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„Žďár nad Orlicí v pohybu“ – nové workoutové cvičiště
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Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 11. září 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. přednesená rozpočtové opatření 7/2018 v plném rozsahu a pověřuje účetní obce jejich
provedením v účetním období září 2018.
2. přednesené zprávy kontrolního a finančního výboru.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Jak nám slunce začne svítit, tělocvik nás začne bavit“
mezi objednatelem Obcí Žďár nad Orlicí a zhotovitelem fi. PHILIPP SPORTOVNÍ
TRÁVNÍKY a.s. a pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku.
4. čerpání fondu investic pro rok 2018 následujícím způsobem:
oprava nevyhovujících venkovních laviček (4ks)
oprava a výmalba zdí v kuchyni a MŠ (vlhkost zdi u vstupu)
penetrace venkovních herních prvků ze dřeva.
5. navýšení odměny pedagogům za dohlídávání dětí ze základní a mateřské školy.
6. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Žďár nad Orlicí mezi
poskytovatelem Obcí Žďár nad Orlicí a příjemcem Tělovýchovnou jednotou Sokol Žďár
nad Orlicí, jejímž předmětem je pořízení světelné tabule – časomíry na fotbalové hřiště
ve Žďáru nad Orlicí a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. přednesená rozpočtová opatření 5/18, 6/18 v plném rozsahu provedená dne 12.6.2018 a
1.7.2018.
Zastupitelstvo obce zamítá:
1. žádost o finanční podporu neziskové zájmové organizace Lesokruh.

Zpracovala: M. Benešová

Vážení spoluobčané,
jelikož se blíží říjnové volby do zastupitelstev obcí, bude i můj příspěvek
věnován tomuto tématu. Ráda bych stručně zrekapitulovala minulé volební
období a zároveň Vás informovala o plánech do budoucna.
Vzhledem k faktu, že mandát již nebudou obhajovat dva dlouholetí
zastupitelé obce - Jitka Peciválová a Vilém Lancman, dovolte, abych jim touto
formou poděkovala za práci pro naši obec. Já osobně si vážím jejich
nestrannosti a smyslu pro férové jednání a mnohokrát jim děkuji za podporu a
zkušenosti, které byly nejen pro mě v rozhodovacím procesu velmi cenné.
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V krátkosti tedy připomenu nejzásadnější akce, které se podařilo v minulých
čtyřech letech působení současného zastupitelstva uskutečnit:
Rok 2015:
 zhotovení tepelné izolace stropu v budově místní ZŠ a MŠ
 renovace zvoničky na návsi
 obnova veřejného prostranství před budovou místní ZŠ a MŠ –
včetně doplnění veřejného osvětlení v místě
Rok 2016:
 vybudování závlahového systému na fotbalovém hřišti ve Žďáru nad
Orlicí
 schválení grafické podoby obecních symbolů – znaku a vlajky
 regenerace zahrady MŠ a ZŠ ve Žďáru nad Orlicí včetně celkové
rekonstrukce ploch ze zámkové dlažby
 oprava místních komunikací asfaltovou vrstvou
 vybudování obrub a provizorního povrchu – příprava pro chodník ze
zámkové dlažby podél komunikace II/305 ve směru na Borohrádek
Rok 2017
 celková rekonstrukce budovy obecního úřadu
 oslavy žehnání obecních symbolů a 675 let první písemné zmínky o
naší obci
 oprava povrchu komunikace do osady Chotiv
Rok 2018
 rozšíření obecního rozhlasu
 instalace workout sestavy s venkovní posilovnou
 vybudování

