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Karneval na lyžích
2017

Karneval na lyžích v Horní Čermné? Je
to vůbec možné? Ano, bylo to tak. Spolek fotbalistů „BRZDY Horní Čermná“
opravdu uspořádal v sobotu 4. 2. karneval na lyžích na kopci u Jirásků. Pravděpodobně tato akce zaskočila většinu
obyvatel Horní Čermné a proto jsme
bohužel moc masek na svahu neviděli.
Na začátku se všichni účastníci na
bobech, saních a na lyžích rozjezdili na
svahu, a pak už se šlo na první disciplínu odpoledne - dovednostní soutěž na
běžkařském okruhu. Závodníci vystartovali, po 10 metrech museli naplnit 2
kbelíky sněhem a pak měli za úkol se
s nimi dostat do cíle. Zúčastnili se nejen
lyžaři, ale i závodníci s různými povozy.
Sníh na trati byl mokrý a těžký, takže
to nebylo úplně jednoduché. Nejlepší
v dětské kategorii byl Šimon Suldovský a v dospělé kategorii vyhrál Tomáš
Vranka na svém vyrobeném lyžokole.
Další disciplínou byla přehlídka

Sáňkovačka 2017

Sáňkování, bobování, lyžování a zkrátka řádění na sněhu v Čermné? Žádný
problém :-). Fotbalový spolek BRZDY
obnovil tradici a zpříjemnil tak několik
krásných odpoledních hodin nadšencům zimních sportů na kopci u Jirásků
(Kittnerák). Zhruba 150 lidiček si zde
přišlo „zadovádět“ nejen na svahu, ale
i na běžecké dráze. A že bylo počasí
vážně super, se můžete přesvědčit zde:
www.brzdy2000.rajce.idnes.cz
Děkujeme bezva organizačnímu
týmu.
Brzdy

masek na lyžích mezi slalomovými tyčemi. Nastoupilo 5 závodníků a s přehledem u poroty vyhrála Venďa Kroulíková
v masce Rumcajse.
Poslední soutěží byla „jízda na
svahu na čemkoliv“. Pořadatelé jako
šmoulové jízdu odstartovali na asi
osmimetrovém pytli, který byl naplněný
senem. Jízda to byla vskutku pekelná
a rychlá. Další soutěžní týmy projely

trať třeba na duši od traktoru nebo lyžokole. Vítězným povozem byly vyrobené
velké saně čermenských hasičů.
Všem maskám i přihlížejícím děkujeme za účast a podporu. Snad nám
i za rok počasí dovolí a budeme moci
tuto akci zopakovat třeba i s větší účastí
karnevalových masek.
Brzdy

Vánoční běh 2016

Rozhovor

Štědrý den jsme oslavili tradičně výběhem, který již po třetí pořádal spolek
fotbalistů „Brzdy“. Sraz byl v 10.00 na
parkovišti u Krčmy, kde se sešlo cca 55
účastníků (z toho 45 běžců), kteří
obdrželi červené čepičky od organizátorů. Užít si pár kilometrů volným
tempem a setřást ze sebe poslední
zbytky stresu z předvánočního shonu využili jak muži, tak i ženy a děti.
Trasa dlouhá téměř 3 km vedla kolem
hřbitova, okálů, Fougláku a starou
cestou zpět na parkoviště. Kdo se chtěl
proběhnout ještě více, využil trasu
dále kolem bytovek na Stežník a okolo
koupaliště zpět (4,55 km).
Jakmile všichni doběhli, občerstvili se lahodným mokem, moučníkem
nebo lízátkem. Popřáli jsme si ještě
pěkné svátky a vydali se domů chystat
štědrovečerní večeři.
Monika Kroulíková

„Momentálně jsem zamilovaná do
ilustrací,“ říká Veronika Balcarová.
Trampoty kocoura Toma, Malovaný
svět a několik dalších knížek doprovodila svými kresbami Veronika Balcarová - ilustrátorka, portrétistka,
restaurátorka, pro některé mladší
i paní učitelka, pro mě skvělá sousedka. Rozhovor, který vám přinášíme, je
nejen o její tvorbě ilustrací ale i o inspiraci, kterou každý umělec ke své práci
potřebuje.
Na svých stránkách píšeš, že jsi objevila v dětství skvělý nástroj - tužku. Kdy ses rozhodla, že se právě
tužkou budeš živit? Nepřemýšlela
jsi někdy o jiné variantě?
Rozhodla jsem se již na základní škole,
protože jsem od raného dětství hodně
kreslila. Na základce už to bylo dost
intenzivní, takže když jsme se v sedmé
třídě museli rozhodnout, co budeme
dělat, tak jsem věděla, že chci malovat a jít na výtvarnou školu. Nějaké
jiné varianty byly, ale já si šla za svým
snem.

Brzda Cup 2016

Již tradičně mezi svátky byl uspořádán vánoční fotbalový turnaj. Letos
se zúčastnilo 7 týmů. Po delší době
hezká účast a vše nasvědčovalo
k pěknému, ale náročnému turnaji.
Hrálo se systémem každý s každým.
První zápas začal kolem půl 10. Týmy
DO POČTU, BRZDY, FC KLÍDEK
a KUKAČKY odehrály velice pěkná
utkání s líbivým fotbalem. Již zanedlouho po začátku turnaje bylo jisté,
že právě mezi těmito týmy budeme
moci hledat vítěze. Zápasy mezi nimi
byly velice vyrovnané a rozhodovalo
pár maličkostí. Nejvyrovnanější bylo
utkání mezi BRZDAMI a DO POČTU. BRZDY hrály velice zodpovědně ze zabezpečené obrany a podnikaly
rychlé a nebezpečné protiútoky. Brzy
to bylo 2:0. Kluci z DO POČTU měli
ale více ze hry a pomalu stahovali
tento náskok. BRZDY ještě jednou
dokázaly odskočit na 3:2, ale vítězství
nakonec minutu před koncem ztratily.
Utkání skončilo podle mě zaslouženým výsledkem 3:3. Tyto dva týmy
si až do konce turnaje udržely svou
neporazitelnost a nakonec BRZDY
na skóre zvítězily. Ostatní týmy také
nehrály špatný fotbal, ale po pár zaváháních to na špici tabulky nestačilo.
Po celou dobu turnaje byl otevřený
kiosek s občerstvením, kde se o nás
velice dobře staraly Káťa s Nelčou.
Děkujeme. Turnaj končil kolem
15:00. Následovalo vyhlášení, každý
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Ty jsi vystudovala na Akademii
výtvarných studií v Praze i restaurování. Věnuješ se mu ještě někdy?
Víceméně ne. Již během studií jsem
začala ilustrovat. Pak jsem mimo jiné
pracovala i v Národní galerii jako
restaurátorka. A zároveň jsem kreslila
i ilustrace. A nakonec se to přehouplo,
že ilustrace zvítězily a nyní pracuji
jenom jako ilustrátorka.

BRZDA CUP
2016
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tým dostal diplom a malou drobnost.
Pro první tři byly připravené poháry.
Vyhlásili jsme i nejlepšího střelce
turnaje, kterým se stal se 17 brankami
Jarda Sita (DO POČTU). Moc rád
bych ještě jednou poděkoval za účast

3:4

7.

