Deštné v Orlických horách
Kraj: Královéhradecký

Okres: Rychnov nad Kněžnou

Správní obvod: Dobruška

GPS souřadnice: 50.304647N, 16.350647E

Nadmořská výška: 649 m n. m.

První pís. zmínka: 1362 (660 let)

Počet obyvatel: 547

PSČ: 517 91

Adresa URL: www.obec-destne.cz

Současnost obce Deštné v Orlických horách
V obci se nachází mateřská a základní škola, knihovna, obecní úřad a pošta. Pravidelně tu vychází
zpravodaj Deštník. Ten informuje o společenských a kulturních akcích, které se ve vsi konají, například
v místním muzeu.
Muzeum najdeme uprostřed Deštné v Orlických horách, v těsné blízkosti kostela sv. Maří
Magdalény. Patří mezi nejmladší ve Východočeském kraji. Slavnostně bylo otevřeno v prosinci
1990. Je výsledkem téměř dvacetileté práce Vlastivědného aktivu, který zde působil. Všechny jeho
obsahově bohaté expozice byly vybudovány svépomocí, stejně tak nápadité a citlivě řešené
výtvarné provedení.
Dýchne na Vás teplo domova, starší vzpomenou na své dětství, mladí najdou mnoho inspirací. Stovky
zápisů v návštěvní knize vyjadřují milé překvapení nad širokým obsahovým záběrem expozic,
jejich vypovídací schopností, názorností, možností bezprostředního dotyku s vystavenými exponáty,
příjemným a teplým prostředím.
Všechny muzejní exponáty pocházejí z darů místních obyvatel a občanů, žijících v Orlických
horách i těsném podhůří. Vstupní expozice přibližuje dávnou historii obce, ještě z doby Karla IV.
Malý Slavín představuje významné osobnosti, které se v místě či blízkém okolí narodily nebo zde
působily. Expozice řemesel připomíná řezbáře, výrobce dřevěných krabiček z lubů,
sítaře, hrnčíře, bednáře, uhlíře, kteří pálili dřevěné uhlí v milířích, barvíře
látek, kameníky, kamnáře, výrobce šindelů, cihel z pilin a vápna i dalších.
Galerie dřevěných plastik
V letech 1992–1996 se v Deštném v Orlických horách uskutečnily celkem čtyři ročníky
mezinárodního sochařského sympozia ve dřevě nazývaného Interlignum. Jednotlivých ročníků
se zúčastnili sochaři, jejichž díla jsou umístěna v blízkosti hotelu Panorama v Deštném
v Orlických horách a tzv. Galerii plastik v přírodě, která je volně přístupná veřejnosti.
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