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O sklárně v Lasówce

Před dávnými a dávnými časy žil v dolině mezi Orlickými a Bystřic-
kými horami hošík jménem Adámek, který si velmi rád chodil hrát
k Divoké Orlici. Vyráběl lodičky z kůry, které pak pouštěl po proudu
dál do světa. Věřil, že díky pevným plachtám z bukového listí doplují
až do moře. Ze všech ročních období měl nejradši jaro, kdy řeka byla
rozvodněná a okolní louky se zasypaly pestrobarevnými kytičkami.
Když si sedl do trávy a byl úplně potichu, mohl pozorovat i zvířátka,
která sem chodila pít. Nejraději se díval na vzácného modrozeleného
ptáčka s dlouhým zobáčkem – ledňáčka, který si stavěl každé jaro
hnízdečka přímo u řeky. Čas od času se na druhém břehu řeky
objevovala dívenka Maruška, která sem chodila prát prádlo. Když bylo
v řece málo vody, mohli přeskákat po kamenech jeden za druhým
a pozorovat krásy přírody společně. Není divu, že když povyrostli,
zamilovali se do sebe. Maruška se přestěhovala za Adámkem na druhý
břeh řeky.Aby mohla chodit navštěvovat rodiče a sourozence do rodné
chaloupky, postavil Adámek s jejím tatínkem přes divokou řeku
kamenný most. Marušce se během pár let narodila kupa dětí, a tak,
aby jeAdámek všechny uživil, vybudoval přímo u řeky malou sklárnu,
ve které ve vzpomínce na peříčka ledňáčků vyráběl zelené a modré
sklo. Ze skla pak vyráběl skleničky, vázičky, cukřenky, karafy
a všecičko možné. Maruška na ně ve vzpomínce na rozkvetlé louky
malovala nejrůznější kytičky. Tak dobře jim šlo řemeslo od ruky,
že k nim chodili nakupovat lidé ze širokého okolí. Od té doby už v řece
uplynulo spousta vody, ale pozůstatky jejich sklárny i kamenného
mostu jsou tam stále viditelné. Okolní louky jsou každé jaro plné
kvítků a sluníčko dobrým lidem ukazuje v trávě poklady – zelená
a modrá sklíčka. Víte, kde je hledat?
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O hucie szkła w Lasówce

Dawno, dawno temu, w dolinie między Górami Orlickimi a Górami
Bystrzyckimi żył sobie chłopczyk o imieniuAdaś. Uwielbiał bawić się
nad Dziką Orlicą, robić łódki z kory i puszczać je z prądem rzeki
w świat. Wierzył, że dzięki wytrzymałym żaglom z liści buku dopłyną
one aż do morza. Spośród wszystkich pór roku Adaś najbardziej lubił
wiosnę, kiedy rzeka wylewała i okoliczne łąki były obsypane
kolorowymi kwiatami. Gdy siadał w trawie i był zupełnie cicho, mógł
także obserwować zwierzęta, które przychodziły się tu napić.
Najchętniej przyglądał się rzadkiemu niebiesko-zielonemu ptaszkowi
z długim dzióbkiem – zimorodkowi, który zawsze na wiosnę budował
sobie gniazdko tuż nad rzeką. Od czasu do czasu na drugą stronę rzeki
przychodziła dziewczynka o imieniu Marysia, która robiła tam pranie.
Kiedy w Orlicy było mało wody, mogli przeskakiwać po kamieniach
na drugą stronę, odwiedzać się wzajemnie i wspólnie obserwować
piękno przyrody. Nic więc dziwnego, że gdy podrośli, zakochali się
w sobie. Marysia wprowadziła się do domu Adasia po drugiej stronie
rzeki. Adaś wraz z jej ojcem wznieśli kamienny most przez dziką
rzekę, żeby mogła odwiedzać swoich rodziców i rodzeństwo w domu
rodzinnym. W ciągu kilku lat Marysia urodziła gromadkę dzieci, a aby
je wszystkie utrzymać,Adaś zbudował nad rzeką niewielką hutę szkła,
w której – przywołując w pamięci piórka zimorodków – produkował
zielone i niebieskie szkło. Potem ze szkła wytwarzał szklanki, wazony,
cukiernice, karafki i przeróżne inne rzeczy. Marysia, wspominając
kwitnące łąki nad rzeką, malowała na jego wyrobach przeróżne
kwiatki. Byli tak zdolnymi rzemieślnikami, że przyjeżdżali do nich
ludzie z całej okolicy. Sporo wody w rzece upłynęło od tamtych
czasów, ale pozostałości po hucie szkła i kamiennym moście są nadal
widoczne. Okoliczne łąki nadal każdej wiosny obsypują się kwiatami,
a słońce wskazuje dobrym ludziom skarby w trawie – zielone i nie-
bieskie kawałki szkła. Czy wiesz, gdzie ich szukać?
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Pradědeček vypráví

Pradědeček Toník měl devět vnoučátek – čtyři vnučky a pět vnuků.
Za dlouhých zimních večerů se rád nahříval u kamen v houpacím
křesle, pokuřoval dýmku a vyprávěl malým nezbedům, jak se tu dřív
na horách žilo. „Pradědo, vyprávěj nám něco,“ žadonila Emilka. „Tak
dobrá, hezky se posaďte a poslouchejte. Představte si, děti, že když
jsem byl malý, všechno bylo úplně jinačí. Ráno jsem se probudil
a v chalupě byla zima. Žádné ústřední topení, teplá voda z vodovodu
nebo varná konvice. Nejdřív jsme museli zatopit v kamnech, na nich
uvařit vodu v hrnci a tou si zalít čaj. Ten jsme nekupovali v obchodě,
ale od jara do podzimu jsme sbírali různé plody a bylinky, které jsme si
sušili, a z nich jsme potom připravovali výborný voňavý čaj. Chleba
jsme pekli doma, ve vesnici žádný obchod s potravinami nebyl,
veškeré jídlo jsme si museli vyrábět doma sami. Do školy jsem chodil
každý den pěšky dva kilometry tam a dva zpátky – a to i v zimě, bez
termoprádla, oteplováků a zateplených bot! Místo gumovacího pera
jsme používali inkoustové pero, které dělalo na papíře kaňky. Po škole
jsem si šel hrát ven s kamarády. Nebyly telefony, počítače, ani ty
internety jako dneska, prostě jsem zašel do sousední chalupy, zaklepal
a slušně se zeptal, jestli jdeAnča s Jendou ven. Tam jsme pak podnikali
všechno možné. Lezli po stromech, běhali po lesích, prohledávali
zříceniny starých domů, skákali do sena, koupali se v potoce a tak.
Jedli jsme, co nám pod ruku přišlo, ale žádný ,Mekáč to nebyl!ʻ
Jen dary přírody nebo co pro nás maminky a babičky nachystaly.
Nejradši jsem měl jablečný štrůdl od babičky, nejlepší byl ještě
teplý. Ale nesměly v něm být rozinky. Od té doby, co mi můj starší
bráška Franta napovídal, že jsou to ustříhané bradavice čarodějnic,
jsem už žádnou nikdy nesnědl! Zapíjeli jsme ho čerstvým mlékem,
které jsme nekupovali v krabici v obchodě, ale museli jsme si ho
nadojit od naší kravičky. Když jsme chtěli někomu něco sdělit, museli
jsme krasopisně napsat dopis, dopravit ho do města, odeslat poštou
a čekat, až dotyčný nebo dotyčná odepíše. To klidně trvalo i víc než
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týden.“ „A dědo? Jak jste hledali informace, když nebyl strýček
Google?“ zeptala se Barborka. „No, holčičko, úplně jednoduše. Buď
jsme se zeptali někoho staršího, nebo jsme si to našli v knihách. Číst se
ale dalo pořádně jen přes den, protože jak se setmělo, byla v chalupě
skoro tma. Svítili jsme si svíčkami, elektrika v domech nebyla.“
„Ato jste neměli ani televizi, pradědečku?“ zeptal se Petřík. Praděda se
začal smát a v očích se mu objevily jiskřičky. „Televizi jsme měli
leda za oknem, když pršelo, foukal vítr nebo byla vánice. Po večerech
jsme sedávali celá rodina u jednoho stolu, povídali si, chystali zásoby
na zimu, drali peří, vyráběli dřevěné krabičky, hračky. Děvčata třeba
vyšívala. Jak jsem říkal, v obchodech jsme skoro nic nekupovali.“
„Ale já ráda nakupuju, pradědo. Co na tom bylo lepšího?“ „Inu třeba
to, holčičko, že jsme nemuseli řešit, kam s odpadem, protože žádný
nebyl. Všechno se zpracovalo. Nebyly plasty, to byla paráda.“ „Takže
nebyly ani panenky?“ vytřeštila oči Verunka. „Ale to víš, že byly,
jen se vyráběly ze dřeva a většinou je svým holčičkám vyřezal tatínek
nebo starší bráška. Vyřezávali jsme si i lžíce, misky, dokonce i tuhle
fajfku. Ateď už běžte, děti, spát, ať nezaspíte východ slunce.“
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Pradziadek opowiada

Pradziadek Antoni miał dziewięcioro wnucząt – cztery wnuczki
i pięciu wnuków. Podczas długich zimowych wieczorów lubił grzać
się przy piecu w fotelu bujanym i, popalając fajkę, opowiadać małym
łobuzom, jak kiedyś żyło się w górach.

