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Doba ledová ve Žďáru nad Orlicí – dětský karneval 2018
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Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 12. března 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Dodatek č. 5 Smlouvy č. 5/2013 na zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady mezi
objednatelem Obcí Žďár nad Orlicí a zhotovitelem ODEKO s.r.o. a pověřuje starostku
obce k podpisu této smlouvy.
2. dar ve výši 2 000,- Kč, který bude poskytnut organizátorům dětských rybářských závodů
konaných 6.5.2018 v Čermné nad Orlicí a pověřuje starostku uzavřením darovací
smlouvy.
3. dar ve výši 2000,- Kč, který bude poskytnut organizaci Klub dětí a mládeže Hradec
Králové pro účely ekologické akce „11. ročník čištění koryta řeky a přilehlých břehů v
Přírodním parku Orlice od civilizačního odpadu“ a pověřuje starostku obce uzavřením
darovací smlouvy.
4. Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IP-12-2009142/VB/02, Žďár nad
Orlicí, p.č. 874/1 v k.ú. Žďár na Orlicí – kabel NN mezi stranou povinnou Obcí Žďár nad
Orlicí a stranou oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostku obce k podpisu
této smlouvy.
5. výběr hodnotitelské komise na koupi sekačky se sběrem s elektrickým ovládáním
zásobníku GRILLO FD 450 a pověřuje starostku obce uskutečněním nákupu.
6. výběr hodnotitelské komise na veřejnou zakázku malého rozsahu „Instalace zařízení pro
chlazení kanceláří I. patra budovy obecního úřadu ve Žďáru nad Orlicí a pověřuje
starostku obce k uzavření Smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem KLIMA ENERGY
s.r.o..
7. Veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi Městem
Borohrádek a Obcí Žďár nad Orlicí a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
8. rozpočtová opatření 15/2017 v plném rozsahu a pověřuje účetní obce jejich provedením.
9. přednesené zprávy kontrolního, finančního výboru obce.
10. v souladu s novelou zákona 128/2000 Sb., odměnu starostce ve výši 20 000,- Kč
(hrubého) za splnění významných úkolů obce v roce 2017 - vedení a úspěšné
zakončení rekonstrukce budovy OÚ, organizaci oslavy žehnání obecních symbolů.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. přednesené rozpočtová opatření 14/2017 v plném rozsahu provedená dne 1.12.2017.
Zastupitelstvo obce revokuje:
1. usnesení č. 18/9/2017 ze dne 12.12.2017 o mimořádné odměně starostce obce za
splnění významných úkolů.

Zpracovala: M. Benešová
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Vážení spoluobčané,
při psaní tohoto článku do březnového vydání zpravodaje mně rozhodně nic
nenavozovalo jarní náladu. Venku pošmourno, denní teplota i pár stupňů pod nulou a
dle předpovědi počasí nám topná sezóna jen tak neskončí. Ale i přes tyto nepříznivé
skutečnosti je lidský organismus naprogramován, že už to přeci brzy musí
začít…..první jarní paprsky, probouzení přírody k životu, prostě období, kdy raději
trávíme čas venku nežli doma. A abychom i my vyhověli poptávce po „outdoorovém“
zdravém pohybu, rozhodlo se zastupitelstvo obce investovat do zařízení, které
dlouhodobě v obci chybí a které umožní sportovní vyžití širokému okruhu občanů naší
obce.
V měsíci lednu 2018 byly podány dvě žádosti o dotaci v dotačních titulech
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, a to na projekty:
 Vybudování

víceúčelového

hřiště

–

zhotovení

bezprašného

povrchu:

sportoviště vznikne v místě stávající plochy s prašným povrchem, který je
bohužel dlouhodobě vnímán jako nevhodný pro aktivní sportování. Vzniknout by
mělo víceúčelové sportoviště o rozměrech 35 x 15 m s kvalitním povrchem –
umělá tráva v tloušťce 15 mm (480 m2). Hřiště bude nabízet variabilní využití
dětem a mládeži nejen v průběhu vyučování místní ZŠ, ale bude také
v odpoledních hodinách zpřístupněno pro sportovní vyžití široké veřejnosti.
Prostor bude přizpůsoben pro míčové sporty jako např. streetball, volejbal,
nohejbal, malá kopaná nebo florbal, badmington atd., ale také bychom rádi
rozšířili možnosti aktivního pohybu v zimních měsících, a to možností hřiště
technicky navrhnout pro nástřik lední plochy.
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 Zhotovení

