NOVINY OBCE SEBRANICE

* Září 2022 * 24. ročník * číslo 9*

Z jednání ZO

Volby do ZO Sebranice

Veřejné zasedání dne 15. 8. 2022
Přítomno bylo 9 členů ZO.

Vážení občané,
ve dnech 23. a 24. 9. 2022 se budou konat
volby do Zastupitelstva obce Sebranice.
Volební místností bude zasedací místnost
Obecního úřadu Sebranice, která bude otevřena v pátek 23. 9. 2022 v době od 14:00
do 22:00 hodin a v sobotu 24. 9. 2022
v době od 8:00 do 14:00 hodin. Občané,
kteří by se nemohli ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů dostavit do volební
místnosti, ať se nahlásí na Obecním úřadě
Sebranice na tel.: 461 745 133 do 24. 9.
2022 do 9 hodin, a volební komise je navštíví
s přenosnou volební schránkou.

ZO schválilo:
- smlouvu o poskytnutí dotace z Programu
„AED“ č. OZ/22/23481 na pořízení automatizovaného externího defibrilátoru včetně
příslušenství. Smlouva je uzavřena mezi obcí
Sebranice, IČ: 00277339, 569 62 Sebranice
30 a Pardubickým krajem, IČ: 70892822,
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice.
- Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne
30. 7. 2002 příspěvkové organizace obce
Sebranice Mateřská škola Sebranice,
IČ: 75018373, se sídlem Sebranice 40, PSČ
569 62.
Zřizovací listina se mění v článku č. II, odst.
4 na znění: Kapacita MŠ: 65
- kupní smlouvu č. AKJ 10/2022. Obec Sebranice prodává pozemek p. č. 64/2 ostatní
plocha oddělený GP č. 421-107/2022 z p. p.
č. 64 v KÚ Sebranice u Litomyšle (celkem
129 m2). Smlouva je uzavřena mezi obcí
Sebranice, IČ: 00277339, 569 62 Sebranice
30 a Ladislavem a Ludmilou Klejchovými,
Sebranice. Vklad do katastru nemovitostí
zaplatí kupující.
- kupní smlouvu č. AKJ 11/2022. Obec Sebranice prodává pozemek p. č. 499/54, ostatní plocha oddělený GP č. 474-165/2022 z p.
p. č. 499/31, vše v KÚ Sebranice u Litomyšle
(celkem 183 m2). Smlouva je uzavřena mezi
obcí Sebranice, IČ: 00277339, 569 62 Sebranice 30 a Hanou Vrankovou, Slaný. Vklad
do katastru nemovitostí zaplatí kupující.
- kupní smlouvu č. AKJ 12/2022. Obec Sebranice kupuje pozemek p. č. 236/3, zahrada
oddělený GP č. 474-165/2022 z p. p. č.
236/1, vše v KÚ Sebranice u Litomyšle
(celkem 70 m2). Smlouva je uzavřena mezi
obcí Sebranice, IČ: 00277339, 569 62 Sebranice 30 a Hanou Vrankovou, Slaný. Vklad
do katastru nemovitostí zaplatí kupující.
- rozpočtové opatření č. 3/2022 v příjmech
a výdajích ve výši 2.697.067,38 Kč.
LenkaÊKaralová,Ê
starostkaÊobce

Pravidelný svoz odpadů
Září, říjen 2022
Popelnice: 16. 9., 30. 9., 14. 10.
Plasty: 3. 10.
Papír, olej, plechovky: 30. 9.