SKÓRE BODY POŘADÍ

a pohodovou náladu, která celý turnaj
provázela. A už teď se těšíme na další
ročník.
Za Brzdy Tomáš Marek

Co je pro tebe největší inspirací?
Ideální je, když člověk pracuje se skvělým autorem. To je pak text inspirací
sám od sebe. Člověk tam nachází věci,
které motivují. A samozřejmě to je
i život kolem mě, protože po přečtení
textu si to pak promítnu do reálného
života, který mě obklopuje, a reálné
prvky se poté dostávají zpět do ilustrací. Takže je to rozhodně ten život, který
člověk prožívá.
S kterým autorem spolupracuješ
nejraději?
Hlavně spolupracuji s panem Jiřím
Žáčkem. A ráda. Nejen před mnoha
lety, ale i nyní jsme opět navázali
spolupráci. Možná někteří už zaregistrovali, že vyšla knížka Malovaný svět,
plná krásných básniček Jiřího Žáčka,
ke kterým jsem vytvořila ilustrace.
A chystá se i další knížka.

A jak probíhá vznik takovéto
knížky? Můžeš prosím tento proces
vzniku popsat?
Je to různé, někdy to je jako u této
knížky, kdy jsem dostala básničky,
vytáhla si z textu, co jsem si myslela, že
je důležité a pak jsem to ztvárnila. Ale
schvaloval to i pan Žáček. Nebylo to
tak, že by mi do toho mluvil, ale koukl
se na ně a řekl: „To beru!“ Z toho jsem
měla opravdu radost. Mně samotné
trvá několik měsíců, než ilustrace
připravím.
Pro mě jsou jedním z poznávacích
znamení tvých obrázků velké veselé oči. Vzpomínáš si, jak vlastně
tento nápad vznikl, nebo ho do obrázků dáváš, aniž bys o tom nějak
zvlášť přemýšlela?
Začínala jsem realistickými ilustracemi, kdy jsem kreslila zvířata, postavy,
takže jsem si až postupně po mnoha
letech vytvořila svůj vlastní jazyk,
kterým se vyjadřuji. Není to žádný naučený grif. Je to takové vnímání životní
radosti, kdy si člověk uvědomí, že chce
do obrázku vložit pozitivní energii,
kterou chce předávat dál. A já cítím,
že je pro mě důležité vložit tam emoce
a poslat je do světa.
Nějakou dobu jsi učila na zdejší
základní škole, co tě na té práci
bavilo? Inspirovala tě nějak v další
tvorbě?
To mě opravdu hodně těšilo. Hlavně
kvůli nadšení dětí, jak chtěly pracovat
a tvořit. A určitě mě to inspirovalo
zpětně, protože člověk viděl, co jsou
schopny vytvořit v určitém věku. Nyní
pravidelně přispívám do dětského
časopisu Sluníčko. Například kreslím

malované čtení nebo připravuji nápady
na vyrábění, tak mám aspoň lepší
odhad, co jsou děti v různém věku
schopny zvládnout. Určitě jsem ráda,
že jsem si to vyzkoušela. Vím, že bych
nemohla učit pořád, protože mám nutkání tvořit a vyrábět, ale taková malá
odbočka, takové zpestření, mi otevřelo
další obzory.
Inspirovala tě někdy Čermná v tvé
tvorbě?
Určitě. A také bych řekla, že člověku
to žití na vesnici dodalo takový klid, že
ve městě je člověk roztěkaný různými
impulsy a obtížněji se koncentruje
na určitou věc. Ale baví mě vyjíždět
do různých měst, nejen do Prahy, ale
i těch okolních, a poznávat je. Já bych
nemohla být pořád na jednom místě,
byť ho mám ráda, ale potřebuji se
inspirovat, načerpávat nové podněty
a předávat je dál.
Pokud máš někdy čas, maluješ i jen
tak pro radost, nebo se věnuješ
pouze pracovním záležitostem?
Nápady navíc jsou, tak když to jen
trochu jde, tak je zrealizuji. Je to často
do šuplíku, něco, co mě zajímá, co mě
zaujalo.
Na čem momentálně pracuješ?
Momentálně pracuji na knížce „Tati,
kup mi slona!“, což bude opět výběr
básniček Jiřího Žáčka. Básničky jsou
hodně inspirované Prahou, ale nejsou
pouze o ní, jsou hodně zábavné a osobité. Teď jen aby všechno vyšlo tak, jak
si představujeme.
Děkuji za rozhovor
a přeji hodně veselých očí
Pavlína Hajzlerová
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Slovo
šéfredaktora
Ahoj, dobrý den,
všechny vás srdečně zdravím. Již několik
měsíců místní Zpravodaj Horní Čermná
neobsahoval slovo šéfredaktora. Vše má
svůj důvod a stejně tak tomu bylo i zde.
Nyní jsem ale rád, že vám skrze
několik vět mohu sdělit své pocity, svá
rozhodnutí, co se děje v zákulisí a mnoho
dalšího.
Hodně se toho kolem mě děje. A to
jak v soukromém, tak hlavně v pracovním životě. Vzhledem k tomu, v jakém
tempu nyní žijeme, mi přijde, že v minulosti jsme spíše stáli na místě. To samozřejmě není pravda. Jen je dnes zcela
jiný tlak na tah na branku. A to ve všech
oblastech žití.
Nebudu vám říkat, jakým způsobem se s tím vypořádat, co a jak dělat
a nedělat. Taková slova mi nepřísluší.
Na druhou stranu jsme ani my v redakci
nezůstali pozadu. Prodiskutovali jsme
možné změny a zlepšení a já vyrazil na
školení ohledně obecních zpravodajů,
jejich grafiky, náplně a legislativy s touto
tématikou spojené. A protože pár poznatků máme, nenecháme si je jen pro sebe.
Rok 2017 tak bude pro tuto místní tiskovinu tak trochu rokem změny.
Vynasnažím se všechny změny z pozice
šéfredaktora řídit a zavádět tak, aby byly
k lepšímu a abyste si vždy našli něco, co
právě vás bude zajímat. A taky aby vás
Zpravodaj bavil. Vždyť ho děláme pro
vás. Paní Mertová z Prahy nám zaslala
poděkování za naši práci. Tímto posílám
do Prahy svůj srdečný pozdrav. Vynasnažím se, aby naše práce měla výsledek,
který bude přínosem a bude mít i patřičný přesah do každodenního života.
Zpravodaj může mít různá užití.
Můžete s ním podpálit zátop v kotli při
zimním chladném večeru, můžete ho
mít ale také celý měsíc položený na stole
s tím, že zadní strana vás bude provádět
kulturními akcemi v obci. Však se nám
ozvěte i vy. Budu rád, když si např. otevřu
e-mail (pište na hczpravodaj@centrum.
cz), kde bude psáno, co se vám líbí, na co
Zpravodaj nejvíce užíváte a v čem byste
si dokázali představit nějaké změny – popřípadě jaké. Pošlete nám klidně i svou
fotku se Zpravodajem.
Venku zatím vládne paní zima,
takže přeji všem lyžařům a ostatním zimu-chtivým lidem veselé chvilky. A jestli
jste jako já – máte rádi teplo – tak věřte,
že jaro se nám blíží.
Mějte se fajn.
Radek Šilar, šéfredaktor
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Některé historické události
17. až 19. století v naší obci, jak je
zaznamenaly kroniky

