v lesích. Mohou
projít přírodní rezervací Modlivý Důl,
která nese název podle mnicha, který
se zde prý ukryl po vyhnání z hradu.

Ing. arch. Kateřina Holmová
manažer MAS Sdružení SPLAV, o.s.
sídlo: 517 03 Skuhrov nad Bělou 84
kancelář: Palackého 23, 517 41
Kostelec nad Orlicí
tel. 494 323 650, 732 578 889
sdruzenisplav@seznam.cz

Dále se realizují menší projekty na území MAS zaměřené na sportovní aktivity dětí. Navazují se kontakty
s partnery z Moravy, Slovenska, Polska
nebo Estonska. Pravidelně se účastníme
Královehradeckých krajských dožínek
v Hradci Králové, kde se MAS prezentuje a propaguje výrobce domácích výrobků z Orlických hor.
V roce 2008 jsme pokračovali jako
spolukoordinátor projektu „Vzdělávání
a poradenství v oblasti rozvoje venkova
a obnovy vesnice – Značení domácích
výrobků ORLICKÉ HORY originální produkt®“. Cílem je udělování regionální
značky domácím výrobkům z Orlických
hor a Podorlicka. V roce 2008 přibylo
dalších 6 certifikovaných výrobků, celkový počet je již 18 oceněných výrobků.
I v letošním roce je celý projekt značení
domácích výrobků v Orlických horách
spolufinancován Královéhradeckým krajem z Programu obnovy venkova. Snahou MAS bude pokračování v další realizaci tohoto projektu, protože jeho význam
pro region je veliký.

Zeptejte se místních

dělování finančních prostředků je zaměřen na podporu těchto opatření, tzv. fichí:
• konkurenceschopnost
• firmy a produkty
• cestovní ruch
• infrastruktura
• občanská vybavenost I.
• občanská vybavenost II.
• kulturní dědictví
• vzdělání
Více sledujte na internetových stránkách
www.pohodavenkova.cz.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Vraťme se však do útrob zříceniny
hradu Potštejna a poslechněme si příběh téměř pohádkový. Kolonizaci
zdejších do té doby neobydlených
končin pohraničních hvozdů království prováděli příslušníci původně
západočeského rodu Drslaviců. Potštejn si postavil na strmém kopci nad
řekou Divokou Orlicí Půta z Potštejna
před rokem 1287, kdy je hrad prvně
zmiňován v pramenech.
Nejznámějším obdobím z historie
hradního paláce je 14. století. V roce
1311 byl ve sporech pánů s pražskými
měšťany zabit Procek z Potštejna. Jeho
syn Mikuláš pak ze msty zavraždil
bohatého a vlivného měšťana Peregrina Puše. Král Jan Lucemburský jej za
to nechal uvěznit a uvalil na něho
peněžní pokuty. Pro Mikuláše to byla
domnělá křivda. Potštejnský šlechtic
se proto po propuštění z vězení začal
mstít, přepadal kupecké karavany
a statky králových přívrženců, loupil
po celém okolí. Moravský markrabí
a správce země, pozdější král a císař
Karel IV., proto v roce 1338 proti
Mikulášovi vytáhl s vojskem. Dobyl
řadu jeho tvrzí, až nakonec Karlova
vojenská výprava po devítinedělním
obléhání Potštejna roku 1339 hrad
dobyla. Mikuláš zahynul v jeho troskách, když byla podkopána hradní věž
a zřítila se. Od těchto dob se traduje,
že někde v potštejnském podzemí se
nachází Mikulášův loupežnický
poklad.
Po smrti Mikuláše se Potštejn octl
v králových rukou. Karel IV. ho pro
jeho strategickou polohu znovu vybudoval a ze sídla se stala pevnost. Ta
později odolala i usilovnému náporu
vojsk Sirotků. Za Jiřího z Poděbrad se
stal Potštejn spolu s nedalekými Liticemi významným sídlem. Od roku
1495 jej vlastnil Vilém z Pernštejna,
jeden z nejmocnějších a nejmajetnějších českých šlechticů své doby. Hrad
díky němu dosáhl rozkvětu, po jeho
smrti jej však jeho potomci prodali,

(pokračování na straně 7)
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Seznamte se s pravými výrobky z Orlických hor
Tato rubrika patří prezentaci výrobků, kterým byl od posledního
vydání těchto novin udělen certifikát ORLICKÉ HORY originální produkt®. Certifikační komise zasedala dvakrát během roku 2008, a to
v květnu a v říjnu. A kterépak výrobky ocenění nakonec získaly? Zde
máte možnost se s nimi seznámit...
Výrobky, které jsou opatřeny symbolem nákupního košíku, můžete zakoupit přímo u výrobce na uvedené
adrese.

Synkovská jablíčka
Společnost Ovocné sady Synkov, s.r.o.
v současnosti hospodaří na 160 hektarech a během podzimu 2008 vysadila
ovocné stromy na dalších 22 hektarech.
Její sady se táhnou po úbočí kopců na
levém břehu říčky Kněžné od Rychnova nad Kněžnou až k Častolovicím.
Pěstují zde víc než dvacet základních
jablečných odrůd. Některé z nich jsou
navíc prošlechtěné a mají ještě svoje
mutace nebo odrůdové klony se specifickými názvy. Příkladem je základní
odrůda Gala, která má klony Gala Royal,
Gala Must, Gala Mitchgla, které jsou
od těch základní různě odlišně zbarveny. Z letních odrůd jablek roste v rozlehlých synkovských sadech například
Ametys, Julie, Nela či Discovery. „Když
přejdeme na podzimní, tak je to James
Grive, ze zimních máme odrůdy Spartan, Šampion, Rubín, Bohemia. Dále
pak tady je krátce Jonagold. Nachází se
tu ještě odrůdy Topaz, Rubinola, a teď
sázíme ještě Rozelu, Sirius a Opál. To

jsou odrůdy, které jsou úplně nově zařazeny v našem sortimentu,“ vyjmenovává Josef Šíla, který se ovocnářství
věnuje již přes dvacet let a v Synkově
má na starosti ovocnou výsadbu.
Kontakty:
Ovocné sady Synkov, s.r.o.
Synkov-Slemeno 77
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: +420 494 323 183
mobil: +420 732 814 757
zelenina.synkov@quick.cz
Kontaktní osoba: Ing. Emil Petera

Výrobky košíkářské
dílny
V košíkářské dílně pracuje téměř nevidomý košíkář Roman Řezníček. Plete už
čtvrtým rokem a naučil se to v Praze na
Dědině během kurzu pro nevidomé a slabozraké. Za čtyři měsíce ho tu mistr naučil základy pletení. Velkou radost a ocenění jeho práce pro něj znamená uznání
lidí, kteří na Kopeček přicházejí na jar-

Kontakty:
Sdružení Neratov – chráněné dílny Kopeček
Bartošovice v Orlických horách 15
517 61 Rokytnice v Orlických horách
mobil: +420 731 604 084
kopecek@neratov.cz,
www.kopecek.neratov.cz
Kontaktní osoba: Klára Šubertová, DiS,
– vedoucí košíkářské dílny

provozy, také my se potýkáme s velkou
konkurencí na trhu. Eliminovat tuto nepříznivou situaci se snažíme kvalitou našich výrobků, která však přímo souvisí

jen na blízkých jarmarcích, kam dojedu
na kole s batohem,“ dodává pan Jirsa.
Kontakty:
Karel Jirsa
Pohoří 134
518 01 Dobruška
tel.: +420 494 622 374

Lidové kroje
a dobové oděvy

Chlenská uzenina
Výrobna uzenin v Chlenech je součástí podniku ZOPOS Přestavlky a.s., který
produkuje uzeninu od roku 1992. Tepelně opracované uzené masné produkty
jsou vyráběny z čerstvé kvalitní suroviny, z vytříděného masa a bez použití náhražek. Mezi Chlenskou uzeninu patří
například šunkový lahůdkový salám, jas vyšší cenou. Ovšem ani to naše zákazníky neodradí. Důkazem je stále vzrůstající zájem o prodej zejména v podnikové
prodejně ve Chlenech.“

Pod rukama paní Tatouškové vzkvétají
staré české kroje, které šije v Čechách
málokdo. Některé opravuje a jiné vytváří
znovu v jejich historických podobách jako
nové. Projevují o ně zájem dokonce i na
Moravě, kde o krejčí není nouze, krojová
tradice se zde dodržuje a lidé jsou na ni
pyšní. Někteří zákazníci, převážně pěvecké a folklórní soubory, spolupracují s et-

Kontakty:
Výrobna maso uzeniny Chleny
tel.: +420 494 547 125
fax: +420 494 547 197
junek@zopos.cz
www.zopos.cz
Kontaktní osoba: František Junek
(vedoucí výrobny)

Dřevěné hračky
novické párky, salám Vysočina, chlenský
salám, staročeský komínový salám, papriková klobása či kladenská pečeně.

marky a mají o jeho výrobky zájem.
„Když mi to někdo pochválí, tak to víte,
že vám to udělá radost. Dělám různé pletené věci od malých ošatek přes košíky
až po koše na nějaké to dřívíčko,“ přívětivě vypráví Roman Řezníček a k práci
na Kopečku dodává: „Jsem tady nadšený. Je to opravdu krásné místo a jsem rád
za to, že mám práci. Jsou tady na nás
hodní a já se jim to snažím vracet.“
Roman plete nejraději z přírodního i loupaného vrbového proutí, ale vyrábí také
z pedigu (vlákno z liány), z mořské trávy
a rákosu. Tvoří zde koše různé velikosti,
ošatky, obaly na květináče, podnosy,
proutěné zvonečky.