Hlasování:
Do Zastupitelstva obce Sebranice se volí
9 kandidátů.
Za platné označení kandidáta se považuje
křížek v rámečku před jeho jménem.
Za platné označení volební strany se považuje
křížek ve čtverečku před jejím názvem.
Aby byl hlasovací lístek platný, lze využít
tyto možnosti:
· označit maximálně 9 kandidátů z obou volebních stran,
· označit jednu volební stranu (to znamená,
že hlas dostanou všichni kandidáti z této
strany),
· označit jednu volební stranu a jednotlivé
kandidáty z druhé volební strany (to znamená, že nejdříve dostanou hlasy jednotliví
kandidáti a z označené volební strany tolik
kandidátů, kolik činí rozdíl do počtu 9).
Pokud označíte celou volební stranu a pak
jednotlivé kandidáty z obou volebních stran,
počítají se nejdříve hlasy jednotlivým kandidátům z neoznačené strany a poté kandidátům
z označené strany, a to dle pořadí. K označení
jednotlivých kandidátů z této strany se nepřihlíží.
V případě označení více než 9 kandidátů
nebo označení obou stran, je Váš hlasovací
lístek neplatný.
Pokud budete preferovat na kandidátce
pouze jednu osobu, získá hlas pouze tato
jedna osoba, ne celá strana.
Přejeme dobrou volbu.
Termín ustavujícího veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Sebranice bude zveřejněn 7 dní před jeho konáním na úřední desce
a na webových stránkách obce.
LenkaÊKaralová,ÊstarostkaÊobce
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Společenská kronika
VšemÊ jubilantům,Ê kteříÊ v září oslavíÊ
svéÊnarozeniny,ÊsrdečněÊblahopřejeme:
Jan Vacek
Růžena Židková
Zdenek Tmej
Josef Pospíšil
Věra Radiměřská
Božena Horáčková
Zdeněk Lorenc
„LáskaÊnemáÊnicÊspolečnéhoÊ
s tím,ÊcoÊsiÊmyslíte,Ê
žeÊdostanete,ÊaleÊpouzeÊs tím,Ê
oÊčemÊdoufáte,ÊžeÊdáte.Ê
AÊtoÊjeÊvšechno.“
KatharineÊHepburnová
V červenci se narodila
Luna Nováková.
V srpnu se narodil Hubert Tmej.
RodičůmÊgratulujeme!Ê
V srpnu vstoupili
do svazku manželského
Magdaléna Jarošová
a Pavel Stříteský,
Daniela Marešová
a Karel Drátovník.
NovomanželůmÊblahopřejeme!
V srpnu zemřeli
pan František Večeře
a paní Marie Klejchová.
„KdoÊvÊsrdcíchÊžije,Êneumírá.“
FrantišekÊHrubín

Moštování
V pátek 16. 9. 2022 bude zahájeno moštování v Sebranicích. Moštovat se bude každý
pátek od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod.
Poslední moštování proběhne dne 28. 10.
2022.
ZaÊČSZÊSebraniceÊFrantišekÊMalý

Setkání vesnic v Prysku

Posezení pod lípou

V sobotu 20. srpna 2022 proběhlo setkání krajských vítězů soutěže „Vesnice roku 2016“ v Prysku. Zúčastněné vesnice pozdravují
všechny naše občany a těší se na společné setkání příští rok v Úholičkách.
LenkaÊKaralová,ÊstarostkaÊobce

V neděli 14. 8. se prostranství pod lípou u kapličky již tradičně
úplně do posledního místečka zaplnilo lidmi, jež si přišli poslechnout
pěkné české písničky. Vyhrávala nám je Pohoranka pana Pohorského.
Kdo chtěl, mohl si i zatancovat.
A jak to tak bývá na čerstvém vzduchu, brzy všem vyhládlo
a žízeň byla k neuhašení. Ale naštěstí díky vzorné obsluze letního
občerstvení v prostorách moštárny dlouho nikdo nedostatkem netrpěl.
A tak není divu, že se nikomu domů nechtělo, sedělo se a povídalo
pod korunami krásných košatých lip ještě dlouho po doznění posledních tónů.
Děkujeme všem, kdo pro nás toto pěkné odpoledne připravili.
Za rok u kapličky pod lípami se určitě rádi sejdeme.
AnnaÊKlejchová

Foto:ÊJ.ÊSvobodováÊ2x

Farní den
V naší farnosti se letos konal farní den poslední srpnovou neděli,
28. srpna.
Společně jsme začali den mší svatou v 10 hodin, kterou společně
sloužili Otcové Ladislav Kozubík, Petr Zelinka a také naši dva milí
rodáci Martin Jílek a nedávno vysvěcený jáhen Filip Mareš. A někteří
začali den mší svatou již v 7.30, a to proto, aby mohli v klidu připravit vše ke společnému obědu a odpolednímu posezení ve velkém
stanu na prostranství mezi farní stodolou a kulturním domem.
Po dobrém a vydatném obědě se od 13 hodin ujal slova náš amatérský, ale profesionálně bezchybný moderátor Roman Fajmon. Pokládal velice zajímavé otázky našim milým hostům Filipu Marešovi,
kterého následující dva roky čeká dvouleté studium salesiánské spirituality a také příprava na kněžské svěcení v příštím roce, Martinu
Jílkovi, misionáři v Bulharsku a Petru Zelinkovi, který v Římě studuje v salesiánském archivu. Nakonec dal prostor také nám ostatním,
abychom se mohli sami ptát na to, co nás zajímalo.
Krásné povídání o lese, lesnictví, myslivcích a myslivosti si
pro nás připravila Tereza Nechvílová.
Samozřejmě nechyběla odpolední káva a k ní něco sladkého
k zakousnutí, pro děti kofola, pro někoho pivečko, pro jiného vínečko.
Společné chvíle jsme zakončili tam, kde jsme je začali, odpoledním požehnáním ve farním kostele sv. Mikuláše.
Všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě tohoto krásného společného setkání, děkuji.
AnnaÊKlejchová

