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Jsme silní, jak silné je lano, co k nebi nás poutá

Koncert Jaroslava Svobody v Horní Čermné, sobota 31. 8. 2019

„Vítejte na dechnopárty“, což měla

A byl to zážitek nejen díky skvělé

být trochu sranda, ale z větší části

akustice, ale i fajn atmosféře lidí, kteří

vypovídá cosi podstatného i o jejich

se tu sešli.

Skupina Traband, která mě po léta

muzice, za kterou stihla získat hned

provází na cestách v autě hlavně

tři Anděly v kategoriích wordmusic

v době, kdy už potřebuji dodat ener-

i folk a country. Inspirovala se lidovou

gii, je už minulostí. Není to sice tak

písní, dechovkou, jazzem i rockem.

dlouho, snad čtyři roky, co ještě hrála

A to platí i o samostatné tvorbě Jardy

v Lanškrouně, ale dnes vystupuje

Svobody, který svůj charakteristický

frontman kapely Jaroslav Svoboda

zpěv doprovází převážně na harmo-

sám. Hudebně nešlo skupinu Traband

nium, kytaru nebo foukací harmoni-

nikam jednoznačně zařadit, sám Svo-

ku. Na pozvání faráře Jakuba Kellera

boda nejeden koncert uváděl slovy:

zavítal do kostela v Horní Čermné.

V jedné z oblíbených písní trabandské
éry se zpívá: „Jsme silní, jak silné je
lano, co k nebi nás poutá“, a to zůstává v platnosti, ať už se náš svět mění
a zrychluje jakkoliv.
František Teichmann

odslouženo. Zastupitelstvo obce se

Výběr z usnesení rady a zastupitelstva

ZO schválit smlouvu o dílo na výše

Jakékoli řešení, které se v součas-

rozhodlo koupit traktor nový, kte-

obce z období 15. 8.–2. 9. 2019:

uvedenou částku.

schoulíme k vytopeným kamnům

né době přijme, bude mít spoustu

rý by vyhovoval požadavkům na něj

a doufám, že si při tom rádi přečtete

odpůrců, toho jsme si vědomi. Ideální

kladený. Traktor nám neslouží jenom

Rada obce Horní Čermná schválila:

další číslo Zpravodaje Horní Čermná.

je dotáhnout věci dle projektu, ale na

v zimě na vyhrnování sněhu, ale

–– smlouvu o dílo č. 9/2019 s DSOMSL

to náš rozpočet nestačí. Budeme opět

zajišťuje i odvoz bioodpadů, údržbu

a obcí Horní Čermná na zajištění

a opět žádat o dotaci a doufat, že nám

obecních cest a spoustu každodenních

výběrového řízení v rámci realizace

bude vyhověno. Před zimou cestu

činností. Traktor v hodnotě 1.632.290

projektu „Zlepšení nakládání s od-

ještě provizorně spravíme. Řešení je

Kč značky New Holland by měl dorazit

pady v obci Horní Čermná“

to nedostačující, ale alespoň nějaké.

během listopadu.

na veřejném zasedání, na kterém se
s konečnou platností odsouhlasily
následující věci.
Důležitým rozhodnutím bylo odsou-

Doprava na Stežník bude v následující

hlasení způsobu vytápění v kulturním

měsících komplikovaná. Do konce

domě v Nepomukách. Po zralé úvaze

června 2020 bude probíhat zasíťování

se zastupitelstvo obce rozhodlo,

části lokality 23 Bv, v Oboře“. Obec

že hlavním zdrojem vytápění bude

v loňském roce prodala 7 stavebních

15. 11. vystoupí divadlo Vicena se hrou

plynový kotel. Cena za vytápění je

parcel, ke kterým zřizuje sítě. Ná-

„Deskové hry“, 24. 11. bude v sokolov-

odsouhlasena dle cenové nabídky

klady na sítě se odrazily v ceně, za

ně koncert barokní hudby, představí

firmy Roman Lešikar v částce 279.731

kterou jsme parcely prodali. Je veliký

se Kvarteto Družecký, jehož členem

Kč, s touto investicí souvisí i výměna

předpoklad, že příští rok část nových

je náš rodák Matyáš Keller. Nesmíme

oken, kterou provede firma F.P. okna

majitelů pozemků začne stavět, což

zapomenout na vánoční prodejní trhy

za 184.974 Kč. Nová garážová vrata

opět přispěje ke zvýšení dopravy na

v sokolovně, které budou již 30. 11.

by se měla osadit též v letošním roce,

Stežník. Právě kvůli tomu je vyřeše-

Při té příležitosti vás opět pozveme

počítá se s částkou kolem 150.000 Kč.

ní sjízdnosti cesty v Dolečkách nyní

do kavárničky s výbornou kávou,

Stále velkým a nevyřešeným problé-

opravdu důležité.

zákusky s alko i nealko nápoji. 30. 12.

mem je cesta v Dolečkách. Je zpraco-

Na zářijovém veřejném zastupitel-

vaná projektová dokumentace, která

stvu byla představena studie areálu

řeší i odvod povrchových vod. Vodo-

koupaliště. Shodli jsme se na předlo-

právní úřad ve svém stanovisku po-

ženém řešení s drobnými úpravami.