workoutového

hřiště

s posilovnou:

realizací

projektu

bude

vytvořeno v prostoru veřejného prostranství za budovou místní základní školy
(vedle školní zahrady a Švehlových) kvalitní workoutové hřiště s prvky
posilovacích strojů, které budou využívat především starší děti, mládež a
dospělí. Naším cílem je vybudovat zázemí pro aktivní odpočinek občanů všech
věkových kategorií, a tím napomoci zapojování generací do komunitního života
v obci.
Vzhled workoutové sestavy a posilovacích prvků je pouze orientační, konečná podoba
bude určena v průběhu výběrového řízení.

Jak jsem již výše uvedla, tyto prostory pro volnočasové aktivity dlouhodobě
chybí, a proto budou výše uvedené projekty realizovány i v případě, že by nebyla
poskytnuta dotační podpora. Uskutečněním těchto investicí vznikne ucelený komplex
v centru obce, a to v návaznosti dětské hřiště, sportoviště, školní zahrada a
workoutové hřiště s posilovnou. Termín realizace se odvíjí od vyhlášení výsledků
v podaných dotačních titulech, uskutečnění výběrového řízení a časových možností
vybraných zhotovitelů. Věřím, že to bude jarní, nejdéle časné letní období tohoto roku.
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Závěrem bych chtěla připomenout termín letošní Letní oslavy obce Žďár nad
Orlicí, která se bude konat v sobotu 23.6.2018 v areálu fotbalového hřiště ve Žďáru
nad Orlicí. Na programu intenzivně pracujeme, ale již nyní mohu slíbit kulturní
program

s vystoupením

známé

osobnosti,

profesionální

moderací

(s

největší

pravděpodobností opět ve spolupráci s rádiem Blaník), představení dětí místní ZŠ a
MŠ, fotbalový „srandamač“, večerní zábavu – diskotéku. I když se nebude jednat o
oslavu významné události či výročí, věřím, že si to společně Žďárováci užijeme .
Přeji krásné velikonoční svátky už snad s trochou jara a nadějí, že bude prostě
jen hezky .

Martina Benešová

 ke dni 15.3.2018 má obec 513 obyvatel.

26. 2. 2018 proběhla beseda na téma Školní zralost a zápis do 1. ročníku s
psycholožkou Mgr. Michalou Homolkovou a speciální pedagožkou Mgr. Renatou
Sodomkovou.
Děkuji všem rodičům za účast a
zájem o danou tématiku.

Masopust je tady…
Hola,

hola,

hola,

začíná

nám

masopustní mela…s tímto zvoláním
jsme

se

v

trochu

mrazivějším

počasí, ale s úsměvem na tváři
vydali 27. února od budovy školy na
masopustní průvod obcí, na který se
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děti nejen těšily, ale i patřičně
nachystaly. Během průvodu obcí
jsme se zastavili v zahradnictví, na

obecním úřadě, u pí. Bohuslavové a
pí.

Berounské

předat

první

květinové poselství jara, zazpívat
lidovou písničky a potěšit koledou, za kterou jsme dostali výborné sladké pohoštění.
Moc děkujeme.
Zemědělství žije… v tomto duchu probíhala
13.3. na naší škole beseda o zemědělství v rámci
projektu Zdravá strava- jakožto nejstarší lidské
činnosti, která zabezpečuje dostatek potravin a
utváří krajinu kolem nás. Než došel člověk od lovu a
sběru k cílenému pěstování a chovu zvířat, trvalo to
několik tisíc let.
Blíže jsme se seznámili
s

pěstováním

plodin,

chovem zvířat, zemědělskou technikou a měli jsme
možnost si prověřit své znalosti v poznávacím testu
všech plodin vypěstovaných v ČR a s nadšením jsme si
vyzkoušeli ruční dojení mléka.
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Zápis proběhne 19.4.2018 od 15.00- 17.00
Bližší informace budou vyvěšeny na webových stránkách školy, v MŠ na
nástěnce a na úřední desce školy i obce. Žádosti o přijetí budou ke stažení
také na webových stránkách školy a u učitelek v MŠ.