NejmladšíÊúčastníkÊvýletuÊdoÊPrysku

Foto:ÊJ.ÊVlkováÊ4x

Foto:ÊT.ÊVotřel
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Rozloučení s prázdninami 27. 8. 2022

Fotbalový zápas 27. 8. 2022

Foto:ÊA.ÊKučerováÊ8x
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Zahájení školního roku 1. 9. 2022
Ve čtvrtek 1. 9. 2022 proběhlo na sále kulturního domu v Sebranicích slavnostní přivítání prvňáčků. Do 1. třídy pro školní rok 2022/2023
nastoupili tito žáci:
Matěj Boštík
Markéta Kysilková
Melánie Svobodová
Vojtěch Homolka
Martina Kysilková
Zora Šímová
Jonáš Chromý
Vojtěch Lebeda
Zuzana Štěrbová
Andrea Kadlecová
Kristián Němec
Dmytro Tatarkin
Anna Křivková
Stella Nováková
Zlata Yermash
Matyáš Kvapil
Albert Pitra
Ondřej Zindulka

VÊplnémÊsáleÊdětíÊaÊdospělýchÊbylaÊcítitÊradost;Êfoto:ÊI.ÊJílkováÊ2x
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Vítání občánků 3. 9. 2022 v budově MŠ
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KANDIDÁTNÍ LISTINA Č. 1 NEZÁVISLÍ
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom Vás seznámili s kandidáty volební listiny č. 1 „NEZÁVISLÍ“, kterými jsou:

Všechno je o lidech.

Když se chce, jde všechno,
když se nechce, nejde nic.

Č. 9 Petr Pohorský

Sám nic nezvládnu.

Č. 2 Jan Klejch

Č. 8 Jana Vomočilová

Kde je vůle, je i cesta.
Síla pomoci tkví
v tom, že může
vrátit životu smysl.

Č. 7 Jana Jílková

Č. 1 Lenka Karalová

Č. 3 Filip Tměj

Život je dar, který stojí za to žít.
Odpovědnost za místo, kde žiji.
Č. 4 Jana Svobodová

Č. 6 Lenka Patočková

Příjemné místo pro žití.
Č. 5 Jiří Patočka

Naše společné vize pro období 2022–2026:
1) Zlepšování podmínek pro vzájemný dialog základní školy, obce, rodičů a žáků – navýšit počet žáků, zájemců
o výuku na naší ZŠ.
2) Udržování dobrých tradic, sousedského soužití a společného bytí.
3) Rekonstrukce a rozšíření budovy čp. 32 (budova zdravotního střediska se zázemím pošty).
4) Nové šatny se zázemím pro TJ Sebranice u fotbalového hřiště (zázemí k turnajům okresních /krajských soutěží).
5) Oprava budovy pro SDH Sebranice „U Mikulášku“ (areál za koupalištěm) k pořádání soutěží a dalších akcí.
6) Vytvoření komunitního centra u čp. 108 a v budově nové MŠ pro mezigenerační setkávání (kreativní tvoření,
vzájemné předávání zkušeností – „naučme se vážit si svého selského rozumu a životních zkušeností“).
7) Realizace nástavby spojovacího prostoru v budově ZŠ Sebranice (mezi starou a novější budovou jako
multifunkční vnitřní prostor s venkovní terasou pro žáky i veřejnost).
8) Vybudování veřejných hřišť pro naše děti a občany na více místech v obci.
9) Vše v souladu s plněním vytvořeného Strategického plánu obce Sebranice, Strategického plánu rozvoje školy
a Plánu rozvoje sportu a vždy maximálně využít možností nabízených zdrojů – výzvy, dotace (to, co se už podařilo
vybudovat, nám nikdo nikdy neodnese).
Motto z filmu „Coach Carter“ na závěr:
„HrouÊpřiÊzdiÊsvětuÊneposloužíte.ÊNeníÊnicÊosvícenéhoÊnaÊtom,ÊkdyžÊseÊbudeteÊkrčit,ÊabyÊseÊlidéÊkolemÊcítiliÊlépe.Ê
ByliÊjsmeÊstvoření,ÊabychomÊzářili.ÊNeníÊtoÊjenÊvÊněkomÊzÊnás.ÊJeÊtoÊveÊvšech.ÊA kdyžÊdovolímeÊnašemuÊsvětluÊzazářit,Ê
nevědomkyÊtímÊdávámeÊostatnímÊmožnostÊučinitÊtotéž.ÊAÊkdyžÊseÊzbavímeÊvlastníhoÊstrachu,ÊzbavímeÊtímÊnavždyÊ
strachuÊiÊostatní.“
Pojďme tak společně vstříc naplnění našich plánů. Za Vaši projevenou důvěru zvolením členů
do Zastupitelstva obce Sebranice předem děkujeme. Záleží na Vás. Je to ve Vašich rukou.
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KANDIDÁTNÍ LISTINA Č. 2 KDU-ČSL
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Den otevřených dveří v MŠ 3. 9. 2022