Kontakty:
ZOPOS Přestavlky a.s.
Výrobna maso uzeniny Chleny
tel.: +420 494 547 125
fax: +420 494 547 197
junek@zopos.cz
www.zopos.cz
Kontaktní osoba: František Junek
(vedoucí výrobny)

Na jarmarcích v Orlických horách
a okolí dělají radost dětem hračky pana
Jirsy. Dřevěné káči, joja, kolotoče se zvířátky a sněhuláky, pokladničky v podobě
prasátka a různé další figurky nechává
pan Jirsa buď přírodně jen ve dřevě, nebo
je natírá veselými barvami. Jejich krása,
kouzlo a prostota děti čím dál tím více
přitahuje. „Výrobky prodávám většinou

Chlenská tlačenka
Produkt, na který může být firma ZOPOS Přestavlky a.s. právem hrdá, představuje chlenská tlačenka. Jde o vařený
masný výrobek s vysokým podílem libového masa s nízkým obsahem tuku, nezbytným obsahem spojky, koření a soli.
Josef Myšák, předseda představenstva
společnosti, k produkci firmy dodává:
„Zpracováváme maso povětšinou z vlastní produkce. Jako všechny menší

nografem a přinesou paní Tatouškové svůj
vlastní návrh, podle kterého oblečení zhotoví. Ušila tak například pro pěvecký sbor
Jitro z Hradce Králové na pětačtyřicet
krojů, další vytvořila pro oživlé postavy
z románu Boženy Němcové Babička, které jsou každoročně k vidění v Babiččině
údolí a na zámku v Ratibořicích. Šikovná
paní krejčová odhaduje, že ušila dalších
více než sedmdesát dobových oděvů. Dokonce si ji vybírají i muzea pro šití krojů
do jejich expozic, nedávno do Podřipského muzea zhotovila ženský kroj.
Kontakty:
Eva Tatoušková
Českých legií 100
549 01 Nové Město nad Metují
tel.: +420 491 473 549
mobil: +420 777 172 787
sitieva@seznam.cz
www.kroje-eva.eu

Ochutnejte zdravá synkovská jablíčka Kouzlo dřevěných hraček
Jablíčka ze Synkova nedaleko Rychnova nad Kněžnou, která mohou jako již
třináctý produkt v regionu užívat certifikát ORLICKÉ HORY originální produkt®,
se pěstují již více než 30 let.
„Ovocnářství tady u nás v synkovských
sadech se datuje od 70. let minulého století, větší rozvoj v 90. letech byl pak inspirován zkušeností ze světa. Po roce 2000
nastal vzestupný trend výsadby. Začali
jsme sázet štíhlá vřetena a došlo k zintenzivnění výsadeb,“ seznamuje nás s historií zdejšího ovocnářství Josef Šíla.
Loňská sklizeň dosáhla v Synkově asi
150 vagónů jablek. Firma získala mnohá
ocenění kvality. Ovocné sady jsou zařazeny ve Svazu pro integrované systémy
pěstování ovoce (SISPO). Jedná se o systém šetrné ochrany. „Dodržujeme ochranné lhůty, stříkáme jen ty nejnutnější zásahy proti houbovým chorobám a škůdcům.
Tím, že nyní vysazujeme rezistentní odrůdy, což znamená, že je tato odrůda odolná vůči určitým škodlivým činitelům, tak

co nejvíce eliminujeme chemické přípravky,“ vysvětluje Ing. Emil Petera z Ovocných sadů Synkov s.r.o. Společnost tím
chrání životní prostředí a zdejší ovoce je
díky tomu i zdravější. Neobsahuje totiž
skoro žádné pesticidy, což uvítají a ocení
v prvé řadě spotřebitelé.

„V současné době jsme již prošli tříletým přechodným obdobím, a nyní jsme
do SISPA zcela zařazeni. Máme i vyšší
stupeň skladování a systém kritických
bodů. Všechny tyto aspekty nás posouvají výše oproti ostatním pěstitelům. Chodí
nám sem z laboratoří, odebírají vzorky

a záruka kvality je díky tomuto monitorování naprosto zaručena,“ dodává Ing.
Emil Petera.
V synkovských ovocných sadech kromě jablek pěstují i slivoně a hrušky. „Co
se týká hrušek, tak máme základní sortiment: Dikorol, Lukasova, Bohemika,
který jsme rozšířili i o letnější odrůdy
Clappovy hrušně a Williamsovy, což už
je podzimní. Z výsadeb slivoní tady máme rezistentní německou odrůdu Jojo. To
je veliký hit poslední doby, protože je to
odolné proti virózám. Dál je tu odrůda
Prezident, Tophit a Čačanská lepotica,
což je známější odrůda,“ doplnil produkci ovocných sadů, která se dále rozšiřuje,
pan Josef Šíla.
Až tedy dostanete chuť na jablíčka
a další zdravé ovoce z podhůří Orlických
hor, zavítejte do Synkova. Mají zde i malou prodejnu, ve které vás rádi obslouží.
Mnohaleté zkušenosti a kvalitu synkovského ovocnářství a jedinečnou chuť
zdejších plodů jistě oceníte.

Ve své malé a útulné dílně v Pohoří
nedaleko Dobrušky vyrábí dřevěné
bytové doplňky pan Karel Jirsa. Soustruží různé dřevěné
bytové doplňky, sloupky k zábradlí, garnýže,
ale i misky a svícny.
Práce se dřevem a jeho
kouzlo ho před několika
lety přivedlo až k výrobě dřevěných hraček.
„Nyní vyrábím asi šest
druhů hraček. Navrhujeme je společně s rodinou. Na Vánoce jsme
například připravili stavebnici hradu,“ vypráví
Karel Jirsa u příjemně rozehřátých kamen.
„Proč mám rád tuto práci? Oproti
minulému zaměstnání, kde jsem pracoval jako technik ve strojírenství, je práce se dřevem čistá, krásná a hlavně
voňavá. Nejraději opracovávám dřevo

z listnatých stromů, především z buku
nebo javoru, který má krásnou kresbu,“
líčí pan Jirsa.
Certifikát ORLICKÉ
HORY originální produkt ® , který dřevěné
hračky obdržely, jejich
výrobce vítá: „Reklama
mě jinak děsí, ale tuto
považuji za docela příjemnou. Jsem docela
rád, že se člověk zviditelní alespoň trošku
sympatickým způsobem. Zároveň je to motivace připravit výrobek
s nějakým charakteristickým motivem z regionu.“
Až tedy zatoužíte po půvabu dřevěných hraček, vzpomeňte si na pana
Karla Jirsu a jeho výrobky. Můžete je
potkat na jarmarcích v regionu anebo
se za nimi také vydat do jeho dílny do
Pohoří. Pro kontakty viz str. 3.
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Pekárna Lično – Chléb i koláčky patří mezi nejlepší
Mezi významné výrobce v potravinářském odvětví kraje pod Orlickými horami
patří bezesporu Pekárna Lično. Její Ličenský chléb a Sváteční koláčky získaly certifikát ORLICKÉ HORY originální produkt®
v roce 2007 hned mezi prvními.
Ličenská pekárna začala být budována
v roce 1960 za humny obce Lično poblíž
Kostelce nad Orlicí. Tehdy ji rozestavěnou
o jedné peci spolu s některými jinými pekárnami převzal od Jednoty národní podnik Východočeské pekárny a cukrárny.
V okrese tou dobou působilo osm pekáren
vesměs s roštovými pecemi o malé pečné
ploše a bez sociálního zařízení. Některé
z nich byly umístěny dokonce v soukromých bytech. Dokončením provozu u Lična v roce 1961 se tak zlepšilo pravidelné
denní zásobování příslušné oblasti chlebem a pečivem.
Provozovnu pekárny Lično vydražila
v roce 1991 v rámci privatizace akciová
společnost BEAS se sídlem v Hradci Krá-

