
HORALKA

Rekreační areálRekreační areál
Sněžné v Orlických horách



Orlické hory ze Skutiny



Orlické hory od Horalky 



Rybolovný rybníček u Horalky



Pohled ze Skutiny na V. Deštnou



Špičák



Polom a Orlické hory 



Pohled do Kladska s Borem a Hejšovinou



Pohled na Hejšovinu



Pohled na Skutinu



Olešnice v O.h. ze Stěnky



Polom ze Stěnky



Pastviny na Polomu



Sněžné

Vítáme vás v obci Sněžné v podhůří hlavního hřebene
Orlických hor, které nevynikají mohutností horských hřebenů,
ale lákají svojí poklidnou líbeznou krásou, jenž vybízí k
turistice a odpočinku ve svěží přírodě.

Orlické hory tvoří pohraniční hřeben severovýchodní částiOrlické hory tvoří pohraniční hřeben severovýchodní části
Východočeského kraje a kromě dvou nejvyšších vrcholů
(Vrchmezí 1085 m n.m., Velká Deštná 1115 m n.m.)
nepřesahují nadmořskou výšku 1000 metrů n.m. Zbytky
původní orlické přírody dnes najdete ve Státní přírodní
rezervaci BUKAČKA při Jiráskově turistické cestě mezi
Šerlichem a Vrchmezím.



Stará škola ve Sněžném



Sněžné

Obec Sněžné se dříve jmenovala Sněžný a dostala jméno dle
potoka při němž byla založena a který býval v zimě zasypáván
sněhem (Sněžný potok). První zmínky o obci jsou z roku 1534 kdy
se obec jako součást frymburského panství stala majetkem Jana
Trčky z Lípy. Jan Trčka byl pánem na Opočně. Tam byly vedeny
knihy zvané Urbáře do kterých byli zapsáni všichni poddaní aknihy zvané Urbáře do kterých byli zapsáni všichni poddaní a
držitelé panských pozemků. A to je první zmínka o obci.

V roce 1873 byla ku cti Panny Marie Sněžné na okraji obce
postavena kaplička od které se odrývá krásný pohled na hřeben
Orlických hor. Již od nejstarších dob se lidé ve Sněžném zabývali
zpracováním lnu na plátna a věhlas sněženských pláten byl znám
až ve Vídni. V době největšího rozvoje plátenictví v 1.pol.19.století
žilo ve Sněžném 800 obyvatel. Po první světové válce byla do obce
zavedena i elektřina.



Chalupy ve Sněžném



Sněžné

V čtyřicátých létech dvacátého století, která byla
poznamenána nejistou mezinárodní situací, se začala v okolí
Sněžného stavět řada opevnění. V září 1938 byly vyhlášena
všeobecná mobilizace, ale Mnichovskou dohodou již v říjnu
tohoto roku byly pevnosti obsazeny Němci. Většina opevnění
je v současnosti renovována a zpřístupněna.je v současnosti renovována a zpřístupněna.

Po druhé světové válce se obec pomalu rozvíjela. Bylo dbáno,
aby horský ráz obce byl zachován a dnes je ve Sněžném přes
30 velmi zachovalých roubených chalup. Není proto divu, že
Sněžné i okolí jsou vyhledávaným místem turistů a rekreantů.







Kaplička Panny Marie Sněžné



Náves před Horalkou



Rekreační areál HORALKA

Vítáme vás v rekrea čním areálu Horalka , v areálu rekreace, odpočinku, klidu
a pohody. Jste v objektu se zajímavou historií, nesoucí popisné číslo „jedna“.
Roubená hlavní budova představuje lidovou architekturu podorlického kraje a
je chráněnou kulturní památkou.

První záznam o popisném čísle jedna je z r.1792, kdy se majitelem gruntu
stává Josef Vaněček. V tomto stavení se také narodila Josefa Vaněčková,stává Josef Vaněček. V tomto stavení se také narodila Josefa Vaněčková,
„panímáma mlynářka“ z Babičky Boženy Němcové. V roce 1795 koupil objekt
Andreas Vogl ze Sedloňova, který zaměstnával až 500 tkalců. Prosperující
obchod s plátny Voglové stále rozšiřovali, nástupem bavlny však získával
navrch pestrý orlickohorský kanafas a v 90. letech 19. století zde sněženská
plátenická manufaktura zcela zanikla. Objekt měnil majitele a následkem
nedostatečné údržby značně chátral. Poslední oživení přinesla třicátá léta 20.
století, kdy v chalupě bydleli dělníci, kteří pracovali na stavbě pevnosti Škutina.
V roce 1938 zde také bydlelo vojenské vedení armády pevností rozmístěných
v Orlických horách. V r. 1958 vstoupil poslední majitel chalupy pan Vebr do
tehdejšího JZD a byl objekt využíván na sklady Zemědělského družstva.



Horalka z návsi



Rekreační areál Horalka

Zásluhou Sněženského rodáka pana Lubomíra Čtvrtečky, tehdy předsedy
výrobního družstva Velorex, které v horské oblasti silně působilo, byl objekt
družstvem zakoupen a za značných finančních nákladů postupně
rekonstruován. Objekt sloužil pro dětskou a rodinnou rekreaci rezortu
výrobního družstevnictví do roku 1990. V důsledku personifikačních změn,
které dopadaly na omezování činnosti výrobního družstva Velorex, byl
omezován i provoz rekreačního střediska až v r. 1993 byl úplně zastaven.omezován i provoz rekreačního střediska až v r. 1993 byl úplně zastaven.
V dubnu 1996 objekt zakoupila společnost s ručením omezeným Techpos,
která ihned začala s obnovením provozu. Začíná rozsáhlá etapa úprav a
nových rekonstrukcí interiérů i exteriéru rekreačního střediska až do dnešní
plné komplexnosti poskytovaných služeb.

HORALKA je rovněž držitelem certifikace CYKLISTÉ VÍTÁNI a vytváří
maximální balík služeb pro cyklisty.



Horalka ze dvora





Chatky pro rodinnou rekreaci



Bungalovy pro dětské tábory



Tábořiště u típí





Restaurace







Jídelna v 1.patře 



Salonek 





Schodiště do jídelny



Společenská místnost s kulečníkem



Pokoje se soc.zařízením v hl.budově









Sauna







Tělocvična



Típí



Interier típí





Gril v típí



Venkovní krytý bazén





Víceúčelové hřiště



Asfaltové hřiště pro míčové hry



Pevnost Skutina – skanzen



Pevnost Jaroslav na Polomu



Kaplička na tur.stezce přes Skutinu



Ze Sněženského pedálu





Cyklisté na trase SPCyklisté na trase SP



Rybolovný rybníček u Horalky





Svatební veselice na Horalce







Příchod svatebčanů do jídelny



Svatební hostina



Novomanželé v kapličce Panny Marie Sněžné





Zima



Zimní chatky pro rodinnou rekreaci



Kaplička v zimě



Zimní bungalovy



Před restaurací



Svatební, silvestrovský ohňostroj