Připravujeme….
24.4.2018 - beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem pro rodiče a děti
Mgr. Hedvika Hloupá, ředitelka ZŠ a MŠ

Podzimní část sezóny nevyšla našemu týmu podle našich představ.
Umístili jsme se na 11 místě ze 14 klubů, což nám ke každoročnímu
pohodovému odehrání jarní části soutěže moc klidu nepřidá. Navíc, když v
nejbližší vyšší soutěži – krajské 1. B třídě se v boji o 2 - 3 sestupová místa ocitlo
hned 7 týmů z našeho okresu. To znamená, že při nejhorší variantě můžou
sestoupit do našeho okresního přeboru až 3 kluby a tím by i sestoupili do nižší
třídy 3 kluby ze současného složení. Umístění v tabulce mimo jiné ovlivnila
zranění některých hráčů i disciplinární tresty.
Zimní přípravu na jarní boje jsme zahájili 3. 2. 2018 tréninkem na hřišti ve
Žďáru n/O.
Trenér p. Lebeda zvolil tréninkový cyklus středa – sobota, který měl být
zakončen 24. 2. 2018 přátelským utkáním s Albrechticemi. Bohužel jsme se
scházeli pouze v sobotu a to v počtu 8 – 10 hráčů. Středeční tréninky ve Žďáru
v tělocvičně byly pro nezájem hráčů zrušeny, stejně jako přátelské utkání
s Albrechticemi. Přesto byla sjednána další přátelská utkání: s Lípou na umělé
trávě v Dobrušce (zrušeno z důvodu nemoci soupeře), dále s Voděrady a
Deštnou ve Žďáru (zrušeno z důvodu přetrvávajících nepříznivých klimatických
podmínek).
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Kádr týmu rozšířil Jan Chlád ze Solnice (brankář) a do jarních bojů je i avizován
návrat Petra Malijovského (po nemoci). Dále je v jednání přestup M. Winklera
z Týniště nad Orlicí. Z týmu nikdo neodešel. Do úvodu zimní přípravy se zapojili
i místní mladší hráči – M. Trejtnar, V. Beneš a dále pak M. Václavík a M. Vencl
(dorostenci Týniště a Borohrádku). Snaha vedení klubu bude do budoucna
realizovat přestup mladších hráčů (dorostenců) do Žďáru a jejich začlenění do
sestavy. Bude to však náročný úkol, jelikož na 7 klubů v okolí připadají pouze 2
kluby (Týniště n/O a Borohrádek), které mají družstva dorostu a ze kterých
připadají

posily

v úvahu.

Realizační

tým

klubu

posílil

v roli

sekretáře

P. Nedomanský (za nemocného P. Malijovského).
Z důvodu zabezpečení kvalitnější práce ve fotbalovém informačním
systému byl do klubu zakoupen notebook a prodlužovač Wifi signálu, se kterým
jsme měli na podzim problémy. Dále bychom rádi realizovali výměnu bojleru
s nedostatečnou kapacitou za větší.
Prioritou klubu pro nadcházející období, bude zachovat i nadále
příslušnost Žďáru v sezóně 2018 - 2019 v okresním přeboru Rychnovska a
aktivnějším zapojením mladších hráčů postupně zahájit generační výměnu
starších hráčů.

Rozpis utkání TJ Sokol Žďár n/O
Okresní přebor RK - jaro 2018
Hosté

výkop

sraz

Žďár nad Orlicí

Kostelecká Lhota "A"

15:00

14:15

So

Lukavice

Žďár nad Orlicí

16:00

15:15

7.4.2018

So

Žďár nad Orlicí

Javornice "A"

16:30

15:45

14.4.2018

So

Ohnišov

Žďár nad Orlicí

17:00

16:15

21.4.2018

So

Žďár nad Orlicí

Borohrádek

17:00

16:15

29.4.2018

Ne

Černíkovice

Žďár nad Orlicí

17:00

16:15

6.5.2018

Ne

Žďár nad Orlicí

Kostelec nad Orlicí "B"

15:30

14:45

12.5.2018

So

Křivice

Žďár nad Orlicí

17:00

16:15

19.5.2018

So

Žďár nad Orlicí

Rokytnice v O.h.

17:00

16:15

26.5.2018

So

Zdelov

Žďár nad Orlicí

17:00

16:15

2.6.2018

So

Žďár nad Orlicí

Přepychy

17:00

16:15

10.6.2018

Ne

Petrovice n.O.