Budu ráda, když nám zastupitelům

žaduje, aby na obecním pozemku pod

Po zapracování těchto připomínek

zachováte přízeň. Choďte na jednání

křížkem, kam jsme chtěli povrchovou

projekt představíme širší veřejnosti,

zastupitelstva, čtěte úřední desku, pak

vodu vsakovat, obec postavila suchou

návrh si můžete zatím prohlédnout

nemůžete říkat, že nejste informova-

zatravněnou nádrž s regulátorem

na našich webových stránkách v sekci

ní. Úplně vše se napsat nedá, spousta

odtoku, který zajistí postupné odté-

připravované projekty.

věcí se probírá, hodnotí, vymýšlí prá-

kání vody do Bájského potoka. Tato
drobnost prodraží stavbu o cca 3mil.
Kč. Navíc tento projekt leží na vodoprávním úřadě už od dubna a stále
nemáme vydané stavební povolení.
Bohužel i žádost o dotaci, kterou jsme
na rekonstrukci této cesty podali, nám
nebyla schválena a na cca 7mil. investici prostě obec nemá v současné době
peníze. Proto bylo na zastupitelstvu
schváleno provizorní řešení, cestu
uděláme z frézingu. Je to v podstatě
nejlevnější varianta opravy. Bude stát
asi 300.000 Kč. Problém je ten, že je to
materiál, který se po uválcování musí
„ spéct“ a to už v těchto chladných

Též jsme na zastupitelstvu schvalovali
smlouvy na akci „Zlepšení nakládání s odpady v obci Horní Čermná“.
Dodávku dalších 4 kontejnerů na
bioodpad a doplnění nádob na tříděný
odpad vyhrála firma (Elkoplast) a stavební úpravy dosavadních míst zajistí
firma Josef Kropáček. Jedná se o místa
u dřívější čerpací stanice v dolní části
obce, u dolní a horní prodejny Konzumu, nově bude zbudované místo
za sokolovnou. Celkové náklady činí
639.125 Kč. Na tuto akci jsme obdrželi
dotaci z ministerstva životního prostředí v částce 573.903 Kč.

dnech není technicky možné. S firmou

Blíží se zima a my jsme si vědomi,

Strabag jsme dohodnuti, že na jaře,

že stávající traktor již má pomalu

Obec se stará též o vaše kulturní
vyžití. Do konce roku pro vás máme
připraveno:

nás čeká u Krčmy tradiční přípitek se
starostkou a zastupiteli. Na všechny
akce vás srdečně zvu.

vě na veřejném zastupitelstvu. Vězte,
že se snažíme, aby plánované akce
byly ku prospěchu vás občanů, ale více
a více se věci úřednicky táhnou a od
myšlenky po konečnou realizaci plyne
stále delší čas. Po papírovém boji nás
čeká ještě další a velký problém. A to
jsou peníze. I při dobré vůli musíme
pracovat s daným rozpočtem, který
nelze přečerpat. Buďte proto trpěliví. Choďte prosím na zastupitelstva,
abyste viděli, že o věcech přemýšlíme a hledáme řešení. Nadáváním na
sociálních sítích a u piva se ještě nikdy
nic nevyřešilo.
Krásně zbarvený podzim vám přeje,
Hana Motlová, starostka obce

–– uzavření veřejnoprávní smlouvy
mezi městysem Dolní Čermná a obcí
Horní Čermná o zabezpečení provádění zápisů údajů do informačního systému územní identifikace
adres a nemovitostí podle zákona
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů,
stavebním úřadem Úřadu městyse
Dolní Čermná namísto orgánu obce

–– žádost o informaci A. K., kdy bude
opraveno veřejné osvětlení v části
obce Nepomuky. Termín opravy je
naplánován na měsíc září.
–– cenové nabídky na nákup traktoru
od firem CASE, HOLAND a Kubota
a doporučuje ZO jako nejvýhodnější

Rada obce Horní Čermná neschválila:
–– žádost Ing. Tomáše Daňka, Ph.D.
o finanční sponzorský dar na akci
Český pohár v běhu do vrchu Výprachtice – Buková hora 31. 8. 2019
–– cenovou nabídku Komerční banky
na platební terminál – zkouška na
3 měsíce

nabídku od firmy HOLAND z důvodu

Rada obce Horní Čermná pověřila:

nejlepších technických parametrů

–– B. Hajzlerovou, M. Hejlovou a T.

nastavených pro potřeby obce
–– cenové nabídky na výměnu oken
v KD Nepomuky od firem SULKO,
STAVONA a M. Fabiánek a doporučuje ZO ke schválení smlouvy o dílo
s cenovou nabídkou od M. Fabiánka,
která je nejvýhodnější

Duška kontrolou příspěvkových organizací: mateřské školy, základní

Þ hczpravodaj@centrum.cz ½ Zpravodaj Horní Čermná

jak to bude možné, nám cestu spraví.

ní dny, nastává období, kdy se rádi

www.hornicermna.cz
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Milí čtenáři, přišly první podzim-

16. září se zastupitelstvo obce sešlo
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Rada a zastupitelstvo obce

Z OBCE

školy a školní jídelny
Více informací je k dispozici na
www.hornicermna.cz či na podatelně
obecního úřadu.