lové. V závodě se tehdy vyráběly pouze
dva druhy konzumního chleba a pracovalo
zde ve dvousměnném provozu 21 zaměstnanců. V roce 1993 firma rozšířila sortiment o výrobu jemného pečiva. „K podstatnému rozšíření došlo v letech 1996-7,
kdy objekt prošel celkovou rekonstrukcí.
Byla přistavěna nová výrobní hala, vybudovány expediční prostory a instalovala se
nová linka na chléb. O rok později strojní
zařízení doplnila nová linka na pečivo. Tím
se rozšířil sortiment výrobků na 70 druhů,
zvýšila se výrobní kapacita a samozřejmě
produktivita práce,“ říká ing. Bedřich Syrovátko, ředitel společnosti BEAS, a.s.
Mezi oblíbené výrobky patří jednoznačně
Ličenský chléb bez konzervantů a z vody
s parametry vody kojenecké, s více než 47
let trvající tradicí. Dále mají zákazníci
v blízkém i širokém okolí v oblibě ličenské
rohlíky a housky, chléb Aroma vícezrnný,
koláče vázané i sváteční, hřeben s makovou
a tvarohovou náplní, ličenské záviny s nápl-

ní a řadu dalších zdejších produktů. Šestnáct
z nich nese i ocenění kvality Klasa. Je zde
zaveden systém kritických bodů při výrobě
potravin (HACCP). „Důležitá není kvantita,
ale především kvalita, o kterou firma usiluje,“ dodává Bedřich Syrovátko.

BEAS, a.s. neustále rozšiřuje a inovuje
provozy i zázemí Ličenské pekárny. Společnost však neopomíjí ani ekologické aspekty výroby a je v této oblasti v regionu
průkopnická. Kromě plynofikace byly postaveny tzv. ekobloky, které umožňují využívat odpadní teplo a vyřešily tak otázky
týkající se vytápění, ohřevu vody, výroby
technologické páry, chlazení a klimatizo-

Šití českých krojů je někdy detektivka
Kroje patří neodmyslitelně k tradicím
českého venkova. Zdobí folklorní přehlídky, jarmarky či koncerty lidových písní.
V Novém Městě nad Metují se jejich šitím a opravami zabývá více než deset let
Eva Tatoušková. Sounáležitost s rodným
krajem ji přivedla až ke značce ORLICKÉ HORY originální produkt®, která tradiční výrobky podporuje.
„Já šiju, zrovna tuhle jsem to počítala,
třicet roků, ale krojům a dobovým oděvům se věnuji něco přes deset let,“ říká
Eva Tatoušková. Ke krojům ji přivedla
vlastně náhoda. Její známá chtěla jeden
ušít. „Když už něco dělám, tak to dělám
pořádně. Začala jsem se po tom shánět,
hledat a bádat a začalo mě to bavit,“ vypráví ve své malebné dílničce v centru
Nového Města nad Metují Eva Tatoušková.

Občas přijde zákazník pouze s představou, který typ kroje chce. Pak se práce
nemění v „pouhé“ šití, ale chvílemi i v detektivku. „Musím třeba objíždět muzea,
hledat v kronikách, přemýšlet a vybírat

Co nového
na Kopečku?

nám věnovala sto tisíc korun, a dalších
sedmdesát nám poskytlo Sdružení lékáren
Na Láni z Rychnova nad Kněžnou,“ říká
vedoucí chráněných dílen Kopeček Vladislav Bukáček. Další pec pro výpal dřevem
vznikla venku v areálu Kopečku. Je částečně stavěná podle odborné literatury a pojme
pro výpal keramiku o objemu tisíc litrů.
„Pec byla postavena ze šamotových cihel,
které Sdružení Neratov získalo díky akci
Cihla. Maximální teplota, které jsem v ní
dosáhl je 1150 stupňů,“ říká stavitel pece
Martin Cvejn. Ten k práci keramické dílny
dále dodává: „Chystáme tady ve sklepě
odlévárnu, která je zatím přímo v dílně, ale
kapacitou už je nedostačující. Díky tomu
budeme moci vyrábět více hrnečků. Nyní
pracujeme také na jedné zajímavé zakázce.
Jedná se o repliku středověkých koníčků na
hraní.“

Chráněné dílny na Kopečku v Bartošovicích v Orlických horách získaly vloni na
podzim již třetí certifikát ORLICKÉ HORY
originální produkt®. S výrobky košíkářské
dílny se můžete blíže seznámit v rubrice na
straně 4. Další dva certifikáty patří keramické a tkalcovské dílně, kde pracuje jedenáct
zaměstnanců se zdravotním postižením.
Tkalcovská dílna přišla v roce 2008 nově
s tkanými vlněnými taškami a taškami
z barevných látek, a ta keramická připravuje
nové výrobky díky dvěma novým pecím,
které slavnostně vysvětili prvními výpaly
v říjnu. „Elektrickou velkou pec jsme
zakoupili díky podpoře nadace ČEZ, která

opravdu ten druh, který tomu odpovídá.
Ptám se i pamětníků, i když jich už je
málo. Ale někdy ještě nějaký kroj někdo má, a tak se dá ušít podle toho,“

Barevná sklíčka jako balzám na duši
V Orlickém Záhoří žije paní Marie Hájková. Zabývá se výrobou vitráží formou
Tiffany techniky. Pod jejíma rukama vznikají z barevných opálových sklíček překrásné lampy a různé závěsné obrázky a dekorativní ozdoby. Zhotovuje z vitráží okna,
dveře nebo zrcadla. Škála jejích výrobků je
široká. „Jsou to věci pro radost, aby si lidé
mohli zkrášlit svá obydlí. Dají se zavěsit do
okna a na zeď, postavit na stolek a poličku.
Barevné sklo navíc uklidňuje,“ říká paní
Hájková, která se zabývá i tvorbou šperků.
Na řemeslných jarmarcích ji lidé už
vyhledávají. Málokde je k vidění takový

druh přitažlivých výrobků, jejichž náročnou
výrobou se paní Hájková zabývá. „Těší nás
zájem, protože ukazuje, že to, co děláme,
není vůbec marné. Ta práce nás uspokojuje
a můžu vám říci, že je to takový balzám.
Jestliže máte radost z toho, co dokážete
stvořit a dělat radost druhým, to je velmi
důležité,“ míní Marie Hájková, které v práci
pomáhá skoro celá rodina.
Zájem je vidět ze všech stran. Firmy si
u paní Hájkové objednávají dárky pro své
zákazníky a partnery. Její výrobky je možné
najít i v galeriích. „V létě je největší zájem
o veselé věci, motýly, kytičky a před Váno-

říká Eva Tatoušková. Na Moravě je
podle ní hodně zdrojů inspirace, ale
v Čechách je to s kroji složitější. „Dá se
to pomalu ještě poměrně zjistit, ale je to
hodně náročné. Věnuji tomu stejný čas
jako fyzickému šití,“ vysvětluje švadlena, která přiznává, že jí hodně pomáhají
publikace Blaženy Šotkové, která pracovala v Národopisném muzeu. Ta zásadní vyšla kolem roku 1920. Řada českých krojů je v jejím díle zachycena,
dokonce jsou rozkresleny i střihy a výšivky.
„Těší mě, když přijedou mladí hoši
třeba z Havlíčkovy Borové a řeknou, že
jich je na vesnici asi šest, chtějí tancovat a potřebují kroj. Mám radost, že ti
mladí v dnešní době o to mají zájem.
A kolikrát řeknou, že našetřili letos na

vání prostor pekárny. Samozřejmostí je třídění odpadů a pekárna má též vlastní čističku odpadních vod.
Dnes pracuje v pekárně přes 200 zaměstnanců, kteří zde vyrábí na 230 druhů
pekařských výrobků, včetně ruční výroby
svátečních a svatebních koláčků. Každý
rok se ličenská pekárna snaží přicházet na
trh s novými výrobky. „V roce 2008 jsme
začali vyrábět Chléb Triumf Porlico s hlívou ústřičnou, což mělo příznivý ohlas
u prodejen zdravé výživy. Před Vánoci
jsme navíc zahájili výrobu BIO výrobků,“
sdělil Bedřich Syrovátko. Pekárna uvedla
na trh zatím Bio chléb špaldovo-slunečnicový a Bio chléb mrkvový. Podle zájmu
spotřebitelů se rozhodne o výrobě dalších
bioproduktů.
Firma BEAS, a. s. provozuje navíc kromě ličenské pekárny i cukrárnu v Letohradě. Nyní má navíc společnost rozpracován
projekt na výstavbu nové moderní pekárny
v oblasti Podkrkonoší.