Žďár nad Orlicí

17:00

16:15

Datum

den

24.3.2018

So

31.3.2018

Domácí

Petr Nedomanský, za TJ Sokol Žďár n.O.
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Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů ve Žďáru nad Orlicí

Během měsíce ledna se konala Výroční valná hromada našeho sboru.
Sešli jsme se v hasičárně a po oficiální části, kde jsme probrali potřebné
náležitosti, poseděli se členy sboru, přispívajícími a jejich doprovody. Myslím si,
že to byla velmi vydařená akce. Také se zástupci našeho sboru účastnili
Výročních valných hromad okolních sborů.
V pátek 23.02.2018 se uskutečnil tradiční „Hasičský ples“. Opět nám
hrála skupina RAJ music, která se velmi líbila. Děkujeme všem sponzorům,
hasičům, přispívajícím a občanům ze Žďáru nad Orlicí, kteří nám přispěli
cenami do tomboly. Také děkuji všem hasičům, kteří se podíleli na přípravě a
realizaci plesu.
Dne 24.02.2018 se
konal

Dětský

karneval.

Tentokrát na téma cesta
do pravěku. Do místní
hospody dorazil pračlověk
se

svojí

manželek
ulovení

skupinkou
a

dětí

mamuta

a

po

začala

karnevalová diskotéka a

soutěže. Velice děkuji paní
Simoně

Němcové

za

pomoc se soutěžemi a za
originální
k tématu.

dekorace
Dále

bych

chtěla poděkovat Markétě
Syrové, Martině Benešové,
Lucii Zahálkové a Haně
Benešové
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s pořádáním
moc

karnevalu.

děkuji

paní

Také
Haně

Zoubkové, která upekla dětem
výborné

perníčky

ve

dinosaurů a také je

tvaru
krásně

nazdobila. Velké díky patří i
našim

sponzorům,

které

přispěli

na

nejen

karneval

finančně ale i různými dárečky.
SDH Žďár nad Orlicí, Obec Žďár
nad

Orlicí,

Českomoravský

štěrk Světlá, Nika Chrudim, Papírnictví Klára a Jiří Uhnavý Týniště nad Orlicí,
pan Roman Schrom a pan Antonín Peterka. Cenu za nejlepší dospělou masku si
odnesl pan Martin Berounský za svého neandrtálce. Karneval se nám opravdu
velice vydařil.
Všem občanům přeji krásný jarní čas a doufám, že se nám konečně
oteplí.
Za SDH Kamila Berounská

VELIKONOCE
Nejdůležitější svátky pro křesťany jsou a vždycky
byly Velikonoce. Jsou oslavou zmrtvýchvstání
Krista

po

jeho

ukřižování.

Ale

oslavy

ve

velikonočním období mají mnohem starší tradici
než je církevní svátek. Souvisí s příchodem jara,
slunce a tepla. Toto období znamenalo pro naše
předky v dávných dobách konec zimy a začátek
nového léta. Naděje na dobrý úrodný rok se
snažili podpořit různými obřady spojenými s pověrami. Některé z těchto pohanských
zvyků přežily staletí a mísily se s rituály křesťanskými. Církvi se starodávné zvyky
nelíbily, ale nedokázala je zcela potlačit. Raději mnohé z nich přijala za své a přenesla
Zpravodaj obce Žďár nad Orlicí

stránka 10

je do kostelů. Svěcení kočiček je jeden z těch přenesených zvyků z dob dávno
minulých. Lidé si na Květnou neděli (letos připadne na 25. 3.) nosili mladé větvičky
kočiček k pokropení svěcenou vodou. Pak tyto kočičky dali doma do vázy nebo na
půdu za trám. Měly přinést celému domu a jeho obyvatelům zdraví a sílu. Mladá
děvčata jedla několik kočiček, aby byla celý rok zdravá a svěží. Popeleční středa má
svou přezdívku od 10. století. V ten den se uděloval věřícím popelec. Používal se k
tomu popel z těch posvěcených spálených ratolestí z loňského roku.
MASOPUST
I ve Žďáru byla velká tradice
masopustního
Průvod

průvodu.

maškar

chodil

s kapelou od domu k domu. U
každého domu zahrála kapela
písničku a hospodyňky přišly
ven s občerstvením pro tyto
koledníky. Pekly se koblihy,
boží

milosti,

chlebíčky.

dělaly

se

Občerstvení

se

připravovalo v každém domě.
Někde

byly

koblihy

plněné
povidly a mákem, jinde koblihy prázdné,
zvané

uzly

nebo

copy

obalované

v cukru. Jinde byly klobásy, jitrničky
nebo domácí uzené. Hlavní postava
Masopust měl kasičku na příspěvky a
chodil

v čele

průvodu.