Horní Čermná (RÚIAN). Cena za
jedno vložení 100 Kč.
–– záměr prodeje pozemků ppč.1025/6,
1025/14, 1025/15 v k.ú. Horní Čermná

SLOVO ŠÉFREDAKTORA

–– příkazní smlouvu č. 10/2019 – Organizační zajištění výběrového
řízení na akci: Infrastruktura lokality 23-BV „V Oboře“, k.ú. Horní
Čermná s firmou Hudeček, s. r. o.
–– rozpočtové opatření obce č. 3 na rok
2019 na základě přidělení neinvestiční dotace z Pardubického kraje
v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělání pro mateřskou školu ve výši 408.584 Kč

Vážení čtenáři,
končí nám léto. Na první pohled se
může zdát, že je to zpráva smutná.
Horní Čermná ale zažila společensky
hodně aktivní léto. A celé tohle číslo to
taky odráží.

Rada obce Horní Čermná vzala na
vědomí:

Mohli jsme si zajít do kostela na

–– oznámení ředitelky školní jídelny,

pro školáky začal nový školní rok, fot-

že se mění ceny za stravování od

balisté se sešli na hřišti hned dvakrát,

1. 9. 2019

oba hasičské spolky byly také aktivní.

koncert celorepublikově moc dobře
známého Jardy Svobody z Trabandu,

Rada obce Horní Čermná projednala:

Do toho nám pracuje rada obce i obec-

–– výsledek hodnocení komise pově-

mohli letos naposledy zajít na místní

řené k otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na akci „Zlepšení
a nakládání s odpady v obci Horní Čermná“ a jako nejvhodnější
nabídku vybrala stavební firmu
Josef Kropáček. Nabídnutá cena je
388.171 Kč včetně DPH a doporučuje

ní zastupitelstvo. Minulý víkend jsme
koupaliště, plavecká sezóna skončila.

právě v tomto areálu budou k dobrému. Velké rozhodnutí pro obec nevznikají sami. A právě proto i v tomto
čísle můžete nalézt krátké rozhovory
s místními zastupiteli.
Osobně jsem moc rád, že se toho v
obci tolik děje. Na druhou stranu mi
to také ztěžuje život. Abychom vám
poskytli veškeré informace ze všech
stran obce, museli jsme ubrat množství fotek, které běžně ve zpravodaji
vídáte. Diskutovali jsme to dlouho,
ale nakonec jsme se rozhodli omezit
množství fotek, než abychom neotiskli některý článek. Věřím, že nám to
nebudete mít za zlé.

A proč zmiňuji právě koupaliště? Prá-

Za celou redakci vám přeji klidný

vě tam má zastupitelstvo v následu-

přechod do topné sezóny a ať se vám

jících letech velké plány. Každý z nás

vyhýbají nemoci jak jen to je možné,

si může na návrhy udělat svůj názor,

Radek Šilar, šéfredaktor

někdo je spíše proti změnám, někdo
změny bere a vítá. Věřím, že změny
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kavárničkou. Nově začneme

nového školního roku déšť

v letošním roce - v pří-

milosrdně na půl hodiny

padě zájmu - s kroužkem

přestal, abychom moh-

paličkování a s tanečním

li zahájit nový školní rok

kroužkem pro děti prvního

tradičně venku.

stupně. Samozřejmě, že

S doprovodem rodičů se
možná tvářili víc nejistě než
hned druhý den. Žáci z Bystřece, kteří přišli do šestého

pokračujeme i letos se sportovními kroužky. Nabídka
kroužku je i letos velká,
a tak si každý může najít „to
svoje“.

ročníku, šli mezi své kama-

Velkou akcí je rekonstrukce

rády. Už vloni se společně

školní dílny. Díky finanční

sešli v Horní Čermné a spo-

podpoře obce se dokon-

Září – dětem oči září. Ne

tančíme, zpíváme, cvičí-

lečně navštívili Hvězdárnu

čí letos na podzim. Měla

vždy je to záření od radosti.

me. Poznáte také, který je

a planetárium v Hradci

by sloužit nejen na výuku

V září je obvyklý jev ve škol-

největší a který nejmenší?

Králové. Společně s nimi ve

pracovních činností, ale

ce, že mají dětičky vlhké

Medvídek – dareba sedá dě-

škole začínají čtyři noví ko-

také pro kroužek keramiky,

oči od smutku z prvního

tem na hlavičky, na ramena,

legové - Paní Martina Miš-

popř. na výuku výtvarné

odloučení na delší dobu

na bříško, na nohy… Když

kolciová, jako vychovatelka

výchovy.

od maminky. A protože je

si medvídci s námi užijí,

letos dětí mimořádně hodně

uspíme je v náručích a zno-

(naplnili jsme školku do po-

vu tiše položíme k dobro-

sledního místečka), je i těch

srdečné mámě medvědici.

slziček nějak víc. A děti se

Děti jdou ven a většina už

navzájem podporují – kdo

zapomene na smutek.

školní družiny a asistentka
pedagoga, Mgr. Martina
Dušková, která bude vyučovat na druhém stupni školy
a pan Josef Pávek a paní
Pavla Fišerová, kteří budou
pracovat také jako asistenti
pedagoga.

Výhodou naší školy je
úplná aprobovanost učitelů
všech hlavních předmětů.
V dnešní době, kdy chybí
ve školství 6 000 učitelů, je
to jistě pozitivní informace. Vzhledem k menšímu
počtu žáků prvního stupně

Velkou pozornost budeme

jsme nuceni třídy spojovat,

směrovat také k žákům

ale i tak se snažíme, aby se

devátých tříd. Jako každo-

alespoň na hlavní předměty

ročně jim budou nápomocni

jednotlivé ročníky dělily.

všichni učitelé. Všichni

Ale i výuka ve spoji má svá

budou mít možnost využít

pozitiva. Žáci si zvyknou

doučování. Ale samozřej-

pracovat samostatně, re-

mě hlavní podíl úspěchu

spektovat se a vzájemně si

u přijímacích zkoušek bude

pomáhat.

jen na nich.