kroje pro mužský a příští rok třeba pro
ženský,“ mluví o svých zkušenostech
Eva Tatoušková. Ta je dnes kromě krejčí i sběratelkou krojů.
Kromě dobových oděvů z mnoha
oblastí v Čechách vytvořila i kroj
z Orlických hor. Jeho části má na sobě,
když jezdí po jarmarcích a výstavách
po celé republice. „Jsem ráda, že jsem
získala certifikát ORLICKÉ HORY originální produkt®, protože Orlické hory,
to je pro mě něco jako babiččina zahrádka. Můj děda pocházel z hor a vypravoval mi, jak kdysi pašoval cukerín přes
ty kopečky. Když jezdíme po řemeslných trzích a ptají se nás, odkud jsme,
tak vždy říkám, že z Orlických hor.
Certifikát pro mé kroje tak rozhodně
bude velké zviditelnění a dobrá propagace,“ dodává s úsměvem Eva Tatoušková.

Tajemství
rokytnického pečiva
je v parní peci
Pekárna Marie Kalousové v Rokytnici
v Orlických horách je v celém kraji vyhlášená. Zdejší pečivo je svou chutí neodolatelné a již více jak rok se značí
ochrannou známkou ORLICKÉ HORY
originální produkt®.
Jedinečný a neopakovatelný chuťový
požitek rokytnického pečiva spočívá
v tradičním způsobu jeho přípravy. „Je to
dáno klasickou recepturou, která je už
z dřívějška a my jsme ji převzali,“ říká
Jiří Kalous. Pekárna má dokonce velmi
bohatou historii. Je o ní vůbec první záznam v okrese Rychnov nad Kněžnou –
z roku 1873. „To pečivo je široko daleko
známé a opravdu lidi přitahuje. Vozíme
ho s sebou i na veletrhy cestovního ruchu
a lidem moc chutná. Často se na něj ptají,“ uvedla Miroslava Nováková, která se
věnuje propagaci Orlických hor.

Chuť rokytnických housek, rohlíků
a dalších pekárenských výrobků je dána
i pecí. „Z každé pece je jiné pečivo. Ať to
je rototermická pec nebo sázecí etážová
nebo elektrická moderní. My tady máme
ale klasickou parní,“ vysvětluje Jiří Kalous. Do roku 1994 se v této peci topilo
uhlím, pak přešli z ekologických důvodů
na lehké topné oleje. „Pec je originální
tím, že je vyzděná, šamotová. Uvnitř je na
etáže a pouští se tam pára, když se nasází
pečivo,“ vypráví Jiří Kalous.
Rozhodně si naplánujte cestu kolem Rokytnice v Orlických horách a neváhejte se
na náměstí u pekárny zastavit. Když už ne
houska a rohlíky, tak alespoň vánočky,velké nebo sýrové rohlíky, preclíky či šátečky
na sebe svou chutí nedají zapomenout.

Brašnář z Orlických hor si značky cení

Až Vás tedy cesty zavedou do Orlických hor, zavítejte se podívat na Kopeček
do Bartošovic v Orlických horách, co tu
mají nového. Z jejich výrobků si jistě něco
pro potěšení oka i duše vyberete. Přijet
můžete i na místní velikonoční a vánoční
jarmarky a další zde pořádané akce.
A abyste nezabloudili, tak na Kopečku postavili pod širým nebem velký dřevěný
svícen. Když v něm zapálí svíčky, rozzáří
se jako maják do daleka.

ci to jsou zase zvonečky, hvězdy, andělíčci
a další vánoční motivy,“ dodává paní Hájková. Má dokonce zkušenosti i se zhotovením vitrážových oken pro hotel ve Spojených Arabských Emirátech.
V roce 2007 získala paní Hájková pro své
výrobky certifikát ORLICKÉ HORY originální produkt®. Ten stvrzuje jedinečnost je-

Certifikační komise pro udělování značky ORLICKÉ HORY originální produkt®
se skládá ze zástupců Místních akčních
skupin (MAS), zemědělců, zástupců krajských úřadů i ze samotných výrobců. Ti si
pochvalují, že jsou v komisi zastoupeni
a mohou se na tvorbě pravidel částečně
i podílet. „Myslím si, že to je dobré, že tam
jsou řemeslníci společně s úředníky, protože jinak by se nevědělo, jaké problémy
například řemeslníci mají a řešily by se
jinak složitěji. Takto můžeme nabízet řešení ihned během jednání,“ říká brašnář
Ladislav Hemrlík z Rokytnice v Orlických
horách, který certifikát ORLICKÉ HORY
originální produkt® užívá téměř druhým
rokem. „Jsem s ním spokojený. Plní to svůj

jích výrobků a pokračování tradice. Skláři
v Orlických horách totiž působili po staletí.
Avšak dnes zde již dávno neexistuje ani jedna sklárna, ta poslední zanikla v roce 1911.
„Pokračujeme v další cestě sklářů. Chceme
pozvednout Orlické hory tím, že se tu tradice opět obnoví a sklářství bude pokračovat,“
věří Marie Hájková. Spolu s rodinou pod
hřebeny Orlických hor v Orlickém Záhoří
buduje novou malou sklárnu, která bude
otevřena během léta 2009. „Chceme, aby se
znovu zrodila výroba skla. Jdeme sice trochu jiným směrem, protože bychom rádi
dělali ploché a barevné vitrážové sklo. Pro
naše výrobky se totiž barevné opálové sklo
vozí až z Ameriky. Plánujeme ale i pec, kde
by se dělalo ohýbané sklo. Tak bychom

účel. Můj obor a práce jsou velmi úzkoprofilové a není to třeba jako s pečivem nebo
s medovinou, kde je ten odběr přece jenom
větší a markantnější. U mě udělení certifikátu znamenalo, že se lidi dozvěděli, že je
tu někdo, kdo něco takového dělá,“ vysvětluje brašnář.

mohli vyrábět například i misky a podobné
užitkové věci,“ vysvětluje paní Hájková.
Sklárna by se měla stát centrem výtvarných a uměleckých aktivit a cílem turistů.
Hájkovi v ní připravují stálou expozici orlickohorského skla a galerii, kde dají prostor
dalším výtvarníkům. Pro veřejnost plánují
workshopy práce se sklem a relaxační pobyty. Barevné sklo má totiž léčebné účinky,
a tak některé kurzy mohou být spojeny
s léčebnou psychoterapií. V okolí mohou
nadto návštěvníci najít řadu turistických
atrakcí, od přírody a památek až po návštěvu Polska a jeho příhraničních lázní. Do
sklárny uprostřed hor by se tak měli vydávat
nejen za poznáním, ale především klidem
a pohodou, které pohladí na duši.
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PODORLICKÁ SODOVKÁRNA: Pálenky patří k nejlepším, brzy ochutnáme pivo
Ovocné pálenky Podorlické Sodovkárny s.r.o. v Rychnově nad Kněžnou patří
k prvním výrobkům, které certifikát
ORLICKÉ HORY originální produkt®
získaly v roce 2007. Podorlická slivovice, meruňkovice, hruškovice a jablkovice, která je vyráběna odrůdově (Topas,
Golden, Spartan), jsou zájemci vyhledávány. Je to i díky tomu, že při jejich
výrobě je omezeno používání chemických přípravků, přidání lihu nebo jiných
přísad. Nápoje se pálí z kvalitního ovoce,
především z ekologicky nezávadných

oblastí České republiky. Podorlická
sodovkárna se snaží o maximální zachování přírodního charakteru pálenek. Ty
s obsahem alkoholu 50 %, jsou 100%
přírodním produktem. Při jejich výrobě
je použito zařízení s rektifikační kolonou, kde na jedno pálení je pálenka ihned
vyrobena. Podle přání zákazníka zde
mohou zpracovat i jiné druhy ovoce.