Obce na Lanškrounsku prošly v 17. století mnohými těžkými časy. Byla to
především třicetiletá válka (1618-1748), kdy obyvatelstvo trpělo drancováním
a vražděním, protože se tudy prohnalo jak švédské, tak císařské vojsko. V r. 1680
propukla morová epidemie, po níž mnohé domy zůstaly bez majitelů. Od r. 1862
nastal nábor nového obyvatelstva, zejména Němců, kterých byla posléze převaha, takže od r. 1683 se v Lanškrouně začalo úřadovat pouze německy.
1736 z Čermné odchází první část nekatolíků (70 osob), zakládají obec
Rixdorf
1742 další emigranti – asi 100 lidí do Pruska a Slezska
V tomto roce se poprvé začínají pěstovat brambory
1770 vypukl velký hladomor, v Čermné zemřelo 156 lidí
1784 Josef II. povolil založení čermenského evangelického sboru
1787-8 postavena první evangelická dřevěná modlitebna s pomocí veřejné
sbírky
1791 vznikla obec Nepomuky
1794 otevřena v Lanškrouně první lékárna
1813 zřízena první evangelická škola, vztyčen Čipův kříž při cestě
na Mariánskou horu
1814 první katolická dřevěná škola
1830 postavena budova č. p. .1, Blatina, nyní obecní úřad
1836-39 se stavěl zděný evangelický kostel
1848 povstání tkalců z Čermné, Výprachtic a Heřmanic, táhli do Šumperka
a chtěli rozbít tamní mechanickou tkalcovnu
1850 při sčítání lidu měla Čermná 3735 obyvatel, Nepomuky 188
(k porovnání – Ustí n.O. 3694, Lanškroun 5309)
1851 odjeli první vystěhovalci do Ameriky, celkem 74, doplulo jen 38
1853 druhá vystěhovalecká vlna, 88 lidí, včetně dvou na cestě narozených
dětí
V tomto roce zemřelo v Čermné na spalničky 41 dětí, na záškrt
16 dětí, na černý kašel 24 dětí, na choleru 70 lidí. Tato situace se
opakovala ještě v r. 1859, kdy zemřelo 50 dětí.
1870 žádá Lanškroun o zřízení železniční dráhy Lanškroun – Letohrad,
která měla vést přes Čermnou, žádosti nebylo vyhověno
1871 staví se silnice od Krčmy do Třešňovce a kamenný most u Krčmy
1872 postaveno obytné stavení na Mariánské hoře, 1876 přistavěno patro
a povoleno zřídit hostinec
V. Hartwig zřizuje církevní sirotčinec pro 40 chlapců, jeden z prvních
v Rakousku-Uhersku
1874 první lékař v Čermné – Dr. Maxmilián Waloch
1880 konalo se sčítání lidu, v Čermné žilo 3007 osob, z toho 11 Němců,
2171 katolíků, 800 evangelíků, ostatní jinověrci. Jen číst umělo 613
osob, analfabetů bylo také 613
1882 zřízena úřední pošta v dolní části Čermné, výstavba silnice
Lanškroun – Čenkovice, založena knihovna (čítárna) v horní části
Čermné, zbudován hřbitůvek Jednoty bratrské
1883 postavena hasičská zbrojnice v horní části Čermné
1884 postavena věž kostela, zřízena jednotřídní škola v Nepomukách, škola
postavena v r. 1885, zavěšeny tři zvony
1886-87 staví se silnice od Krčmy do Verměřovic
1896 první filmové představení v Lanškrouně
V tomto roce bylo v celé Čermné 19 hospod a kořalen, 16 obchodů,
116 živnostníků a přes 300 tkalců.
V Čermné vlastnilo 16 občanů jízdní kolo
1899 v Nepomukách založen hasičský sbor, zakoupena stříkačka a výzbroj
pro 24 mužů
A jsme na počátku 20. století, ale o něm zase někdy příště.
Zdroje: Historické údaje obce Čermná od Jana Ježka a Kronika 700let Čermné.
Eva Petříková

Výběr usnesení RO a ZO 21. 12. 2016 – 8. 2. 2017
Rada obce schválila:
–– že dřevo, které vznikne prořezávkou stromů na p. p.č. 1602/1 v k.ú.
Horní Čermná bude poskytnuto
zdarma SDH Nepomuky na zajištění
udržování nezámrzné teploty v KD
Nepomuky
–– smlouvu o dílo s DSOMSL na podání žádosti o dotaci na chodník od
Obecního úřadu ke lvu
–– individuální žádosti místních spolků
a zájmových skupin o poskytnutí
nefinanční podpory na bezúplatné
užívání prostor sokolovny na rok
2017 (E. Marešová - kondiční cvičení a cvičení seniorek, M. Kroulíková – Jumping, kondiční cvičení,
J.Nováková - setkání klubu důchodců, H.C.Foosball z.s. – benefiční
akce, SH ČMS- SDH Horní Čermná
– sportovní, kulturní, společenské
a zájmové činnosti, Myslivecký spolek Horní Čermná – Nepomuky- kulturní činnosti a poslední leč, Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ
Horní Čermná – kulturní činnosti)
–– novou pracovní pozici na údržbu zeleně a majetku obce na dobu určitou
dle potřeby na rok 2017
–– pojistnou smlouvu č. 51362040-16
na pojištění majetku obce u České
pojišťovny - navýšení obecního
majetku
–– výroční zprávu Obce Horní Čermná za rok 2016 o činnosti v oblasti
poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb.
–– připojení se k mezinárodní kampani
,Vlajka pro Tibet 2017“
–– dodatek Městské knihovny Lanškroun o zaplacení částky 8 Kč na
obyvatele na nákup knih pro obecní
knihovnu
–– nabídku T. Macháčka na prořezávku a kácení dvou stromů javorů na
místním hřbitově
–– poskytnutí veřejné služby z Úřadu
práce ČR
–– pronájem pozemků p. č. 734/10,
737 a 734/18 SDH Horní Čermná na
akci podzimní soutěže požárníků (od
12.10. do 16.10.2017). V případě,
že technický stav pozemků nebude
umožňovat konání této soutěže,
nabídne obec k dispozici p. p.č. 728
a 734/39 v k.ú. Horní Čermná
Zastupitelstvo obce schválilo:
–– finanční dar ve výši 20 000 Kč manželům Milaberským jako finanční

pomoc po požáru jejich domu
–– investiční záměr rekonstrukce pietního místa – pomníku –symbolického válečného hrobu obětem 1. a 2.
světové války
–– podání žádosti o dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby z prostředků Ministerstva obrany
–– vyhlášení veřejné sbírky dle zákona č. 117/2001 Sb., podle §4 pro
manžele Milaberské, Horní Čermná.
Jejich dům byl 22. 1. 2017 zasažen
požárem. Celý výtěžek z této sbírky
bude sloužit k opravě tohoto rodinného domu.
–– použití znaku obce pro partnerskou
obec Edertal na informační tabuli.
–– rozpočet obce Horní Čermná na rok
2017
–– neinvestiční příspěvky příspěvkovým
organizacím zřízeným obcí:
∙∙ Základní škole Horní Čermná ve
výši 654.000 Kč
∙∙ Mateřské škole Horní Čermná ve
výši 220.000 Kč
∙∙ Školní jídelně Horní Čermná ve
výši 390.000 Kč
–– závazné ukazatele rozpočtu r. 2017
(poskytnutí transferů, peněžitých
darů fyzickým a právnickým osobám)
–– záměr na odkoupení části pozemku p. p.č. 422/2 v k.ú. Nepomuky
cca 20 m² plocha vjezdu.
Více informací je k dispozici na
www.hornicermna.cz, či na podatelně
obecního úřadu.