Před námi stojí mnoho zají-

V loňském roce jsme na-

mavého. Také hodně práce.

vštívili naši partnerskou

Všem žákům, rodičům

školu v Edertalu a letos nás

a učitelům přeji úspěšný

čeká její návštěva u nás.

školní rok v klidném pro-

Jinak samozřejmě budou

středí, pevné nervy a hodně

probíhat tradiční akce -

zdraví.

lyžařský a plavecký výcvik,

Mgr. Eva Trojková

na jaře vás pozveme na jarní

Þ hczpravodaj@centrum.cz ½ Zpravodaj Horní Čermná

jarmark, spojený s tradiční

vítalo deštěm. Na zahájení

www.hornicermna.cz

Ráno druhého září nás při-

Mateřská škola v září 2019

Memoriál Jirky Balcara

Zpravodaj Horní Čermná číslo 5/2019

Začátek školního roku na základní škole

Přivítali jsme šest prvňáčků.
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Fotbal v Horní Čermné

ZE ŠKOLY A ŠKOLKY

zařve více? Pláč je slyšet, vidět, naše ruce nestíhají hladit, chovat, ústa chlácholit.
Těch rukou máme první
den málo. Máme však svoje
zkušenosti a jsme si jisté, že
za nějaký čas budou děti do
školky chodit rády a zvesela
a oči jim budou zářit spokojeností, ať je venku zamra-

A ještě překvapení poslední
den prvního týdne – vedle
plyšových medvídků (kteří
jsou měkcí a heboučcí),
medvídků ze dřeva (tvrdí),
přibyli medvídci želatinoví – ti byli měkcí, barevní,
voňaví, lepkaví a hlavně
slaďoučcí (než jsme je spolkli, pohoupali jsme je na

Svobodní - Ženatí

dovednostech. Doufám, že se všichni

padlo 30. Peněz se ale sešlo více díky

dobře bavili a za rok se znovu sejdeme

dalším příspěvkům od hráčů i diváků

Letos jsme se sešli v neděli 9. 6. 2019

ve zdraví.

- celková částka činí 8.055 Kč. Všem

při patnáctém vzájemném utkání.
Tentokrát byl plný očekávání, protože

Sestavy:

patří velký dík. Hrálo se systémem
každý s každým. Utkání byla vyrov-

jsme mezi ženaté přivítali na posled-

Svobodní - Radek Šilar (B), Jenda

naná a o výsledku se většinou rozho-

ní chvíli dvě posily (Adam a Tomas).

Jirásek, Dan Krudenc, Vojta Motl,

dovalo až v závěru. Bez prohry zůstal

První poločas přinesl pěkný vyrov-

Ondra Jirásek, Petr Grezl, Matěj Motl,

pouze jediný tým - Brzdy (Tomáš

naný zápas. Několikrát nebezpečně

Lukáš Šustr, David Šilar, Láďa Sýkora,

Marek, Tomáš Dušek, Radek Fišar,

vystřelil David Š. a Jenda J. ve vyložené

Míra Šilar

Dan Krudenc, Petr Weisser a Honza

Ženatí - Franta Prorok (B), Vlasta

Marek), který tak získal pohár již po-

šanci přestřelil. Na druhé straně pak
po centru Tomáše D. těsně minul
branku Olda Š. a pak Tomáš M. objel
brankáře a na čáře míč na poslední
chvíli vykopl Míra Š. Ve 2. minutě
druhého poločasu se uvolnil David Š.
a střelou z dálky otevřel skóre. Hra

Pelcl, Tomáš Dušek, Olda Šilar, Tomáš
Marek, Adam Jelínek, Martin Vranka,
Jiří Ptáček, Libor Dušek, Jára Pecháček, Luboš Dušek, Petr Weisser, Radek
Fišar, Lukáš Brábník, Petr Borek

ženatých postupně ztrácela na přesnosti a skóre narůstalo po brankách

desáté (!). Na druhém místě se umístil
loňský vítěz FC Stežník, dále pak Je
nás málo, Petrovice a Slepenec. Nejlepším střelcem turnaje se stal Petr
Netušil z týmu Je nás málo. Největším
„dárcem“ branek do charitativní akce
byl Petr Borek z týmu Slepenec, který

Memoriál Jirky Balcara

obdržel 11 branek a jednu z rychlého

Dana K., Matěje M., Tomáše Š., Jendy
J. a druhou trefou Davida Š. Dočka-

V sobotu 17. 8. 2019 se konal již 18.

ný střelec do finále postoupilo šest

li jsme se zaslouženého vítězství

ročník vzpomínkového turnaje. Pů-

hráčů (v kvalifikaci dokázali vstřelit

svobodných 6 - 0. Ženatí si alespoň

vodně bylo přihlášeno šest týmů, ale

branku vzduchem z půlky). Ve finále

spravili chuť na tradičních penaltách,

díky dovoleným se nakonec zbytky

pak nejvíce „tyčí“ trefil Adam Jelínek

ve kterých vyhráli 10 - 7.

dvou týmů spojily a turnaje se zúčast-

a stal se tak nejšikovnějším střelcem.

