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Pohled na Čermnou z nových laviček
Také jste někdy byli na procházce,
vyškrábali jste se na kopec a tam jste
se chtěli kochat krásnými výhledy,
ale nemohli jste popadnout dech, a to
kouzlo okamžiku bylo tatam. Tento
problém by částečně mohly vyřešit
nové lavičky, které byly vyrobeny a instalovány ve spolupráci s kroužkem
mladých přátel myslivosti a obcí na
několika místech v Čermné. Některé
z nich jsou právě na vrškách s krásnými výhledy na naši obec, některé
na místech, kde posezení chybělo.

Celkem jich je deset a naleznete je na
těchto místech: u Čípova kříže na Mariánské hoře, na hřbitově u pumpy,
na Prdech před Šilarovými čp. 191,
nad Maťátkovými čp. 172, u pana
Ježka č.p. 22 na Stežníku, dvě lavičky
na koupališti a tři na školním hřišti
u ZŠ. Finanční dar na výrobu laviček,
které mohou složit k odpočinku, ke
kochání v přírodě nebo jen k zamyšlení, věnoval naší obci místní rodák Jan
Ježek, za což mu vřele děkujeme.
Pavlína Hajzlerová
foto: Pavlína Hajzlerová

foto: Petr Marek

Vítání občánků

Dne 23. října 2016 se uskutečnilo
Vítání občánků v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Čermná
od 14.00 hod.
Zúčastnilo se 6 dětí, které se narodily od června do srpna tohoto roku.
Krátké kulturní pásmo s písničkami
a básničkami secvičily děti z MŠ a ZŠ.
Slavnostního projevu se ujala paní
starostka H. Motlová.
Rodičům a hostům děkujeme za
účast a velmi příjemnou atmosféru.
Naši noví občánci zleva:
Tomáš Buriánek, Šimon Štěpánek,
Tadeáš Jirásek, Filip Safínek, Kateřina
Marková, Anna Suldovská
Iveta Pešková

První dva říjnové víkendy byly po celé
republice ve znamení voleb. U nás
v Horní Čermné se jednalo o volby
do zastupitelstva kraje a do Senátu
Parlamentu České republiky. Nyní si
shrneme, jak dopadly výsledky voleb
v Čermné v porovnání s celým krajem.

Senát

Vítězem prvního kola senátních voleb
ve volebním okrsku č. 46 - Ústí nad
Orlicí se stal kandidát KDU-ČSL
Petr Šilar, který získal 33,6%. Vítězství zopakoval i ve druhém kole, kdy
získal 63,9% hlasů a porazil kandidáta hnutí ANO 2011 Jana Lipavského
a obhájil tak své senátorské křeslo.
Petr Šilar byl v obou kolech nejúspěšnější i v Horní Čermné, kdy v prvním
kole získal 71,0% a ve druhém 85,7%.
Výsledky ostatních kandidátů si můžete prohlédnout v přiloženém grafu.
Volební účast v senátních volbách
byla v prvním kole 46,4% a ve druhém
31,3%.

Krajské zastupitelstvo
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Železný hasič Jan
Marek

Honzu Marka (20 let) znám již řadu
let a vybavím si ho vždy v hasičském
oblečení. Proto asi nikoho nepřekvapí,
že Honzův největší koníček jsou právě
hasiči. Nejenže se věnuje hasičskému
sportu, ale také trénuje mladé čermenské naděje. Kromě toho, že Honza běhá,
pro laika nejznámější, požární útoky,
tak se již několikrát zúčastnil fyzicky
náročné soutěže Železný hasič, o které
jsem si s ním krátce popovídala.
Letos ses zúčastnil soutěže Železný
hasič. Můžeš ji představit??
Je to soutěž v hasičském sportu, kde se
jedná především o fyzické dovednosti.
Jedná se o čtyři různé zátěžové disciplíny. Soutěžící je po všechny úkony
oblečen do zásahového třívrstvého
oděvu a dýchacího přístroje.

Výsledky voleb
v Horní Čermné

Krajské volby v Pardubickém kraji
vyhrálo hnutí ANO 2011 - 19,19%,
druhá byla ČSSD - 17,93%, třetí
Koalice pro Pardubický kraj - 15,72%.
Dále byly do zastupitelstva zvoleny
strany: ODS - 9,01%, KSČM - 8,37%,
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 5,63%. V Horní Čermné se však výsledky s těmi krajskými lišily. Nejvíce
hlasů (28,38%) získala Koalice pro
Pardubický kraj, následovalo hnutí
ANO 2011 (15,11%). O třetí místo
se dělila ČSSD a koalice Pro otevřený

Rozhovor

kraj – Piráti, Zelení, Změna. Obě
strany získaly shodně 13,5%. Pětiprocentní hranici v Čermné dále překročily Svoboda a přímá demokracie – T.
Okamura (6,89%) a STAROSTOVÉ

A NEZÁVISLÍ (5,57%). Volební účast
byla nadprůměrná v porovnání s celou republikou. Volit přišlo 46,98%
občanů.
Pavlína Hajzlerová

Jak vypadají jednotlivé disciplíny?
První disciplína: Závodník má oděv +
12kg dýchací přístroj. Na startu musí
zapojit dvě koncovky, natáhnout šest
hadic B. Na konci se dvě hadice balí do
kotouče, který se musí vejít do určené
přihrádky.
Druhá disciplína: Tento úkol se
plní v zásahovém oděvu, ale naštěstí bez
dýchacího přístroje. Na začátku se bouchá 5kg palicí 40 úderů dolů a 40 úderů
nahoru, následně se vezme 20kg barel
a prolézá se s ním tunel, tahá se 80kg
figurína asi 30m a na konci čeká 3m
zeď s lanem, ze které se musí následně
skočit do žíněnky a stopnout čas.
Třetí disciplína: Běží se v plné
výzbroji. Na začátku se do každé ruky
vezme 20kg barel a běží se asi 15m,
následně se popořadě zvedají ze země
dva hliníkové žebříky a opírají o lešení
a nakonec se na to lešení vyleze a nahoru se musí vyzvednout celá hadice
B (20kg).
Čtvrtá disciplína: Běží se opět v celém ústrojí. Běží se schody do nějaké
rozhledny či budovy. To je na každém
závodě individuální.
Každá z těchto disciplín se musí
stihnout za 6 minut a od začátku první
disciplíny je 10 minut do začátku té druhé a tak to pokračuje až do konce. Časy
na všech disciplínách se sčítají a podle
toho se soutěžící umístí.