– Dziadziusiu, powiedz nam coś – błagała Emilka.

– Dobrze, usiądźcie sobie ładnie i słuchajcie. Wyobraźcie sobie, dzieci,
że jak byłem małym chłopcem, to wszystko było zupełnie inaczej.
Kiedy budziłem się rano, w chacie było zimno. Wtedy nie było
centralnego ogrzewania ani czajników elektrycznych czy ciepłej
wody z kranu. Najpierw musieliśmy rozpalić w piecu, ugotować na
nim wodę w garnku i zaparzyć herbatę. Herbaty nie kupowaliśmy
w sklepie, ale od wiosny do jesieni zbieraliśmy różne owoce i zioła,
które suszyliśmy i potem robiliśmy z nich pyszną, pachnącą herbatkę.
Chleb też piekliśmy w domu – we wsi nie było sklepu spożywczego,
całe jedzenie musieliśmy przygotować sami w domu. Codziennie
chodziłem pieszo dwa kilometry do szkoły i dwa kilometry
z powrotem – także zimą, bez bielizny termoaktywnnej i ocieplanych
spodni czy ciepłych butów. Nie pisaliśmy długopisem z gumką, tylko
piórem atramentowym, które robiło na papierze kleksy. Po szkole
bawiłem się z kolegami. Nie było telefonów, komputerów ani
Internetu jak dziś, więc po prostu szedłem do sąsiedniej chaty, pukałem
i grzecznie pytałem, czyAnia i Jaś mogą wyjść na dwór. Robiliśmy tam
potem przeróżne rzeczy. Wspinaliśmy się na drzewa, biegaliśmy
po lesie, badaliśmy ruiny starych domów, skakaliśmy na siano,
kąpaliśmy się w potoku i tak dalej. Jedliśmy wszystko, co wpadło nam
w ręce, ale nie były to żadne McDonaldsy! Po prostu dary natury albo
to, co przygotowała dla nas mama czy babcia. Najbardziej lubiłem
szarlotkę babci, najlepiej jeszcze ciepłą. Ale koniecznie musiała być
bez rodzynek! Od kiedy mój starszy brat Franek wmówił mi, że
rodzynki to brodawki czarownic, nie zjadłem ani jednej! Szarlotkę
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popijaliśmy świeżym mlekiem, którego nie kupowaliśmy w kartonie
w sklepie, ale musieliśmy wydoić naszą krowę. A kiedy chcieliśmy
komuś coś przekazać, musieliśmy wykaligrafować list, zanieść go do
miasta, wysłać pocztą i czekać, aż ten ktoś odpisze. To mogło trwać
nawet ponad tydzień.

– Dziadziusiu? A jak szukaliście informacji, skoro jeszcze nie było
wujka Googl a? – spytała Basia.e’

– Bardzo prosto, kochanie. Pytaliśmy kogoś starszego albo
znajdowaliśmy odpowiedź w książkach. Ale tak naprawdę mogliśmy
czytać tylko w ciągu dnia, bo po zmroku w chacie robiło się prawie
całkowicie ciemno. Światło dawały nam tylko świece, prądu
w domach nie było.

– Czyli nie mieliście nawet telewizora, dziadziusiu? – chciał wiedzieć
Piotrek.

Pradziadek zaczął się śmiać, a w jego oczach błysnęły wesołe iskierki.

– Telewizję mieliśmy tylko za oknem, gdy padał deszcz, wiał wiatr
albo była zamieć. Wieczorami cała rodzina siadała przy stole,
gawędziliśmy, przygotowywaliśmy zapasy na zimę, skubaliśmy
pierze, strugaliśmy drewniane pudełka i zabawki. Dziewczęta
czasami haftowały. Jak już mówiłem, prawie nic nie kupowaliśmy
w sklepie.

– Ale ja lubię robić zakupy, dziadziusiu. To dlaczego niby wtedy było
lepiej?

– Choćby dlatego, kochanie, że nie musieliśmy przejmować się
wyrzucaniem śmieci, bo żadnych śmieci nie było. Wszystko
wykorzystywaliśmy. Nie było żadnego plastiku, to było wspaniałe.

– Czyli nie było też lalek? – Werka zrobiła wielkie oczy.

–Ależ oczywiście, że były, tylko wykonane z drewna, zazwyczaj przez
tatę lub starszego brata. Rzeźbiliśmy także łyżki, miski, zrobiłem
nawet tę fajkę. A teraz już pora spać, dzieci, żebyście jutro nie
przespały wschodu słońca.





A proč?

Děti v určitém věku mají v oblibě jednu všetečnou otázku „A proč?“,
díky níž se dozví vše, co je zajímá. Tedy pokud narazí na někoho
s dostatečnou trpělivostí a znalostmi. Také jste to, děti, tak měly? Proč
se Černá Voda jmenuje zrovna černá, když v místním potůčku teče
voda naprosto čistá? A proč Trčkov? Potrkal tam snad někoho beran?
Nebo Záhoří. Vždyť je mezi horami, tak proč to není třeba Mezihoří?
A proč mají v Mezilesí za patrona zrovna vlka? A proč máme ve znaku
bílou jedli, když tu spíš všude rostou smrky? Začněme třeba tou
Černou Vodou. Příběhů se vypráví několik a těžko říct, nakolik je který
pravdivý. Jeden říká, že kdysi na území Černé Vody stála jen jedna
opuštěná chalupa, blízko potoka, avšak schovaná v hustém lese. Vedla
k ní tajemná cestička, kterou znal jen málokdo. Ten, kdo ji však
potřeboval, tomu se při prvním úplňku v měsíci sama zjevila
a do tajemné chalupy ho dovedla. Bydlela tam babka kořenářka, která
měla bylinku nebo lektvar na každé lidské trápení. Jednou za ní přišel
zoufalý Jiřík, že prý je už dlouho zamilovaný do Andulky, ale ta si ho
vůbec nevšímá. Babka se zamyslela a začala vařit kouzelný lektvar
lásky, který když dívka jeho srdce vypije, už na jiného nepomyslí.
Do kotlíku dala květ černého bezu, pírko z černého havrana, trochu
černého rybízu, kus černého kořene, černý čaj, tři usušené masařky,
a nakonec si vytrhla černý vlas. Jak ho hodila do vroucího lektvaru,
úplně z něj vyšlehly plameny a celá chalupa byla plná černého kouře.
Ten začal houstnout a houstnout, až z něj byla divná černá kaše, která se
valila přímo do potoka. Tak moc ho zaneřádila, že voda v něm byla
ještě dlouho černá a všichni se ji báli pít. Jiřík z chalupy utekl
a na lektvar raději rychle zapomněl. Strašně se bál, že ho ta čarodějnice,
která se vydávala za babku kořenářku, promění třeba v černou myš a tu
pak zhltne její černý kocour. No je vám asi jasné, že Černou Vodu už
nikdy nenavštívil a vždycky ji obešel velkým obloukem.

11



A dlaczego?

Dzieci w pewnym wieku lubią zadawać jedno dociekliwe pytanie, dzięki
któremu dowiadują się wszystkiego, co je interesuje: „A dlaczego?”.
Oczywiście tylko wtedy, jeśli trafią na kogoś, kto jest wystarczająco
cierpliwy i posiada odpowiednią wiedzę. Czy też tak robiłyście, dzieci?
Dlaczego Czarna Woda nazywa się „czarna”, skoro woda w tym potoku
jest zupełnie czysta? A dlaczego wioska nazywa się Tarczków? Czy tam
jest jakaś tarcza? A dlaczego Zagórze nie nazywa się Międzygórze,
skoro leży wśród gór, a nie za górami?Adlaczego patronem Międzylesia
jest wilk? A dlaczego nasza wioska ma w herbie białą jodłę, skoro tu
wszędzie rosną świerki? Zacznijmy może od tej Czarnej Wody. Na ten
temat istnieje kilka legend i trudno powiedzieć, jak bardzo są one
prawdziwe. Według jednej z nich kiedyś na terenie Czarnej Wody była
tylko jedna opuszczona chata – stała nad potokiem, ale była ukryta
w gęstym lesie. Prowadziła do niej tajemnicza dróżka, o której prawie
nikt nie wiedział. Ale jeśli ktoś był w potrzebie, ukazywała się przy
najbliższej pełni księżyca i prowadziła go do tajemniczej chaty.
Mieszkała w niej znachorka, która zawsze miała zioła lub miksturę
na każdą ludzką przypadłość. Pewnego dnia przyszedł do niej
zrozpaczony Jurek, który od dawna kochał się w Ance, ale ona wcale nie
zwracała na niego uwagi. Znachorka zastanowiła się chwilę, po czym
zaczęła przygotowywać magiczny napój miłosny. Po jego wypiciu jego
wybranka już nigdy nie pomyśli o innym. Do kociołka wrzuciła kwiat
czarnego bzu, piórko czarnego kruka, kilka czarnych porzeczek,
kawałek wężymordu, czarną herbatę, trzy suszone ścierwice, a na koniec
wyrwała sobie z głowy czarny włos. Gdy wrzuciła go do garnka,
z gotującej się mikstury buchnęły płomienie, a cała chata wypełniła się
czarnym dymem. Dym gęstniał i gęstniał, aż stał się dziwną czarną
mazią, która sunęła prosto do potoku. Tak bardzo zabrudziła potok, że
woda w nim jeszcze przez długi czas była czarna i wszyscy bali się ją pić.
Jurek uciekł z chaty znachorki i pragnął jak najszybciej zapomnieć
o miksturze. Bał się strasznie, że czarownica, która udawała znachorkę,
zamieni go w czarną mysz, a potem zostanie zjedzony przez jej czarnego
kota. Łatwo się domyślić, że już nigdy nie wrócił do Czarnej Wody
i zawsze omijał ją szerokim łukiem.
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Jak císař Josef II. sekal v Kunštátě oves