Den otevřených dveří v MŠ 3. 9. 2022

V sobotu 3. 9. 2022 byla pro veřejnost otevřena mateřská školka
a hřiště, které je rozděleno na hřiště pro školku a hřiště pro veřejnost.
Hřiště pro veřejnost je na stávajícím místě a je od tohoto data volně
přístupné občanům. Děkujeme, že v prostorách udržujete pořádek.
Přejeme všem, ať nám v radosti dlouho slouží svému účelu.
LenkaÊKaralová,ÊstarostkaÊobce

Foto:ÊM.ÊČermákÊ7x

Pozvánka na keramickou dílnu
MŠ Sebranice srdečně zve na

PODZIMNÍ KERAMICKOU DÍLNU
pro všechny, kdo rádi tvoří.
Vyrobit si můžete dekorace a výrobky podle své fantazie
nebo podle předlohy.
KDY: 21. 9. od 16.15 a
5. 10. od 16.15 – glazování
KDE: MŠ Sebranice
Cena za materiál je 70,- při každé návštěvě.
Těšíme se na vás!
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Jan Amos Komenský – Via Lucis (Cesta světla)

Pozvánka na zájezd pro seniory

KAPITOLA XIII.
AŽ DOSUD BYLO POZOROVÁNO
ŠEST CEST, UKÁZANÝCH BOHEM,
JAK VŠTĚPOVAT ROZUMOVÉ SVĚTLO
DO LIDSKÝCH MYSLÍ; ZBÝVÁ TEDY SEDMÁ,
ZCELA UNIVERSÁLNÍ
Viděli jsme, že světlo se rozsvěcuje, doutná
a plane zpravidla po stupních (zás. 31, kap. VII).
Samo slunce, které má zemi přinést den, začíná
svítit tím, že vypouští paprsky z hlubin temnot,
pak předesílá záři jitřenky, potom se vznese svým
zlatým tělem nad obzor a ukazuje svou vlastní
záři. Potom čím výše se vznáší, tím více světla
a tepla vyvolává, jak jeho paprsky se stávají kolmějšími. Ale stává se, že nastane-li ráno déšť
nebo mlha, nesnadněji a pomaleji může rozrážet
clonu oblak a někdy teprve v podvečer může vyslat vítězné paprsky a těšit obyvatele země plným pohledem na sebe.
Nejinak je tomu s rozumovým světlem duší, s moudrostí, jež také za
tohoto dlouhého dne světa (totiž celý běh staletí je pro celý lidský rod
jako jeden den) nemohla ukazovat svou moc na osvěcování lidských
myslí jinak než postupně. Poněvadž totiž brzy po samém vzniku věcí
došlo k pádu a po pádu k závrati, která zakryla celé nebe lidské mysli
mlhou, lze tyto mlhy velmi obtížně prorážet a lidské mysli vrátit
k jasu.
2. Tak dosud pozorujeme šest jakýchsi stupňů, jimiž se rozumové
světlo rozvíjelo lidem v stále větší. Z určitých důvodů však soudíme,
že zbývá ještě sedmý, onen plný, nejvyšší a universální, který hledáme. Mluvíme však (což je třeba poznamenat) o řádných cestách
a stupních světla, daných k vnějšímu rozmnožování světla všem lidem, nikoli o oněch mimořádných, jimiž Bůh zázračně již kdysi
vpouštěl vnitřní světlo do myslí některých lidí, jako se stalo Šalomounovi, prorokům, apoštolům atd.
3. Prvou cestou, jak uvést rozumové světlo do lidské mysli, byla
autopsie, totiž bezprostřední a přesný pohled na jednotlivé věci, který
Bůh dával prvnímu člověku, dosud samotnému, tím, že mu přivedl
za tím účelem před oči všechny živočichy, aby zkoumal jejich povahu a uváženě jim dával jména (1. Mojž. 2, 19). Tou cestou tolik získal, že když viděl, jak všude se vyskytuje sdružování věcí do páru,
zavedené boží moudrostí, poznal, že mu chybí družka života.
4. Obvyklým způsobem boží dobroty (která naše nedostatky buď
předchází nebo, jestliže je sesílá na vyzkoušení našich tužeb
a trpělivosti, brzy doplňuje) byla mu tedy dána družka života. Když