umělého

povrchu

–

víceúčelového

sportoviště

(v

současné době realizováno)
V tomto období se podařilo také získat finanční prostředky:
 2015 – dotační fond Královéhradeckého kraje – projekt: Obnova
veřejného prostranství před budovou místní ZŠ a MŠ – dotace:
81 332,- Kč
 2016 – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – projekt: Regenerace
zahrady MŠ a ZŠ ve Žďáru nad Orlicí – dotace: 400 000,- Kč
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 2017 – dotační fond Královéhradeckého kraje – projekt: Stavební
úpravy budovy OÚ ve Žďáru nad Orlicí – dotace: 341 803,- Kč
 2017 – dotační fond Královéhradeckého kraje – projekt: Oslava
žehnání obecních symbolů a 675 let od první písemné zmínky o obci
– dotace: 42 000,- Kč
 2018 – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – projekt: „Jak nám slunce
začne svítit, tělocvik nás začne bavit“ – vybudování víceúčelového
sportoviště – dotace: 558 495,- Kč
Zastupitelé mimo výše uvedené také osobně organizovali či podporou
místních spolků umožnili konání kulturních akcí pro děti i dospělé, i nadále
se udržuje tradice ceremonie Vítání občánků, blahopřání jubilantům nebo
pořádání „výletu pro životně zkušenější“. Hodnocení výše uvedeného je ale
samozřejmě na Vás – občanech.
V současné době již není žádným tajemstvím, že Obec Žďár nad Orlicí
bude mít v komunálních volbách pro období 2018 - 2022 pouze jednu
kandidátku, a to se sedmi kandidáty, tzn. se shodným počtem volitelných
míst do zastupitelstva naší obce. Pro voliče asi tedy nuda, ale i tak bych Vás
chtěla moc poprosit o Vaši voličskou účast. A i když se nejedná o přímou
volbu – Vaše preferenční hlasy pro jednotlivé kandidáty mohou mnoho
vypovědět o názoru voliče.
I přes skutečnost se v naší obci nebude konat předvolební boj, ráda bych
Vás seznámila s body volebního programu, které si pro příští volební období
vytyčili kandidující:
V oblasti občanské vybavenosti a rozvoje obce

 Z pozice pronajímatele prostorů v budově obecního úřadu
vytvářet příznivé prostředí pro nájemce, a tím zajišťovat
existenci Obchodu se smíšeným zbožím a pobočky České
pošty.
 Obnovovat a doplňovat obecní mobiliář, pořídit odpadové
nádoby na psí exkrementy.
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 Opravovat a technicky zhodnocovat budovy ve vlastnictví obce
(např. úprava obvodového pláště budovy Základní a mateřské
školy).
 Revitalizovat současné veřejné osvětlení LED technologií.
 Pořídit změnu územního plánu v návaznosti na aktuální
potřeby a rozvoj bydlení.
 Prověřit možnost dotace na projekt a realizaci potřebné
infrastruktury pro rozvoj individuální výstavby v zájmovém
území obce.
 Zpracovat strategický plán rozvoje – dokument vyjadřující
předpokládaný

vývoj

obce

v

dlouhodobějším

časovém

horizontu.
V oblasti dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti

 Udržovat a zlepšovat kvalitu obecních komunikací včetně
chodníků.

 Pokračovat v jednání s vlastníky pozemků podél komunikace
II. třídy č. 305 za účelem dobudování povrchu ze zámkové
dlažby druhé části chodníku směrem na Borohrádek.
 Na základě pasportizace provést úpravu a aktualizovat dle
současných potřeb dopravní značení v obci.

 Aktivním jednáním zabránit snižování počtu vlakových a
autobusových

spojů,

na

základě

komunikace

s občany

vyjednávat o smysluplnější návaznosti spojů veřejné dopravy.
V oblasti životního prostředí

 Nadále zajišťovat dobré podmínky pro třídění odpadu, šířit
osvětu vedoucí ke zvýšení separace odpadu, tím snižovat podíl
těchto komodit na odpadu komunálním.

 Prověřit a případně zažádat o dotace v oblasti prevence sucha
(např. obecní vrty).
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 Řádně udržovat a zvelebovat veřejná prostranství – na základě
projektové dokumentace esteticky funkčně upravit obecní
náves, prostranství za obecním parčíkem, prostranství v okolí
budovy ZŠ a MŠ.

 Zajišťovat pravidelnou kontrolu stavu dřevin – údržbu a
případnou obnovu, a to vhodnou výsadbou.

 V rámci DSO Tichá Orlicí se nadále pokoušet získat finanční
prostředky z dotací na projekt „rekonstrukce a intenzifikace
čistírny odpadních vod ve Žďáru nad Orlicí“.

 Zahájit jednání s Povodí Labe, státní podnik jako správcem
toků řeky Orlice s žádostí o asanaci pobřežních porostů v KÚ
obce.