Měl

vysokou

čepici s barevnými fábory. Dále byli
v průvodu

ženich

a

nevěsta,

kominíci, kteří černili tváře pro
štěstí,

bába

s nůší,

smrtka,

medvědář s medvědem, různí šašci
a také maska koně, kterého dělaly
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dvě osoby. Když průvod obešel vesnici, šlo se do hospody na zábavu. Ta trvala
většinou do rána. Všude bylo veselo. Užilo se legrace. Tuto akci pořádal Sokol a byla to
letitá tradice. Ještě v 70. letech tento průvod pamatuji. Potom se stala nepříjemná
věci, začalo se po vsi povídat, že to není správné, že Sokolové žebrají po vsi. A tak se
stalo, že to už nikdo nechtěl dělat. Ti kdo akci připravovali a měli s tím spoustu práce,
byli znechuceni a tak bylo po tradici.
OSTATKY
Nazýval se tak konec masopustního veselí. Letos byly Ostatky 20. února. Hodovalo se
ze zbylých potravin, protože přicházelo jaro a naděje na novou úrodu. Na Ostatky se
připravovaly dobroty jako na masopustní veselí. Dříve se slavilo a hodovalo hlavně na
statku, ale později za dob JZD. Na statcích se měli dobře i čeledíni a děvečky.
Na popeleční středu nastal půst. Omezování jídla při půstu nezavedla církev, půst
existoval už od pravěku. Na konci zimy a počátkem jara lidem ubývalo zásob a do nové
úrody bylo daleko, a tak se jedla taková jídla, která zasytila a zároveň nebyla náročná
na množství surovin. Byly to většinou polévky, různé kaše, sušené lesní plody a i
křížaly z jablek a hrušek, placky nebo chléb ze zbytku mouky smíchané s různými
náhražkami. Později přibyly luštěniny, brambory a rybí maso. To byl jídelníček
chudých chalupníků. Na statcích se měli lépe, ale půst dodržoval i tam.
Zpracovala Věra Václavíková, kronikářka obce

Správní budova Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (bývalé kasárna)
Tel.: 494 534 450, e-mail: moh@moh.cz
www.moh.cz
Celoroční provoz
Plachetkův památník
Expozice představuje ucelenou ornitologickou sbírku obsahující zástupce 255
ptačích druhů. Vystaveno je na 700 preparovaných exemplářů. Sbírka je
výsledkem celoživotní práce Karla Plachetky (1877-1961), rodáka z Bedřichovky
v Orlických horách, spoluzakladatele a činovníka Československé ornitologické
společnosti a mnoha dalších ornitologických spolků a organizací.