již byli dva, počal u nich jiný způsob jak rozmnožovat poznání věcí,
odlišný od prvého, vzájemná řeč, kterou se jeden druhého ptá
a odpovídá na otázku a tak může jeden druhého cvičit k hojnějšímu
prospěchu v moudrosti. Je totiž více třeba uší než očí k sbírání všestranného poznání věcí, když také o těch, jež není možno vidět, můžeme druh druha řečí poučovat a vzájemně rozmnožovat vědění.
5. Když se lidé rozmnožili a rozprchli po marných věcech, byl nalezen jiný způsob jak je znovu povolat k užitečnému, dobrému
a svatému, totiž zvyk konat veřejná shromáždění, kde se s vkusnou
stručností mohou současně mnozí učit právě tomu nejlepšímu. Začal
tento zvyk před potopou světa, kdy lidstvo bylo velmi porušeno
a zavedl jej přesvatý patriarcha Seth (1. Mojž. 4, 26). Toho potom
napodobili jiní a sám Bůh jej potvrdil svým zákonem, takže v církvi
trvá dosud jako ustanovení samotného Boha.
6. Když pak po potopě lidem věku ubývalo, hluku zaměstnání
a prací však přibývalo, z čehož se vzmáhal na všech stranách
v lidských myslích stále větší rozpor a zmatek, bylo vynalezeno písmo, aby se pomohlo vratké paměti a potřebě potomků, jímž by
se mohli navzájem i nepřítomní učit tomu, co je nezbytné (nepřítomní
buď místem nebo časem), ba i mrtví aby mohli učit živé až na věky
(Iz. 30, 8). Jakmile toto umění vešlo ve známost také mimo Izrael,
přáli si lidé, aby zobecnělo. Usuzujeme tak na základě Joba 19, 23,
24. Je to totiž jediný prostředek jak dochovat potomstvu pamětihodné
věci. Kdyby ho nebylo, viděli bychom, že docela vymizela paměť
na všechno dávné. To je vidět na příkladu nevzdělaných národů
v novém světě, které nemají knihy a nevědí nic o původu věcí nebo
o pokroku, ani o ničem, co stojí za poznání. Jsou podobní spíše zvěři
než lidem (kromě postavy). A protože umět číst a psát zdálo se být
věcí málo obtížnou (jak vskutku samo o sobě je; ani bychom sami
nevěřili, že lze s takovou jistotou číst a psát, kdybychom se nepoučili
zkušeností, co zmůže častý cvik), aby se snáze překonaly obtíže, byly
otevřeny veřejné školy, v nichž se učí písmenům četní žáci současně
(především mládež ještě nezaneprázdněná životními pracemi).
PokračováníÊvÊpříštímÊčísleÊSebranickýchÊnovin.
Zdroj:Êvialucis.cz

POZVÁNKA na ZÁJEZD pro SENIORY 18. 9. 2022
Odjezd:
ze Sebranic od restaurace v 7.00 hod.,
další zastávka: Třemošná, Pohora.
Obec Pomezí již tradičně pořádá zájezd pro seniory a nabízí volná
místa.
Program:
Doudleby nad Orlicí – zámek
čas: 9.00–10.00 hod.
vstupné senioři: 120 Kč
- Muzeum přírody a vesnice
vstupné 80 Kč
- farmářské trhy
čas: 9.00–11.30 hod.
Vamberk
- oběd – polévka hovězí vývar s nudlemi, kuřecí plátek, bramborová
kaše (cca 200 Kč)
čas: 12.00–13.00 hod.
hotel Krajka
Muzeum krajky
čas: 13.00–14.00 hod.
vstupné: 40 Kč
Rychnov nad Kněžnou
- Muzeum hraček
vstupné: 70 Kč
- památník Karla Poláčka v židovské synagoze
Vstupné: 15 Kč
čas: 14.30 hod.–15.30 hod.
Vstupy, oběd si účastníci platí sami, doprava je pro všechny seniory
zdarma.
Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto zájezdu, hlaste se nejlépe
SMS na č. 732675360 nebo na adresu tmejovaclava@seznam.cz Vendula Tmejová.