Před mnoha a mnoha lety, konkrétně 5. září roku 1779, začal den jako
každý jiný. Obyvatelé Kunštátu (dnes součást Orlického Záhoří) se
probudili do chladného zářijového rána. Vše bylo pokryto ranní rosou,
která se s prvními slunečními paprsky začala vytrácet, a co nevidět se
udělalo příjemné teplo. Nejeden sedlák se zrána vyhříval před těžkou
prací na sluníčku. Stejně tak prožíval to ráno i sedlák Ignác, který ještě
v tu chvíli netušil, co ho čeká. Zima se pomalu, ale jistě blížila, proto
měl v plánu posekat co nejvíce ovsa, aby ho stihl včas uskladnit. Vždyť
živil celou svou velkou rodinu. Na poli mu pomáhaly i jeho děti – čtyři
synové a pět dcer. Nejmenší Anežka byla všetečná holčička, často
z pole odbíhala a sledovala, co se všude kolem děje. Stejně tomu bylo
i onoho rána. Utíkala bosky po cestičce směrem na Bartošovice, když
tu v dáli zahlédla koně táhnoucí překrásný kočár a za ním ještě spoustu
dalších koňů, celé procesí. Nejdřív se trochu zalekla a potom to honem
běžela povědět tatínkovi. To už si přijíždějící družiny všimli i ostatní
a zírali s otevřenými ústy u cesty. „Snad to není cí... cí... císař!“ koktal
Jozífek. A jak se tak přibližovali, tatínek skutečně poznal kočár císaře
Josefa II. Byl to neuvěřitelný zážitek. Císař vládl na tak obrovském
území. Kde se vzal v těchto končinách? Co se děje? Nebojte, děti, nic
hrozného se nestalo. Císař Josef II. byl moc hodný a rád chodil mezi
prostý lid. Naslouchal obyčejným lidem, čímž se stal velmi oblíbeným
a mnoho se naučil. Když přijel až k rodině Ignáce Nutze, která již stála
v pozoru u cesty, mávnul na kočího, aby zastavil koně, a vystoupil
z kočáru. Pozdravil sedláka i celou jeho rodinu a pak se stalo něco
nevídaného. Půjčil si od Ignáce kosu a sám si vyzkoušel sekání ovsa.
Obyčejné věci ho totiž nesmírně bavily. Ještě chvíli odpovídal
na nekončící množství otázek malé Anežky a kolem poledního
pokračoval dál ve svém putování. Celá ves tomu ještě dlouho nemohla
uvěřit. Taková pocta! Kosu pak vystavili jako památku v kostele, aby
jim připomínala tuto významnou událost. Na místě, kde kdysi císař
Josef II. sekal oves, postavili později na památku jeho sochu.
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O tym, jak cesarz Józef II kosił owies
w Kunsztacie

Wiele lat temu, dokładnie 5 września 1779 roku, dzień zaczął się jak co
dzień. Mieszkańcy Kunsztatu obudzili się w zimny wrześniowy
poranek. Wszystko było pokryte poranną rosą, która zaczęła znikać
wraz z pierwszymi promieniami słońca, a niebawem zrobiło się
przyjemnie ciepło. Niejeden chłop tego poranka wygrzewał się
w słońcu przed rozpoczęciem ciężkiej pracy. Właśnie tak spędzał tego
dnia poranek Ignacy, który wówczas jeszcze nie spodziewał się, co go
czeka. Zima zbliżała się powoli, ale nieubłaganie, dlatego zamierzał
skosić jak najwięcej owsa, by zdążyć przygotować go do przecho-
wania. Musiał przecież utrzymać całą swoją liczną rodzinę. W pracy
w polu pomagały mu także dzieci – czterech synów i pięć córek.
Najmłodsza Agnieszka była ciekawą świata dziewczynką, często
uciekała z pola, by obserwować, co się dzieje wokół. Nie inaczej było
tego ranka. Biegnąc boso ścieżką w stronę Bartoszowic, zobaczyła
w oddali konia ciągnącego przepiękny powóz, a za nim mnóstwo
innych koni – cały orszak. Najpierw trochę się przestraszyła, ale zaraz
ruszyła biegiem, by powiedzieć o tym tacie. Wtedy już pozostali
członkowie rodziny pracujący na polu zauważyli nadjeżdżającą świtę
i stojąc przy drodze, patrzyli na nią z otwartymi ustami.

– O rety, może to jest ce... ce... cesarz! – jąkał się mały Józio.

Kiedy podjechali bliżej, ojciec rzeczywiście rozpoznał powóz cesarza
Józefa II. To było niewiarygodne. Przecież cesarz władał tak
ogromnym ziemiami. Co go tu sprowadza? Co się dzieje? Nie bójcie
się, dzieci, nie stało się nic strasznego. Cesarz Józef II był bardzo
łaskawy i lubił odwiedzać prostych ludzi. Słuchał ich historii, dzięki
czemu stał się bardzo lubiany i sporo się nauczył. Gdy dotarł
do rodziny Ignacego Nutza, która stała już na baczność przy drodze,
machnął na woźnicę, by zatrzymał konie, i wysiadł z powozu.
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Pozdrowił rolnika i całą jego rodzinę, a potem stało się coś
niesłychanego. Cesarz pożyczył od Ignacego kosę i sam skosił trochę
owsa, ponieważ bardzo lubił robić zwyczajne rzeczy. Przez chwilę
odpowiadał jeszcze na niekończące się pytania małej Agnieszki,
a około południa ruszył w dalszą drogę. Cała wieś jeszcze długo nie
mogła w to uwierzyć. Cóż za zaszczyt! Kosę wystawiono następnie
w kościele dla uczczenia tego ważnego wydarzenia, zaś w miejscu,
gdzie niegdyś cesarz Józef II kosił owies, wzniesiono potem jego
pomnik, by upamiętnić jego izytę.w
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O chlapečkovi,
kterého přinesla Divoká Orlice

Jednoho chladného jarního rána šel Václav, záhořský učitel, k řece
s vědrem pro vodu. Vítr pofukoval, ve vzduchu voněla mokrá zem.
Od hostince v Bedřichovce už vyhlížel Divokou Orlici. Toho dne byla
opravdu divoká. Hlavou mu proběhla myšlenka, že musí na břehu
dávat velký pozor, aby neuklouzl po mokrém kameni a nespadl
do ledové vody, protože by to jistě nebylo nic příjemného. Jak se blížil
k řece, vítr najednou utichl a na hladinu dopadly sluneční paprsky.
Zadíval se proti proudu a najednou spatřil, jak k němu něco pluje
po vodě. Nejdřív si myslel, že je to kus dřeva, ale čím víc se záhadný
předmět blížil, tím bylo jasnější, že se jedná o něco úplně jiného.
Byl to proutěný košík a v něm cosi modrého. Rychle popadl ulomenou
větev, která ležela u břehu, a pomocí ní košík vytáhl z vody ven. Byl
zaskočen, neboť se v košíku něco pohnulo. Nejprve se bál, ale zvěda-
vost byla silnější než strach. Opatrně odkryl modrou deku a nevěřil
vlastním očím. V košíku bylo miminko! Docela malý chlapeček.
Rychle ho zase zabalil do deky a utíkal s ním domů do tepla. Jeho žena
vytřeštila oči a spustila: „Ty jdeš pro vodu a přineseš dítě! Kdes ho
proboha živého vzal?“ A tak jí Václav celý příběh vyprávěl. Oba se
shodli, že i když nejsou zrovna bohatí, musí se o chlapečka postarat.
Jelikož nevěděli, odkud připlul ani jak se jmenuje, museli mu dát
nejprve jméno. Začali mu říkat Bedřišek, protože bydleli v Bedři-
chovce a měli to tam moc rádi. Když Bedřišek vyrostl, postavil jako
poděkování svým náhradním rodičům kapličku s červenou špičatou
stříškou. Nápis na zdi kapličky praví: „Sv. Václave, nedej zahynouti
nám ni budoucím.“ Když budete projíždět Bedřichovkou, kapličku
sv. Václava jistě nepřehlédnete. Zastavte u ní a rozhlédněte se do kraje.
Je tu opravdu krásně. -
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O chłopczyku,
którego przyniosła Dzika Orlica

Pewnego chłodnego wiosennego poranka nauczyciel z Zagórza
Orlickiego o imieniu Wacław szedł z wiadrem nad rzekę po wodę. Wiał
wiatr, a powietrze pachniało mokrą ziemią. Już od zajazdu we
Fryderykówce wypatrywał Dzikiej Orlicy. Rzeka była tego dnia
naprawdę dzika. Przeszło mu przez myśl, że na brzegu musi naprawdę
uważać, żeby nie poślizgnąć się na mokrym kamieniu i nie wpaść do
lodowatej wody, bo to zdecydowanie nie byłoby niczym przyjemnym.
Gdy zbliżał się do rzeki, wiatr nagle ucichł, a na powierzchnię wody
padły promienie słońca. Spojrzał w górę rzeki i nagle zobaczył, że coś
płynie w jego kierunku. Najpierw pomyślał, że to kawałek drewna, ale
im bardziej ten tajemniczy obiekt zbliżał się do niego, tym bardziej
stawało się jasne, że jest to coś zupełnie innego. Był to wiklinowy
koszyk, a w nim coś niebieskiego. Szybko chwycił za leżącą przy
brzegu gałąź i za jej pomocą wyciągnął koszyk z wody. Z zaskoczeniem
zauważył, że w środku coś się poruszyło. Początkowo się przestraszył,
ale ciekawość była silniejsza od strachu. Ostrożnie odsłonił niebieski
kocyk i nie mógł uwierzyć własnym oczom. W koszyku było niemowlę!
Całkiem malutki chłopczyk. Szybko zawinął go z powrotem w koc
i pobiegł z nim do domu, by go ogrzać. Jego żona wytrzeszczyła oczy.