Kniha je sen, který
držíte v rukou

Obecní knihovna v Horní Čermné je
součástí informačního, vzdělávacího
a kulturního systému v obci. Svou
činností přispívá k vzdělávání a rozšiřování obzorů mnoha čtenářů. Pokud
k nim zatím nepatříte, tak neváhejte
a navštivte nás. V roce 2016 se v naší
knihovně půjčilo 2766 knih, časopisů
a zvukových knih. O tyto výpůjčky
se zasloužilo 89 přihlášených čtenářů. Během roku se ale v knihovně
vystřídalo celkem 1097 návštěvníků.
Všichni tito návštěvníci si mohli
vybrat nejen z kmenového fondu,
ale i z 240 svazků, které nám byly
dodány v rámci výměnného systému
knihoven. V loňském roce byla naše
knihovna zapojena do systému KOHA

– elektronický systém místních
knihoven. Kmenový fond je postupně
zpracováván do počítače a postupně
je budován elektronický katalog. Je
to mravenčí práce, protože některé
knihy nejsou zpracovány a je nutné je
hledat v katalozích jiných knihoven.
Výsledkem bude postupné napojení
obecních knihoven do centrálního
katalogu v celé republice. Děkuji
všem, kteří knihovnu navštívili a zvu
ostatní, aby se přišli podívat. „Tolik
knih, jako knihovna, doma mít prostě
nemůžete.“
Alena Vojtková

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
v Čermenském zpravodaji.
Stejnou výstavu plánují uspořádat i v Neuköllnu. Obě výstavy potom
budou vyměněny.
Případné nosiče fotografií (flash
disky, CD) budou vráceny autorům
ihned po zkopírování na disk pořadatelů s potvrzením o jejich převzetí.
Věra Dadáková
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Ze školy
a školky
Mateřská škola
Děti a učitelky Mateřské školy Horní
Čermná děkují Honebnímu společenstvu v Horní Čermné za poskytnutí peněžního daru. Peníze jsme již
použili na zakoupení dvou stromů.
Jsou to pomůcky, které budou sloužit k rozvíjení různých dovedností
dětí a zároveň zkrášlí velké prostory
našich chodeb a schodiště. Jejich
prostřednictvím budeme v dětech
pěstovat lásku k přírodě.
Mateřská škola se potýká s personálními problémy pro nemocnost
zaměstnankyň. Děti měly možnost
hrát si, učit se, kreslit, zpívat, tvořit
a mnoho dalších činností dělat pod
vedením několika učitelek. Během pár
měsíců jich zažily celkem 6 a k tomu
ještě dvě paní nepedagogické profese. Slušný počet na malou vesnickou
školku. Je to také příprava na život,
kdy se v budoucnu vystřídají kamarádi,
přátelé, učitelé, kolegové, nadřízení,
podřízení, náhodní známí. Změny se
dějí čím dále rychleji.
Nečekaně studená a zasněžená
zima zasáhla do života dětí pozitivně.
Vždyť už několik let jsme se nemohli
radovat z takové nadílky sněhu a děti
byly ochuzovány o mnoho činností.
Nejdříve je potřeba postavit sněhuláka.
Ten první, z měkkého tvárného sněhu,
nám sice nevydržel a pak už kvalita
sněhu nebyla vhodná na stavbu. Nevadí. Máme ve školce sněhuláka jako
živého z šikovných ručiček dětí. Dalšími činnostmi, které obohatily pobyt
dětí venku, byly – otiskování vlastních
stop do sněhu, vyšlapávání cestiček,
hledání stop zvířátek, krmení ptáčků,
pozorování jejich hemžení u krmítka,
házení sněhovými koulemi na cíl i do
dálky, sjíždění kopečku na „ježdících“,
pozorování krásy zasněžené krajiny,
otiskování „andělíčka“, poslední dny
už je to poslech občasného zpěvu
ptáčků, kreslení tvarů sněhem na
tabuli nebo klacíkem do sněhu. A děti
hýřily dalšími nápady. Například došlo
i ke rvačce pro kusy zledovatělého
sněhu. Takový poklad chce mít každý
a v co největším množství, proto byly
vypravovány loupežné přepady a bitky.
Sníh a led vypadá jako ta dobrota
z mrazáku. Je potřeba ochutnat, zdali
je také tak poživatelná. Je! Hurá do
konzumace plnými doušky. Vždyť jí je
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kolem dost pro všechny. Že děti chodí
zmáchané do šatny? Žádný problém.
I ti nejmenší už si dokáží mnoho věcí
samostatně najít, převléci, obrátit,
nastrkat na radiátory, nasoukat vlhké
studené prstíčky do nohavic pružných
punčocháků a než jdou domů, mají
oblečení suché a ještě k tomu příjemně
vyhřáté.
Jen lyžování nevyšlo. I když jsme
plánovali zapojení do kurzu, pořadatel
nám musel naši účast zrušit, protože
nebyl schopný naplnit autobus na
přepravu.
Sněhuláci a děti ne, ale já už se
těším na jaro.
Radka Carbolová

Základní škola
Dění v základní škole je touto dobou
tradičně ovlivněno rozběhem druhého pololetí a vědomostními soutěžemi. Není tomu jinak ani letos. Zima
se vydařila, na nedostatek sněhu
jsme si nemohli stěžovat, lyžařský
výcvik v Čenkovicích zdárně proběhl,
fotografie si můžete prohlédnout na
webu školy.
Úspěšní řešitelé školních kol
vědomostních soutěží nás reprezentovali na okresních kolech Olympiády
v dějepisu, v češtině a angličtině. Agáta
Borková, Marie Klejchová a Berenika
Ročková obdržely diplom za velmi
pěkná umístění. Matematická soutěž
Pythagoriáda nás teprve ještě čeká
a i tam máme svá „želízka v ohni“.
Podařilo se nám podle přání žáků
nakoupit beletrii do školní knihovny.
Žákovský parlament provedl ve všech
třídách školy anketu s názvem „Jakou
knihu postrádám v žákovské školní
knihovně?“. Výsledky byly překvapivé:
naši žáci mají o knihy zájem a čtou.
Samozřejmě ne všichni a ne všechno.
Ale zájem o čtenářství tu je a stoupá.
Čerstvá zásilka toho, co děti opravdu
baví, je k dispozici a jde z ruky do ruky.

Zápis do ZŠ a MŠ

Zápis do ZŠ se bude konat 5. 4.
2017 v budově ZŠ Horní Čermná.
V první polovině května bude
zápis do MŠ. Bližší informace
a přesný termín budou zveřejněny.
V minulých letech probíhal
vždy v měsíci lednu zápis budoucích
prvňáčků. V roce 2017 došlo ke změně
zákona, zápis musí být uskutečněn
v měsíci dubnu, u nás bude 5. 4. Informace a podrobnosti jsou na webových
stránkách školy, jakékoliv dotazy ráda
zodpovím.
Přeji všem příjemný nadcházející
jarní čas.
Drahuše Tkačíková

Aktuálně z 1. ročníku
První pololetí skončilo a za námi
prvňáčky je vidět velký kus práce.
Umíme celou velkou i malou tiskací
abecedu, začínáme se rozepisovat psacím písmem. Pilní čtenáři nosí pyšně
spolužákům na ukázku první přečtené
knížky. Pravidelně si zapisujeme víkendové zážitky do deníčků, které si pak
vzájemně předčítáme v ranním kruhu
při zahájení nového týdne. V hodinách
matematiky procvičujeme sčítání
a odčítání (nyní do devíti), které je
mnohdy šikovně schované do her Bingo, Autobus, Děda Lesoň, Honba za
pokladem, Král počtářů, Vykřikovaná
a jim podobných.
První polovinu našeho působení ve škole jsme zakončili rozdáním
zasloužených jedniček a rozpustilým
třídním karnevalem, který byl plný
nápaditých kostýmů.
Děti jsou moc šikovné a jejich zvídavost, chuť učit se a zkoušet nové věci
je pro nás tou největší odměnou.
Eliška Vaníčková

CHCI JÍT DO ŠKOLY

ŽÁDÁM O ODKLAD

Povinná školní docházka začíná
počátkem školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne
šestého roku věku.
Kdo je oprávněn v této věci jednat?
Při zápisu k povinné školní docházce
je oprávněn jednat zákonný
zástupce dítěte. Pokud je zákonných
zástupců více, postačuje jeden
z nich.
Termín zápisu?