pominuly. Překonat první

V poločase došlo také ke slavnost-

nilo pět týmů. Letošní ročník byl navíc

Podrobnosti najdete na webových

nejistotu nám pomáhají

ní chvíli, při které se Luboš Dušek

doplněn charitativní akcí „Góly, které

stránkách a fotky na rajčeti - uživatel

medvědí kamarádi, kterých

rozloučil s aktivní kariérou. Sešlo se

pomáhají“. Pořadatelé se rozhodli

Brzdy2000.

se společně s dětmi sešlo

docela dost diváků, pro které byly

přispět na léčbu Martina 100 Kč za

Petr Borek

opravdu hodně. S medvídky

připraveny soutěže ve fotbalových

čeno, mlha, déšť, či mráz.
Možná, že v době, kdy tyto
řádky čtete, děti už poznaly,
že je ve školce dobře a milující rodiče je určitě po obědě
nebo po spinkání vyzvednou a obavy z jejich ztráty

jazýčku).
Radka Carbolová

každý vstřelený gól. Branek nakonec

protiútoku vstřelil. V soutěži šikov-
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Pracuje jako statik a po čtyřleté pauze se vrátil do čermenského zastupitelstva.

V tomto díle našeho seriálu se podíváme rovnou na čtyři zastupitele. Pro někoho je možná matoucí,
že máme v našem zastupitelstvu čtyři Markovi, proto vám v nich dnes uděláme pořádek a všechny
vám představíme.

Proč jste se rozhodl kandidovat do

zovaly nové chodníky podél hlavních

zastupitelstva obce?

silnic. Úsilí bych chtěl věnovat také

Do obecního zastupitelstva jsem se
rozhodl kandidovat, protože mi není
lhostejný rozvoj a dění v naší obci.
Činností v zastupitelstvu je možné

Ladislavu Markovi je šedesát let, je ženatý a má tři děti. Pra-

se aktivně podílet na jejím dalším
směřování.

cuje jako traktorista a pro obec pracuje střídavě už od 20 let.

Co byste chtěl jako zastupitel
v obci změnit?
Chtěl bych být nápomocen při zvele-

Proč jste se rozhodl kandidovat do

Nakonec je nás 15 zastupitelů a musí-

bování obce a zvýšení bezpečnosti při

zastupitelstva obce?

me se na něčem vždy dohodnout. Kaž-

pohybu v obci. Považuji za rozumné,

dý si nemůže prosazovat jen tu svou,

aby se projektově připravily a zreali-

Rozhodl jsem se kandidovat, abych
měl informace o dění v naší obci
z první ruky a být nápomocen při
rozhodování a práci jako zastupitel.
Pomáhat při řešení mnohdy neleh-

tak bychom nikam nedošli. Jsou věci,

případně pomoci se zprostředkováním prodeje vhodných stávajících
parcel, zájemcům o výstavbu v Čermné. Čermná potřebuje nové mladé
obyvatele, kteří by pomohli naplnit

Představte si, že jste v Horní

MŠ a ZŠ dětmi.

Čermné průvodce cizinců. Co byste

Čemu se věnujete ve svém volném
čase? Jaké jsou Vaše koníčky?
Volného času teď moc není. Nejvíce času jsem věnoval v posledním
roce stavbě domku v Čermné a svým

čase? Jaké jsou Vaše koníčky?

Co byste chtěl jako zastupitel

Ve svém volném čase se věnuji drob-

jim ukázal a v krátkosti o Čerm-

v obci změnit?

nému zemědělství a jako koníček?

né řekl? Co bych ukázal cizincům?

Snad že si vyjedu rád na kole a zajdu

Snad celou Čermnou, myslím, že je

na pivo.

co ukazovat a nejsme zas tak ponurá

Představte si, že jste v Horní
Čermné průvodce cizinců. Co byste

Pracuje jako technolog a v zastupitelstvu působí už druhé
volební období.

dělník. V zastupitelstvu je nováčkem, ale poradit mu může
jeho tatínek, také zastupitel Ladislav Marek.

Proč jste se rozhodl kandidovat do

Čemu se věnujete ve svém volném

zastupitelstva obce?

čase? Jaké jsou Vaše koníčky?

Především jsem chtěl získat novou

Největším koníčkem jsou hasiči, děti

zkušenost. Zkušenost, kterou bych

a mládež! Mám radost, že nesedí

případně jednou mohl předávat no-

doma u PC a něco podnikají.

vým mladým zastupitelům.

Představte si, že jste v Horní

Co byste chtěl jako zastupitel

Čermné průvodce cizinců. Co byste

v obci změnit?

jim ukázal a v krátkosti o Čermné
řekl?

Čemu se věnujete ve svém volném

to občani koukali s nadhledem a stáli

Záleží na ročním období. Na jaře je

zastupitelstva obce?

čase? Jaké jsou Vaše koníčky?

při nás s rekonstrukcí. Stojí to mnoho

krásné, když v Báji rozkvétají ble-

Zájem o to, co se v Horní Čermné

Ve svém volném čase se nejvíc věnuji

peněz a trpělivosti. Ale ta představa,

dulky. V létě je příjemné zchlazení na

a v Nepomukách děje.

rodině. Mým koníčkem je hlavně

že máme obrovský areál plný spor-

místním koupališti a k tomu dobré

tovní zábavy!

občerstvení. Na podzim je hezky

mínky pro bydlení.

vesnice.

dětem.