– Idziesz po wodę, a przynosisz dziecko! Skąd go wytrzasnąłeś? –
krzyknęła.

Wacław opowiedział jej całą historię. Oboje doszli do wniosku, że
mimo iż nie są bogaci, muszą zaopiekować się chłopcem. Nie wiedzieli,
skąd przypłynął ani jak się nazywa, dlatego musieli najpierw wybrać dla
niego imię. A w związku z tym, że mieszkali we Fryderykówce i bardzo
im się tam podobało, nadali mu imię Fryderyk. Kiedy chłopczyk dorósł,
w podziękowaniu dla swoich przybranych rodziców zbudował
kapliczkę z czerwonym spiczastym dachem. Napis na ścianie kapliczki
głosi: „Święty Wacławie, nie pozwól zginąć nam i potomkom naszym”.
Jadąc przez Fryderykówkę, nie sposób nie zauważyć kapliczki św.
Wacława. Zatrzymaj się przy niej i rozejrzyj wokół. Jest tu naprawdę
pięknie.
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O vodníkovi Cachtálkovi

Že hlídá vodník Cachtálek vodní nádrž pod kostelem, to ví každé malé
dítě z Orlického Záhoří. Co tam ale hlídá? A kde se tam vzal? Nevíte?
Tak my vám to povíme. Zhruba asi tak před sto lety žil kousek
od kostela pán jménem Otakar. Tenhle pán se zapsal do dějin obce tím,
že byl snad největší sběrač harampádí a bordelář, kterému široko
daleko rovného nebylo. Toulal se po horách, po městech, po vsích a na
žebřiňák naložil vše, co se komu nehodilo. Skládal to pak kolem
chalupy a přemýšlel, jak všechno ještě zužitkovat nebo zpeněžit. Jenže
co vyrobíte z děravého kastrolu, komu prodáte hrnek bez ucha? Když
už měl chalupu pořádně obloženou vším tím nepořádkem, jeho ženě
došla trpělivost. Jednoho dne, když se vydal na procházku až do
Bystřice, všechen ten jeho „poklad“ začala házet na kupu v místech,
kde je dnes vodní nádrž. A jelikož měla na svého muže pěkný vztek,
pořádně s tím vždycky hodila, až byla kupa toho všeho možného plná
střepů. Takhle vznikl „střepák“, kterého si potom nikdo spoustu let
nevšímal. Naopak občas na něj ještě někdo nějaký ten nepořádek
přihodil. Nebylo to nic pěkného, zvířátka se mu raději vyhýbala
obloukem, aby tam nepřišla k úrazu. Takový střep zapíchnutý
v nožičce, nebo dokonce zlomená nožička, toho se každý bojí. Naštěstí
ale přišla doba, kdy lidé začali přírodu chránit. Nejinak tomu bylo
i u nás. Jednoho dne přijeli hodní lidé a odvezli všechen ten nepořádek
na skládku. Zůstala po něm ale velikánská díra. Přivést sem čistou
horskou bystřinu a vytvořit vodní nádrž byl naprosto geniální nápad,
který se roznesl až za hranice. O prázdném vodním království se
dozvěděl vodník z Rudawy, který se o své panství musel dělit
s několika dalšími vodníky. Přispěchal proto na Záhoří a přihlásil se do
služby. Pan starosta jeho zájem o hlídání vodní nádrže vřele uvítal.
Vždyť je tu tolik práce! Hlídat ryby, aby se nestrkaly u rybího
přechodu, protože by si mohly odřít bříška. Hlídat žáby u žabího
výlezu, aby nespadly a nezlomily si nožičku. Dohlídnout se musí také
na čápy, aby nesnědli všechny ryby, které tu našly domov. A důležitá je
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i kvalita vody, aby sem zvířátka mohla chodit pít. No, a hlavně také
hlídá všechny nepořádníky, aby do vody ani kolem ní neodhazovali
odpadky. Na ty jsou přeci odpadkové koše! Koho nachytá, toho podle
stupně prohřešku buď jen postříká, nebo ho pořádně ve vodě vycachtá.
Proto dostal jméno Cachtálek. U vody stojí jeho dřevěná socha – pro
výstrahu. Kdo ale pravidla poruší, ten se s ním setká osobně!

A jak dopadl Otakar? Když se vracel z Bystřice, z dáli uviděl, že
chalupa už není obložená jeho „poklady“. Tak moc pospíchal domů, že
přehlédl špičatý kámen, najel na něj žebřiňákem a tomu se ulomilo
kolo. Jak byl naložený, zřítil se z kopce dolů a Otakar s ním. Skutálel
se i s žebřiňákem do Divoké Orlice a ta ho odnesla i se vším haram-
pádím pryč. Zůstalo po něm na silnici jen to upadlé kolo. Pokud si ho
chcete prohlédnout, přijďte se podívat na obecní úřad, mají ho tam
dodnes vystavené.
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O wodniku Pluskaczu

Każde dziecko z Zagórza Orlickiego wie, że wodnik Pluskacz pilnuje
zbiornika wodnego pod kościołem. Ale czego on tam pilnuje? I skąd
się wziął? Nie wiesz? To ci powiemy. Jakieś sto lat temu niedaleko
kościoła mieszkał pan o imieniu Otokar. Ten pan zapisał się w historii
wsi jako bodaj największy graciarz i rupieciarz w całej okolicy.
Włóczył się po górach, miastach i wsiach, ładując na furmankę
wszystko, co ludziom nie było potrzebne. Gromadził potem to
wszystko wokół swojej chałupy i zastanawiał się, jak by to
wykorzystać lub sprzedać. Ale co zrobić z dziurawego garnka? I kto
chciałby kupić kubek bez ucha? Kiedy jego chata była już cała
zastawiona rupieciami, jego żonie skończyła się cierpliwość. Pewnego
dnia, gdy pojechał do Bystrzycy, zaczęła zrzucać wszystkie jego
„skarby” na stertę w miejscu, gdzie dziś znajduje się zbiornik wodny.
A jako że była na swojego męża naprawdę bardzo zła, rzucała gratami
tak mocno, że sterta pełna była wszelkiego rodzaju odłamków. W ten
sposób powstało miejsce zwane „odłamowisko”, na które przez wiele
lat nikt nie zwracał uwagi. Jednak od czasu do czasu ktoś dorzucał na
stertę rupieci jakieś inne śmieci. Nie było to ładne, zwierzęta wolały
omijać to miejsce szerokim łukiem, żeby się nie skaleczyć. Odłamek
wbity w nogę albo nawet złamana nóżka – każdy się tego boi. Ale
na szczęście przyszedł czas, kiedy ludzie zaczęli chronić środowisko.
Podobnie było u nas. Pewnego dnia przyszli dobrzy ludzie i odwieźli
cały ten bałagan na wysypisko. Lecz została po nim ogromna dziura.
Doprowadzenie tu czystego górskiego strumienia i stworzenie
zbiornika wodnego było absolutnie genialnym pomysłem i wiadomość
o nim dotarła nawet za granicę. O pustym wodnym królestwie
dowiedział się wodnik z Rudawy, który dotąd musiał dzielić się swoim
majątkiem z kilkoma innymi wodnikami. Dlatego czym najprędzej
udał się do Zagórza Orlickiego i zgłosił się do służby. Wójt bardzo się
ucieszył na wieść o tym, że wodnik chce pilnować zbiornika. Jest tam
przecież tyle roboty! Trzeba pilnować ryb, żeby nie tłoczyły się
w przepławce, bo mogą sobie otrzeć brzuszek. Należy też uważać
na żaby przy żabim wyjściu, żeby nie spadły i nie złamały sobie nóżki.



Oprócz tego musi mieć na oku bociany, żeby nie zjadły wszystkich ryb,
które znalazły tu schronienie. Ważna jest też jakość wody, aby
zwierzęta mogły tu przychodzić się napić. Ale co najważniejsze, musi
mieć na oku wszystkich bałaganiarzy, żeby do wody lub na jej brzegu
nie wyrzucali śmieci. Śmieci należy przecież wyrzucać do kosza! Jak
kogoś takiego złapie, to albo pochlapie go wodą, albo go w niej
porządnie wypluska. Stąd zresztą jego imię – Pluskacz. Nad wodą stoi
ku przestrodze jego drewniana figura. Kto nie będzie przestrzegał
zasad, stanie oko w oko z Pluskaczem!