Jak minimalizovat vystavení bezdrátovému přenosu
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Co se děje za dveřmi ZŠ?

Třídění odpadů

Tělocvik na koupališti
Poslední hodiny tělesné výchovy strávili žáci 4. a 5. třídy v areálu
koupaliště obce Sebranice. Počasí bylo fantastické, a tak jsme využili
možnost zahrát si přehazovanou na písečných kurtech pro plážový
volejbal. Pak jsme ještě rychle svlažili nohy v koupališti, občerstvili
se v bufetu a hurá zpátky do školy na oběd.
Mgr.ÊJindřichÊNovotný

Vážení občané,
děkujeme Vám, že třídíte odpady.
Z Technických služeb Hlinsko, kde se znovu odpad ručně přebírá
na třídících linkách a odpad třídí lidé, nám napsali: „V současnostiÊ
seÊ námÊ stává,Ê žeÊ přiÊ svozuÊ plastůÊ z obceÊ jeÊ v pytlíchÊ poměrněÊ dostÊ
komunálníhoÊ odpadu.Ê PřebíratÊ komunálníÊ odpadÊ neníÊ příjemnéÊ
ani v ziměÊnatožÊv létě,ÊkdyžÊodpadÊzapácháÊaÊrychleÊpodléháÊzkáze.“
Opětně Vás žádáme, abyste komunální odpad vyhazovali pouze
do nádob určených na komunální odpad. Dále Vás upozorňujeme,
že do pytlů určených na tříděný odpad se dává zvlášť papír a zvlášť
plasty. Nápojové kartony patří do plastů. Noviny a časopisy
se nedávají do pytlů společně s ostatním papírem, ale svážou se
zvlášť. Do papíru patří pouze čistý a suchý papír. Nepatří sem
mastný papír apod.

TaktoÊnemáÊvypadatÊvytříděnýÊpapírÊ–ÊnápojovéÊkartonyÊpatříÊdoÊplastů,ÊaleÊ
musíÊ býtÊ čisté,Ê jinakÊ patříÊ doÊ komunálníhoÊ odpadu.Ê PapírovéÊ krabičkyÊ majíÊ
býtÊrozložené.ÊPapírovéÊubrouskyÊaÊkapesníkyÊpatříÊdoÊsměsnéhoÊodpadu.

SyrovéÊmasoÊvÊpytliÊsÊplasty.ÊToÊdoÊtříděnéhoÊodpaduÊurčitěÊnepatří.

Nabíjecí stanice na elektrokola
Vážení občané,
za podpory Kraje Smetany a Martinů máme nově zabudované
nabíjecí stanice na elektrokola (minispot) u moštárny a na koupališti.
V těchto stanicích je možné dobít si nejen kola, ale i mobilní telefon.
Solárními světly si posvítit na cestu.
LenkaÊKaralová,ÊstarostkaÊobce
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Národopisné oblasti – Orlické hory a Podorlicko