Zpravodaj obce Žďár nad Orlicí

stránka 12

Celoroční provoz
Fotohistorie města Rychnova
Nedávnou historii města v prostorách bývalých kasáren připomíná na 228
fotografií, kdy nejstarší z nich pocházejí z 19. století, nejnovější pak z konce 2.
světové války. Snímky v expozici zaznamenávají kromě běžného života lidí, i
důležité historické události jako oslavy osvobození v roce 1945.
14. 4. 2018 od 10 hodin
Lichenologická exkurze do PR Bošínská obora
Exkurze se koná ve spolupráci s východočeskou pobočkou České botanické
společnosti V sobotu 14. 4. 2018, sraz v10 hodin na zastávce autobusu v
Bošíně (50◦2’1.517" N, 16◦12’13.219" E). Exkurze do lesních porostů lužního
lesa přirozeného charakteru s monumentálními věkovitými stromy. Projdou se
také luční porosty bývalé obory a bažantnice s význačnými solitéry, s parkovou
úpravou a s rybníkem Postolov.
27. 4. 2018 od 15 hodin
Jarní botanická vycházka do okolí Týniště nad Orlicí
Tradiční jarní vycházka botanika Jana Doležala do okolí Týniště nad Orlicí za
místní zajímavou květenou. Sraz účastníků u Městské knihovny v Týništi nad
Orlicí v 15 hodin. Přesná trasa bude dle počasí upřesněna.
28. 4. 2018 od 9:30
Lichenologická exkurze do PR Stráž – Skalky (CHKO Jeseníky)
Exkurze ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Šumperku. V sobotu 28. 4.
2018, sraz o půl desáté na železniční stanici v Ostružné (500◦11’0.785" N,
170◦3’2.733" E). Exkurze do území v nadmořské výšce 730 - 800 m za
teplomilnou květenou. Část Skalka představuje převážně odlesněný hřbítek s
výchozy vápencových skal s několika malými lomy. Smilkovou pastvinu Stráž
doplňují na příkrém svahu modřínové solitéry.
5. 5. 2015 od 10:00
Exkurze za jarními terofyty do okolí Žďáru nad Orlicí
Exkurze Východočeské pobočky České botanické společnosti. V okolí Žďáru nad
Orlicí se vyskytuje spoustu zajímavých jarních jednoletek, se kterými se
můžeme setkat jak přímo v intravilánu obce, tak v okolí železniční stanice nebo
na přilehlých písčitých polích. Sraz účastníků na návsi ve Žďáru nad Orlicí v 10
hodin, vedoucí exkurze botanik Mgr. Jan Doležal.
15. 6. 2018 od 15:00
Letní botanická vycházka do okolí Týniště nad Orlicí
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Další ze série výprav botanika Jana Doležala za poznáváním rostlin v okolí
Týniště nad Orlicí. Sraz účastníků u Městské knihovny v Týništi nad Orlicí v 15
hodin. Přesná trasa bude dle počasí upřesněna.
Orlická galerie a výstavní sály muzea
2. patro Kolowratského zámku
Kolowratská 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 534 015, e-mail: moh@moh.cz, galerie@moh.cz
www.moh.cz
27. 4. 2018 od 17 hodin
Vernisáž jarního cyklu výstav a slavnostní zahájení výstavní sezóny
Slavnostní uvedení jarního cyklu výstav s kulturním programem.
28. 4. – 28. 10. 2018
Stálá expozice galerie na téma „Malíři Orlických hor a Podorlicka“
Stálá expozice galerie je pozoruhodnou kolekcí maleb Jana Trampoty, Antonína
Slavíčka, Antonína Hudečka, Vincence Beneše, Slavíčkova syna Jana nebo
Bedřicha Piskače. V expozici malířů 2. poloviny 20. století naleznete obrazy
Aleše Lamra, Jiřího Kaloče nebo Vladimíra Hanuše.
28. 4. – 28. 10. 2018
Sochařská expozice na téma „Ladislav Beneš – restaurované sochy“ a
„Výběr ze sochařského díla Karla Hladíka“
Výstava restaurátorských prací studentů magisterského a bakalářského studia
Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli a ukázky z díla předního
sochaře a profesora AVU, jehož odkaz je uložen ve sbírkách Orlické galerie.
28. 4. – 15. 6. 2018
Výstava na téma „Slatinský rok Miloslava Holého“
V cyklu Slatinský rok namalovaném v letech 1958 - 1961 na obrazech dvanácti
měsíců sledoval malíř v lyrickém okouzlení stálou a přesto proměnnou krajinu stromořadí, chalupy i mostek přes Zdobnici.
28. 4. – 2. 9. 2018
Výstava na téma „Kvetoucí louky Karla Langera (1878-1947)
Kolekce prací Mařákova žáka a předního českého krajináře, rodáka z Jaroměře,
který se zapsal do povědomí diváků svými obrazy kvetoucích luk a lesních
zátiší. Výstava je sestavena z českých veřejných sbírek i majetku soukromých