A co się stało z Otokarem? Wracając z Bystrzycy, już z daleka widział,
że chałupa nie jest już obłożona jego „skarbami”. Tak bardzo spieszył
się do domu, że przeoczył ostry kamień, wjechał na niego furmanką
i złamało się koło. Furmanka, cała załadowana gratami, runęła w dół,
a Otokar razem z nią. Wraz z furmanką wpadł do Dzikiej Orlicy, która
uniosła go razem z gratami nie wiadomo dokąd. Na drodze zostało po
nim tylko oderwane koło. Jeśli chcesz je zobaczyć, przyjdź do urzędu
gminy, jest tam wystawione do dziś.
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Jak poslali Marušku pro jahody

Maruška byla hodné děvče, které bydlelo s maminkou a tatínkem
v Zelence, kousek od Divoké Orlice. Jak už to tak v dávných dobách
bývalo, maminka Marušce brzy zemřela a tatínek se znovu oženil.
Jeho nová žena pocházela z města a na těžkou práci nebyla
rozhodně zvyklá. Vlastně jí práce příliš nevoněla. V drsných
horských podmínkách se jí vůbec nelíbilo a svou mrzutost si
vybíjela na nebohé Marušce. Dlouhou chvíli si krátila tím, že jí
dávala nesmyslné úkoly. Jednou měla v zimě nasbírat houby, v létě
zas donést sníh na ochlazení, v září chtěla sněženky, v únoru jablka,
v červenci rampouch místo lízátka a tak dále. Maruška samozřejmě
bohužel úkol nikdy nesplnila, protože na Záhoří dvanáct měsíčků
za celý život nepotkala, a tak ji macecha vždycky se škodolibou
radostí potrestala. Jednou takhle na konci léta přišla s tím, že má
chuť na jahody. Maruška se tedy sebrala, vzala si mističku a šla se
podívat po okolí, jestli náhodou nějaké jahody nenajde. Přešla přes
řeku a tam potkala starou babičku. Zeptala se jí: „Babičko, nevíte,
kde bych našla jahody?“ Byla to nějaká stařenka z Mostowic a moc
jí nerozuměla. Povídá: „Jagody?“ Maruška přikývla. Babička jí
ukázala směr na horu jménem Jagodna. Maruška poděkovala,
rozloučila se a celá šťastná, že konečně jednou unikne trestu, se
vydala na cestu. Když ale přišla na místo, všude byly jen samé
borůvky. Maruška propadla v usedavý pláč. V tom se z houštiny
vynořil pohledný hoch jménem Leszek. Přispěchal k Marušce,
osušil jí slzičky a zeptal se jí, proč pláče. Maruška mu vyprávěla, jak
ji macecha poslala pro jahody a jak ji stařenka poslala na Jagodnou,
ale tady že je to samá borůvka a jahoda žádná. Leszek se začal
strašně moc smát: „A ty nevíš, že polsky znamenájagoda
borůvka?“ Maruška se na něj nechápavě koukala a pak se také
začala smát. Smáli se oba, až se za břicha popadali, a do večera si
říkali různá slovíčka, která v češtině zní stejně jako v polštině, ale



znamenají něco úplně jiného. Třeba český je v Polsku .květen duben
Židle křeslo závěs záclona obchod sklep cestase řekne polsky , je , je ,
se řekne a tak dále. Jak se tak smáli, přeskočila mezi nimidroga
jiskra a zamilovali se. Asi nikoho nepřekvapí, že Maruška zůstala
s Leszkem v Polsku a do Zelenky za macechou už se nikdy
nevrátila. Každý rok, když chodili spolu na podzim na borůvky
na Jagodnou, tak šťastně vzpomínali, jak se tu kdysi poznali.
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O tym, jak posłano Marysię po poziomki

Marysia była dobrą dziewczynką, która mieszkała z mamą i tatą
w Zielonce nieopodal Dzikiej Orlicy. Jak to za dawnych czasów
bywało, mama Marysi wkrótce zmarła, a tata ożenił się ponownie.
Jego nowa żona pochodziła z miasta i nie była w ogóle przy-
zwyczajona do ciężkiej pracy. Właściwie to wcale nie lubiła
pracować. W surowych górskich warunkach ani trochę jej się nie
podobało, a swoje niezadowolenie wyładowywała na biednej
Marysi. Dla zabawy dawała biednej dziewczynce bezsensowne
zadania. Zimą musiała iść na grzyby, latem wysłała ją po śnieg dla
ochłody, we wrześniu zażyczyła sobie przebiśniegów, w lutym
miała ochotę na jabłka, w lipcu prosiła o sople zamiast lizaków i tak
dalej. Niestety, Marysia nigdy nie wypełniła swojego zadania, bo
w Zagórzu Orlickim nigdy w życiu nie spotkała bajkowych
Dwunastu Miesięcy, macocha zaś za każdym razem karała ją ze
złośliwą przyjemnością. Pewnego dnia pod koniec lata macosze
zachciało się poziomek. Biedna Marysia wzięła półmisek i poszła
zobaczyć, czy w okolicy rosną poziomki. Przeszła na drugą stronę
rzeki, gdzie spotkała pewną staruszkę.

– Babičko, nevíte, kde bych našla jahody? – zapytała po czesku,
gdzie mogłaby znaleźć poziomki.

Staruszka była z Mostowic i nie bardzo rozumiała.

– Jagody? – upewniła się.

Marysia przytaknęła. Babcia skierowała ją w stronę góry zwanej
Jagodna. Dziewczynka podziękowała, pożegnała się i, zadowolona,
że choć raz uniknie kary, wyruszyła w dalszą drogę. Ale kiedy
dotarła na miejsce, wszędzie rosły tylko jagody. Marysia zaczęła
szlochać. Wówczas z gęstwiny wyłonił się przystojny chłopak
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o imieniu Leszek. Podbiegł do Marysi, osuszył jej łzy i zapytał,
dlaczego płacze. Marysia opowiedziała mu o tym, jak macocha
wysłała ją po poziomki i o tym, jak staruszka skierowała ją na
Jagodną, ale były tam tylko jagody, żadnych poziomek. Leszek
wesoło się roześmiał

– To ty nie wiesz, że polska to po czesku ?jagoda borůvka

Maryśka spojrzała na niego ze zdumieniem, a potem też zaczęła się
śmiać. Oboje śmiali się do utraty tchu, a następnie resztę wieczoru
spędzili na wymienianiu słów, które po czesku brzmią tak samo jak
po polsku, ale znaczą coś zupełnie innego. Na przykład czeski
květen židle krzesło záclona firanka sklepto po polsku maj, to , to , to
piwnica dobytek bydło, to i tak dalej. Wtedy zaiskrzyło między nimi
i zakochali się w sobie. Pewnie nikogo nie zdziwi, że Marysia
została z Leszkiem w Polsce i nigdy nie wróciła do macochy
w Zielonce. Co roku, gdy jesienią wybierali się z Leszkiem
na Jagodną na jagody, z uśmiechem wspominali, jak kiedyś tam
się spotkali.
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Jak záhořský Jan Nepomucký
o andělíčka přišel

Jan Nepomucký neměl lehký život. Byl zpovědníkem královny
Žofie a krutý král Václav IV. ho mučil, aby vyzradil její tajemství.
Nebohého Jana nakonec hodili do Vltavy. Vyprávělo se, že když
jeho tělo po několika dnech našli, objevilo se mu nad hlavou pět
zářivých hvězd. Jan byl později prohlášen za svatého a stal se
symbolem mlčenlivosti, strážcem mostů a tajemství, patronem
právníků, lodníků, vorařů a mlynářů. Není divu, že se jeho sochy
objevují téměř v každé obci. Nejinak je tomu i u nás. Máme tu sochy
sv. Jana Nepomuckého rovnou tři, ale dnes si budeme vyprávět o té,
která se nachází v Kunštátě, u jedné staré cesty, kterou se dříve
chodilo k Divoké Orlici pro vodu. Jan je na ní vyobrazen s křížem
v ruce a u nohou měl původně dva andělíčky. -

Jeden rok bylo hrozné sucho, na poli všechno usychalo a lidem
hrozilo, že nebudou mít co jíst. Chyběla voda pro mlýnská kola,
takže mnoho obyvatel nemohlo naplno pracovat. Chodili se
několikrát denně modlit nejen do kostela, ale i ke sv. Janovi a prosili
ho o déšť. Ten dlouho nepřicházel. Z řeky se začala ztrácet voda.
Lidé se začali bát, že když zmizí voda i ze studní, bude s nimi konec.
V zoufalství se vydali za čarodějnicí na Černou Vodu, aby jim
pomohla přivolat pořádný liják. Protože byla hodná, okamžitě se
dala do práce. Na louce před chatrčí natrhala plný košík rozrazilu
rezekvítku, tomu se totiž mezi lidmi neřekne jinak než bouřka.
Rozdělala oheň a na něm, pěkně venku, aby si nezačoudila celou
chatrč, začala vařit v tom největším kotlíku kouzelný lektvar.
Za chviličku se z něj už kouřilo tak, že se nad Černou Vodou začaly
vytvářet bouřkové mraky a hnaly se směrem na Kunštát. Najednou
se dočista setmělo, obloha byla celá zatažená. Mraky do sebe
narážely, až z nich vyjel obrovský blesk. A hádejte, kam uhodil. No



ano, trefil toho nebohého andělíčka, který hlídal sv. Jana. Ozvala se
hrozná rána, andělíček spadl z podstavce na zem a rozpůlil se. Ještě
jednou se zablýsklo a konečně se spustil vysněný déšť. Pršelo pak
několik dní v kuse. Voda v řece opět stoupla, studny se naplnily
a lidé se radovali. Měli tolik práce s přípravou zásob na zimu
a doháněním práce, že na chudáka andělíčka dočista zapomněli,
a tak nějaký čas zůstal ležet rozpadlý v trávě. Naštěstí ho jeden
hodný pán našel, zabalil do deky a schoval ho u sebe na půdě.
A protože by měla mít každá pohádka šťastný konec, andělíček
se dočkal opravy a na svátek sv. Jana byl slavnostně vrácen zpátky
na své původní místo. -
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O tym, jak zagórski Nepomucen
stracił swojego aniołka