Která z disciplín ti přišla nejtěžší?
Nejtěžší mi přijde druhá disciplína, protože je tam hodně úkolů... Hodně zátěže
jak na ruce, tak především na nohy. Na
začátku 5kg palice a za chvíli po tom
80kg figurína. Je náročná na celé tělo
a na konec 3m zeď. To už je člověk na
konci všech sil a sáhne si na dno!
Jaká má tato soutěž formát?
Je to soutěž, která je známá po celém
světě. U nás se pořádají po celém
Česku. Každý kraj má několik těchto
soutěží. Následně se vybere 5 nejlépe
umístěných z kraje a postupují na Mistrovství České republiky (MČR) Železný
hasič alias Toughest Firefighter Alive
(TFA) – v překladu to znamená „Nejsilnější hasič přežije“. Nejlepší z Česka
pak postupuje na mistrovství Evropy
a pak následně na Mistrovství světa.

foto: Luboš Jirásek

Kolika soutěží ses letos zúčastnil?
Já jsem se letos bohužel zúčastnil jenom
dvou. Moje první soutěž byla v Ústí nad
Orlicí na Andrlově vrchu, kde jsem se
umístil na krásném 5. místě. Druhá
byla v Bystřeci, kde jsem si už po druhé
obhájil první místo.

to bylo moje první MČR, tak jsem to
hodně podcenil a netrénoval. Skončil
jsem na 25. místě.

Máš nějaké cíle do příštího roku?
Příští rok bych se chtěl zúčastnit co
nejvíce soutěží. Největší problém je, že
některé soutěže v okolních krajích jsou
ve všední den a mnohdy se to nehodí.
Konkrétní cíle nemám, ale byl bych rád,
kdybych se zase příští rok mohl zúčastnit Mistrovství České republiky. Je to
pěkný zážitek.

A předpokládám, že je tam i jiná
atmosféra…
Jojo ta atmosféra. Je to tam božský.
Jsou tam všichni rozumní a mají různé
vychytávky. Například, že vědí, kdy
a jak mají jaké svaly zapojit.
Na závěr bych chtěl poděkovat své
rodině a především mým rodičům za
podporu v tomto sportu ;)

Ty ses zúčastnil MČR? A jak si
dopadl?
Ano zúčastnil jsem se MČR v TFA které
se konalo letos ve Štramberku. Protože

Jsou závody MČR v něčem jiné?
Jsou vlastně stejné jako ty ostatní, ale
konkurence je o hodně vyšší. A hlavně
tam asi hraje svoji roli nervozita apod.

Děkuji pěkně za rozhovor a přeji
hodně štěstí v příští sezoně
Pavlína Hajzlerová

Výběr usnesení rady a zastupitelstva
obce Horní Čermná
Usnesení rady obce Horní Čermná
přijatá na jednání dne 10. 8. 2016
Rada obce Horní Čermná:
1) bere na vědomí:
a) dotace z fondů Ministerstva pro
místní rozvoj ČR z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2017
a pověřuje starostku obce Hanu
Motlovou k zajištění podkladů k realizaci opravy komunikace parcel
č.861/8, 4294/6, 4294/1, 4294/11,
4294/2, 734/34, 734/36, 734/33,
3946, 3978/1, 3955/3, 703/7.
2) schvaluje:
a) cenovou nabídku č. 2016053 od

firmy KPV systém s.r.o. na úpravu
vstupu ZŠ Horní Čermná.
b) Smlouvu na zajištění svozu a odstranění směsného komunálního
odpadu z odpadových nádob mezí
obcí Horní Čermná zastoupenou
Hanou Motlovou, starostkou obce,
a Ekolou České Libchavy s.r.o.
zastoupenou ing. Františkem Šimánkem, jednatelem, a Mgr. Jiřím
Holubářem, jednatelem, k podpisu
smlouvy na základě plné moci ze
dne 30. 8. 2011 oprávněn: Ing. David Černý a pověřuje starostku obce
Hanu Motlovou jejím podepsáním.
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3) doporučuje:
a) zastupitelstvu obce ke schválení
poplatek za odpady za rok 2017 ve
výši ročního poplatku v částce 510
Kč na osobu.
4) pověřuje starostku obce k zajištění
odborného posudku technického stavu
mostků v obci.
Usnesení rady obce Horní Čermná
přijatá na jednání dne 24. 8. 2016
Rada obce Horní Čermná schvaluje:
a) smlouvu příkazní č.20/2016 o zařízení záležitostí souvisejících s výkonem technického dozoru objednatele
při realizaci stavby ,,Kanalizace obce
Horní Čermná, část III.“ mezi obcí
Horní Čermná zastoupenou starostkou obce Hanou Motlovou a firmou
Hudeček s.r.o.,562 01 Ústí nad Orlicí
zastoupenou Jiřím Hudečkem.
b) nákup informačních cedulí na
autobusové zastávky, označení budov
a směrové šipky od firmy OLYMP
ERBY s.r.o., Hudcova 78, Brno.
c) cenovou nabídku od Ing. Miloše
Pecháčka , Dolní Dobrouč na výrobu
informačních vitrín.
Usnesení rady obce Horní Čermná
přijatá na jednání dne 26. 9. 2016
Rada obce Horní Čermná schvaluje:
a) smlouvy o poskytnutí individuální dotace uzavřená podle zákona
č.250/2000 S., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů spolkům, zájmovým skupinám: SH ČMS Nepomuky,
Unie rodičů při ZŠ Horní Čermná,
Petr Borek – fotbalisté, Myslivecký
spolek Horní Čermná a Nepomuky,
Martin Langr – hokejisté.
b) cenovou nabídku od firmy Sepos,
spol. s r.o., středisko Lanškroun na
posuvné skládací dveře do sokolovny
mezi sálem a přísálí.
c) cenovou nabídku od architektky
Ing. Hany Hanyšové na projekt úprava zeleně v centru obce.
d) pojistnou smlouvu č. 6326698477
a č. 6326698450 o komplexním
pojištění vozidla NAMÍRU od Kooperativy pro vozidla Mitsubishi a traktor
Zetor.
Usnesení rady obce Horní Čermná
přijatá na jednání dne 5. 10. 2016
Rada obce Horní Čermná schvaluje:
a) cenovou nabídku od firmy Global
Sport Čupa s.r.o. na nepromokavou
zakrývací plachtu na doskočiště u ZŠ.
b) podání žádosti na umístění dopravního zrcadla u čp. 196 a pověřuje
starostku obce vyřízením této žádosti.
c) nákup dopravního zrcadla, které se
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nemlží a nezamrzá do -20° na křižovatku u lva.
Usnesení zastupitelstva obce Horní
Čermná přijatá na jednání dne 21.
9. 2016
Zastupitelstvo obce Horní Čermná:
1) schvaluje:
a) darovací smlouvu od Farního
sboru Českobratrské církve evangelické v Horní Čermné zastoupeným
farářem Jakubem Kellerem a Janem
Cardou a obcí Horní Čermná se sídlem Horní Čermná 1 zastoupenou
starostkou obce Hanou Motlovou
na poskytnutí finanční částky ve
výši 60 000,- Kč na výrobu a instalaci symbolu kříže na hřbitově v Horní
Čermné dle návrhu Barbory Veselé
a pověřuje starostku obce jejím
podepsáním.
b) příspěvek pro Lanškrounsko ve
výši 10 000,-Kč. Příspěvek bude
sloužit k částečnému financování
revitalizace odpočinkového místa
v Sázavském údolí. Naší podmínkou je, že obec Horní Čermná bude
uvedená na informační tabuli na
hřišti jako dárce. Zastupitelstvo
obce Horní Čermná pověřuje starostku obce podepsáním smlouvy.
c) příspěvek pro Základní školu
Horní Čermná na asistenty pedagoga pro 3 žáky na období 9-12/2016
ve výši max. 92 482, - Kč.
d) smlouvu o poskytnutí individuální dotace uzavřenou podle zákona
č.250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů mezi
obcí Horní Čermná se sídlem Horní
Čermná 1 zastoupenou starostkou
obce Hanou Motlovou a Sborem
dobrovolných hasičů Horní Čermná
zastoupeným Lubomírem Jiráskem:
- na výměnný pobyt mládeže Horní
Čermná – Edertal -Affoldern ve výši
21 000,-Kč.
- na celoroční činnost s mládeží
v roce 2016 ve výši 37 000,- Kč a pověřuje starostku obce podepsáním
obou smluv.
e) rozpočtovou změnu obce
č.3/2016
f) složení inventarizační komise pro
rok 2016.
g) plán inventur na rok 2016.
h) změnu plánu společných zařízení
schválených v rámci pozemkových
úprav v Horní Čermné. Předmětem
změny je změna vedení trasy cesty
C 35B. Cesta nepůjde podél lesa,
jak bylo původně odsouhlaseno,
ale z důvodu nesouhlasu vlastníků