Není-li dítě tělesně nebo duševně
přiměřeně vyspělé a požádá-li o to
zákonný zástupce dítěte v době
zápisu dítěte k povinné školní
docházce, odloží ředitel školy
začátek povinné školní docházky
o jeden školní rok. Žádost musí být
doložena doporučujícím posouzením
příslušného
školského
poradenského zařízení a odborného
lékaře nebo klinického psychologa.
Kdo je odborným lékařem?
Odborným lékařem způsobilým
posoudit zdravotní stav dítěte může
být v konkrétním případě také
dětský lékař nebo praktický lékař pro
děti a dorost.
Kolikrát mohu o odklad zažádat?
Začátek povinné školní docházky lze
odložit nejdéle do zahájení školního
roku, v němž dítě dovrší osmý rok
věku.
Musím k zápisu, když vím, že chci
odklad?
Ano. Písemnou žádost o odklad
podává zákonný zástupce řediteli
spádové školy v době konání zápisu.
Žádost je k dispozici u ředitele školy.

Co s sebou k zápisu?
Rodný list dítěte; občanský průkaz
zákonného zástupce a případná
odborná posouzení či lékařská doporučení. V případě cizinců cestovní
pas a povolení k pobytu.
Musí být dítě přítomné u zápisu?
Přítomnost dítěte při zápisu není
povinná, postačuje pouze jeho
rodný list. Vzhledem k tomu, že si
škola může ověřit připravenost
dítěte na školní docházku, případně
sděluje
zákonnému
zástupci
informace o možnostech odkladu
povinné
školní
docházky,
je přítomnost dítěte žádoucí.
Můžeme přijít k zápisu v jiném
termínu?
V mimořádných a odůvodněných
případech, kdy se nemůžete dostavit
k zápisu, požádejte e-mailem nebo
telefonem ředitele o náhradní
termín.
Kdy se dozvím o přijetí?
Konkrétní termín a způsob oznámení
o přijetí se rodiče dozví při zápisu.
Je pro výběr školy rozhodující, kde
má dítě trvalý pobyt?
Každý zákonný zástupce má právo
přihlásit dítě do školy podle
vlastního výběru. O přijetí rozhoduje
ředitel školy. Ředitel spádové školy

je však povinen přednostně přijmout
žáky s místem trvalého pobytu
v příslušném školském obvodu.
Co když zákonný zástupce dítě
do školy nepřihlásí?
Nesplnění povinnosti přihlásit dítě
k zápisu k povinné školní docházce
ze strany zákonného zástupce lze
považovat za porušení jeho právních
povinností, resp. za přestupek, za
který lze uložit pokutu až do
5.000 Kč.
Mohu přihlásit dítě k zápisu
do několika škol?
Školský zákon tuto situaci nezakazuje. Protože je kapacita lanškroun-

CHCI JÍT DO ŠKOLY, ALE
JEŠTĚ MI NEBUDE 6 LET
Dítě, které dosáhne šestého roku
věku v době od září do konce června
příslušného školního roku, může být
přijato k plnění povinné školní
docházky již v tomto školním roce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září do prosince je
doporučení
školského
poradenského zařízení. K přijetí dítěte
narozeného od ledna do června je
podmínkou doporučení školského
poradenského zařízení a odborného
lékaře.
Školská poradenská zařízení:

Pedag.-psychologická
poradna Ústí nad Orlicí

Královehradecká 513
562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.: 465 521 296, 776 611 695
Elokované pracoviště: ZŠ Dobrovského

Speciálně pedagogické
centrum Kamínek
(diagnostika školní připravenosti pouze pro
klienty SPC)

Lázeňská 206
562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.: 465 523 715, 733 313 749

ských základních škol dostatečná, je
vhodné, aby zákonní zástupci
přihlásili své dítě pouze do jedné
z nich.
Pokud byl dítěti v minulém roce
udělen odklad, musí jít k zápisu
znovu?
Jestliže byl dítěti povolen odklad
povinné školní docházky, není
automaticky přijato na následující
školní rok, ale zákonný zástupce
dítěte musí opět požádat o přijetí
k plnění povinné školní docházky od
daného školního roku. Může
požádat i na jiné škole, než na které
žádal původně.
|7

Zajímavá místa
v Čermné

Medailon akademického sochaře Lubomíra Šilara

Pravidelná rubrika zajímavá místa
v Čermné opět přináší dva zavedené
místní názvy, které se často používají
i dnes. Tentokrát se jedná o kopec Petřín
v dolní části obce a o místo Ve Volšině,
které se nachází ve středu obce.

27. října odešla ve věku 84 let významná osobnost
českého figurálního sochařství a designu keramiky.

Na Petříně
Petřín je kopec nad levým břehem potoka naproti bývalé benzinové pumpě,
u č. p. . 109. Jméno však nevzniklo
podle známého kopce v Praze, ale v roce
1945 podle majitele domu Petra Marka.
Ve Volšině
Část vedle pravého břehu potoka za
č. p. . 180 naproti pomníku padlých
se nachází ve Volšině. Toto místo bylo
zarostlé olšemi
Zpracovala: Pavlína Hajzlerová
Čermná v proměnách staletí

Obecní symbolika
Horní Čermné
Znak

„Modrostříbrně polcený štít, v pravém
poli stříbrná postavená zavřená kniha,
v levém vykořeněná lípa přirozených
barev.“
Obci byl udělen rozhodnutím
předsedy Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR z 23. 11. 1995. Jeho
podoba byla připravována již od roku
1991, kdy Vladimír Mareš navrhl
jeho první variantu. Ve znaku ve tvaru
gotického štítu měla být kniha, kalich
(pocházející z 18. století), dvojkříž
(z původní zvonice), lípa z pečeti
sloučené obce Nepomuky (symbol naší
země) a květ lnu (symbol zemědělství).
Po mnoha konzultacích mimo jiné
i s prof. Palátem, členem heraldické
komise parlamentu, byla nakonec
schválena varianta, která pak byla
obci udělena jako znak obce. Zavřená
kniha s černým kováním připomíná
knihy uchovávané od 15. a 16.století,
bibli jakož i místní školy a Komenium
z doby první československé republiky.
Strom připomíná někdejší samostatnou obec Nepomuky. Podle tradice se
jedná o lípu nebo ořech.
Používání znaku je upraveno
obecní vyhláškou z 19.6.1996. Je užíván na titulním listu Zpravodaje Horní
Čermná a také na úředních papírech
obce. Jeho plastickou podobu, která
zdobí zasedací síň obecního úřadu,
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zhotovil ústecký medailér a heraldik
Tomáš R. Dušek.