Św. Jan Nepomucen nie miał łatwego życia. Był spowiednikiem
królowej Zofii, dlatego okrutny król Wacław IV poddał go torturom,
aby zmusić go do wyjawienia tajemnicy jej spowiedzi. Ostatecznie
nieszczęsnego Jana wrzucono do Wełtawy. Legenda głosi, że kiedy
kilka dni później znaleziono jego ciało, nad jego głową pojawiło się
pięć jasnych gwiazd. Następnie został ogłoszony świętym i stał się
symbolem poufności, strażnikiem mostów i tajemnicy, patronem
prawników, szkutników, tratwiarzy i młynarzy. Nic dziwnego,
że jego posąg można spotkać niemal w każdej miejscowości. Nie
inaczej jest również u nas w Zagórzu Orlickim. Mamy tu aż trzy
figury św. Jana Nepomucena. Dziś natomiast chcemy ci opowie-
dzieć o posągu znajdującym się w Kunsztacie przy starej drodze,
którą kiedyś chodzono do Dzikiej Orlicy po wodę. Nepomucen jest
tu wyobrażony z krzyżem w ręku, a u jego stóp znajdowały się
niegdyś dwa aniołki. -



Pewnego lata panowała straszna susza, na polach wszystko wysy-
chało, a ludzie obawiali się, że nie będą mieli co jeść. Koła młyńskie
stanęły, bo zabrakło wody, dlatego wielu miejscowych ludzi nie
mogło pracować. Kilka razy dziennie przychodzili do kościoła i pod
figurę św. Jana Nepomucena, modlili się i prosili go o deszcz. Ten
jednak długo nie nadchodził. W rzece było coraz mniej wody.
Ludzie zaczęli się martwić, że woda zniknie ze studni i będzie to ich
koniec. W rozpaczy udali się do czarownicy z Czarnej Wody,
aby pomogła im sprowadzić porządny deszcz. A ponieważ czarow-
nica była dobra, od razu zabrała się do pracy. Na łące przed chatą
nazbierała koszyk przetacznika, który w Czechach nosi ludową
nazwę , czyli „burza”. Czarownica rozpaliła na dworzebouřka
ogień i na nim, pod gołym niebem, aby nie zadymić całej chaty,
w największym ze swoich kociołków zaczęła gotować magiczną
miksturę. Już po chwili z kociołka unosiło się tyle dymu, że nad
Czarną Wodą zaczęły gromadzić się burzowe chmury, które popę-
dziły w kierunku Kunsztatu. Nagle zrobiło się zupełnie ciemno, całe
niebo było zachmurzone. Chmury zderzały się ze sobą, w wyniku
czego powstała ogromna błyskawica. Zgadnijcie, gdzie uderzyła?
Właśnie tak, uderzyła w tego biednego aniołka, który strzegł
św. Jana. Rozległ się straszliwy grzmot, aniołek spadł z cokołu
na ziemię i rozpadł się na dwie części. Potem nadeszła jeszcze jedna
błyskawica, a po niej upragniony deszcz. Padało przez kilka dni bez
przerwy. Woda w rzece znów się podniosła, studnie napełniły się
wodą, a ludzie się cieszyli. Byli tak zajęci przygotowywaniem
zapasów na zimę i nadrabianiem zaległych prac, że zupełnie
zapomnieli o biednym aniołku, który przez jakiś czas leżał rozbity
w trawie. Na szczęście później znalazł go pewien dobry człowiek,
zawinął go w koc i ukrył na strychu. A ponieważ każda bajka
powinna mieć szczęśliwe zakończenie, ostatecznie aniołek został
odnowiony i w dniu św. Jana uroczyście umieszczono go na
pierwotnym miejscu. -
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O kapli Na Matce Boží

V kopci nad Kunštátem bydlel kdysi dávno chudý dřevorubec Alois.
V okolí mu všichni říkali Lojzík. Každý den chodil Lojzík do lesa, kde
těžce pracoval. Za každého počasí musel kácet stromy, aby si vydělal
na živobytí. V té době ještě nebyly motorové pily ani traktory. Celý den
sekal sekerou, řezal ruční pilkou a dřevo musel tahat k cestě sám.
Večer, když uléhal ve své chaloupce ke spánku, bolelo ho celé tělo.
Jednoho dne musel jít hlouběji do lesa, protože si vašnosta vyžádal
statný dub, ze kterého si chtěl nechat vyrobit nový stůl. Když strom
objevil, dal se hned do práce. Najednou se ale začala stahovat mračna,
zvedl se vítr a začalo hustě chumelit. Lojzík se ocitl ve vánici. Byla mu
hrozná zima a nevěděl, kudy se dostat domů. Zem ve chvilce zmizela
pod sněhem, bylo těžké se orientovat. Prodíral se větvemi, zakopával
o pařezy a kamení. Šel proti větru, který byl čím dál silnější. Když se
dostal k potůčku, cítil, jak promrzá, a najednou omdlel. Svalil se
na zem a v tu chvíli se mu zjevila Panenka Marie, Matka Boží. Vzala
jeho hlavu do dlaní a řekla mu, aby se nevzdával, že na něj ještě na zemi
čeká spousta radosti. Než stačil cokoli říci, zmizela. Když se Lojzík
probudil, byl v posteli ve své chaloupce, v kamnech se topilo
a na plotně byla teplá polévka. Byl to hotový zázrak! Hned druhý den
začal Lojzík sbírat kamení a v místě, kde ztratil vědomí, začal stavět
jako poděkování Panence Marii kapličku. Stála tam v kopci
na Kunštátem ještě mnoho desítek let a nikdo tomu místu neřekl jinak
než Na Matce Boží. Ještě dnes je možné v lese najít její zříceninu. -
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O kapliczce Pod Matką Boską

Dawno temu na wzgórzu nad Kunsztatem mieszkał biedny drwal
o imieniu Alojzy. Wszyscy w okolicy nazywali go Lojek. Codziennie
chodził do lasu i ciężko tam pracował. Bez względu na pogodę musiał
ścinać drzewa, aby zarobić na życie. W tamtych czasach nie było
jeszcze pił łańcuchowych ani traktorów. Cały dzień rąbał siekierą, ciął
piłą i sam musiał wyciągać drewno na drogę. Wieczorem, gdy kładł się
spać w swojej chacie, bolało go całe ciało. Pewnego dnia musiał udać
się w głąb lasu, ponieważ właściciel majątku kazał mu wyciąć potężny
dąb, z którego chciał zrobić nowy stół. Gdy znalazł odpowiednie
drzewo, od razu zabrał się do pracy. Lecz nagle zaczęły zbierać się
chmury, zerwał się wiatr i zaczął padać gęsty śnieg. Wokół Lojka
szalała zamieć śnieżna. Było mu strasznie zimno i nie wiedział, jak
dojść do domu. Ziemia w jednej chwili zniknęła pod śniegiem i trudno
było odnaleźć właściwy kierunek. Przedzierał się przez gałęzie,
potykając się o pnie i kamienie. Szedł pod wiatr, który stawał się coraz
silniejszy. Kiedy dotarł do strumienia, poczuł, że marznie, i nagle
zemdlał. Upadł na ziemię i w tym momencie ukazała mu się
Najświętsza Panienka. Ujęła jego głowę w swoje dłonie i powiedziała
mu, żeby się nie poddawał, że na ziemi czeka go jeszcze wiele radości.
Zniknęła, zanim zdążył cokolwiek powiedzieć. Kiedy Lojek się
obudził, leżał w łóżku w swojej chacie, w piecu palił się ogień, a na
piecu stała ciepła zupa. To był prawdziwy cud! Już następnego dnia
Lojek zaczął zbierać kamienie i budować kapliczkę w miejscu,
w którym stracił przytomność, jako podziękowanie dla Matki Boskiej.
Wznosiła się na wzgórzu nad Kunsztatem jeszcze przez kilkadziesiąt
lat, a wszyscy nazywali to miejsce Pod Matką Boską. Ruiny kapliczki
znajdują się w lesie po dziś dzień. -
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Jak pašeráci propašovali za hranice vlky