Akce SAN

PokračováníÊz minuléhoÊčíslaÊSebranickýchÊnovin
Rychnov nad Kněžnou je další sídlo, které při pouti Podorlickem
navštívíme. Ves při obchodní stezce je prvně doložena k roku 1258.
Poddanské sídlo založil Heřman z Drholce. Od 13. století se zde rozvíjelo soukenictví, městem je Rychnov od roku 1561.
V 16. století za Trčků z Lípy
byl šlechtickým sídlem Starý
zámek, začleněný později do areálu pivovaru. Čtyřkřídlý barokní
zámek s arkádovým nádvořím byl
vystavěn
za
Libštejnských
z Kolowrat v letech 1676–1690
v sousedství původního gotického
hradu. Po roce 1722 byl zvýšen a
rozšířen, podle plánu fenomenál- ZámekÊ vÊ RychnověÊ nadÊ Kněžnou,Ê
ního stavitele Jana Blažeje Santi- Zdroj:ÊKudyÊzÊnudy
niho. V zámku, který byl navrácen rodině Kolowratů, je umístěna rozsáhlá kolowratská knihovna
a rodová obrazárna – díla především rudolfínského a barokního období. Také zde sídlí Muzeum Orlických hor a Orlická galerie. Původně
pozdně gotický zámecký kostel Nejsvětější Trojice byl po požáru
v roce 1798 přestavěn barokně a později novogoticky. Zvonice z roku
1604 má renesanční zvon Kryštof. Bývalá barokní konírna slouží
kulturním účelům. Na náměstí stojí klasicistní radnice. Nejstarší památkou Rychnova nad Kněžnou je děkanský kostel sv. Havla
z 2. poloviny 13. století, který byl pseudogoticky restaurován v roce
1893. Zachovány zůstaly četné lidové stavby. Pod zámkem roubené
dvojdomky rychnovských soukeníků, nazývané V chaloupkách.
Ve městě je židovský hřbitov, synagoga, dnes muzeum judaismu,
před ní pomník obětem holocaustu.
V Rychnově se narodil F. M. Pelcl, historik a první profesor české
řeči na pražské univerzitě. Spisovatel K. Poláček, který do Rychnova
umístil děj románů Okresní město a Bylo nás pět. M. D. Rettigová
zde roku 1825 dokončila svou věhlasnou Domácí kuchařku. Na rychnovském gymnáziu působil historik Augustin Sedláček.
Kostelec nad Orlicí je dalším místem, kam se podíváme. Starší
slovanské osídlení je prvně zmíněné už roku 1237 jako sídlo děkanátu. Bylo předchůdcem dnešního města, které bylo založeno roku 1300
a již v roce 1341 je připomínáno jako hrazené na místě původně středověké tvrze, zaniklé po požáru v roce 1668, byl koncem 17. století
postaven mohutný raně barokní zámek, obnovený K. Kernerem
po požáru v roce 1777. Zachovala se tak dvoukřídlá stavba
s mansardovou střechou a věžičkou. Na západním okraji města najdeme nový empírový zámek od slavného architekta H. Kocha – mimo
jiné autora letohrádku Kinských v Praze. Budova zámku má podobu
dvoupatrové vily s předsunutým sloupovým portikem po obou průčelích a nízkou valbovou střechu. Sousední hospodářské stavby pocházejí z roku 1847. Zámek obklopuje rozsáhlý anglický park. Řada
vzácných stromů slouží pro hnízdění ptáků, proto je chráněn jako
přírodní rezervace. Oba zámky byly navráceny rodu Kinských a postupně procházejí rekonstrukcí.
Mezi další památky patří pozdně barokní
farní kostel sv. Jiří. V interiéru vyniká cínová křtitelnice a dřevěná socha madony.
Na náměstí stojí mariánský sloup z počátku
18. století a klasicistní radnice. Na jižní
straně města jsou dodnes patrné zbytky
hradeb. Po městě je řada barokních soch,
například sv. Florián, sv. Jan Paduánský.
Z novější architektury vyniká budova gymnázia z roku 1897 od architekta V. Pasovského, dělnická kolonie od V. Roštlapila
a Vanického dům od Jana Kotěry z roku
1921.
Čestice jsou posledním sídlem, kam
zavítáme. Místo je v pramenech zmiňováno PozdněÊ barokníÊ kostelÊ
od 13. století. Od roku 2006 mají status sv. JiříÊ vÊ KostelciÊ nadÊ
městyse. Raně barokní zámek na východní Orlicí;Êzdroj:Êhkregion.cz
straně návsi byl postaven v 17. století,
v interiéru je mimo jiné zámecká kaple a renesanční deska se znakem
majitele Přecha z Čestic. Budova je dnes sídlem obecního úřadu.
Dominantou Čestic je farní kostel Stětí sv. Jana Křtitele. V presbytáři
jsou zajímavé nástěnné malby. Nad obcí je Kalvárie postavená
po roce 1626. Tvoří ji kaple Povýšení sv. Kříže, která byla postavena
ve stylu italské renesance s dórskými sloupy. Dále zde je šestiboká
kaple Panny Marie Bolestné a menší kaple křížové cesty z roku 1728.
PokračováníÊv příštímÊčísleÊSebranickýchÊnovin.
JosefÊTrojtler

21. 9. 2022
Kurz Pletení ošatek ze slámy, Sebranice 8 od 16 hodin
5. 10. 2022
Kurz Zpracování přadného lnu, Sebranice 8 od 16 hodin
Pořádá SAN, cena 600 Kč, vede Lenka Kmošková