pozemků cesta povede rovně.
2) souhlasí se změnou katastrální
hranice obce Horní Čermná provedenou v rámci komplexní pozemkové
úpravy Horní Čermná v k.ú. Horní
Čermná a části k.ú. Nepomuky. Předmět souhlasu tvoří přílohu č.1, která je
nedílnou součástí usnesení č.5.1.A ze
dne 21.9.2016.
3) na základě zmocnění uvedeného v §
6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona
rozhodlo o pořízení změny územního
plánu.
4) pověřuje starostku obce Horní
Čermná Hanu Motlovou spoluprací
s pořizovatelem změny územního
plánu (§ 6 odst. 5 písm. f) stavebního
zákona ve vazbě na §47 odst.1 a 4, §49
odst.1 a §53 odst.1).
5) na základě zmocnění uvedeného v §
6 odst.6 písm. b) stavebního zákona ,
usnesením č. 5.2.C, schvaluje podání
žádosti obce Horní Čermná o pořízení změny územního plánu podle §
6 odst.1 písm. c) stavebního zákona,
kde pořizovatelem bude obecní úřad
s rozšířenou působností Městský úřad
Lanškroun.

Slovo
starostky
Vážení čtenáři, jak pranostika praví:
„Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje“. Už je
to tak, začíná období, kdy počasí je
nepříjemné, raději se choulíme v teple
domova u dobré četby, mnozí u televize. Abychom vám uplakané podzimní
a zimní dny trošku zpříjemnili, obec
společně se zastupiteli a šikovnými
dobrovolníky pro vás do konce roku
připravila několik akcí. Dovolte,
abych vás co nejsrdečněji pozvala na
každoroční setkání zástupců obce
s důchodci. Bude se konat ve čtvrtek
24. listopadu v 13.30 v místní sokolovně. Opět se na vás budeme těšit.
Připravte si všetečné dotazy, snad na
ně budeme znát odpovědi. Připravíme pro vás i krátký kulturní program
a chutné občerstvení. Hned v sobotu
26. listopadu se bude na našem hřbitově ve 14.00 slavnostně odhalovat
kamenný symbol křesťanství – kříž.
Slavnostní atmosféru podtrhne svým
krátkým pěveckým pásmem místní
chrámový sbor, dozvíme se něco
o historii hřbitova, přivítáme významné hosty. Při této příležitosti bude
otevřena i zrekonstruovaná kaplička
ve staré části hřbitova. Vánoční atmo-

sféru si navodíme na Vánoční prodejní výstavě. Bude se konat 10. – 11.
prosince. Slavnostní zahájení výstavy
a zároveň zahájení vernisáže regionálních sběratelů zahájíme ve 13.00
v naší sokolovně. Po krátkém úvodním programu si můžete prohlédnout
sběratelské sbírky kalendáříků, lžiček,
cukrů, pivních tácků, hraček, zakoupit drobné vánoční dárky, obdivovat
ruční výrobky vystavovatelů, v teple
a příjemném prostředí si popovídat
u dobré kávy, či punče, ochutnat domácí cukroví a odnést si nové vánoční
recepty. Rok 2016 společně ukončíme
„Přípitkem se starostkou a zastupiteli“ 30. 12. v 17.00 na parkovišti
u Krčmy. Letošní rok chceme tuto
akci udělat jinak. Zatraktivnit setkání,
vylepšit zázemí pro diváky, připravit
jiný program. Budeme se na vás těšit
a doufám, že „nedostaneme košem“
a vzájemně si zpříjemníme předposlední den starého roku.
Hodně zdraví, sil i elánu si
popřejeme při osobním setkání na již
zmiňovaných akcích.
Na všechny se těší starostka obce
Hana Motlová a ostatní organizátoři.
Stavba kanalizace III. část.
S radostí musím sdělit, že nám byla
přidělena dotace na výstavbu kanalizace III. část, z rozpočtu Pardubického kraje. Dotace je ve výši
2 620 000 Kč. Stavbu dofinancuje
obec ze svých zdrojů. Naše náklady
by měly činit cca 2 000 000 Kč. Už
začátkem října firma Vakstav začala
s přípravnými pracemi. Kanalizace povede cestou kolem koupaliště
směrem na Stežník – viz mapový
podklad stoka CH, CH1,CH2,CH4.
Dle dohody se zhotovitelem bychom
do zimy chtěli udělat trasu od silnice
kolem koupaliště a před sídlištěm se
práce ukončí. Na jaře budeme pokračovat s výstavbou kanálu v sídlišti
a k sousedním domkům směrem na
Stežník. Kanalizace povede po obecním pozemku, jednotlivé přípojky ke
svým domkům si vlastníci nemovitosti musí zajistit sami. (Případné dotazy
směrujte na mě tel. 739 630 511,
starosta@hornicermna.cz. Ve
spolupráci s technickým dozorem
a realizační firmou se vám pokusím
odpovědět.) Prosila bych vás, abyste
respektovali dopravní omezení, které
se v této lokalitě nachází. Stavební
povolení na realizaci kanalizace je
i na jiné lokality. Bohužel z finančních
důvodů zatím další rozšiřování neplánujeme. Děkuji za pochopení.
Hana Motlová, starostka obce