Kdysi dávno, když se ještě Karkulka proháněla po lesních cestičkách,
bývaly lesy plné vlků. Ačkoliv je to překrásné zvíře, lidé se ho báli,
a jelikož lovil lesní zvěř, vnímali ho jako největšího konkurenta.
Dokonce byl nazýván symbolem zla a lesní hospodáři společně
s majiteli ovčích stád se ho snažili vymýtit. Nejinak tomu bylo i na
Záhoří. Vlci mizeli ve velkém, až se nakonec po Trčkově pohyboval už
jen poslední pár. Jenže znáte to, když je nakonec něčeho málo, začne to
být hrozně vzácné. Tenkrát žil v Mezihoří milovník a ochránce všech
zvířat Ruda. Říkalo se, že uměl se zvířaty dokonce mluvit. Chtěl
z Trčkova vlky odvést do bezpečí, jenže v té době byly hranice hlídané
pohraniční stráží a nikdo si nemohl jen tak chodit z jedné země
do druhé.Atak se Ruda přiblížil k hranici, schoval se v lese a počkal, až
tudy bude procházet nějaký pašerák. První noc neměl štěstí, ale druhou
noc, když byl úplněk, narazil na pašeráka Pepunu. Domluvil se s ním,
že mu pomůže za pět zlatých vlky přes hranici propašovat. A opravdu
se jim to podařilo. Ruda odvedl vlky do Mezihoří, kde je ukryl
do jeskyně skryté za vodopádem. Věděl o ní jen málokdo, takže si tu
vlci mohli žít v klidu dál. Po nějaké době se smečka rozšířila o nové
členy. Vlčí mrňouskové často vystrkovali z jeskyně čumáčky
a dováděli u vody, a tak se o nich brzy v okolí vědělo. Lidé místu, kde
žili, dali jméno Vlčí vodopád. Vlk tu byl nakonec tak oblíbený, že se
stal patronem nedalekého Mezilesí, a i dnes jsou zde k vidění jeho
sochy i malby. Stačí se třeba zastavit na náměstí. -
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O tym, jak przemytnicy przemycili
wilki przez granicę

Dawno, dawno temu, gdy jeszcze Czerwony Kapturek biegał po
leśnych ścieżkach, lasy były pełne wilków. Mimo że wilk to piękne
zwierzę, ludzie bali się go, a jako że sami polowali na leśne zwierzęta,
widzieli w nim swojego największego konkurenta. Uważano go nawet
za symbol zła, a leśnicy wraz z właścicielami stad owiec starali się go
wytępić. Nie inaczej było w miejscowości Zagórze Orlickie. Wilki
szybko znikały, aż w końcu po okolicach Tarczkowa wędrowała tylko
ostatnia para. Ale bywa, że kiedy czegoś jest coraz mniej, zaczyna to
być cenne. W tym czasie w Międzygórzu mieszkał miłośnik i obrońca
wszystkich zwierząt o imieniu Rudek. Ludzie mówili, że potrafił
nawet rozmawiać ze zwierzętami. Rudek chciał przeprowadzić wilki
z Tarczkowa w bezpieczne miejsce, ale w tamtych czasach granic
strzegła straż graniczna i nikt nie mógł tak po prostu przejść sobie
z jednego kraju do drugiego. Rudek zbliżył się więc do granicy, ukrył
się w lesie i czekał, aż będzie koło niego przechodzić któryś
z przemytników. Pierwszej nocy nie miał szczęścia, ale drugiej, gdy
księżyc był w pełni, natknął się na przemytnika Pepika. Umówił się
z nim, że za pięć złotych pomoże mu przemycić wilki przez granicę.
I faktycznie im się udało. Rudek zabrał wilki do Międzygórza, gdzie
schował je w jaskini ukrytej za wodospadem. Tylko niewiele osób
wiedziało o jaskini, więc wilki mogły tam dalej spokojnie żyć.
Po jakimś czasie wataha powiększyła się o nowych członków. Małe
wilcze szczenięta często wychylały pyszczki z jaskini i bawiły się nad
wodą, dzięki czemu szybko stały się znane w okolicy. Ludzie nazwali
to miejsce, w którym mieszkały wilki – Wodospadem Wilczki.
Z czasem wilk stał się tu tak popularny, że został patronem
niedalekiego Międzylesia, a do dziś można tu zobaczyć jego posągi
i obrazy. Wystarczy, że zatrzymasz się na rynku i rozejrzysz wokół.-
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O saních rohatých

Slyšeli jste o saních rohatých? Tady v pohraničí na horách to není nic
tak zvláštního, možná jste se na nich svezli i vy. Dřív je lidé používali
hlavně při práci. Nejčastěji na nich v zimě vozili dřevo z lesa. Proč se
jim ale říká rohaté? Vyrobil je snad nějaký čert? Nějaká čertovina v tom
asi bude. Slyšeli jsme vyprávění o jednom dřevorubcovi Vojtovi, který
se vždycky hrozně rozčiloval, když mu dříví cestou domů padalo
z rukou. Pokaždé utrousil: „To mi byl čert dlužen!“ Jednou ho
zaslechla jedna stará babka a povídá mu: „Čert, povídáš? Víš, kde by ti
mohli pomoct? Až bude úplněk, vydej se touhle cestou podél lesa,
přejdi hřeben a dostaneš se do Čertova Dolu. Tam bydlí šikovný truhlář
a kovář v jedné osobě, jistě ti rád pomůže.“ Než stačil jakkoli
zareagovat, babka zmizela. Mávnul nad tím rukou, ale večer, když
ležel v posteli, přemýšlel o tom, co mu řekla. Když přišla úplňková
noc, vydal se odvážně přes hřeben. Cesta byla takhle v noci pěkně
strašidelná, ale vidina pomoci ho vedla kupředu. Po příchodu
do Čertova Dolu opravdu narazil na dům s truhlářskou a kovářskou
dílnou. Protože viděl, že se v dílně ještě pracuje, nesměle zaťukal
na okno. Postava se od ohně otočila, oči jí zasvítily rudě a z vlasů trčely
dva rohy. „Pojď dál a neboj se, nejsem zlý,“ ozvalo se. Sice měl Vojta
srdce až v kalhotách, ale co už měl dělat. Vešel dovnitř, slušně
pozdravil a vyprávěl, co ho trápí a jak ho sem neznámá babka poslala.
Čert se zamyslel a říká: „Tak ti nějakého pomocníka vyrobíme. Běž
do lesa, pokácej nějaký statný jasan a vrať se. Já zatím promyslím, jak
to uděláme.“ Vojta vycouval z chalupy a chvíli přemýšlel, jestli má jít
opravdu kácet do lesa, nebo jestli by raději nebylo lepší zmizet hezky
zpátky za hřeben. Nakonec mu zvědavost nedala a s pokáceným
dřevem se vrátil za čertem. Ten mu povídá: „Seslali mě na zem, abych
pomáhal dobrým lidem. Vím, že jsi nic zlého za celý život neprovedl,
tak ti rád pomůžu. Z dřeva, které jsi pokácel, vyrobíme saně, a aby
dobře jezdily, ližiny ti ukovám ze železa. Vpředu vytvoříme rohy, abys
mohl dobře projet terénem a dřevo o ně zapřít. Uděláme je dost velké,
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abys na nich mohl odvézt dost velký náklad. Aby sis je ale zasloužil,
musíš mi s výrobou pomoci a řekneš o nich ostatním, abys jim také
ulehčil práci.“ Vojta rád souhlasil, a tak se dali do práce. Dva dny
nepřetržitě na saních pracovali, až byly opravdu dokonalé. Velké, že by
uvezly pět lidí nebo pořádný náklad. Ližiny byly tak hladké, že
perfektně jely na sněhu. Vojta se moc těšil, až je vyzkouší a ukáže je
ostatním ve vsi. Byl ale po tak náročné práci velmi unavený, až z toho
u ohně usnul. Když se probudil, nebyl už v Čertově Dole, ale u sebe
v chaloupce. Saně byly zaparkované vedle něj. Sáhl na ně, jestli se mu
to všechno jen nezdálo, ale opravdu tam byly. Krásné, velké, dřevem
vonící, s blýskajícími se ližinami. Hned vyrazil do lesa, naložil na ně
dříví a už svištěl z kopce. Bylo to opravdu parádní! Jak slíbil čertovi,
brzy se zvěsti o rohatých saních roznesly po horách a lidé si je začali
vyrábět. Všem velmi ulehčily práci a dětem přinesly spoustu radosti.
Ještě dnes se na nich rádi svezou nejen děti, ale i dospěláci. Hlavně
v lednu, když jsou na Černé Vodě nebo v Mezihoří závody. To je pak
každý dospělák rázem jako dítě. A v tom je možná právě to čertovo
kouzlo.
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O saniach rogatych

Słyszeliście kiedyś o saniach rogatych? U nas na pograniczu nie są one
aż tak niezwykłe, może nawet już na nich jechałeś. Ludzie używali ich
głównie przy pracy. Najczęściej służyły one do zwożenia drewna
z lasu w zimie. Ale dlaczego nazywają się „rogate”? Czy dlatego, że
zostały stworzone przez diabła? Na pewno musi być w nich coś
diabelskiego. Posłuchaj historii o drwalu Wojtku, który zawsze bardzo
się złościł, gdy w drodze do domu drewno wypadało mu z rąk.

– Diabeł był mi to winien! – powtarzał za każdym razem.

Pewnego usłyszała to jakaś staruszkadnia :

– Diabeł, mówisz? Czy wiesz, kto mógłby ci pomóc? Podczas pełni
księżyca idź tą ścieżką wzdłuż lasu, przejdź przez grzbiet, aż dotrzesz
do Czarciej Jamy. Mieszka tam zręczny stolarz i kowal, chętnie ci
pomoże – powiedziała.