Proč jste se rozhodl kandidovat do

kách místní rodáky. Připravit pod-

okolí a podělil se s nimi o krásy naší

Janu Markovi je dvacet dva let, je svobodný a pracuje jako

Areál koupaliště! Chtěl bych, aby se na

Udržet v Horní Čermné a v Nepomu-

Návštěvníky Čermné bych provedl po

obec. Hlavně přírodu kolem.

Tomáši Markovi je třicet tři let, je ženatý a má dva syny.

v obci změnit?

řekl?

domlouvat, co dostane prioritu.

a navzdory rozbujelé byrokracie.

Co byste chtěl jako zastupitel

jim ukázal a v krátkosti o Čermné

obce atd.), potom věci, o kterých se dá
Čemu se věnujete ve svém volném

předpisy a zákony nám svazují ruce.

přípravě nových stavebních parcel,

které musí být (škola, školka, chod

kých rozhodnutí ku zdravému rozumu

Změnit by se mohlo hodně, ale
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Jiřímu Markovi je třicet šest let, je ženatý a má dvě děti.
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ROZHOVOR Poznej svého zastupitele

sport.
Představte si, že jste v Horní

Zavedl bych je do Sázavského údolí

Čermné průvodce cizinců. Co byste

a k rozhledně Mariánka. A řekl bych jim,

jim ukázal v krátkosti o Čermné

že nejen kvůli těmto místům se dobře

řekl?

bydlí v Horní Čermné a v Nepomukách.

u kostela na Mariánské hoře, kde padají listy ze stromů. A v zimě je krásný
výhled na zasněženou ves z rozhledny
Mariánka. Všechna tato krásná místa
lze navštívit v jeden den.

Rozhovory se zastupiteli pro vás přichystala Pavlína Hajzlerová.
7

techniky a projektanty a téměř po

filmů. Náklady na provoz kina se vy-

docela doba, a tak máme spoustu novi-

roce jsme došli k finálnímu řešení. Od

šplhaly na 28.393 Kč. Je v tom zahr-

nek. Začneme Nepomuckým pohárem.

původního návrhu dřevozplynujícího

nuto půjčovné, poštovné a poplatky ze

V neděli 30. června se v hasičském are-

kotle, který by vytápěl celou budovu,

vstupného. Nebýt dotace obce 5.000 Kč

Ke konci prázdnin v Horní Čermné

álu „pod poldrem“ uskutečnil již šestý

bylo upuštěno z důvodu velké náklad-

a toho, že máme pronájem zesilovače

neodmyslitelně patří Den otevřených

ročník soutěže v požárním útoku zařa-

nosti stavební přípravy – výstavba

a reprobeden zdarma od obce, projek-

setkání na evangelické faře. Den, kdy

zené do Velké ceny Ústeckoorlicka a do

kotelny v jediném možném místě pod

tor pronajatý zdarma od člena sboru,

se vzpomíná na prázdninové akce, kdy

Východočeské hasičské ligy. Soutěže se

schodištěm do objektu. Teď se bude

těžko by se na to vydělávalo. Můžete

se všichni baví při pestrém programu

zúčastnilo celkem 45 družstev, z toho

řešit levnější stavební varianta, která

namítat, že si vyděláme peníze na

a kdy všichni po celodenním programu

14 ženských a 31 mužských. Letos

ale bude o něco dražší na provoz pro

prodeji občerstvení, ale to také není

odchází s plno zážitky domů. Letos se

padly i nové rekordy dráhy. Hned dvě

nájemce. Do jedné místnosti se umístí

až zas tak pravda. Oproti normálnímu

uskutečnil v neděli 1. září a zahájily ho

mužská družstva dokázala svůj pokus

plynový kotel, který bude celý objekt

pátku se vytočí průměrně o sud a půl

společné bohoslužby v kostele s fará-

zaběhnout pod 16 vteřin, a to Renmo-

vytápět. První etapa již proběhla na

piva více. Bez dotace obce bychom se

řem Štěpánem Brodským.

tor Jinolice s časem 15:89 a Bašnice

jaře zateplením stropů, hlavně sálu.

dostali na nulu. Vzhledem k tomu, co je

s časem 15:93. Jako třetí skončili Le-

Druhou etapou je vytvoření otopné

s tím spojeno práce s přípravou a ob-

tohradští Jeleni s časem 16:02. V ženské

soustavy a výměna oken a vrat v kul-

sluhou u občerstvení, je těžké sehnat

kategorii obsadilo první místo družstvo

turním domě. Celková investice obce

lidi zadarmo na práci a ještě z toho

Renmotor Jinolice s časem 16:19, za

do tohoto objektu bude letos okolo 1,3

pro sbor nic moc nemít. Pro srovnání,

nimi skončily ženy z Letohradu Orlice

milionu korun. Poměrně velká částka,

v minulých letech byl nejdražší film

s časem 16:59 a na děleném třetím

ale vzhledem k tomu, že se do kultur-

za 3.630 Kč, nyní byly o dost draž-

místě s časem 16:66 Myštěves a do-

ního domu v tomto ohledu za poslední

ší (2x 8.470 Kč, 4.840 Kč, 3.630 Kč

mácí Nepomuky. Pro ženy z Nepomuk

řadu let mnoho neinvestovalo, tak

a 2.420 Kč). Řešili jsme i výběr pevné-

to byl nový osobní rekord. Nepomučtí

jsou to rozumně investované peníze.

ho vstupného, ale vzhledem tomu, že

muži skončili po nepovedeném pokusu

Jenom výměna oken by se měla dle

prostor není nijak ohraničen a vstoupit

s časem 19:81 na 24. místě. Závodní

propočtů na vytápění vrátit do zhruba

se dá ze všech stran, to bohužel není

sezóna ale pomalu končí. Ve Velké ceně

deseti let. Hasiči společně s obcí během

řešení. Prostě se to nedá uhlídat. Prů-

Ústeckoorlicka zbývá poslední závod.

posledních let vyměnili zhruba 80 %

měrné vstupné bylo 39 Kč na osobu.