Vlajka

„List svisle dělený na modré žerďové
a bílé vlající pole. Poměr šířky listu
k jeho délce je 2 : 3.“
Obci byla udělena spolu se znakem, z něhož také její podoba vychází.
Podle původního návrhu měla obsahovat slovanské barvy, červenou a bílou.
Protože však již všechny použitelné
varianty jsou vyčerpány a nelze je
udělovat, byla zvolena místo červené
modrá barva. Používání obecního praporu je také upraveno obecní vyhláškou z 19.6.1996.
Obec je také oprávněna používat vlajku amerického státu Texas.
Toto právo Horní Čermné darovalo
zastupitelstvo tohoto státu na památku místního rodáka a významného
obyvatele Texasu J. L. Lešikara. Má být
vyvěšována při slavnostních příležitostech vztahujících se k oslavám
hornočermenských vystěhovalců do
Ameriky (Texasu) a při oslavě památky
J. L. Lešikara.

Pečeti

Od vzniku samostatné obce v roce
1936 až do října 1938 bylo užíváno
kulaté razítko obsahující českého
lva a po obvodu opis. Po záboru obce
Německem v říjnu 1938 bylo nedlouho nato zavedeno úřední unifikované
razítko obsahující v horní polovině
třířádkový frakturní nápis a v dolní
říšskou orlici. Po osvobození v květnu

1945 razítka obsahují českého lva ze
zemského nebo státního znaku doplněné po obvodu opisem. Po roce 1996
bylo zavedeno kulaté razítko o průměru 35 mm obsahující uprostřed obecní
znak a po obvodu opis: OBEC HORNÍ
ČERMNÁ. I jeho užívání je upraveno
obecní vyhláškou z 19.6.1996. Mimo
něj obec užívá podlouhlé razítko o délce 50 mm, obsahující vpředu obecní
znak a vedle něj dvouřádkový nápis:
Obec/Horní Čermná.
Je čerpáno z knihy „Znaky, vlajky, pečeti a správní vývoj obcí okresu Ústí nad
Orlicí“ od Jana F. Křivohlávka

V rytmu tanga

V pátek 20.1.2017 v místní sokolovně sehrál divadelní soubor Vicena
z Ústí nad Orlicí hru od Isabelle de
Toledo – V rytmu tanga. My všichni,
kteří bychom se drželi názvu, jsme
mohli očekávat hru se zpěvy a tancem.
Ale, název byl zavádějící. Shlédli jsme
hru o životě, o touze žít, o lásce a o chuti
milovat, o nevěře i o zklamání. Hra plná
silným příběhem, který byl jako život,
který umí překvapit i naplnit. Soubor
Vicena je prvním souborem, který tuto
hru sehrál.
Návštěvníci mohli před představením i během přestávky využít občerstvení v nově otevřeném baru. Děkujeme
všem za návštěvu a zveme na další
kulturní akce.
Alena Vojtková za kulturní komisi

Šilarova tvorba měla široký záběr, od
volných děl, realizací v architektuře,
až po návrhy užitné keramiky pro
dílenskou výrobu. Působil dlouhodobě jako výtvarník DUV KERAMO
Praha – zde se prohloubila jeho láska
ke keramické hmotě postupně krystalizující od točených tvarů v techniku
modelace z plátů. Tématem volné
sochařské tvorby z glazované kameniny se pro něj na dlouhá desetiletí stala
stylizovaná ženská figura a nejrůznější zvířata, především koně, býčci
a další kopytníci, která často skládal
do rozsáhlejších kompozic. Je pro něj
charakteristická citlivá, dynamická
modelace pohybu s dokonale souznící
přírodní barevností, připomínající
kresby z Altamiry převedené do sochařské formy. Šilarova výstižná stylizace zpodobnění zvířat a lidí nemá
u nás mnoho obdob či následovníků,
kteří by alespoň vzdáleně dosahovali sochařských kvalit díla tohoto
autora. Emeritní předseda Sdružení
výtvarných umělců-keramiků Zdeněk
Freisleben prohlásil, že keramické
plastiky Lubomíra Šilara jsou nadčasovým poselstvím o lidském hledání
základních hodnot. „Jeho témata
spojuje osobitá poetika, která se prolíná s rustikálním základem. V dílech
tak cítíme přítomnost hlubiny času,
kterou nosí každý z nás ve svém nitru.
Prvopočátky lidského rodu spojené
s hledáním vztahu člověka ke svému
okolí i k sobě samému. První kontakt
s hlínou, první dotyk, pohlazení. Úžas
nad dynamikou síly a rychlosti zvířete. Krásou ženy. I u dalších námětů,
kromě již zmiňovaných, jako jsou
jednorožec, kentaur, sova, ale i třeba
divoké prase, existují svým způsobem
body, za kterými se skrývá řada odkazů s hlubšími přesahy.“
Sochař Lubomír Šilar se narodil
12. 6. 1932 nedaleko Lanškrouna
v obci Horní Čermná. Svá studia
započal v letech 1948–1951 na Státní
keramické škole v Praze (dnes Výtvarná škola Václava Hollara). Následně
absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, ateliér Keramiky a porcelánu u prof. Otty Eckerta
(1951–1956), kde pokračoval ještě

tzv. čestným rokem. Na legendární
pražské Mezinárodní výstavě keramiky pořádané AIC (l’Académie Internacionale de la Céramique) v roce 1962
obdržel stříbrnou medaili. V letech
1965, 1974 a 1975 získal opakovaně
zlaté medaile na International Competition of Contemporary Ceramic
Art v italské Faenze a řadu čestných
uznání např. na Quadrienalle užitého
umění v Erfurtu v roce 1977, Mezinárodní keramické výstavě v polských
Sopotech v roce 1979 a speciální
cenu z francouzské Vallauris. Dalšími
významnými oceněními byly zlatá
medaile a Bavorská státní cena, které
obdržel na Mezinárodním veletrhu
řemesel v Mnichově. V roce 1968
se Šilar účastnil III. Mezinárodního
keramického sympozia v Bechyni
(Intersympozia). Byl pravidelným
účastníkem kolektivních výstav keramiky a mnohokrát vystavoval také
samostatně. Jeho práce vlastní významné muzejní a galerijní instituce.
Jako hostující docent vyučoval v roce
1991 v německém keramickém centru
Höhr Grenzhausen na keramickém
institutu (Institut für Künslerische
Keramik). Byl čestným členem Sdružení výtvarných umělců-keramiků. Žil
a pracoval v Praze 10 – Strašnicích.