 Připravit návrh vyhlášky obce O regulaci hluku v obci a
podrobit ho veřejné diskuzi.
V oblasti školství, kultury, sportu a zájmové činnosti

 Podporovat činnost místní Základní a mateřské školy, a tím
zajišťovat předškolní a školní docházku pro první stupeň
v místě.
 Dále

zajišťovat

dosavadní

kulturní

aktivity,

případně

podporovat nové podněty a nápady, které budou posilovat
komunitní život v obci.
 Pokračovat ve vydávání Zpravodaje obce.
 Průběžně modernizovat a inovovat prostory pro volnočasové
aktivity

–

rekonstruovat

budovu

Sokolovny

za

účelem

sportovního a kulturního vyžití.
 Finančně podporovat zájmovou a spolkovou činnost v obci.
Tato „čtyřletka“ se samozřejmě může operativně doplňovat nebo měnit dle
aktuálních námětů Vás - občanů či potřeb obce. Každá invence či podnět je
srdečně vítán, a i když odpovědnost za konečné rozhodnutí samozřejmě
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náleží zvolenému zástupci, bez zájmu a účasti obyvatel na veřejném dění
postrádá samospráva na malé obci smysl.
Děkuji za Vaši případnou voličskou účast, a jak s oblibou neformálně
zdravíme – „Na Žďár….“
Martina Benešová

 ke dni 15.9.2018 má obec 515 obyvatel.
 2.11.2018 se bude konat Halloweenská oslava v tématu „AŤ ŽIJÍ
DUCHOVÉ“.
 30.11.2018 se bude konat vánoční jarmark s besídkou a rozsvěcením
vánočního stromu.

3. 9. 2018 PROBĚHLO SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
V pondělí ráno jsme slavnostně zahájili nový školní rok a přivítali společně
8 prvňáčků, kteří převzali z rukou paní starostky dárek od obce v podobě
kufříku plného potřeb pro malé školáky. Všem prvňáčkům přejeme úspěšné
vykročení do školních let a starším dětem ať se daří jako doposud.
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INDIÁNI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

První podzimní tvoření, které si děti užily.
PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme panu Peterkovi, který nám v červnu věnoval sběr papíru, výdělkem
420,- Kč budou zakoupeny školní potřeby na výuku.
POZVÁNÍ

27.9.2018 proběhne workshop s Terezou Bednářovou na téma „Vyrovnanost a
síla přírody“
- využití divokých bylin v podzimním jídelníčku
- založíme společně nové záhonky dětem, kde budou moci ještě teď vysadit něco
zeleného
- na závěr si opečeme špekáčky…
Zveme všechny rodiče i prarodiče s dětmi, kteří mají chuť s námi strávit
příjemné podzimní odpoledne.
kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ
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Vyhodnocení činnosti fotbalového klubu - úvodu sezóny 2018 - 2019
V letošní soutěži bychom chtěli navázat na úspěšnou jarní část předchozí
sezóny, tzn. pohybovat se v horní polovině tabulky. Během letní přípravy se
nám po klubu podařilo přivést nové kvalitní posily: Romana Kyrala
(Třebechovice

p.

O.),

Zdeňka

Nováka

(Častolovice),

Martina

Pavlase

(Albrechtice n. O), Jurije Malichenka (Dobruška B) a Lukáše Sajdla, který
restartoval kariéru. Odešel pouze Lukáš Hlaváč do Zdelova, Jan Chlád do
Černíkovic a Vladimír Beneš do týnišťského dorostu. Po utkání ve Zdelově se
rozhodl ukončit kariéru ze zdravotních důvodů Marek Baše, dlouhodobě
zraněn je i Luděk Cabalka.
Srpnový start do sezóny ovlivnila doba prázdnin a dovolených. Letní
přípravu jsme zahájili 19. července, kdy jsme trénovali 2x týdně přibližně s
10 - 12 hráči. Slabší účast ovlivnila doba dovolených a odpoledních směn
v zaměstnání.

V prvním

kole

okresního

poháru

jsme

nestačili

na domácí Petrovice a podlehli jsme 2:1.
Do sestavy se postupně zapracovaly nové posily a jejich přítomnost na
hřišti je znát. V 1. kole okresního přeboru jsme oplatili domácím Petrovicím
pohárovou porážku a zvítězili 2:1. V druhém kole jsme ve Zdelově nestačili
na

tým

z Kostelce,

který

byl

značně

posílen

o

hráče

z A týmu, který hraje krajský přebor (prohra 5:1). V prvním domácím utkání
jsme s Rychnovem „B“ jsme prohrávali již 2:0, přesto jsme utkání stačili ještě
zremizovat 2:2. V dalších kolech jsme získali pěkných 8 bodů z 9 možných
(výhra v Křivicích 2:1, doma s Dobruškou 3:1 a výhra v Černíkovicích na
penalty, po předchozí bezbrankové remíze). V úvodu ročníku se z přeboru
odhlásilo mužstvo z Ohnišova. Po 6 kolech jsme na pěkném 4. místě se
ztrátou 2 bodů na vedoucí celek.
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Tabulka OP II. třídy - Rychnov n/Kn. po neúplném 6. kole
pč

Klub

Z

V

R

P

S

B

P+ P-

1.