Nepomučtí muži už mají téměř jisté,

vnitřních rozvodů. Snažíme se o ten-

Distributoři filmů bohužel nerozlišují,

že skončí na celkovém 13. místě. Ženy

to objekt starat, jak nejlépe můžeme.

jestli je to kino v Nepomukách, Lan-

jsou na tom o poznání lépe a ještě na

Přeci jen to je jeden ze tří objektů pro

škrouně, Pardubicích nebo Praze. Rádi

U Staňkova se sešlo hned
osm obcí Čermná

posledním závodě můžou zabojovat

veřejné shromažďování lidí v obci.

bychom pokračovali, ale s takovými

Najít v sobotu starostu obce Čermná,

ká hasičská liga již skončila a našim
ženám těsně unikla pomyslná bedna a jsou tedy na čtvrtém místě. Na
Extralize České republiky v požárním
útoku dokázaly v obrovské konkurenci
obsadit celkové páté místo.

A teď ještě pár řádků k letošnímu letnímu kinu. Bylo pět promítání filmů:
Ženy v běhu, Bohemian Rhapsody, Po
čem muži touží, Teroristka a Tlumočník. Návštěvnost byla letos obrovská,
za to moc děkujeme. Celková letošní
návštěvnost byla 585 osob. Jistě se

A teď ještě něco málo z toho, co se děje

ptáte, jak to víme tak přesně. Důvod

přímo v kulturním domě. Dětské hřiště

je jednoduchý – jsme oficiální kino

již prošlo revizí a je plně funkční. Nám

náklady je to hodně těžké. Vzpomeňte
na nás, až navštívíte kino někde jinde
a kolik dáte za vstupné. Myslete na nás
přes zimu a klidně nám napište nějaká
pozitivní slova, ať nám dáte impulz,
že to ještě má cenu pořádat. Věřím,
že tímto projektem částečně tvoříme
kulturu v naší obci. Těší nás, že k nám

Den otevřených setkání byl opět pěk-

družství, které společně zažili. Hlav-

každoročně představují samotní herci,

nou tečkou za letními prázdninami

ním bodem dopolední programu pak

kteří rádi odpoví na všechny zvídavé

byl jarmark, jehož výtěžek - 8227 Kč

dotazy. Film si letos z mezinárodní-

se rozdělí na pomoc adoptovaných dětí

ho filmového festivalu MentalPower

Pratikshe a Vjayaoviz programu Adop-

přivezl cenu za nejlepší mužskou

ce na dálku a na podporu likvidace

roli, kterou ztvárnil Jirka Štěkl. Na

následků srpnových záplav v Indii. Ke

závěr celého společného dne potěšilo

koupi byly kalendáře, šperky, obrazy,

děti, ale i dospělé vyprávění příběhů

dekorace, látkové pytlíky na pečivo,

Markéty Holé a Dominiky Šindelkové.

ubrousky, domácí nudle či studeného

Dámy si zahrály na příběhový jukebox

občerstvení, které přišlo v horkém dnu

a vyprávěly pohádky, ale i osobní

vhod.

historky ze života a vykouzlily na tváři

Na následující program se těší hlavně
děti, které se účastnily letních aktivit,
které se prezentují rodičům a kamarádům. Během prezentace plné fotek pak
všichni vzpomínali na letní dobro-

Po společném obědě vyprávěl Štěpán
Brodský o spirituální péči v sociálních službách. Následovalo promítání

úsměv všem posluchačům, i přesto, že
prázdniny právě skončily.

Þ hczpravodaj@centrum.cz ½ Zpravodaj Horní Čermná

Od mého posledního článku uběhla

o celkové druhé místo. Východočes-
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Nepomucké okénko

Pavlína Hajzlerová

filmu „Jinej“, který natočili obyvatelé
Domova pod hradem Žampach. Film

Setkání Čermných

byl v Čermné u Staňkovana Domažlicku oříšek. Obcí, včetně jejich

ské Čermné.
Ovšem v minulých ročnících to
zas měli ostatní daleko
do Slezské Čermné. Každý
ročník společného setkání obcí
se koná jinde.

šenosti. „Někdy se lidé sblíží natolik,

se na 28. ročníku setkání obcí sešlo

„Myšlenka vznikla právě proto, aby

že vznikají i sňatky a přátelství na

hned osm.

se obce setkávaly nejen ve sportov-

dlouhá léta,“ zmínil Bezdíček.

ním duchu, ale aby se potkali i za-

Na různé generace myslel i do-

vedení, které mají v názvu Čermná,

Delegace z Horní Čermné, Dolní Čermné, Čermné u Libouchce,

jezdí i lidé z okolích vesnic.