Ekola

Vážení občané obce Horní Čermná,
od 1. 1. 2017 dojde ve vaší obci ke
změně společnosti zajišťující svoz
a odstranění směsného komunálního odpadu. Novým provozovatelem
této služby bude na základě výsledků
výběrového řízení společnost EKOLA České Libchavy s.r.o.
Dovolte mi touto cestou naši
společnost představit a poskytnout
vám základní informace o jejích
podnikatelských aktivitách. Společnost EKOLA České Libchavy s.r.o.
poskytuje svým obchodním partnerům z municipální a průmyslové
sféry komplexní služby v oblasti
nakládání s odpady, facility managementu a ostatních technických
činností. Mezi její zákazníky patří
celá řada subjektů od malých obcí
(v současné době provádíme naše
služby ve více než stovce obcí na
území Pardubického, Královéhradeckého a Olomouckého kraje) až
po velké nadnárodní společnosti. Ve
svém areálu v Českých Libchavách
provozuje moderní řízenou skládku
odpadů, kompostovací plochu pro
zpracování biologicky rozložitelných
odpadů, biodegradační plochu pro
zpracování odpadů znečištěných
ropnými látkami a sběrný dvůr,
jehož součástí je sklad nebezpečných
odpadů.
Vzhledem k tomu, že jsme součástí skupiny firem Marius Pedersen
Group, která je v České republice
nejvýznamnějším subjektem zabývajícím se nakládání s odpady
a komunálními službami, rozvíjíme
své aktivity také v přepravě odpadu,
sběru, využití a zpracování druhotných surovin, provozu sběrných
dvorů apod.

V současné době jsou hlavními obory
naší činnosti:
–– odstraňování odpadu kategorie
ostatní
–– odstraňování odpadu kategorie
nebezpečný
–– sběr a svoz odpadu v nádobách 70
až 1 100 lt
–– sběr odpadu ve velkoobjemových
kontejnerech (typy ABROLL,
BIKRAN, AVIA)
–– separovaný sběr odpadů (papír,
plasty, bílé a barevné sklo, kovy,
nápojové kartóny, bioodpady)
–– sběr odpadů ze zdravotnických
zařízení
–– systémy komplexního nakládání
s odpady, vč. prodeje a pronájmu
nádob a zpracování a úpravy odpadu přímo v místě jejich vzniku
–– technické služby a facility management – správa budov, provoz
a údržba energetických zařízení
a kotelen, zimní a letní údržba
komunikací, údržba zeleně, úklidy
výrobních a administrativních
prostor apod.
–– poradenství a konzultační činnost
–– skartace písemností
Systémy řízení ve společnosti EKOLA
České Libchavy s.r.o. jsou certifikovány dle norem ISO 9001: 2001 a ISO
14001:2005.
Cílem činnosti naší společnosti
bude poskytnout vám kvalitně a profesionálně odvedenou službu tak, aby
se vaše obec stala naším dlouhodobým
a spokojeným obchodním partnerem.
O jednotlivých krocích, které chceme
ke splnění tohoto našeho záměru
realizovat, vás budeme průběžně
informovat v některém z dalších čísel
obecního zpravodaje.
Těšíme se na vzájemnou spolupráci.
Ing. David Černý
Ředitel EKOLA České Libchavy s.r.o.
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Hubertova jízda
22. 10. 2016
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Běh do lanškrounské sjezdovky

Žáci a zaměstnanci základní školy v Horní Čermné zvou všechny na:

Adventní tvoření
pátek 25. 11. 2016 od 14.00 v ZŠ
vánoční vystoupení v 15.00 a v 17.00
výroba vánočních dekorací
prodej žákovských výrobků
speciality školní kavárny

Dne 22.10.2016 se konala Hubertova
jízda u Marků č.p.242. Již 3.ročník Hubertovy jízdy, který se vydařil „myslím
si na maximum“. Jednoznačně musíme poděkovat našim sponzorům, bez
kterých by nebyly tak krásné ceny pro
jezdce, ale také všem, co alespoň malinko pomohli na přípravách a organizaci. Hlavní dík patří Janu Markovi
a Janě Markové, kteří tuto akci naplánovali. Na Hubertovu jízdu přijelo 26
jezdců a 3 koňské povozy ze širokého
okolí. Připravena byla také vyjížďka po
čermenském okolí, na kterou navazovaly dovedností soutěže. Po celý den
bylo krásné počasí, všude kolem bylo
dostatek dobrého občerstvení a zmínit
musíme také všudypřítomnou přátelskou atmosféru.
Děkujeme za podporu a dovolujeme si vás pozvat na další ročník
Hubertovy jízdy, který se bude konat
na podzim příštího roku.
Jan Marek

Kronika
V sobotu 6. 8. 2016 zemřel ve věku
74 let Vladimír Lešikar. Poslední
rozloučení se konalo v rodinném
kruhu 10. 8. 2016.

foto: prov1.rajce.idnes.cz

Ve středu 12. 10. jsme se zúčastnili
Běhu do lanškrounské sjezdovky. Děti
čeká těžký výběh o 100 m až 200 m
podle věkové kategorie. Od začátku
prudké stoupání se ke konci ještě
stupňuje, a tak ho většina závodníků
absolvuje doslova po čtyřech. Letos
bylo vše ztížené vydatným nočním
deštěm a kdo neměl vhodnou obuv,
tak se výrazně trápil. V kategorii 1.
a 2. tříd stylem start-cíl zvítězil Šimon
Suldovský (2. ročník). Petra Macháčková (6. ročník) se výborným závěrem
probojovala na skvělé 3. místo. Mezi
chlapci v této kategorii běžel chytře
Tobias Tomeš (6.ročník), který v závěru předběhl skupinu 10 žáků a také
získal zlatou medaili. Neztratili se ani
Tomáš Hrdina a Viktor Borek (oba 6.
ročník), kteří se umístili v první polovině startovního pole. Z 9. ročníku jsme
měli tři zástupce. Dan Jelínek běžel
statečně a nakonec obsadil 5. místo.
Bára Marková pak ve své kategorii
zvítězila a Agáta Borková byla druhá.
Z osmi účastníků získalo cenný kov
hned pět běžců. Všem patří velký dík
a přání dalších úspěchů. Fotky najdete
ve fotogalerii na školním webu.
Petr Borek

V úterý 6. 9. 2016 zemřel ve věku
88 let Miroslav Cimprich. Rozloučili
jsme se s ním 10. 9. 2016 v obřadní
síni na hřbitově v Lanškrouně.