Rychnov n.K. "B"

6

5

0

1

13:10

14

1

0

2.

Vamberk "A"

6

4

0

2

21:10

12

1

1

3.

Kostelecká Lhota

6

4

0

2

19:15

12

0

0

4.

Žďár n.O.

6

4

0

2

10:10

12

1

1

5.

Borohrádek

6

4

0

2

20:14

11

1

0

6.

Lukavice

5

3

0

2

15:09

9

0

0

7.

ZDELOV

5

3

0

2

12:09

9

0

0

8.

Černíkovice

5

2

0

3

14:11

8

0

2

9.

Kostelec n.O. "B"

6

3

0

3

14:17

8

1

0

10. Křivice

5

2

0

3

8:08

5

1

0

11. Deštné v O.h.

5

1

0

4

8:15

4

0

1

12. Dobruška "B"

5

1

0

4

6:17

3

0

0

13. Petrovice n.O.

6

0

0

6

6:21

1

0

1

V průběhu září jsme naše hřiště postupně vylepšili: obrousili a natřeli
brány, zbavili hřiště vyčnívajících kořenů z přilehlých borovic. Během
podzimní sezóny bychom rádi instalovali, za podpory obecního úřadu,
digitální časomíru s ukazatelem skóre.
Petr Nedomanský, za TJ Sokol Žďár n.O.
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Letošní léto očima profesionálních hasičů

Je jasné, že bylo nejnáročnější za poslední roky. A to nejenom kvůli
velkému navýšení počtu požárů, převážně v přírodním prostředí, ale také
kvůli době po jakou horké a suché počasí v Česku panovalo. Nárůst požárů tak
byl patrný již od začátku července a trval prakticky nepřetržitě až do
posledního srpnového týdne. Vysoké teploty navíc komplikovaly práci
samotným hasičům, pro které byla práce v obrovském vedru velmi fyzicky
náročná. Desítky hasičů se přehřály, někteří skončili v péči lékařů. Při
zásazích u požárů bylo nutné častěji hasiče střídat, dávat pozor, aby u nich
nedocházelo

k dehydrataci.

Kvůli

suchu

bylo

nutno

v některých

krajích dopravovat vodu ze vzdálenějších míst a při lesních požárech se
obecně

musela

voda

dopravovat

pomocí

čerpadel

a

hadic

na

větší

vzdálenost. Často pomáhaly s hašením vrtulníky. Letos v létě (od 1. 7. – 31.
8. 2018) vyjeli hasiči celkem ke 27 648 událostem, což znamená, že vyjížděli
průměrně 446krát

denně.

Dlouhodobý

denní

průměr

přitom

činí

305

výjezdů. Hasiči tedy museli denně vyjet k 141 případům navíc oproti
dlouhodobému průměru. Horské a suché léto navýšilo především počet
požárů. Těch bylo v průběhu července a srpna 5 562. Tyto požáry si vyžádaly
12 lidských životů a 240 osob se při nich zranilo. Mezi požáry dominovaly ty
v přírodním