V květnu 2016 byla ve spolupráci
s pražským Uměleckoprůmyslovým
museem připravena a slavnostně
otevřena autorova stálá komorní
expozice nazvaná Altamira v Městském muzeu v Lanškrouně, v kraji, ze
kterého Lubomír Šilar pocházel.
Poslední rozloučení s umělcem
se konalo ve středu 9. listopadu 2016
ve Velké obřadní síni strašnického
krematoria.
Dita Hálová
Sbírka skla, keramiky a porcelánu
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
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Z klubu
důchodců
14. 10.
Na besedu přišlo 25 důchodců. Po obvyklých činnostech přišla na řadu kniha
Zajímavosti ze světových dějin. Věra
Dušková z ní vybrala kapitoly o Africe.
Nejdříve to byly poznatky o otroctví –
jak byli otroci získáváni, převáženi do
Ameriky, jak se s nimi nelidsky zacházelo. Potom přišel na řadu cestovatel David Livingston, novinář H. M. Stanley
a český lékař Emil Holub. Všichni se zaměřili na jižní a střední Afriku, pobývali
zde na konci 19. století. Dozvěděli jsme
se hodně o putování pouští Kalahari,
o oblastech kolem řek Zambezi a Kongo. Druhá část besedy byla věnována
řešení úkolů na téma „Cvičte si svůj
mozek“. Jednotlivci i dvojice písemně
plnili úkoly – najít rčení s podobným
významem a hledat v uvedené větě barvy a části těla. Všichni s chutí pracovali,
výsledky jsme zkontrolovali.
10. 11.
Důchodci z Dolní Čermné uspořádali
10. listopadu tradiční společné setkání.
Z naší obce se ho zúčastnilo 24 lidí, bylo
celkem 99 platících důchodců. Místní
připravili výborné pohoštění, pro pobavení zatančily ženy ze souboru Dolce
Baby, k tanci hrála hudba Svatebčanka.
V dobré pohodě se všichni bavili až do
večera.
11. 11.
Opět jsme se sešli na faře, bylo nás 35.
Zazpívali jsme si, poslechli obvyklá
výročí a zajímavosti z tisku. Hlavní
program zajistil pan Miroslav Böhm
z Lanškrouna. Nebyl u nás poprvé.
Hodně cestuje, má nepřeberné množství krásných fotografií. S částí tohoto
svého bohatství nás seznámil. Viděli
jsme fotografie hor, řek, jezer, vodopádů, rozhleden, hradů a zámků nejen
v České republice, ale i na Slovensku, ve
Francii, Anglii, Německu a Číně. Všichni pozorně sledovali výklad, bylo hodně
dotazů, téma bylo zajímavé.
24. 11.
Ve čtvrtek 24. listopadu se sál sokolovny
naplnil důchodci. Obecní úřad pro ně
uspořádal celoobecní besedu. Zaměstnanci obecního úřadu připravili na stoly
květiny, zajistili pro všechny účastníky
chutné občerstvení. Všem se velmi
líbilo vystoupení tanečního souboru
Sluníčko z Lanškrouna. Pod vedením
Moniky Kroulíkové nám děti pěkně
zatančily. Obecní úřad zastupovala
starostka Hana Motlová a místosta10 |

rosta Martin Langr. Paní starostka nás
podrobně informovala o práci obecního
úřadu, promítala záběry z různých akcí.
Dozvěděli jsme se hodně o hospodaření
s bioodpady, o úpravách u koupaliště,
o kanalizaci, autobusových zastávkách.
Zajímali jsme se také o opravy ve škole,
v jídelně sokolovny, v kulturním domě
v Nepomukách, o změny na místním
hřbitově. Důchodci měli hodně dotazů,
mají o dění v obci zájem.
8. 12.
Na tuto besedu přišlo 40 důchodců.
Všichni se těšili na vzácnou návštěvu.
To byl Mikuláš, čert a anděl. Mikuláš
měl o všech účastnících zaručené informace, buď něco vytkl nebo pochválil,
ale vždy přijal slib, že se jmenovaný polepší. Anděl nám nadělil sáček s dobrotami, čert trochu strašil, ale jen naoko.
V besedě jsme pokračovali čtením legend o svatém Mikuláši, zajímavostmi
z časopisů. Nechyběl ani společný zpěv,
přehled výročí. Všem chutnal výborný
chlebíček. Beseda byla pěkná.
16. 12.
Na této vánoční besídce se nás sešlo 40.
Jako vždy jsme zpívali. Tentokrát jsme
se zaměřili na vánoční koledy, nechyběl
ani sólový zpěv s doprovodem harmoniky a kytary. Připomněli jsme si pranostiky, které souvisejí s adventem, vyslechli
vzpomínky Fr. Nepila na předvánoční
období v jeho dětství. Naše hospodyňky připravily občerstvení – obložený
talíř. Nakonec se rozdávaly dárky, bylo
jich zase dost, každý jeden dal a zase si
jeden vytáhl. Dárky byly různé, pěkné,
byli jsme spokojeni. Po zpěvu Tiché
noci jsme si popřáli navzájem krásné
prožití vánočních svátků a vše dobré
v novém roce.
Věra Dušková

Kronika
Ve středu 25. 1. 2017 zemřel ve věku
nedožitých 86 let pan Josef Lorenc.
Rozloučili jsme se s ním 1. února 2017
v obřadní síni na hřbitově v Lanškrouně.
V pátek 3. 2. 2017 zemřela ve věku
77 let paní Emilie Motlová. Rozloučili
jsme se s ní 8. února 2017 v obřadní síni
na hřbitově v Lanškrouně.
Uplynulo 1. výročí od smrti našich
drahých rodičů Hedviky a Zdeňka
Špačkových. Kdo jste je znali a měli
rádi, zavzpomínejte s námi.
S velkou bolestí a stálou vzpomínkou
Iva, Zdeněk, Hana a Mirka s rodinami.

Mikulášské cvičení

Lipová alej na
Mariánské Hoře je
alejí Pardubického
kraje roku 2016

Spolek Arnika od roku 2011 pravidelně vyhlašuje anketu Alej roku. Chtějí
tak poukázat na krásné přírodní prvky
v naší krajině.
V roce 2016 bylo celkem nominováno 53 alejí, z nichž 5 bylo z Pardubického kraje. Do ankety mohl
kdokoliv nominovat svoji oblíbenou
alej, která je něčím výjimečná. Často
se jednalo o krásné historické aleje,
zámecká stromořadí, ale také o aleje,
kterým hrozí z různých důvodů pokácení. To se týká i vítězné kaštanové
aleje “Kaštanka” z Hradce Králové,
kterou podpořilo 1262 lidí. Hrozí jí,
že bude muset ustoupit nové železniční trati. Těsně pod stupni vítězů
skončila Lipová alej na Mariánské
Hoře se 471 hlasy. Stačilo to ale na
první místo v Pardubickém kraji. Tím
bych chtěla velmi poděkovat všem,
kteří ji v hlasování podpořili.
V novém roce bude jistě vyhlášen
nový ročník, proto můžete i vy přihlásit další stromořadí ve svém okolí.
Více informací najdete na stránkách
sdružení Arniky www.alejroku.cz. Organizace například každý rok vysazuje ve spolupráci s dárci, dobrovolníky
a správci vybrané obce novou lipovou
alej na předem vybraném místě v naší
republice.
Lenka Brábníková

Když jsme přišli v pondělí 5. prosince na
cvičení, čekala nás čertovsky vyzdobená
tělocvična. Celým cvičením nás provázely ďábelské cvičitelky a hlavně čertík
Bertík, kterému každé dítko řeklo básničku, co má připravenou pro Mikuláše
a pomazlilo se s ním. Pak jsme si zopakovali některé oblíbené básničky a písničky,
zahráli honičku s čertovskými ocásky,
prošli pekelnou dráhou, kde jsme si
mimo jiné zaskákali z pekla do pekla,
hledali Bertíkovy kamarády a na závěr se
učili létat jako andílci. Už už to vypadalo,
že všechny děti skončí v pekle, ale nakonec základy létání zvládly všechny :-)
Ani jsme si přes samou zábavu
a dovádění nevšimli, že se mezi námi objevil Mikuláš s andílkem. Čert měl moc
chystání uhlí a pytlů na zlobivé děti, a tak
se zdržel v pekle. Nebylo ho u nás ale
ani potřeba. Děti byly na cvičení hodné,

a tak by u nás ani neměl žádnou práci. Po
tom, co jsme předvedli písničku a básničku, dal andílek s Mikulášem každému
balíček plný dobrot a museli se s námi
rozloučit. Čekalo je tento večer ještě dost

práce. A i my, plni zážitků, jsme spěchali
domů. Co kdyby nám chtěla mikulášská
družina ještě zaťukat na dveře? :-)
Veronika Tesařová