sběratelů.
28. 4. – 2. 9. 2018
Výstava na téma „Grafické práce a fotografie Věry Jičínské z 20. a 30. let“
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Ve spolupráci s Nadací Věry Jičínské vznikl projekt výstavy nově objevených
graﬁckých listů a fotograﬁí malířky Věry Jičínské z jejího pařížského období.
28. 4. – 31. 10. 2018
Výstava na téma „Mezi lvem a orlicí: odraz vzniku republiky v roce 1918
na Rychnovsku“
27. říjen roku 1918 byl pro mnohé ve vnímání každodenního života obyčejným
a přesto nevšedním dnem. Dnem, který zásadně změnil náš svět. Dnem
přelomu mezi Rakousko-Uherskou monarchií a mladou Československou
republikou. Unikátní výstava ve spolupráci se Státním okresním archivem
Rychnov nad Kněžnou, přiblíží prostřednictvím archiválií a muzejních sbírek
průběh vnímání tohoto dne na Rychnovsku.
9. 6. 2018
Muzejní noc
Jako každý rok, se i letos Orlická galerie účastní Muzejní noci. Na návštěvníky
čeká prohlídka galerie a doprovodný kulturní program.
22. 6. – 16. 9. 2018
Výstava na téma „Plakáty Divadla Husa na provázku ze 70. let minulého
století
Výtvarníci spolupracující s brněnskou scénou divadla Husa na provázku použili
pro propagační materiály divadla na svou dobu technicky originální a výtvarně
neobvyklé postupy, včetně slavného „prostříleného“ plakátu pro představení
Nikola Šuhaj loupežník. Vernisáž výstavy 22. 6. 2018 od 17 hodin v rámci
zahájení Poláčkova léta s kulturním programem.
Sýpka – Muzeum Orlických hor
Horská 174, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
Tel.: 491 616 941, e-mail: sypka@moh.cz
www.sypka-moh.cz
31. 3. 2018
Tvořivá dílna na téma „Velikonoce na Sýpce“
Oblíbený jarní program vychází z velikonočních lidových tradic. Těšit se tak
můžete na pletení pomlázek, malování kraslic různými technikami, výrobu
velikonoční dekorace, drátování a tvorbu kuřátek z ovčí vlny.
14. 4. 2018
Přednáška na téma „Den památek“
Mezinárodní den památek, vyhlašovaný organizací UNESCO, je každoročně
připomínán v kulturních zemích celého světa. U této příležitosti každoročně
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Město Rokytnice a Sýpka – Muzeum Orlických hor představuje známé i
neznámé památky Rokytnicka.
26. 5. 2018
Muzejní noc
Mezinárodní den památek, vyhlašovaný organizací UNESCO je každoročně
připomínán v kulturních zemích celého světa. U této příležitosti každoročně
Město Rokytnice a Sýpka – Muzeum Orlických hor představu je známé i
neznámé památky Rokytnicka.
14. 7. 2018
Přednáška na téma „Na kole přes Rumunsko do Bosny“
Martin Adámek je cestovatel, který během svých expedic na kole, lehokole a
koloběžce navštívil mnoho evropských zemí a najel tisíce kilometrů.
Muzeum krajky Vamberk
Vilímkova 88, 517 54 Vamberk
Tel.: 494 541 518, e-mail: mkv@moh.cz
www.moh.cz
16. 2. – 27. 4. 2018
Výstava na téma „130 let masného průmyslu ve Vamberku“
Nejen šikovné ruce krajkářek proslavily Vamberk. Párky a šunky z tohoto města
byly po celá desetiletí vyhlášené po Čechách, ale i daleko za hranicemi. A to
především díky Jindřichovi Kubiasovi, který dokázal vybudovat jednu
z nejúspěšnějších českých uzenářských továren.
18. 5. - 30. 9. 2018
Výstava na téma „Milča Eremiášová“
Výstava při příležitosti 80. životního jubilea významné české krajkářky. Milča
Eremiášová působila jako pedagog při Školském ústavu umělecké výroby v
Praze. Získala uznání na mnoha výstavách doma i ve světě.
25. 5. 2018
IV. Muzejní noc tentokrát „na moravskú notu“
Tematická muzejní noc o lidovém folkloru jižní Moravy - Slovácka, hudbě, tanci,
oděvu a víně. Vystoupí cimbálová muzika, která předvede to nejlepší z horňácké
lidové písně a dále ženský sbor Koňadry z Vracova, který zazpívá lidové balady
nejen ze Slovácka. Předvádět se bude mimo jiné tanec verbuňk, zapsaný na
seznamu nehmotného kulturního dědictví Unesco.
15. 6. 2018
Divadelní vystoupení Kar
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Ve spolupráci se STU-ART o. s vystoupí hudební divadlo Fekete Seretlek se
svým počinem na motivy Anny Kareniny. „Během smuteční večeře, během