„Umíme vyrábět i kvalitní pivovici, třešňovici, višňovici či pálenku z exotického
ovoce,“ vzkazuje zájemcům jednatel
společnosti Tomáš Konvalina.
Zajímavostí je, že po vypálení projde
pálenka stařičkou alkoholu – ultrazvukové zařízení, které pomáhá čerstvě vypálenému destilátu k odplynění ihned v pálenici. Pálenka tak zestárne během 30 minut
na dvouletou přirozeně větranou. „Standardně provádíme zestaření o 2 roky, ale
na přání zákazníka jsme schopni připravit zestařit pálenky o delší období. Většinu pálenek ještě zušlechťujeme ve skleněných demižonech a jejich naležením
před lahvováním, takže pálenky dodáváme do obchodní sítě většinou jeden rok
staré s kvalitou tříleté,“ vysvětluje Tomáš
Konvalina specifika zdejších výrobků.
Při výrobě je zachován značný podíl
lidské práce, což výrobek odlišuje od
globálního trhu. Jsou si toho vědomi
i odběratelé z řad vyhlášených restaurací
a hotelů. Právě ti oceňují nejen certifikát
ORLICKÉ HORY originální produkt®.
„Například v pražské advokátní komoře
nebo v hotelích, kam dodáváme naše
výrobky včetně jablečného moštu, lidé
oceňují opravdu domácí výrobek a výrobu,“ říká Tomáš Konvalina.

ho, dlouholetého ředitele Pokusného
a vývojového institutu pivovarského
v Praze-Braníku a současného sládka
v minipivovarech U Bezoušků v PrazePrůhonicích a v rakouském Kefermarktu. Ing. Černohorský bude i jakýmsi patronem Podorlického minipivovaru – bude
se podílet na úpravě původních receptur
bývalého pivovaru Jana Mikše z 20.
a 40. let minulého století, bude dohlížet
na zaškolení sládka a bude garantem
kvality rychnovského piva,“ prozradil
Tomáš Konvalina.

Podorlické sodovkárny dále vyrábí
sodovku, limonády, sirupy či kofeinový nápoj Kofeinu (více na www.sodo.
cz). Již brzy se k této škále výrobků
přidá i tradiční český nápoj – pivo. Jeho
první várky se vaří od konce roku 2008.
V návaznosti na celkovou rekonstrukci

objektu rychnovského pivovaru, kde se
sodovkárna nachází, bylo rozhodnuto,
že se objekt vrátí k původnímu účelu
využití, a to k výrobě piva. K tomu
zásadní měrou přispěla podpora od města Rychnov nad Kněžnou, které se stalo
čtvrtinovým společníkem nově založené
společnosti Městský Podorlický pivovar
s.r.o. Výrobní kapacita minipivovaru
bude 1000 hl ročně. „Objekt navazuje na
pěstitelskou palírnu a lihovar. Výběr
technologie, její přizpůsobení místu
instalace a zejména příprava výroby po
celou dobu probíhá pod dohledem a za
konzultace Ing. Vladimíra Černohorské-

Biobriketa horám neublíží „Knížepán by bez hnojaře
prostě nebyl,“ míní písmák

Šetrnost k přírodě a výroba s ohledem
na životní prostředí, to jsou jedny ze znaků výrobků s certifikátem ORLICKÉ
HORY originální produkt®. Certifikát tak
získaly například včelí produkty Lenky
Skalické, mák modrý firmy Labris nebo
biozelenina firmy Smetana Eko, s.r.o.
Biobrikety jím označuje i firma AP SERVIS Petra Janovce z Pěčína, vísky napůl
cesty mezi Rychnovem
nad Kněžnou a Rokytnicí v Orl. horách.
„Výrobu biobriket
jsem zahájil v roce 2007.
Chci nabídnout možnost
ekologického paliva
občanům, kteří chtějí
pro zachování zdravého
prostředí udělat něco
konkrétního,” říká Petr
Janovec. Biobrikety lze
použít jako náhradu
všech běžných tuhých
paliv a zájem lidí o tento
druh ekologického topení stále roste. To přiznává i pěčínský výrobce
biobriket, kterého zájem lidí během topné
sezóny příjemně překvapil: „Mnozí zákazníci si již vyzkoušeli, že opravdu nemusí
dělat na chalupě dřevo na zimu. Prostě se
v pátek při cestě zastaví, nakoupí tři čtyři
pytle, které za víkend spálí a jedou domů.
A příští pátek to mohou udělat stejně.“
Získání značky ORLICKÉ HORY originální produkt® mu navíc velmi pomáhá
při propagaci biobriket. „Podporuje mé
tvrzení, že se jedná o ekologický výrobek
z kvalitních místních surovin, který
pomůže zachovat čisté životní prostředí
v Orlických horách,” míní Petr Janovec.
Firma AP SERVIS dbá přitom na šetrnost k přírodě každým coulem. Několik
zákazníků se zajímalo, proč balí biobrikety do papírových pytlů, a ne do igelitu.
Její majitel má prostou odpověď: „Nevěřím tomu, že když vezmete poslední briketu a vedle kotle nebo kamen zůstane
ležet prázdný igelitový obal, že se člověk
zvedne a odnese ho do kontejneru na tříděný odpad. Proč vozit na hory obaly, které se dříve či později stanou odpadem, co

se zase musí z hor odvážet? Proto balíme
do papírových pytlů.“
Petr Janovec má s ekologickým topením bohaté zkušenosti. Řadu let se o tuto
problematiku zajímá a je také členem Českého sdružení pro biomasu - CZ BIOM.
Po polních pokusech s pěstováním rychle
rostoucích dřevin začal experimentovat
s energetickými rostlinami a jejich pěstování i spalování se ukázalo výhodnější. Firma
nakoupila stroje a zahájila výrobu biobriket.
„Nyní máme vlastní porost krmného šťovíku
a založili jsme porost
nové energetické rostliny ozdobnice čínské.
Podle mých informací
máme jednu z největších ploch této rostliny
v ČR,“ říká Petr Janovec. Ozdobnice se již
pěstuje především v Německu a Holandsku.
Podle hodnocení, které
potvrdil i výzkumný
ústav v rakouském Linci, se jedná o nejekonomičtější plodinu ve střední Evropě
v poměru vložené energie na pěstování
k výnosu energie ze získané hmoty.
„Vzhledem k tomu, že tato rostlina se
nemnoží semeny, uvažujeme kromě výroby biobriket z vypěstované hmoty také
o výrobě sadebního materiálu této per
spektivní plodiny,“ dodává Petr Janovec.

„Lidé, kteří to myslí s ekologickým topením v Orlických horách vážně, musí
překousnout i skutečnost, že biobrikety
jsou oproti dřevěným briketám o něco
dražší. Může za to 19% DPH oproti dřevěným briketám s 9% DPH. Navíc materiálem pro výrobu dřevených briket je odpad
z jiných výrobních procesů, zatímco energetické rostliny pěstované na poli jsou
záměrně pěstovány a ošetřovány pro výrobu paliva a nemají tedy jiný účel, který by
přinesl peníze. Kdo tedy chce topit ekologicky musí bohužel počítat s tím, že zaplatí nejenom vyšší náklady na ekologickou
výrobu, ale bohužel také větší daň státu,“
vysvětluje Petr Janovec.