Zubní pohotovost

foto: Petr Borek

Měsíce září a říjen jsou za námi,
žáci vyměnili prázdninový režim za
pracovní, školní rok 2016 – 2017 se
rozběhl.
Po slavnostním zahájení 1.
9., kdy jsme (mimo jiné) přivítali
jedenáct prvňáčků a deset žáků
šestého ročníku z Bystřece, se od
pátku 2. 9. učilo podle předem
připraveného rozvrhu. V pedagogickém sboru došlo ke změnám.
Na mateřskou dovolenou odešla
kolegyně Mgr. Ludmila Kroulíková.
Po dobu její nepřítomnosti ji zastupuje Mgr. Miroslav Vohník. Dalším
mužem v pedagogickém sboru je
Mgr. Jiří Vávra. Je třídním učitelem
ve 3. ročníku. Učitelů mužů je v českém školství pomálu, proto jsme za
tyto nové posily opravdu rádi. Na
prvním stupni působí nově kolegyně
Mgr. Jana Petr. Volnočasové aktivity
mají v Horní Čermné velkou tradici.
Letos mě však enormní zájem o účast
v kroužcích velmi překvapil. Pestrá
škála se ještě víc rozrostla a jednotliví vedoucí museli dokonce nastavit
výběrová kritéria. Od října zahájil
svoji činnost kroužek vaření, hry na
kytaru a zobcovou flétnu, rozběhla
se keramika, sportovní kroužky –
florbal a míčové hry, dramatický
kroužek, hrátky s češtinou pro malé
i velké a rozrostl se i pěvecký sbor.
Účastníme se i odborných a sportovních soutěží. Jsme rádi, že můžeme trénovat skok daleký na novém
doskočišti.
Jsme si vědomi, že akce, které
pořádáme pro veřejnost, mají velký
ohlas a jsou hojně navštěvovány.
Je to pro nás závazek. Připravujeme adventní tvůrčí dílny spojené
s jarmarkem a tradiční kavárnou.
Letos bychom rádi nabídli typy na
zdravé cukroví vhodné (nejen) pro
alergiky. Těšíme se na Vaši návštěvu
v pátek 25. listopadu 2016. Následující neděle je totiž první adventní,
budeme rádi, když se k nám přijdete
nechat inspirovat a adventně naladit.
Jednotliví učitelé se spolu s žáky již
vrhli do příprav.
Ve škole se tedy stále něco děje
a radost z dobře vykonané práce je
oboustranná.
Drahuše Tkačíková,
ředitelka školy

foto: Petr Borek

Ze školy
a školky

5. - 6. 11. 2016
12. - 13. 11. 2016
17. 11. 2016
19. - 20. 11. 2016
26. - 27. 11. 2016
3. - 4. 12. 2016
10. -11. 12. 2016
17. - 18. 12. 2016
24. 12. 2016
25. 12. 2016
26. 12. 2016
27. 12. 2016
28. 12. 2016
29. 12. 2016
30. 12. 2016
31. 12. 2016
1. 1. 2017
7. - 8. 1. 2017
14. - 15. 1. 2017

MUDr. Marie Jaslovská
MUDr. Daniela Ježáková
MUDr. Marie Johnová
MUDr. Zdeňka Kobzová
MDDr. Milan Kopecký
MDDr. Miroslav Mareš
MUDr. Karel Milota
MUDr. Vlasta Karásková
MDDr. Klára Nováková
MDDr. Simona Pavlová
MUDr. Marie Strnadová
MUDr. Jan Špička
MUDr. Marie Špičková
MUDr. Petr Šrámek
MUDr. Jaroslav Ulman
MUDr. Jana Vacková
MUDr. Hana Valentová
MUDr. Zdeňka Vebrová
MUDr. Eva Vítková

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Letohrad, U Dvora 815
Letohrad, Šedivská 498
Lanškroun, 5. Května 2
Mladkov 133
Žamberk, Školská 834
Lanškroun, Svobody 356
Letohrad, U Dvora 815
Žamberk, Raisova 814
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622
Králíky 414
Králíky 414
Letohrad, U Dvora 815
Tatenice 268
Lanškroun, Hradební 227
Lanškroun, Strážní 151
Žamberk, Raisova 814
Červená Voda 333 (MOVIOM)

465 676 818
465 620 528
465 622 216
465 322 897
465 635 441
465 613 103
465 322 787
465 620 358
465 613 441
465 676 822
608 427 960
465 631 154
456 631 274
465 621 551
465 381 212
465 322 348
465 322 907
465 613 441
465 626 460
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Manfred Motel a Česká vesnice v Rixdorfu
(Neuköllnu)

POPRÁCI není jen po práci
Válení balíků slámy a celé slavnosti
organizované spolkem Popráci ve
spolupráci s Přáteli Neuköllnu se začínají stávat symbolem pohostinného
Rixdorfu.
„V Rixdorfu je muzika“, to byl
původní název slavnosti, která byla
vždy spojena s hudbou, tancem a bohatým občerstvením. V roce 1912,
kdy se Rixdorf stal součástí Neuköllnu, císař Vilém II. tyto slavnosti
zakázal.
Ale přišel rok 2008 a umělci
žijící v Neuköllnu a hlavně kolem
Richardplatzu obnovili tuto zábavu
a od tohoto roku spolek Popráci zve
první víkend v září všechny, kteří mají
rádi legraci, dobré jídlo, pití - chtějí se
setkat s přáteli a hlavně společně se
pobavit na válení balíků slámy.
I v letošním roce se skupina
z Horní Čermné rozjela do Berlína.
Družstvo mladých hasičů vybojovalo
účast na setkání v Berlíně na závodě
v Černovíře drtivým vítězstvím. A jak
už je v propozicích soutěže dáno, vítězům platí cestu město Ústí nad Orlicí.
Jako tradičně bylo nádherné počasí
a bylo o nás výborně postaráno. Mohli
jsme si celý Neukölln prohlédnout
z ptačí perpektivy, protože nám byla
umožněna prohlídka neuköllnské
radnice a potom výstup na radniční
věž. V každém patře nám průvodce
pan Steinle řekl co nejvíce informací
ohledně architektů, kteří se na stavbě
podíleli a také o celé stavbě. Výhled,
který se před námi otevřel, byl jedním
slovem úžasný.
A další překvapení bylo, když
jsme si mohli vychutnat občerstvení v zahradní kavárně na střeše
nákupního střediska. Odpoledne
jsme všichni fandili našemu družstvu, které přivezlo na Richardplatz
drobné hospodářské zvířectvo (kůň,
kuře, pašík a kráva). Takže body za
originalitu byly v kapse. Do finále se
družstvo dostalo. Ve finálním klání
naši hoši neměli konkurenci. V celkové klasifikaci obsadili druhé místo,
protože znalostmi z okrsku Neukölln
je předčilo družstvo místních borců.
Večer jsme si pochutnali na tradiční
pizze a pivu. V neděli jsme všichni
z Horní Čermné navštívili bohoslužbu
vedenou farářem panem Beckerem.
Během bohoslužby, kde jsme byli
uvítáni česky, se zpívali písně, které
jsou ve zpěvníku jak v němčině, tak

v češtině. Tomáš Vacenovský také četl
během kázání z Bible v češtině.
Poté jsme se s našimi hostiteli
přesunuli do Postupimi. Po obědě
v zahradní restauraci jsme si prohlédli část parku Babelsberg. Navštívili
jsme další místo založené českými
exulanty, a to Nowawes, o jehož
historii nám vyprávěl pan Stefan
Butt. Celé tři dny utekly jako voda
a my se museli rozloučit. Odjížděli
jsme s oboustranným přáním, zase
se setkat a prožít společně další čas.
Uvědomili jsme si, že nejen během
sobotního odpoledne, kdy jsme
společně poslouchali hudbu, fandili
družstvům a vítali se s přáteli, stále
zaznívala slova přátelé, Horní Čermná, partnerství.