prostředí,

takových

byla

zhruba

polovina

z celkového

počtu, celkem 2 715. Nejčastěji hořely pole, louky a lesy. Kromě požárů
zaznamenaly nárůst také technické zásahy. Těch bylo během letních
prázdnin 14 920, tedy 278 denně (dlouhodobý denní průměr je 162). Mezi nimi
vedou výjezdy k popadaným stromům a větvím po letních bouřkách, záchrana
osob z výšek, hloubek nebo vodní hladiny, častá je i záchrana zvířat. Mezi
požáry letošního léta jednoznačně vedly požáry v přírodním prostředí. Tedy
ty, které byly zapříčiněny dlouhodobým suchem a vysokými teplotami. Hasiči se
také potýkali s mnoha velkými požáry. Celkem u 12 z nich byl vyhlášen 3.
stupeň poplachu, což znamená, že se na jejich likvidaci podílelo více než 10
jednotek hasičů a u třech dokonce zvláštní stupeň poplachu, I tyto požáry
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byly v přírodním prostředí, nejčastěji se jednalo o požáry polí, lesního porostu
nebo strniště. V jednom případě hořela skládka a v jednom zámek.
V neustálé pohotovosti byly také dva vrtulníky Letecké služby Policie ČR a jeden
Armády ČR, které pomáhaly s hašením převážně v nepřístupném lesním
terénu. Letecká technika byla použita k hašení 24 požárů. Konkrétně
vrtulníky zasahovaly u 22 požárů, v pěti případech bylo nasazeno k hašení
letadlo – z toho 3x společně s vrtulníkem.
Dnem s nejvíce požáry se stal 31. červenec, kdy hasiči vyjížděli k 143
požárům. Pokud porovnáme toto číslo s nejbohatším dnem na požáry v létě
2015, pak to bylo 14. srpna 2015, kdy počet požárů vyšplhal až k číslu 201.
V létě 2015 ale období nejhorších požárů bylo pouze mezi 31. červencem a 15.
srpnem, zatímco letos hasiči vyjížděli k více než stovce požárů už 4. července.
Počty požárů v červenci a v srpnu v letech 2008-2018
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
4263 3371 3338 2817 3263 3994 3043 5738 2846 3087 5562
Zdroj Hasičský záchranný sbor České republiky

Za SDH Kamila Berounská

V minulém vydání zpravodaje jste si mohli přečíst příspěvek pana
Stanislava Zahálky na téma veřejný pořádek a občanské soužití v naší obci.
K rukám zastupitelstva obce byla doručena reakce pana Karla Kaleckého.
Jelikož jsme se s panem Kaleckým shodli, že by na toto téma bylo dobré otevřít
diskusi – se souhlasem autora jeho názor níže zveřejňuji:
Vážené zastupitelstvo obce Žďár nad Orlicí,
rád bych se vyjádřil k úvaze pana Stanislava Zahálky z minulého
zpravodaje.
Nebylo by špatné na ta témata vyvolat diskusi. Týkají se nás všech, a čím
víc lidí se k nim vyjádří, tím lépe. Mně sice nijak hudba nevadí, mám ji rád, a
když se někdo hlučně baví, pro mě je to ještě v mezích, protože to není pod mým
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okny. Petardy, světlice, celý ohňostroj, ve mně vzbuzují spíš úsměv nad
dětinskostí jeho autorů. Takže pro mě se zas tak moc neděje…
Jenže ono se děje. Sice někomu jinému, ale někomu, na jehož straně je právo. A
já mu to právo nemohu popírat.
Musím proto být, a jsem ze svého přesvědčení, na straně práva.
Nakládání s odpady
Je nepochopitelná sobeckost a bezohlednost, že někomu nedojde, přestože
je na kontejnerech upozornění, které dokáže gramotný člověk přečíst, že
kartonové krabice a plastové láhve se musí sešlápnout, aby zbylo místo pro
ostatní. Zvlášť, když přibývá novostaveb a nikoliv míst pro odpady.
Každý by měl vědět, že kde končí rozum, začíná hloupost. A že přesně tak
na něho ostatní pohlíží.
Karel Kalecký
Jak se správně říká, co člověk – to názor. A já Váš názor ráda uslyším i
třeba prostřednictvím příspěvku do zpravodaje. Byla bych ráda, aby náš
čtvrtletník byl živým dokumentem – ne jen konstatováním z pohledu mého,
potažmo obecního. K tomuto tématu v blízké době chystáme i dotazníkové
šetření, a proto znovu zdůrazňuji – je potřeba být aktivním a i za cenu, že můj
pohled na věc bude menšinový. Máme možnost svobodného vyjadřování, tak ji
využijme a nevymlouvejme se, že veřejný projev je zbytečný. Lhostejnost je totiž
ta nejkratší cesta ke ztrátě demokracie.
Martina Benešová

ŘÍJEN – PROSINEC 2018
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
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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.
Celoroční provoz
Fotohistorie města Rychnova and Kněžnou
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.