Několik let již sepisuje Karel Petr prosté dějiny vsí, vísek a jejich obyvatel pod
Orlickými horami. Bez jeho úsilí by
mnohé zajímavosti z dějin Podorlicka
a jeho obyvatel zůstaly očím současníků
skryty. Za tuto svou činnost byl oceněn
i titulem Písmák roku v rámci soutěže
Vesnice roku 2006.
Karel Petr žije v malebné osadě Studánka nedaleko Podbřezí, kde se nachází
i mariánské poutní místo. V centru jeho
zájmu tak stála nejprve právě historie
samotné Studánky a nedaleké vísky Podbřezí, ležící po obou březích Zlatého
potoka pod zámečkem Skalka. Ten je
známý z románu Temno od Aloise Jiráska. „Celý život jsem k dějinám tíhnul.
Moji předkové byli písmáci. Když jsem
pak byl nemocný, tak jsem měl měsíc na
přemýšlení. Jsem člověk práce, měl jsem
rád truhlařinu. Jak jsem si přerovnal
hodnoty, tak jsem začal tady s historií
Studánky. Šel jsem do archivu na dvě
hodiny a zůstal jsem tam týden. A už to
bylo,“ vypráví Karel Petr.
Pan Petr se poté věnoval pamětním
knihám opočenské farnosti, dobrušského
děkanství a farností v Dobrém a Bílém
Újezdu. Dohromady to bylo dvacet
pamětních knih. „Někdy lidé mají zápisy
po svých rodičích nebo třeba po prarodičích. Když už jsem si vybudoval jméno
a oni vidí, že to k něčemu je, tak mi je
půjčují. Chtěl jsem toho totiž zpracovat
hodně. Pídil jsem se po tom, kde se co
najde, abych to pak stmelil tak, aby to
odpovídalo pravdě. Nelze si totiž nic
vymýšlet. Stmeluju a doplňuju zprávy,
co jsou v kronikách. Když něco nesedí,
prostě jsem to rozsekl selským rozumem, protože život šel vždycky obyčejně, ne žádnejma kličkama a zázrakama,“
míní badatel.
Svou prací připomenul písmák čtenářům dávno zapomenuté poznatky o stavbách, památkách a řemeslech. Kdo dnes
již ví, že ve Studánce byly také lázně, že
na Zlatém potoce se plavilo dříví, a jak

se pod skaleckým zámkem bělilo prádlo? V neposlední řadě pak jsou jeho
publikace svědectvím o prostých osudech. „Zajímají mě obyčejní lidé a ty
nejobyčejnější chaloupky. Když píšu
o šlechtickém rodu Mladotů, tak to je
stejná práce, jako když píšu o Andule
z Burku, která byla obci spíš pro posměch. Ale byl to člověk. Jejímu bratrovi říkali hnojař. To není posměšné. Měl
na starosti hnůj, který se tenkrát musel
přehazovat a ošetřovat. Vždyť to byl

také člověk, normální jako každý jiný.
Knížepán jako ten hnojař. Knížepán
by bez toho hnojaře prostě nebyl,“
zamýšlí se.
Písmák se dále pustil do sepsání publikací o solnickém a skuhrovském panství. Prostudoval především výpisy ze
sčítacích archů z 19. a počátku 20. století. „Je to mravenčí práce,“ říká badatel,
který kvůli tomu prohledal neuvěřitelných 1 666 kusů sčítacích archů a opisů
údajů. Celkem jeho „psacím strojem“
prošlo 11 235 jmen sčítaných obyvatel.
Tato fakta dokázal zpracovat na 851
stran, které pod jednotným názvem
„Skuhrovsko“ skrývají šest samostatných publikací – Skuhrov nad Bělou,

V areálu pivovaru rovněž vznikne
zahradní posezení, tzv. „pivní šenk“.
„Pivo zde bude čepováno přímo z tanků,
které budou moci hosté sledovat a každý host bude informován o datu várky
piva a následné době ležení. Ke konzumaci piva bude samozřejmě patřit i konzumace speciálních jídel připravených
pro tuto příležitost. Pivní šenk bude otevřen v letních měsících již od května až
června roku 2009. Přijeďte se podívat
do Rychnova nad Kněžnou a okoštovat.
Můžete ochutnat i celou řadu dalších
výrobků. Brány Podorlické sodovkárny
jsou Vám otevřeny. A než se pivo dovaří, můžete o jeho názvu rozhodnout na
internetových stránkách www.sodo.cz
a www.pivovarrychnov.cz.

Debřece, Rybníčky a Nová Ves, Brocná
– Víska, Svinná – Beranec, Proloh
a Hraštice. V knihách připravil přehledné zpracování o obyvatelích každého
domu těchto vsí a přehledy doplnil
i dobovými fotografiemi. Vnímavému
badateli tyto údaje vypoví mnohé. Počty
dospělých i dětí ve světnicích chaloupek,
jejich zaměstnání, výdělky, vzdělání.
„Bohužel fakta zároveň odhalují těžký
život na horském Skuhrovsku,“ dodává
Karel Petr.
Písmáka v jeho tvorbě podporuje
i Obec Podbřezí. Podle starosty Antonína Novotného je vydání publikací, které
jsou už v mnoha domácích, regionálních
a muzejních knihovnách, ohromnou

propagací obce. A nejen to. Písmák Karel Petr ze Studánky totiž svou prací především přibližuje lidem dávno zapomínanou historii jejich rodného kraje, do
které sahají také jejich kořeny. Jeho práce začala jako amatérská záliba. Dnes
přínosem čtenářům a popularizací historie prostého podhorského obyvatelstva
překonává tento rámec.
Dějinám obětoval Karel Petr každou
chvíli. „Musí se psát, jinak utečou myšlenky a je konec,“ míní a dodává: „Zájem
o historii Podorlicka je naše povinné
poděkování generacím našich předků.
Oni pro nás rodnou krajinu svojí prací
zúrodnili a svým potem posvětili.“
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Setkání „Mezi horami“
Již několikrát se sešli „Mezi horami“
v kostele Sv. Jana Nepomuckého na
Vrchní Orlici amatérští výtvarníci, jejich
obdivovatelé, nadšenci a turisté. Zpráva
o jejich setkávání z kraje července se za
krátkou dobu roznesla široko daleko
a přijíždí sem stále více lidí. Prodejní výstava obrazů, fotografií, koláží, keramiky
a dalších prací výtvarníků, koncerty
a další kulturní program na tomto místě,
které pamatuje dávné i nedávné osudy orlickohorské sudetské krajiny, má za cíl

Zeptejte se místních
... co všechno se dělo
na Potštejně

upozornit na problém devastace památky.
Výtěžek z těchto akcí proto organizátoři věnují alespoň na nutné opravy tohoto chátrajícího svatostánku. Podařilo se
jim tak například získat prostředky na
zasklení oken a pořízení nových dveří.
Obec Vrchní Orlice, ležící na obou
březích Hadinského potoka, vlévajícího
se do Divoké Orlice, se připomínala
prvně v 16. století. Na zdejší domy
a usedlosti zakotvené v horských stráních navazovaly pásy polí, kde neleh-

(pokračování ze strany 3)
majitelé se střídali a hrad byl op uštěn
až zpustl ve zříceninu.

kým způsobem zdejší obyvatelstvo hospodařilo. Dnes jsou v krajině patrné
pouze zbytky tohoto osídlení. Po druhé
světové válce a odsunu zdejšího převážně německého obyvatelstva obec
zanikla. Stejně tak kamenný most, vedoucí přes Divokou Orlici do pruského
Marienthalu se sochou Sv. Jana Nepomuckého, byl po válce odstřelen.
Kostel ve Vrchní Orlici je dnes již jen
mementem toho, co z kdysi horské obce
zůstalo. Stavba postavená v letech 1708
– 1712 postupně přišla o své vnitřní
zařízení z 18. a 19. století. Imobiliář byl
postupně vykrádán a památka zpustošena především v 70. a 80. letech 20. sto-

Výjimečný kněžensko- Hrabalení
rychnovský průvodce aneb Blecha
z Rychnova

Pokusíme Vám se odhalit vztah Bohumila Hrabala k Rychnovu nad Kněžnou.
Tajemství netajemství, po komensku
budeme názorní a podíváme se na kříž, co
stojí uprostřed Starého náměstí. Je na něm
nápis: „KVVIETSSI SLAVVE BOZI
DAREM PANA GIRZIHO BLECHI
OBRAZ TENTO POSTAVVEN“. To je
přece chronogram, nebo-li zápis času.
V něm dávají všechna písmena, která
mohou být římskými číslicemi, dohromady rok 1736, který se vztahuje k osobě,
o níž se nápis zmiňuje, v tomto případě
k Jiřímu Blechovi (hláska „j“ se tehdy
psala „g“ a naše „ř“ pak „rz“).
Unikátního průvodce mají v Rychnově nad Kněžnou. Je to interaktivní DVD,
jehož autorem je zdejší pedagog Josef
Krám. Jeho průvodce městem je pro
svůj rozsah a mimořádnou kvalitu materiálů v republice ojedinělý.
Díky Průvodci se lze seznámit se známou, ale i již téměř zapomenutou bohatou historií podorlického města, která je
psána již od roku 1258. Slavná minulost
i soudobý stav okresního města Karla
Poláčka se připomínají nejen formou textů, ale jsou přiblíženy i prostřednictvím
dobových vyobrazení a stovkami fotografií. Vše doplňuje mluveným slovem
sám autor Josef Krám. Ten svou práci
zakládá také na dlouhodobém studiu historických pramenů. K tomu dodává:
„Materiály sháním doslova všude. Základem byly dobré vztahy k místním lidem
a jejich důvěra ke mně. Často jen říkají,
proč jsem nepřišel dřív, protože všecko
už vyhodili, když babička či dědeček
umřeli a domek či chaloupku zbourali.
Ale to už je osud.“ V posledních letech se
věnuje práci na dalším obohacení svého
díla v průměru šest hodin denně.
Zájemce si v jeho DVD může vybrat
varianty prohlídky města v různých ročních obdobích. Mezi poutavě zpracovanými výstupy o částech Rychnova nad Kněžnou a jeho památkách Vás jistě zaujmou