PLÍCE - Cenná informace našich předků
Dobrá rada...
Když jsem byla malá a měla jsem horečku, tak mi maminka podkládala tři polštáře, abych poloseděla. Ale tohle nás kdysi učili staří
doktoři už na „zdrávce“.
Nezapomeňte, je třeba všem opakovat, že při infekci neležet
na zádech, ale stále se polohovat a také sodu bicarbonu - inhalovat.
Jakmile máme horečku, musíme v posteli sedět, aby plíce visely,
abychom nedostali zápal plic. Alespoň mně to doma připomínali oba
rodiče. Mělo by se to dělat - podle mě - při jakékoliv infekci,
když musíme ležet.
Protože to je problém toho, že plíce při ležení „leží zevnitř
na zádech“, nejsou správně prodýchnuté a hrozí zápal plic.
Sama jsem to zažila, když jsem byla s chřipkou v nemocnici,
a tam jsem dostala zápal plic. Nikdo mi neřekl, ať se pořádně prodýchávám... A jak dostanete zápal plic – tak to už potom zhluboka dýchat nejde, neudýchala jsem ani jídlo... Nastupuje kyslíková terapie…
Uvědomte si, že lékař „poslouchá“ plíce hlavně na zádech.
AutorÊneznámý
Máte-li nějaké rady pro ostatní, napište nám, rádi je zveřejníme, aby mohly pomoci co nejvíce lidem.

Kosatce – Irisy
Pokračujeme dalším čtyřlístkem krásných kosatců z celého světa.
Round of applause – Potlesk – šlechtitel Joe Ghio. Lehce rozevlátý
dóm irisu je čistě bílý, široké faly jsou rovněž bílé s krásným levandulově modrým lemem a typickým Ghiovým nařasením. Ozdobné
kartáčky září oranžově. Tmavá báze listů. Super.
Ruby in amber – Rubín v jantaru – šlechtitel Pavel Nejedlo. Kosatec
má všechny petály žlutooranžové až jantarové s výraznou nervaturou,
dóm je lehce světlejší. Okraje všech petálů jsou jemně nařasené.
Okrasné kartáčky mají rubínově červenou barvu. Iris zvláštního barevného tónu. Paráda.
Salome҆s butterfly – motýl Salome – šlechtitel Blyth. Dóm je pastelově bílý, faly jsou královsky fialové s téměř 1 cm silným lemováním
barvou dómu. Bílý sprejový postřik okolo purpurových kartáčků,
květy jsou jemně načechrané. Vynikající odrůda.
Safari sunset – Západ slunce na safari – šlechtitel Blyth. Dóm irisu
je terakotově pálený a malebně navlněný. Faly jsou terakotově glazované a rovněž hezky nařasené. Kontrastní kartáčky září signálně červeně. Vzácná odrůda, kterou na záhoně nikdo nepřehlédne. Zkrátka
nádhera.
JosefÊTrojtlerÊzÊLubné
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RoundÊofÊapplauseÊ

Salome҆sÊbutterflyÊ

RubyÊinÊamberÊ

SafariÊsunsetÊ

Živý obraz

Svět si nežádá více obětí…

Příroda okolo nás

Registr dárců krve

Obrovský pryšec (lat. Euphorbia) v bytě Boženky v Poličce
a u obydlí roste úžasná chrpa žlutokvětá (lat. CentaureaÊmacrocephala) a ještě krásnější jedle korejská (lat. Abies koreana). Na snímku
je detail modrozelených šišek. A nedaleko hotelu Opus roste krásná
máčka (lat. Eryngium).
JosefÊTrojtlerÊzÊLubné

ChrpaÊžlutokvětáÊ
Pryšec

Rozpis služeb zubní pohotovosti

JedleÊkorejskáÊ

Máčka

10.–11. 9.
17.–18. 9.
24.–25. 9.
28. 9.
1.–2. 10.
8.–9. 10.

Rozpis služeb zubní pohotovosti
(soboty, neděle, svátky 8–11 hod.)
Září, říjen 2022
MDDr. I. Elčknerová,
Polička,
MUDr., MBA E. Feltlová, Bystré,
MDDr. M. Kašpar,
Polička,
MUDr. L. Kašparová,
Polička,
lékař stomatolog O. Kononenko, Litomyšl,
MUDr. P. Kossler,
Polička,

733 152 435
606 182 715
775 724 524
775 724 524
461 614 614
461 724 369
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