cinkání skleniček a klidného doprovodu smuteční kapely, se místo klidného
rozloučení začnou odehrávat střípky ze života minulé osoby.“ Na tohle se
zkrátka musíte podívat sami.
22. 6. 2018
Muzejní zahrada
Vystoupení kapely Bizzare band. Občerstvení zajistí Lary Fáry.
29. 6. – 1. 7. 2018
X. Krajkářské slavnosti
Každoroční krajkářské slavnosti se Vamberku nevyhnou ani letos. Pořádá
město Vamberk za spolupráce Muzea krajky ve Vamberku. V rámci akce 29. 6.
2018 proběhne slavnostní vernisáž výstavy „Milča Eremiášová“ a módní
přehlídka na muzejní zahradě.
Synagoga – Památník Karla Poláčka
Palackého 602, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 534 450, e-mail: moh@moh.cz
www.moh.cz
Červen 2018
Cyklus přednášek „Vědecké čtvrtky v Synagoze“
Synagogy jsou známé především jako židovské svatostánky. Mnohem méně je
však známo, že sloužily také k výuce. Rychnovská synagoga se v červnu vrátí k
těmto kořenům a každý čtvrtek v bude hostit přednášku jedné vědecké
kapacity.
Dům č. p. 55, Opočno
Kodymova 55, 517 73 Opočno
Tel.: 494 534 015, e-mail: moh@moh.cz
www.moh.cz
Od června 2018
Expozice na téma „Opočno v proudu času (1068 – 2018)“
Město Opočno patřilo v minulosti k nejvýznamnějším sídlům v Čechách, což
potvrzuje i záznam v Kosmově kronice. V roce 2018 uplyne 950 let od této staré
písemné zmínky a Opočno tak oslaví významné kulaté jubileum. U této
příležitosti bude v prostorách nejstaršího městského domu v Opočně otevřena
expozice věnovaná historii města.
Změny akcí vyhrazeny. Aktualizace a bližší informace na WWW.MOH.CZ
a na facebooku muzea a jeho poboček.
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V dnešní době se čím dál tím více objevuje pojem Virtuální realita.
Tímto článkem bychom vám rádi představili, co to vlastně je a proč má člověk
po nasazení brýlí pocit, že běhá po mořském dně, i když je doma v obýváku.
Abyste si mohli užít virtuální realitu, potřebujete tři základní věci.
Počítač, virtuální brýle (jsou to speciální brýle navržené tak, aby člověk neviděl
nic jiného, než malé monitory umístěné před očima) a konzole neboli ovladače.
Virtuální realita je hlavně o obrazovém vjemu a hlavním rozdílem mezi
displejem a virtuální realitou je velikost sledovaných objektů. Zatímco na
klasickém monitoru jsou postavy o dost menší než hráč, při nasazení brýlí jsou
objekty v reálných velikostech. Brýle využívají dvou LCD displejů, jeden pro
každé oko.
Po nasazení virtuální brýlích má tak člověk pocit, že je v jiném světě,
nevidí nic z reálného světa, vidí pouze virtuální svět vytvořený pomocí počítače.
Na brýlích jsou sensory, které snímají každou změnu polohu hlavy a následně
zobrazují do "brýlí", což zážitek ještě umocní, jelikož je možné se ve virtuálním
světě rozhlížet kolem sebe
do všech směrů.
Představte si, že jste
například na Marsu, jste
na

na

mořském

dně,

sledujete filmy, ve kterých
se

můžete

všech

podívat

směrů,

do

nebo

se

díváte do očí dinosaura.
K virtuálním brýlím
existují i ovladače, které
jsou

bezdrátové.

Díky

tomu si pak ve hře připadáte, jako byste ovládali vlastní ruce, budete například
ve střelbě ovládat opravdovou spoušť, či se dotýkat předmětů.
Virtuální realita Vysoké Mýto | www.VRclub.cz | Mob: 703 126 493
|email: info@vrclub.cz
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Prvními vítanými občánky roku 2018 byli dne 3. 2. 2018:
Filip Säckl, Marie Horváthová (z důvodu nemoci nepřítomna) a Kryštof Hon
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Vítáme nové občánky
Marie Horváthová

nar. 24. 10. 2017

Karolína Vanišová

nar. 5. 2. 2018
Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea – leden – březen 2018
85 let

Josef Falta

82 let

Marie Fibikarová

83 let

Jaroslava Faltová

70 let

Jan Karásek

75 let

Milan Václavík

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do
dalších let přejeme pevné zdraví, hodně štěstí,
lásky a rodinné pohody.

Rozloučení
Zdeněk Konárek

r. 1958

Věroslav Verner

r. 1956
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