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
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. – 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
Zpravodaj obce Žďár nad Orlicí
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Rychnov nad Kněžnou, přiblíží prostřednictvím archiválií a muzejních sbírek
průběh vnímání tohoto dne na Rychnovsku.
15. 9. – 28. 10. 2018
Výstava na téma „Orlický salón ´18“
Letošní Orlický salón představí tento podzim hned několik zajímavých umělců
z našeho regionu.
15. 9. – 28. 10. 2018
Výstava na téma „Potštejn a okolí v kresbách Alžběty Dobřenské“
Kolekce autentických kresebných záznamů hraběnky Alžběty HarbuvalChamaré, provdané Dobřenské, v nichž kreslířka zachytila dnes již zmizelou
podobu Potštejna ve 2. polovině 19. století. Výstava z výtvarných sbírek Muzea
a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.
20. října 2018 od 10 hodin
Víkendová dílna na vybrané téma „Výroba broží z látek, sametu, korálků a
krajek“
Během předposlední říjnové soboty si vyrobíme krásné brože různých tvarů a
z materiálu, které by vás pro jejich tvorbu třeba ani nenapadly. Dílna je vhodná
pro děti od 12 let a dospělé.
28. 10. 2018 v 17 hodin
Rozloučení s výstavní sezónou 2018 – Módní přehlídka
Jako rozloučení s letošní sezónou si Orlická galerie připravila módní přehlídku
uměleckého šperku Sylvie Majerové a oděvní kolekce ateliéru Smiling Sun.
15. 12. 2018
Tradiční vánoční jarmark
I tento rok na vás čeká ve svátečním čase již tradiční jarmark, a to v prvním
patře Kolowratského zámku.

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
26. srpen – 30. listopadu 2018
Výstava na téma „Bratrská pomoc – Odraz invaze sovětských vojsk ve
východních Čechách“
Letos uplyne 50 let od nechvalně proslulého 21. srpna 1968, kdy do
Československa vtrhla vojska varšavské smlouvy. Tyto události výrazně
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ovlivnily život i ve východních Čechách a byly zachyceny mnoha dobovými
dokumenty.
15. září – 31. prosince 2018
Výstava na téma „Tajemství barev“
Unikátní interaktivní výstava Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad
Kněžnou dovolí návštěvníkům nahlédnout do myslí a představ našich předků.
Poznáte a také si sami vyzkoušíte, jak naši předkové napříč věky - od pravěku
po současnost - vyráběli a používali barvy!
27. 10. 2018
Dílna na téma „Dušičky v Sýpce“
Dušičky, stejně jako populární Halloween, jsou prastarými svátky s kořeny
pravěkém keltském svátku samhain. Původní zvyk zapalovat ohně se
transformoval v rozžíhání světel v dlabaných lucernách – v našich zemích
obvykle z řepy. Takovou lucernu si můžete vyrobit i v Sýpce.
1. 12. 2018
Dílna na téma „Vítání adventu v Sýpce“
Sobota předcházející první adventní neděli je v Sýpce již tradičně ve znamení
výroby adventních věnců.

Muzeum krajky Vamberk
Vilímkova 88, 517 54 Vamberk
Tel.: 494 541 518, e-mail: mkv@moh.cz
www.moh.cz
Říjen 2018
Výstava na téma „Středověký Vamberk“
Archeoložka Martina Beková prezentuje výsledky záchranného archeologického
výzkumu na místě rodinného domu ve Vamberku. V průběhu vernisáže
proběhne výpal středověké keramiky Bohumírem Dragounem.

Dům č. p. 55, Opočno
Kodymova 55, 517 73 Opočno
Tel.: 494 534 015, e-mail: moh@moh.cz
www.moh.cz
Od července 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
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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.

ZOO DVŮR KRÁLOVÉ A PŘEHRADA LES KRÁLOVSTVÍ
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Vítáme nové občánky
Nela Prouzová

nar. 24. 6. 2018

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea – červenec – září 2018
82 let

Marie Říhová

70 let

Růžena Švancarová

83 let

Hana Petrláková

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

Vzpomínáme

V únoru tohoto roku uplynulo 15 let od úmrtí a 11. září 2018 by se dožil
110 let pan Jaroslav Sekyra, zedník ze Žďáru nad Orlicí.
Vzpomínají syn Josef s rodinou a vnuci Vítek a Tomáš.

Rozloučení
Olga Šumpíková

r. 1926
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