jste jakýmkoliv příspěvkem do sbírky
podpořili jmenované služby, patří veliké
poděkování!
Po sbírce bývá již tradičně v místním kostele Tříkrálový koncert. Je to čas,
kterým můžeme příjemně při hudbě
a vlastních myšlenkách zakončit vánoční
období. Letos zde hrál soubor Castello in
Aria. Představili se nám hudebníci, kteří
se zabývají barokní hudbou provozovanou na kopie dobových hudebních
nástrojů. V jejich podání zazněly krásné
barokní vánoční skladby.
Ráda bych na závěr připojila také
poděkování koordinátorky Tříkrálové
sbírky v místní Charitě paní Ivy Markové:
„Letošní Tříkrálová sbírka je za
námi a tentokrát byla opravdu zimní.
Do ulic orlickoústeckého okresu vyšlo ve
dvacetistupňových mrazech více než dva
tisíce odvážných dobrovolníků, aby potěšili lidi přáním štěstí, zdraví a pokoje, aby

jim přinesli informace o činnosti Charity
a nabídli možnost přispět potřebným.
I když jako lidé jsme různí, ve snaze
pomoci druhým jsme si spíše podobní, než
rozdílní. A právě
Tříkrálová sbírka je příkladem toho,
že dokážeme dobře spolupracovat na
společném díle. Charita,
obecní úřady, farnosti, občanské
spolky, stovky dobrovolníků a tisíce lidí
přijímají Tříkrálovou sbírku jako smysluplnou akci, do které se řada lidí už 17 let
obětavě zapojuje.
Jako organizátor akce a příjemce vybraných peněz vyjadřuje Oblastní charita
Ústí n. O. upřímné poděkování všem, kdo
se na Tříkrálové sbírce podílejí.
Podrobné výsledky najdete na webu
OCH www.uo.charita.cz“
S poděkováním a přáním mnoha
dobrých věcí v tomto roce
Tereza Kellerová

Tříkrálová sbírka
2017

Tříkrálová sbírka patří v Horní Čermné tak jako v celé republice k počátku
ledna. U nás proběhla v sobotu 7. ledna
již počtrnácté. Počet devíti skupinek se
osvědčil již v předchozích letech – každá
skupinka má mapku s oblastí, ve které
má navštívit obyvatele v jejich domovech. V mrazivém sobotním odpoledni vyrazilo z místní fary 28 dětských
koledníků se svými devíti vedoucími do
všech částí obce. Pod královskými plášti
byli tak vydatně oblečeni, že i velký mráz
snesli dobře. Po koledování se vraceli se
zážitky, úsměvy a spoustou sladkostí.
Věřím, že i s dobrým pocitem užitečnosti
a přispění dobré věci. Moc všem králům
a vedoucím skupinek děkuji za ochotu,
čas, přispění dobré věci a radost, která
z nich vyzařovala. Vedoucím navíc za
ochotu nést zodpovědnost za jim svěřené
koledníky. Díky patří i rodičům koledníků, kteří pomohli s přípravou.
Letos se v Horní Čermné a Nepomukách vybralo celkem 34 160 Kč.
Největší část vybraných peněz bude použita zpět v regionu. Na Orlickoústecku
půjde o podporu těchto služeb: domácí
specializovaná hospicová péče, pečovatelská služba, rodinná centra, sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,
občanská poradna a zařízení pro osoby
bez přístřeší. Víme z vlastních zkušeností
v naší obci i jinde, že služby Charity využívá řada našich blízkých. Jsou to služby
potřebné a dobré. A tedy vám všem, kteří
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sobota 18. 3. 2017 od 19.30
Babský bál
pořádá SDH Horní Čermná
v sokolovně
hraje kapela REFLEX
sobota 25. 3. 2016 od 19.00
Stežník - charita fest
benefiční hudební festival
pořádá H.C. Foosball z.s.
v sokolovně
Hudba: Invalidovna, Kabát revival,
QUIZ

neděle 9. 4. 2017 od 17.00
Markovy pašije
v kostele v Horní Čermné
skladba z r. 2014 pro pěvecký sbor
a orchestr
autor a dirigent: Josef Vondráček
hraje a zpívá: Sopotnická filharmonie
slovo: Jakub Keller
neděle 9. 4. 2017
Pohádka „O drakovi“
pořádá loutkářský spolek Kašpárek
v sokolovně
10. – 18. 4. 2017
Sbírka ošacení, obuvy, elektroniky,
knih atd.
pořádá Diakonie Broumov
Bližší info na obecním úřadě nebo zde:
tel.: 491 524 342, 739 999 112
www.diakoniebroumov.org

Obec Horní Čermná vyhlásila dle § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb.,
o veřejných sbírkách

VEŘEJNOU FINANČNÍ SBÍRKU
Výtěžek této sbírky bude odevzdán manželům Milaberským z Horní Čermné
jako finanční výpomoc na opravu svého domu po požáru.
Pokladničky jsou umístěny na těchto místech: obecní úřad, prodejna
Konzum u Krčmy, prodejna Konzum u zastávky Jednota, fara ČCE.
Sbírka bude trvat do 10. března 2017.
Za solidaritu děkují zastupitelé obce Horní Čermná

Zubní pohotovost

4. - 5. 3. 2017
11. - 12. 3. 2017
18. - 19. 3. 2017
25. - 26. 3. 2017
1. - 2. 4. 2017
8. - 9. 4. 2017
14. 4. 2017
15. - 16. 4. 2017
17. 4. 2017
22. - 23. 4. 2017
29. - 30. 4. 2017
1. 5. 2017
6. - 7. 5. 2017

MUDr. Filipová Jitka
MUDr. Jaslovská Marie
MUDr. Jedličková Zuzana
MUDr. Ježáková Daniela
MUDr. Johnová Marie
MUDr. Kobzová Zdeňka
MDDr. Kopecký Milan
MUDr. Krčálová Helena
MDDr. Mareš Miroslav
MUDr. Milota Karel
MDDr. Nováková Klára
MDDr. Pavlová Simona
MUDr. Strnadová Marie
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Svoz dům od domu
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Svoz kontejnerů
Kontejner na velkoobjemový
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Duben

neděle 12. 3. 2017 od 14.00
Dětský karneval
pořádá Sdružení rodičů a přátel dětí
a školy při ZŠ Horní Čermná - Unie
rodičů ČR
v sokolovně
moderuje Miloš Kotas

pátek 31. 3. 2017 od 20.00
Reprezentační ples
pořádá Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko
v kulturním domě ve Verměřovicích

Po Út St
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29
Po Út St

Květen

19. 1. – 22. 3. 2017
výstava Malé hrátky se zvířátky
pořádá Kulturní centrum Letohrad
v městském muzeu Letohrad
Ilustrace Veroniky Balcarové
Vstupné 20,-/30,-/70,-

Březen

Kalendář akcí

Poplatky za odpady a psy
Poplatky za odpady a za psy jsou jako
každý rok přijímány do 30. 4. 2017.
Platba za odpad 500 Kč za občana.
Slevy zůstávají stejné jako v loňském
roce.
Poplatek za psa 100 Kč (150 Kč za
dalšího psa u stejného majitele).

Lanškroun, Strážní 151
Žamberk, nám. gen. Knopa 837
Bystřec 182
Letohrad, U Dvora 815
Letohrad, Šedivská 498
Lanškroun, 5. Května 2
Mladkov 133
Žamberk, nám. gen. Knopa 837
Žamberk, Školská 834
Lanškroun, Svobody 356
Žamberk, Raisova 814
Žamberk, nám. gen. Knopa 837
Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622

465 325 212
465 676 818
465 642 990
465 620 528
465 622 216
465 322 897
465 635 441
465 676 824
465 613 103
465 322 787
465 613 441
465 676 822
608 427 960
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