Zanim Wojtek zdążył odpowiedzieć, staruszka zniknęła. Wzruszył
ramionami, ale wieczorem, leżąc już w łóżku, myślał o tym, co mu
powiedziała. Nocą przy pełni księżyca śmiało ruszył przez grzbiet.
O tej późnej porze podróż była dość przerażająca, ale wizja pomocy
utrzymywała go w ruchu. Po przybyciu do Czarciej Jamy rzeczywiście
natrafił na dom z warsztatem stolarskim i kowalskim. Widząc, że
w warsztacie jeszcze ktoś pracuje, nieśmiało zapukał w okno. Postać
odwróciła się od ognia, jej oczy świeciły czerwonym blaskiem,
a z głowy sterczały dwa rogi.

– Wejdź i nie bój się, nie jestem zły – odezwał się głos.

Wojtek miał wprawdzie duszę na ramieniu, ale nie miał innego
wyjścia. Wszedł, przywitał się grzecznie i opowiedział o swoich
kłopotach i o tym, jak przysłała go tu nieznana staruszka. Diabeł
zamyślił się i powiedział:

– No cóż, przygotujemy dla ciebie pomocnika. Idź do lasu, zetnij jakiś
potężny jesion i wróć. Ja na razie pomyślę, jak to zrobić.
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Wojtek wycofał się z chałupy i przez chwilę zastanawiał się, czy
rzeczywiście powinien iść do lasu i ściąć jesion, czy może lepiej
zniknąć z powrotem za grzbietem gór... W końcu jednak jego
ciekawość wygrała i wrócił do diabła ze ściętym drzewem. -

– Wysłali mnie na ziemię, żebym tu pomagał dobrym ludziom. Wiem,
że przez całe swoje życie nie zrobiłeś nic złego, dlatego chętnie ci
pomogę. Z drewna, które ściąłeś, zrobimy sanie, a żeby dobrze
jeździły, wykuję płozy z żelaza.Az przodu zrobimy rogi, żebyś dobrze
sobie radził w terenie – będą podtrzymywać przewożone drewno.
Będą na tyle duże, żebyś mógł na nich przewozić duży ładunek. Jednak
żeby zasłużyć sobie na sanie, musisz mi pomóc je zrobić i musisz też
opowiedzieć o nich innym, by i im ułatwić pracę – rzekł diabeł. -

Wojtek chętnie się zgodził, zabrali się więc do pracy. Przez dwa dni bez
przerwy pracowali nad saniami, dopóki nie były naprawdę doskonałe.
Na tyle duże, by przewieźć pięć osób lub spory ładunek. Płozy były
idealnie gładkie, dzięki czemu sanie doskonale radziły sobie na śniegu.
Wojtek nie mógł się doczekać, aż wypróbuje sanie i pokaże je ludziom
we wsi. Był jednak tak zmęczony po ciężkiej robocie, że zasnął przy
ognisku. Kiedy się obudził, nie był już w Czarciej Jamie, ale w swojej
chacie. Obok niego stały zaparkowane sanie. Dotknął ich, bo nie był
pewien, czy to mu się nie śniło, ale sanie były prawdziwe. Piękne,
duże, pachnące drewnem, z błyszczącymi płozami. Wojtek
natychmiast wyruszył do lasu, załadował je drewnem i już pędził
z górki. To było wspaniałe! Jak obiecał diabłu, wkrótce wieść
o rogatych saniach rozeszła się po górach i ludzie zaczęli je
produkować. Sanie rogate ułatwiły wszystkim pracę i sprawiły
dzieciom wiele radości. Do dziś nie tylko dzieci, ale i dorośli
uwielbiają na nich jeździć. Szczególnie w styczniu, kiedy odbywają
się wyścigi w zjeżdżaniu na saniach rogatych w Czarnej Wodzie lub
Międzygórzu. Wtedy każdy dorosły nagle staje się dzieckiem. I może
właśnie na tym polega owa czarcia magia. -
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O andělech, kteří dohlíží
na mrazivou kotlinu

Údolí mezi Orlickými a Bystřickými horami je nazýváno mrazivou
kotlinou. Víte proč? Je tu totiž mnohem větší zima než kdekoliv jinde.
Lidé tu proto měli odjakživa těžké žití. Zima byla dlouhá, léto krátké.
Přesto naše kotlina začala být oblíbená už v pradávných dobách. Jak to
vlastně bylo? Když k hoře Říp přišli bratři Čech a Lech, aby se tu
usadili, Lech se rozhodl, že s částí lidu půjde ještě o kus dál. Protože se
bratři měli velmi rádi, Čech s rozhodnutím Lecha souhlasil, ale chtěl ho
jít doprovodit. Cestou si vyprávěli a vzpomínali, co spolu jako malí
kluci zažili. Právě u Divoké Orlice jim začala být strašná zima, a tak se
zde rozloučili. Domluvili se, že řeka bude tvořit pomyslnou hranici
mezi jejich zeměmi a že se tu každý rok ve stejný den setkají, aby si
povyprávěli, jak se jim na druhé straně daří. Objali se a Lech
pokračoval dál směrem na Mezilesí. Čech se chtěl vrátit, jenže jak jsme
říkali, byla mu hrozná zima, a navíc se začalo stmívat. Založil tedy
tábor, aby přečkali s ostatními do rána. Noc byla mrazivá, dřevorubci
měli plné ruce práce s kácením stromů a udržováním ohně. Když se
konečně rozednělo, rozhlédli se a uviděli, na jak krásném místě se
vlastně nacházejí. Několik statných mužů navrhlo, že by se tu chtěli
usadit. Čech jim řekl: „Bratři moji milí, příroda je tu nádherná, ale žití
zde nebude lehké.Ačkoliv je téměř léto, v noci jsme málem umrzli. Jste
si jistí, že tady chcete žít?“. Muži pokyvovali hlavami a jeden pronesl:
„Pošli nám sem ženy, které budou matkami našich dětí. Založíme zde
vesnici a budeme hlídat hranici. Každý rok se při návštěvě svého bratra
Lecha můžeš přesvědčit, jak se nám tu daří.“ Čech se podrbal ve
vousech a povídá: „Inu dobrá, ale poprosím anděly, aby na vás v těž-
kých chvílích dohlédli a nedopustili, aby se vám nedařilo.“ Jak slíbil,
tak učinil. Od té doby na mrazivou kotlinu dohlíželi andělé
a lidem se zde dařilo, i když to neměli vůbec lehké. Dodnes můžete
několik andělů ve vsi potkat. Viděli jste nějakého? -
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O aniołach czuwających
nad mroźną kotliną

Dolina między Górami Orlickimi a Górami Bystrzyckimi nazywana
jest mroźną kotliną. Wiesz, dlaczego? Jest tu o wiele zimniej niż
gdziekolwiek w okolicach. Dlatego też ludzie zawsze mieli tu trudne
życie. Zima była długa, lato krótkie. Mimo tego nasza kotlina już
od dawna była ulubionym miejscem wielu osób. Jak do tego doszło?
Dawno, dawno temu, gdy bracia Czech i Lech przybyli na górę Říp
i chcieli osiedlić się w jej okolicach, Lech postanowił, że wraz
z częścią ludzi pójdzie jeszcze kawałek dalej. Jako że obaj bracia
bardzo się kochali, Czech zaakceptował decyzję Lecha, ale postanowił
go odprowadzić. Po drodze rozmawiali i wspominali wszystkie swoje
przygody, które przeżyli razem jako młodzi chłopcy. I właśnie nad
Dziką Orlicą zrobiło im się bardzo zimno, dlatego tam się pożegnali.
Uzgodnili, że rzeka będzie stanowiła umowną granicę między ich
krajami i że będą się tu spotykać tego samego dnia każdego roku, aby
porozmawiać o tym, jak im się powodzi po drugiej stronie. Uściskali
się, a Lech kontynuował marsz w kierunku Międzylesia. Czech chciał
wracać, ale jak już wspomniano, było mu bardzo zimno, a na dodatek
robiło się ciemno. Rozbił więc obóz, by wraz z innymi przeczekać do
rana. Noc była mroźna, a drwale mieli pełne ręce roboty przy ścinaniu
drzew, by podtrzymać ogień. Kiedy wreszcie nadszedł świt, rozejrzeli
się i zobaczyli, jak piękne jest miejsce, w którym się znajdują. Kilku
postawnych mężczyzn zasugerowało, że chcieliby się tu osiedlić.-

– Moi drodzy bracia, choć przyroda jest wspaniała, niełatwo będzie tu
żyć. Mimo że jest już prawie lato, w nocy niemal zamarzliśmy
na śmierć. Czy na pewno chcecie tu żyć? – odrzekł Czech. -

Mężczyźni kiwali głową, a jeden z nich powiedział:

– Przyślij nam tu kobiety, które zostaną matkami naszych dzieci.
Założymy tu wioskę i będziemy pilnować granicy. Co roku
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odwiedzając swojego brata Lecha będziesz mógł zobaczyć, jak nam
się tu powodzi. Czech podrapał się w brodę. -

– No cóż... Muszę poprosić wszystkie anioły, aby czuwały nad wami
w trudnych chwilach i nie pozwoliły, byście ponieśli porażkę –
odrzekł.

Jak obiecał, tak zrobił. Odtąd anioły czuwały nad mroźną kotliną, a jej
mieszkańcom wiodło się dobrze, choć ich życie wcale nie było łatwe.
Niektóre z tych aniołów można spotkać we wsi do dziś. Czy widzie-
liście któregoś z nich? -
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