například kapitoly o starém a novém rychnovském zámku, chrámu Nejsvětější Trojice či židovském ghettu. Nezapomeňte si
ale přečíst ani virtuální rozhovor s rychnovským katem. Nebo se podívejte na příběh únosu torpédoborce z první světové
války. Stáli za ním totiž i dva Rychnováci.
Průvodce dále obsahuje informace o slavných i již téměř zapomenutých, přesto
významných, rychnovských rodácích.
Z těch známějších jmenujme například
Karla Poláčka či Jiřího Šlitra. Začátkem
roku 2006 publikoval Josef Krám dokonce
do té doby neznámé údaje o vztahu Bohumila Hrabala k Rychnovu nad Kněžnou.
Snaha Josefa Kráma provést zájemce
Rychnovem nad Kněžnou a jeho historií
pomocí multimediálních prostředků byla
již mnohokrát oceněna. Není divu, vždyť
dvaasedmdesátiletý kantor si s moderní
technikou rozumí a dosahuje tak ve svém
digitálním průvodci překvapivých výsledků. Ty oceňují i odborníci na konferencích a přednáškách.
Zajímají Vás osudy rychnovských
osobností? Chcete se dozvědět například
něco o vztahu Josefa Dobrovského či
Magdalény Dobromily Rettigové ke zdejšímu kraji? Pak určitě neváhejte a vydejte
se s Kněženskorychnovským průvodcem
a jeho autorem na virtuální procházku
minulostí.

letí. Svatostánek ale všechny tyto časy
přečkal a stále ožívá. A to nejen během
setkání „Mezi horami“. Na svátek
světce sem již přes deset let v květnu
míří lidé z okolí i větší dálky na poutní
mši svatou. O kostel pečuje i Sdružení
Neratov, jehož klienti hospodaří na
nedaleké farmě, a stará se o drobné
úpravy kostelního areálu.
Do filmu Obsluhoval jsem anglického krále si památku pro její charakter dokonce vybral k natáčení některých scén i Jiří Menzel. Postupně je
tedy naděje, že i toto místo, téměř zapomenuté uprostřed hor, se dočká znovuzrození.

Hrabal. 26. prosince 1916 pak právě on
dává písemným prohlášením Bohumilu
Františku Kilianovi svoje příjmení. V tom
okamžiku se „zrodil“ Bohumil Hrabal.
Aby bylo jasno: Biologický otec Bohumil
Blecha se před adopcí svého syna vzdal.
Nás může zaujmout, že biologický
dědeček slavného spisovatele Bohumila
Hrabala Bohumil Ignác Blecha (1859 1928), rodák z Rychnova nad Kněžnou,
byl v době vnukova narození nadučitelem
ve Velkém Újezdě u Brna. Budoucí spisovatel byl počat z mladistvé lásky jeho
syna Bohumila Blechy a Maryšky Kilianové, dvou přátel ze sousedství v BrněŽidenicích. Dědeček Bohumil Ignác Blecha volným mravům nejspíš nepřál a my
se můžeme domnívat, že ani vztahu
mladých milenců. Proč se mladí milenci
nevzali, to se můžeme jen dohadovat.

Obec hrad od konce 90. let opravuje. Je zastřešen hradní palác, ve kterém
se konají kulturní akce. Během oprav
ale na dělníky čekalo překvapení.
Když u vstupu do 6. brány hradního
nádvoří začali očišťovat zeď, zem
zvlhlá po dešti se před nimi náhle probořila. Otevřelo se podzemí a objevila
se cihlová klenba a chodba dlouhá asi
osm a široká přibližně pět metrů. Ta se
dále zkoumá a uvažuje se o propojení
několikerých chodeb a vzniku nové
prohlídkové trasy. Na potštejnském
hradě tak ožívají legendy o Mikulášově pokladu. Ten hledal už hrabě Jan
Antonín Chamaré a z touhy po něm
podkopal téměř celý kopec. Právě jedna
z jeho chodeb zřejmě byla objevena.

Tomuto šlechtici patřil i zámek, který francouzský rod Harbuval-Chamaré vybudoval v obci roce 1749. Později, do roku 1945, patřil zámek rodině
Dobřenských. Potom zažil desetiletí
úpadku. Sloužil jako školicí středisko
odborářů a v 90. letech chátral zcela.
Dnes je památka opět přístupná díky
firmě podnikatele Zdeňka Nováčka.
Majitelé zámek opravují a navracejí
objektu původní podobu. Historické
sídlo se poprvé otevřelo veřejnosti
v roce 2006 a návštěvníci mohou
shlédnout historické interiéry včetně
kaple Nejsvětější Trojice. Zpřístupněn
je velký mramorový sál se vzácným
rokokovým bohatě zdobeným stropem. V létě jsou na nádvoří zámku
připraveny výtvarné dílny a v sezóně
se tu koná řada výstav a společenských
událostí.

Vezměme příjmení Blecha za záminku
dalšího povídání. Na tomto kříži čteme
Girzi Blecha, i když zrovna o tomhle Jiřím
nic jiného nevíme. Ale popořadě. Cože by
tedy měl mít společného slavný spisovatel
Bohumil Hrabal s Rychnovem nad Kněžnou a Blechovými z tohoto města? Tomáš
Mazal zmiňuje ve své knize „Bohumil
Hrabal“ příjmení spisovatelova biologického otce Bleha (s písmenem h) a František Cinger v knize „Prokletí slavných“
uvádí víc v kapitolce „Bohumilem po otci,
ale považoval za něj Francina, vlastně
Pepina“.
Vezměme si tento text do ruky a sledujme: Biologickým otcem Bohumila Hrabala byl Bohumil Blecha (1893 - 1970).
Budoucí spisovatel se narodil 28. března
1914 v Brně-Židenicích svobodné dvacetileté Marii Kilianové, přezdívané Maryška, ale otce bychom v křestním listě hledali marně. 4. dubna 1914 byl Bohumil
František Kilian, tedy později slavný spisovatel Bohumil Hrabal, pokřtěn za přítomnosti kmotrů Františka Hrabala,
obchodníka s limonádami v Brně (nepochybně tatínka „Hrabala“, budoucího
adoptivního otce „Francina“ Hrabala)
a osmačtyřicetileté babičky Kateřiny Kilianové. Po dvou letech v Polné u Jihlavy,
kde prosperoval pivovar, uzavírají sňatek
ona Maryška a o pět let starší Francin

Otočme ale list a zkusme se podívat
dále na spisovatelovu „rychnovskou
větev“. Jeho praprarodiči byly Jan Křtitel Petr Blecha (1833- 1864), občan
a městský písař v Rychnově nad Kněžnou, a Anna Blechová (1839- 1905),
dcera Václava Kouna, zdejšího soukenického mistra. O prapraprarodičích
Janu Blechovi, soukenickém mistru,
a jeho ženě Marii Filípkové víme, že žili
v Rychnově nad Kněžnou v Chaloupkách, a že prapraprapradědeček Jan Filípek byl též soukenickým mistrem.
Po Bohumilu Hrabalovi byla 13. února 2007 v Rychnově nad Kněžnou
pojmenována ulice. Ještě jednou ale
spisovatele Bohumila Hrabala citujme:

„Skutečným otcem byl a je pro mě jen
ten, kdo se o mě odmala staral, kdo mě
vychovával a kdo mi dal vzdělání. A to
byl Francin, nikdo jiný.“ Díky za pomoc
v našem pátrání patří brněnské rodačce
Drahomíře Kalvodové, rozené Blechové, nevlastní sestře spisovatele Bohumila Hrabala, která nám poskytla rodinné
dokumenty a fotografie (cituji její slova: „...z úcty k otci a věrnosti pravdě.“).
PhDr. Josef Krám
Pozn.: Celý text včetně dokumentů a další čtení naleznete na 17. vydání autorova DVD
průvodce Rychnovem nad Kněžnou, které je
k dostání např. v Rychnovské cestovní agentuře na rychnovském Starém náměstí.
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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
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 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.info.rokytnice.cz
Informační středisko Orlicka
Kostelní 446, 564 01 Žamberk
tel./fax: 465 612 946
info@orlicko.cz
www.zamberk.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