Smlouva, která byla uzavřena se
nestala jen kusem papíru, ale je živá.
Horní Čermná je nedílnou součástí historie obou míst a to jsme si
v Rixdorfu všude uvědomovali. Takže
i když naši borci byli ve válení slámy
na druhém místě, naši prapředci svou
pílí a prací život v Rixdorfu vyhráli.
Děkujeme, Alena Vojtková

Po dlouhé těžké nemoci zemřel
8. září 2016 ve věku 74 let pan Manfred Motel. Poslední rozloučení se
konalo v kostele Jednoty bratrské v Neuköllnu. Obřadu a, rovněž i dle tradice
Českých bratrů, uložení ostatků na
českém hřbitově se zúčastnil i radní
Bernd Szczepanski.
Smysl a zachování České vesnice
se stalo panu Motelovi, potomkovi
českých exulantů v Rixdorfu, životním
mottem a srdeční záležitostí. Angažoval se od počátku 80. let proti demolici
a zastavění zahrad v České vesnici
a zasadil se o vybudování Komenského zahrady v České vesnici. V roce
1983 založil pan Motel Spolek přátel
Neuköllnu a jeho předsedou byl až do
roku 2007.
V roce 1983 společně s Přáteli Neuköllnu vydal pan Motel knihu „Česká
vesnice v Berlíně. Dějiny jednoho fenoménu“. Další publikace následovaly
až do vydání kroniky „Česká vesnice
v Berlíně-Neuköllnu (Rixdorfu) – historie a současnost“.
Pan Manfred Motel se ještě před
zrušením „železné opony“ podílel na
vybudování partnerských měst Ústí
nad Orlicí a Horní Čermná. Za jeho výjimečnou snahu o porozumění Čechů
a Němců mu bylo Ministerstvem životního prostředí v roce 2002 uděleno
vyznamenání za zásluhy.
Volně dle článku Christiana
Köllinga přeložila Věra Dadáková

Výstava fotografií

„Spolek přátel Rixdorfu“ připravuje
v rámci blížícího se výročí 280 let od
založení České vesnice v Rixdorfu,
(nyní Neukölln) v Německu, výstavu
fotografií Čermné.
Zúčastnit se mohou všichni, kdo
rádi fotografují, bez rozdílu věku –
tedy i děti. Tématem je Čermná, její
nejbližší okolí, příroda, lidé v Čermné,
ale i zajímavé detaily architektury
či přírodních zákoutí – co má kdo
v Čermné rád. Maximální počet fotografií je 10 kusů.
Digitální fotografie by měly
mít kvalitu vhodnou pro zvětšení na
velikosti A4 (cca 20 x 30 cm) – A3
(cca 30 x 50 cm), případně je možné
dodat i hotové fotografie v těchto
velikostech.

Digitální fotografie na flash
disku nebo již hotové fotografie můžete předat v obálce nejpozději do konce dubna 2017
na obecní úřad.
Obálku, prosím, označte textem „Výstava fotografií“.
Do obálky vložte lístek, na kterém uveďte své jméno, popis
obrázků a kontakt na Vás.
Porota vybere z došlého množství
snímky, které bude možné vystavit na
panelech. Se souhlasem autorů bude
z nejzdařilejších fotografií připraven
kalendář. Budou také publikovány
ve Zpravodaji Horní Čermná.
Stejnou výstavu plánují uspořádat i v Neuköllnu. Obě výstavy potom
budou vyměněny.
Po skončení výstavy se fotografie
i flash disky vrátí zpět svým autorům.
Věra Dadáková

Grafologie
a písmoznalectví

Čechové, jakožto slovanský národ, se
vzhledem k zeměpisné poloze a náboženskému vyznání už v raném středověku odklonili od keltských znaků
k latince. V 17. století, po třicetileté
válce a ztrátě samostatnosti, byla
latinka nahrazena kurentem a švabachem. Latinka se objevuje opět až v 19.
století.
V r. 1876 pod vlivem vlastenců
byla navržena a vytvořena rakouskými
úřady česká školní předloha písma
platící až do roku 1930.
Grafologie vždy vychází z této
školní předlohy, grafolog ji musí
znát do nejmenších podrobností. Jen
málokdo zůstává těmto tvarům věren,
pisatelé vtiskují písmu svůj charakter. Ke změnám písma u lidí dochází
vlivem stárnutí pisatele, vývojem
intelektu, zdravotního stavu, na
základě životních zkušeností. To vše se
odráží v písmu každého z nás, vliv mají
i momentální nálady. Podoba písma je
odrazem našeho nitra a nedá se na tom
nic změnit. Každý má totiž vrozené
předpoklady, to jsou vlastnosti, které
jsme získali od svých blízkých nebo
vzdálených předků.
Levorukost je také zděděnou
vlastností. Násilným přecvičováním
velké množství levorukých během věků
ubývalo. Levorukost byla považována
téměř za tělesnou vadu. Dodnes se
o nešikovných lidech říká, že „mají

obě ruce levé“, špatná situace je „na
levačku“ a podvod je „levárna“. Přitom
mezi levoruké patřili takoví velikáni
jako byl Beethoven, Picasso, Leonardo
da Vinci, Michelangelo nebo Goethe.
Vizitkou každého člověka je
podpis. Je jiný, když se podepisujeme
v klidu domova nebo ve spěchu třeba
na úřadě. Mají na něj vliv vnitřní i vnější podmínky - únava, deprese, nálada,
úspěch.
Grafologa zajímá především osobnost pisatele, písmoznalec zkoumá
pravost rukopisu, jeho posudek se
používá pro soudní řízení.
Někteří zaměstnavatelé požadují
od uchazečů vlastnoručně napsaný životopis, protože písmo prozradí o naší
povaze neuvěřitelné věci. Lidé mají
velmi rozdílné písmo, i když ve škole
se učili všichni to samé. Náš temperament se projevuje tím, jestli tlačíme na
propisku nebo ji držíme jemně, jestli se
pořádně rozmáchneme nebo jsou naše
písmena malá a úhledná. Podvědomí
přenáší do písma všechny stránky
naší povahy, i ty, o kterých ani nevíme. Grafolog umí číst v našem písmu
jako v knize. Lépe se mu tento rozbor
provádí na textech, které napsal člověk
ve spěchu, než když se snaží o úhledný
rukopis. Když se snažíme psát hezky,
více se kontrolujeme a naše podvědomí
se nemůže v písmu tolik projevit.
A na závěr, co všechno může písmo o nás prozradit:
Sklon písma - doprava znamená
citovost a činorodost, rovně rozumovost, nic nás nerozhodí, doleva potlačení svých pocitů
Velikost - větší velikost ukazuje
sebevědomí, vitalitu, snahu prosadit
se. Malé písmo patří spíš pasivním,
skromným a přemýšlivým lidem.
Ti, co při psaní tlačí na pero,
jsou sebejistí, odolní a mají zvýšenou
sexualitu. Kdo přidává ozdoby a kudrlinky má velkou fantazii a touží udělat
dojem. Kdo při psaní spojuje všechna
písmena jedním tahem, je obdařen
logickým myšlením, ale není příliš
vynalézavý. Kdo naopak píše každé
písmeno zvlášť, je nápaditý, ale chybí
mu praktičnost a silná vůle.
Zkušený grafolog umí odhalit
ještě spoustu dalších věcí. Všímá si
detailů a právě detaily dělají každého
člověka výjimečným jak v písmu, tak
v povaze.
Takže si každý, koho toto téma
zaujalo, může zahrát na amatérského
grafologa.
Zdroj - NOVEKO - vzdělávací institut
Eva Petříková