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
www.ustinadorlici.cz
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.eu
www.mu.letohrad.cz
Informační centrum Čenkovice
168 Čenkovice 561 64
tel.: 465 391 112, mob.: 731 412 015
cenkovice@quick.cz
www.orlicko.cz
Sezónní informační středisko
na Červenovodském sedle
Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk
tel.: 602 410 714
redea@orlicko.cz
www.orlicko.cz

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

Kulturní a informační centrum
Jablonné nad Orlicí
náměstí 5. května 30, 561 64 Jablonné n.O.
tel.: 465 641 371, mob.: 731 516 321
infojab@orlicko.cz
www.jablonneno.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

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

Informační středisko Orlické Záhoří
517 64 Orlické Záhoří 34
tel.: 494 542 033
tic@orlickezahori.eu
www.orlickezahori.eu

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 Opočno
Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno
tel.: 494 668 111
infocentrum@opocno.cz
www.opocno.cz
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Výlet do středověku
Jak se žilo ve středověké české vesnici? To můžete zažít i mezi kopečky
Orlických hor ve skanzenu a středisku
experimentální archeologie Villa Nova
v Uhřínově pod Deštnou. Právě tady
totiž stejnojmenné sdružení Villa Nova
dlouhodobě vytváří věrnou kopii české
vesnice z období 12. - 14. století.
Skanzen naleznete na pasece obklopené malým lesíkem za obcí nedaleko
zdejšího kostela. Již sama tato poloha
byla zvolena podle představ středověkých osadníků, kteří se vždy snažili
vybrat si ke svému životu co nejpříhodnější místo. Postaveny jsou zde dobové
objekty raně středověkých Čech, které
slouží především k provádění archeologických experimentů a přiblížení života
dané doby širší veřejnosti. Členové
sdružení, nadšenci a vědci zde vzhledem k výzkumu udržují a provozují
stavby, obdělávají záhony a hospodaří
výhradně replikami středověkých
nástrojů a starými technologickými
postupy.
První zde postavenou větší stavbou
byla proutěná polozemnice, rekonstrukce objektu objeveného v Sekance
u Davle z počátku 13. století. Další
objekt, tentokrát roubené polozemnice,
pochází z roku 1998 a je rekonstrukcí
nálezu z Mariánské louky v Děčíně.
Tato stavba byla typickým obydlím
středních a nižších vrstev obyvatel na
vsi v období 12. až první poloviny 13.
století. Dále tu najdeme kovárnu zhoto-

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

venou podle nálezu v podhradí Karlštejna z první poloviny 14. století.
Řemeslnickou výrobu zastupuje i dílna
středověkého hrnčíře se dvěma jednokomorovými pecemi určenými k výpalu
keramiky při teplotách až nad 1000 °C.
Osada by se neobešla ani bez hospodářských staveb, jakými jsou chlévy a stodola.

Skanzen Villa Nova, který funguje již
patnáct let, je přístupný celoročně.
Během května, června a září si jej
o víkendech od 9 do 17 hodin mohou
zájemci projít s průvodci, kteří tu jsou
o letních prázdninách každý den. Mimo
stanovené termíny je možné sdružení
kontaktovat a pro větší počet lidí si
domluvit individuální komentované
prohlídky. Skanzen je využíván také pro
školní a mimoškolní archeologickou
a ekologickou výchovu.
Za návštěvu rozhodně stojí zdejší
víkendy archeologických technologií.
Během nich jsou návštěvníkům představovány ukázky starých technologií
a výrobních postupů. Zájemci tak mohou
ochutnat staročeské placky pečené na
ohni a ochucené povidly či česnekem,
pozorovat keramickou výrobu či přípravu železné rudy. Pro její tavení zde
dokonce během některých experimentů
vyrostly drobné pece a milíř, ve kterém
se ze dřeva vypalovalo uhlí. Zkrátka až
budete chtít prožít den jako ve středověku, zavítejte do Villa Novy.

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

Příběhy od Zlatého potoka

ročně
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Střípky odjinud
200. certifikát v Asociaci
regionálních značek
(pokračování ze strany 1)
Obrátit se můžete i na regionální a národní koordinátory projektu. Kontakty
na ně jsou uvedeny na těchto internetových stránkách či v tiráži těchto novin.

Jak se daří novým
regionálním značkám
Asociace regionálních značek má od
října 2008 nového člena – je jím sdružení Aktiv+ z Hané. Jde o jedenáctý region, kde se zavádí značka pro místní
produkty. Na Hané zatím proběhl první
seminář, kde se místní aktéři shodli na
tom, že se značka zavede na principech
shodných s ostatními regiony ARZ, na
postupu pro stanovení hranic regionu
i na tom, jaký motiv by měla značka mít
v grafické části. Nechte se překvapit, co
bude mít Haná v logu!
Druhý nejmladší člen ARZ – Podkrkonoší, v létě udělil certifikáty prvním
třem výrobkům: Hořickým trubičkám
firmy Pravé hořické trubičky s.r.o., Dobrovodskému kysanému zelí od ZD
Podchlumí Dobrá Voda a jablkům Petra
Kareše.

V Polabí, třetím nejnovějším regionu,
zatím nejsou se značením tak daleko.
Jeho rozvoj se tu poněkud zbrzdil na
administrativních problémech regionálního koordinátora. Nicméně vše je na
dobré cestě a i zde by se mohli výrobci
dočkat první certifikační komise již
zpočátku nového roku.

Popularita regionálních
značek stoupá
Zástupci Asociace regionálních značek jsou často kontaktováni a zváni na
nejrůznější semináře, veletrhy a konference, aby představili celý systém značení, který se v České republice rozvíjí.
Národní koordinátorka Iva Dyková za
účelem propagace všech členských regionů ARZ proto představila český koncept značení místních produktů a služeb
například na workshopu o ptačích oblastech v maďarském městě Tata a na mezinárodním semináři environmentálního

Slyšeli jste už o velkém pokladu,
který našli pod Orlickými horami před
pár lety? A nebo o dolování železa na
horách? Zajímají Vás osudy zdejších
památek, hradů či osobností? O tom
všem Vám povypráví knížka Příběhy
od Zlatého potoka, jejímž autorem
je vedoucí dobrušského muzea Jiří
Mach.
Autor se věnuje příběhům památek,
věcí a obyvatel pod Orlickými horami,
v Dobrušce a v jejím blízkém i vzdálenějším okolí. Skládá šestadvacet střípků z historie kraje do jedné velké mozaiky. Jejím středem se vine Zlatý
potok, říčka, jež protéká celým regionem z horských svahů až do hustěji
obydleného podhůří. Stávaly nad ní již
dávno zapomenuté hrady a její vody,
provázející lid stejně jako tok času, po
staletí točily koly mlýnů. S knížkou se
můžeme vydat poznávat historii zdejšího kraje. Bude nám rádcem na výlet
za návštěvou židovských památek,
poutních míst, ale seznámí nás i s osudy národních buditelů nebo písmáka
Aloise Beera a malíře Františka Kupky.
Kniha vyšla v nakladatelství Bor
Evy Koudelkové, které se věnuje regi-

onální literatuře a svými nakladatelskými počiny významně přibližuje
čtenářům lidovou slovesnost a obohacuje jejich vlastivědné povědomí. Poznání Jiřího Macha, které přiblížilo
Příběhy od Zlatého potoka čtenářům,
je poznáním moudrosti neobyčejně
obyčejné historie zdejšího kraje a jeho
obyvatel. Tato knížka nám bude společníkem, na kterého se nezapomíná.

značení v bulharské Sofii, kde prezentace sklidila obrovský úspěch. Účastníci
oceňovali flexibilitu systému, úzký kontakt přímo s výrobci už od prvních kroků zavádění značení, elegantně jednoduchá a přitom jasná pravidla a kritéria.
Velká chvála patřila také grafickému
zpracování všech log i propagačních
materiálů, včetně fotografií.
Značení bylo v roce 2008 prezentováno i na několika místech v ČR, např.
na Ministerstvu životního prostředí, na
konferenci „Cestovní ruch pro 21. století“ na Univerzitě Hradec Králové či
Vysoké škole ekonomické v Praze. Regionální značky dostaly prostor i v médiích, například v Českém rozhlase 2
v diskusním pořadu „Káva o čtvrté“ na
téma dovozu a vývozu potravin.