foto: Alena Vojtková
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Kalanetika a relaxační cvičení
Od 19.00 do 20.00 s Hanou Hejlovou
v tělocvičně základní školy
Cvičení rodičů s dětmi
Od 16.00 do 17.00 v tělocvičně ZŠ
s Monikou Kroulíkovou a Veronikou
Tesařovou
Cvičení je vždy pestré a zábavné –
uvědomujeme si, že pro děti musí
být cvičení především zábavná hra!
Cvičíme s overbaly, míčky, padákem,
balónky, stuhami a těšit se můžete i na
pestré překážkové dráhy. Děláme vše
pro to, aby si děti pohyb zamilovaly
a vracely se k němu i do budoucna.
Cvičení je určeno dětem nejmladšího
věku, kteří zvládnou s jistotou chůzi
a mají chuť objevovat nové pohybové
aktivity a zdolávat překážky až dětem
předškolního věku a jejich rodičům.

Úterý
Jumping nebo „dvacítka“
Od 18.00 do 19.00 v sokolovně – cvičení na trampolínách, posilování
kritických partií a posilování břišních svalů s Monikou Kroulíkovou
www.jumping.707.cz

Středa
Kondiční cvičení
Každou středu od 18.30 do 19.30 hod.
v sokolovně s Evou Marešovou
Cvičení pro zlepšení kondice a nálady.

Čtvrtek
Cvičení pro seniory
Od 17.30 do 18.30 hod. v sokolovně.
Šetrné a důkladné protažení celého
těla.
S Monikou Kroulíkovou, s Evou Marešovou nebo s Jiřinou Duškovou
„Dvacítka“
Od 18.30 do 19.30 v sokolovně s Monikou Kroulíkovou www.jumping.707.cz

Pátek
Volejbal
V tělocvičně ZŠ od 17.00 do 19.00
www.jumping.707.cz
Horolezecký kroužek
Každý pátek od 19 do 21 hod. v tělocvičně ZŠ. Je určen pro dospělé, případně pro děti v doprovodu dospělého
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Centrum společných služeb a hospodářská činnost Dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Severo-Lanškrounsko
Vážení občané, vážení čtenáři,
dovolte mi, abych vás jménem Dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Severo-Lanškrounsko po čase opět
pozdravila a informovala vás o činnosti
svazku, ale i jeho dalším rozvoji. Od 1.
července letošního roku vzniklo prostřednictvím projektu Svazu měst a obcí
České republiky při našem svazku tzv.
Centrum společných služeb (dále také
„CSS“). Díky tomuto projektu svazek
získal na dobu tří let dotační prostředky
na mzdy dvou zaměstnanců. Měl tedy
možnost rozšířit jejich počet a poskytovat tak větší spektrum služeb obcím,
které jsou jeho členy. Od 1. srpna t.r.
tedy svazek již zaměstnává celkem 3
zaměstnance – manažerku a dva specialisty pro rozvoj mikroregionu. Ti jsou
denně k dispozici zejména starostům
členských obcí svazku, dále také i zástupcům jimi zřizovaných základních
a mateřských škol, a to v nejrůznějších
oblastech, především pak v oblasti
odborného či dotačního poradenství.
Naši zaměstnanci jsou tu k dispozici ovšem i vám – občanům členských obcí,
a to ve formě tzv. kontaktního centra.
Jeho prostřednictvím máte například
možnost obrátit se na svazek se svými
podněty k dalšímu rozvoji našeho
území. Kancelář CSS se nachází v sídle
svazku na adrese Dolní Čermná čp. 76,
v I. patře budovy Úřadu městyse Dolní
Čermná, a to v jejím levém křídle.

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko ovšem
kromě zahájení činnosti Centra
společných služeb, jehož služby jsou
poskytovány bezúplatně, započal i se
svou hospodářskou činností. Ta v tuto
chvíli spočívá především v dotačním
managementu, tzn. v poskytování
dotačního poradenství, zpracování
žádostí o dotaci, monitorovacích zpráv
apod. Tyto služby již poskytuje nejen
obcím a základním či mateřským
školám, ale i neziskovým organizacím
a živnostníkům či jiným drobným
podnikatelům. Hospodářská činnost
je svazkem poskytována již za úplatu
a není omezena územím mikroregionu. Jejím cílem je zvýšení příjmů
svazku, které budou následně užity
ve prospěch členských obcí a jejich
občanů. Předpokládáme rovněž, že
díky příjmům z hospodářské činnosti
bude možné po skončení výše uvedeného tříletého projektu Svazu měst
a obcí udržet počet zaměstnanců a tedy
i spektrum poskytovaných služeb
obcím, školám, ale i vám občanům ve
stejném rozsahu, jako je tomu dnes.
Věříme, že naše činnost přispěje
i za vaší pomoci k rozvoji celého mikroregionu.
Těšíme se na setkání s vámi v našem centru společných služeb.
Mgr. Lenka Bártlová
manažerka svazku a CSS

Provozní doba CSS pro potřeby zástupců členských
obcí a jejich příspěvkových organizací
Pondělí
7 – 17.00 hod.
Úterý
7 – 15.00 hod.
Středa
7 – 17.00 hod.
Čtvrtek
7 – 15.00 hod.
Pátek
7 – 13.30 hod.

Hodiny pro veřejnost
12.00 – 17.00 hod.
-12.00 – 17.00 hod.
--Více na www.dsomsl.cz.

niky. Zajímavé dopoledne strávené ve
výrobně traktorů značky Weidemann
rychle uběhlo a následovala jízda na
letní bobové dráze.
Šestý den byl posledním celým
dnem v sousedním Německu. Všechny potěšila procházka a výhled od
přečerpávací elektrárny Peterskopf.
Už tradičně bylo odpoledne věnováno
Hrám bez hranic. Bohužel, ale i ty
měly svou hranici, a proto byl celý
večer pojatý spíše na rozloučenou
s našimi německými přáteli.
V neděli ráno po narovnání kufrů
do autobusu nastalo smutné loučení
a poté cesta zpět do Čech.
Jídlo na cestu postupem času

ubývalo a kolem osmé hodiny večerní
už byl každý v teple domova.
Tento výměnný pobyt byl uskutečněn za podpory Pardubického
kraje, Česko-německého fondu budoucnosti a obce Horní Čermné. Za
veškerou pomoc jim tímto děkujeme.
Luboš Jirásek

Nepomucké okénko

Hasičské ligy už dospěly do svého
konce a našim družstvům se podařila velice slušná umístění. Družstvo
mužů se pravidelně zúčastňovalo
pouze Velké ceny Ústeckoorlicka
a zde skončilo s 53 body na 9. místě.
Družstvo žen se ve VCÚ umístilo na
5. místě s 45 body, dále ve Východočeské hasičské lize na 6. místě s 19
body a v Extralize ČR na 12. místě se
4 body. Do konce sezóny nám už chybí pouze dva pohárové závody a to
Ligové dozvuky na Orlici a Memorial
V. I. Lenina v Širokém Dole.
Dále se ohlédneme za letním
kinem v Nepomukách. Letos jste
mohli shlédnout pět filmů. Na promítání se přišlo podívat celkem 247
lidí místních i z širokého okolí. Na
dobrovolném vstupném se vybralo 5
449 Kč. Náklady na autorská práva
k filmům činily 12 342 Kč. Část nákladů byla uhrazena ze sponzorských
darů (obec Horní Čermná a SDH
Nepomuky).
Během září proběhla na kultur-

foto: archiv SDH Nepomuky

Pondělí

Ve dnech 6. - 14. 8. 2016 se naši mladí
hasiči zúčastnili výměnného pobytu
v Edertalu. Odjíždělo se v sobotu pár
minut před půlnocí. Do partnerské
obce Affoldern autobus dojel relativně
brzy, proto byl čas na procházku po
nedaleké přehradě Edersee. Vzápětí
už naši němečtí přátelé čekali před
halou s otevřenou náručí. Po lehkém
odpočinku všichni měli zase dost sil
a vyběhli do okolí.
První den se odehrával ve starém
městě Fritzlar, kde všechny zaujala
tamní architektura domů i kostelů.
Druhý den pobytu kroky poznávání vedly do nedalekého města Bad
Wildungen, ve kterém se nachází
několik bunkrů. Pár z nich bylo
možné prozkoumat i s doprovodným
výkladem.
Třetí den autobus vyjel směrem
Viba Sweets. Trávit několik hodin
v továrně na čokoládu je snem snad
každého. Tuto sladkou ideu doplňovala výroba vlastní čokoládové tyčinky.
Čtvrtý den sice pršelo, ale náladu
celodenního výletu do zábavného parku Bottrop to ovšem nezkazilo. Zážitky z celého dne pak létaly vzduchem
ještě do pozdních večerních hodin.
Den pátý probíhal v duchu tech-

foto: archiv SDH Horní Čermná

Výměnný pobyt
v Edertalu

Cvičení a kroužky
pro veřejnost
2016/2017

ním domě výměna koryt, vstupních
a sálových dveří. Tato výměna byla
hrazena z rozpočtu obce (přesná
částka není v době uzávěrky známa).
Do baru na sále byl namontován
výčep s chlazením a lednice. Tímto
se zlepšilo zázemí pro pořádání akcí,

oslav nebo soukromých večírků.
Na závěr bychom vás chtěli
pozvat na kančí hody, které se budou
konat v sobotu 26. listopadu od 17
hodin na sále KD Nepomuky.
SDH Nepomuky
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Kalendář akcí
4. 11. 2016 od 19.30
Nejkrásnější válka
∙∙ divadelní soubor „Divadlo ve středu“
∙∙ hra se zpěvy na motivy Aristofanovy
Lysistraty od Vladimíra Renčína
∙∙ v sokolovně
19. 11. 2016 registrace od 13.00
Charitativní turnaj ve stolním
fotbálku 9. ročník
∙∙ pořádá H.C. Foosball z.s.
∙∙ v sokolovně
24. 11. 2016 od 13.30
Setkání zástupců obce s důchodci
∙∙ v sokolovně
25. 11. 2016 od 14.00
Adventní tvoření

10. 12. 2016
13.00 – 19.00

h

&

11. 12. 2016
9.30 – 17.00 h

ermná

ní Č
sokolovna Hor

� 13.00 h slavnostní zahájení spojené s vernisáží výstavy sběratelských předmětů,
krátký kulturní program
� ukázka vánočních dekorací a výzdob
� vánoční kavárna – domácí cukroví, vánoční nápoje, káva z lanškrounské pražírny,
recepty na vánoční cukroví
� možnost zakoupení drobných dárků z řemeslných dílen

Prosinec

Listopad

Pořádá obec Horní Čermná ve spolupráci s místními spolky.

Po Út St Čt Pá So
1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
28 29 30
Po Út St Čt Pá So
1 2 3
5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30 31
Svoz popelnic
Svoz dům od domu
Sběrný dvůr

Ne
6
13
20
27
Ne
4
11
18
25

Zveme vás na

DĚTSKÝ KLUB

vyrábění, zpívání, hry, ...
Scházet se budeme vždy
v pátek od 16:00 do cca 17:30
(jednou za dva týdny)
na půdě fary v Horní Čermné
Začínáme pátek 14.10.!
(14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 9.12.)
Zvány jsou všechny děti (cca 6-12 let),
které se chtějí kreativně zabavit společně s ostatními. Vítáni jsou i rodiče.
Kontakt:
Jakub Keller (tel.:737 642 886)
Tereza Šilarová (tel.: 605 163 991)
Andrea Bílá (tel.:731 022 563)

26. 11. 2016 od 14.00
Slavnostní odhalení kamenného
symbolu na hřbitově
26. 11. 2016 od 18.00
Koncert duchovní hudby
∙∙ Collegium vocale Olomouc
∙∙ sbormistrině Růžena Sligerová
∙∙ v kostele v Horní Čermné
18. 12. 2016 od 18.00
Adventní nešpory
∙∙ s místním chrámovým sborem
∙∙ v kostele v Horní Čermné
22. 12. 2016 od 16.30
Vánoční vystoupení školního sboru
a dramatického kroužku
∙∙ v sokolovně
24. 12. 2016
Tradiční Vánoční běh
∙∙ pořádají Brzdy Horní Čermná
∙∙ start 10.00 u Krčmy
28.12.2016
Tradiční Vánoční turnaj v malé
kopané
∙∙ Zájemci hlaste se na emailu:
jampb@centrum.cz
∙∙ v tělocvičně ZŠ
30. 12. 2016 v 17.00
Přípitek se starostkou a zastupiteli
∙∙ parkoviště u Krčmy
7. 1. 2017
Tříkrálová sbírka
∙∙ od 17.00 koncert duchovní hudby
v kostele
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