Slezské Čermné, Malé Čermné, České

a vše musíme hlásit a odvádět poplatky

Na závěr vždy pozitivně. Srdečně vás

stačí dokončit pár drobností okolo, aby

z návštěvníků Státnímu fondu kine-

zveme na Křapáčové hody, které se

společensko-sportovní utkání hned

vypadalo lépe. Od loňského roku se

matografie a Ochrannému svazu au-

budou konat v sobotu 12. října v Kul-

nepomucký kulturák potýká s pro-

torů. Na vstupném se vybralo neuvěři-

turním domě Nepomuky od 17 hodin.

blémem s vytápěním. Neprošel totiž

telných 23 215 Kč. Opravdu to byl letos,

Bude to jedna z posledních akcí letos.

revizí jediný komín, který slouží pro

co se týče návštěvnosti a dobrovolného

Nezapomeňte nás sledovat na našem

vytápění klubovny a sálu. Po opravě

vstupného, rekordní rok. Ale… vše má

facebooku (Klubovna SDH Nepomu-

členové ze Slezské Čermné.

už do něj nemůžou být zaústěny dva

svá ale. I když chodili lidé a vybrala se

ky), na webu (www.sdhnepomuky.cz)

„Jeli jsme sem deset hodin. Vyjeli

spotřebiče a obec hledala způsob, jak

velká částka na vstupném, tak je osud

a koukněte i na naší fotogalerii (zone-

jsme už v pátek a jsme ubytováni

zajistit vytápění objektu. Debaty to

letního kina hodně nakloněn. Letošní

rama.com/sdhenpomuky).

u Horšovského Týna,“ řekla členka

byly opravdu dlouhé s všemožnými

rok bylo rapidně zvýšeno půjčovné

Lukáš Lešikar

Sboru dobrovolných hasičů Slez-

Čermná a Čermné u Sušice čekalo
na několika polích. Obce mezi sebou
bojovaly v nohejbale, ping-pongu
a i na poli hasičského sportu.
Nejdál to do Čermné u Staňkova měli

stupitelé obcí, vyměnili si názory
a zkušenosti. Nejde však jen o vedení, ale i o občany. I oni si vyměňují zkušenosti a nápady,“ řekl otec
myšlenky setkání obcí Čermná Josef
Bezdíček, který starostoval v Čermné

provodný program. Vybrat se dalo
z diskotéky, dechové hudby, folkloru i bigbítu. Během dne vystoupily
i skupiny historického šermu a další.
„Snažili jsme se udělat průřez kultu-

nad Orlicí.

rou a žánry, abychom oslovili všech-

Každá vesnička či obec má svá spe-

Pomahač, starosta Čermné u Staňko-

cifika, ale dohromady si mezi sebou
mají co říct.

ny věkové kategorie,“ řekl Karel
va. Nezáleží totiž na velikosti obce,
každá Čermná dělá setkání dle svých

„Vše je postaveno na partnerství,“

možností.

pokračoval Bezdíček. Setkání obcí

Petra Kůtová

je i setkáním napříč generacemi.
Rozdíly se stírají, předávají se zku-

Zdroj: Deník / Petra Kůtová
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Místa, kde se ukryjete před deštěm
i horkým sluníčkem

různých spolků. K ojedině-

postavené v letech 1906-

pak začíná výstava „POEZIE

lým artefaktům patří mince,

1907. Interiéry ve stylu

VÁNOC“.

medaile a sochařské práce

secese a prvky art-deca

akademického sochaře

vás ohromí svou nádherou.

Zdeňka Kolářského a pozů-

K stálé expozici patří tkal-

V Orlických horách i Po-

stalost hudebního sklada-

covská světnička se stavem

LETOHRAD - zde se nachází

dorlicku najdete spoustu

tele a dirigenta Jindřicha

a dalším vybavením, další

největší muzeum řemesel

míst, kde můžete zastavit

Pravečka.

místnost je věnována Ja-

v ČR. Většina našich čtenářů

roslavu Kociánovi, houslo-

ho již asi navštívila, nebudu

vému virtuosovi, kterého

se proto o něm rozepiso-

si každoročně připomíná

vat. Je ale pravda, že mnozí

Nápad uspořádat novou

hudební obec festivalem

návštěvníci se opakovaně

turistickou akci urče-

Kociánovo Ústí a soutěží

vracejí, protože vstřebat

nou především mladým

mladých houslistů.

všechnu tu krásnou historii

lidem, ale i všem ostatním

za jednu návštěvu není

s romantickou duší a chutí

možné. Připomenu tedy

zažít něco neobvyklého,

pouze nejnovější RETRO

se zrodil, jak jinak, než

expozici, v níž si pamět-

v hospůdce u pivka. Hlavní

níci 60. až 80. let mohou

motivací bylo alespoň na

zavzpomínat.

chvíli vytáhnout mladého

a inspirovat se tradicemi.
Je zde nespočet příležitostí
v muzeích různých druhů
a dalších místech, která
dýchají historií. A tak když

V současné době až do 16. 11.
je k vidění výstava „SVĚT
HRAČEK“, kterou ocení
jistě nejen děti.

je pršlavo nebo chladno

Od 30. 11. do 26. 1. 2020 bude

a cosi vás nutí někam vyjet,

výstavní síň zaplněna 85

můžete některá tato místa

obrazy národního malíře

navštívit. Dnes nabízím tři

JOSEFA LADY půjčených

z nich.

od státních českých galerií,

LANŠKROUN - muzeum
sídlí v budově zámku. Pro
návštěvníky jsou připraveny stálé expozice i sezonní
výstavy. V těch stálých výstavách jsou k vidění užitkové předměty, nábytek,

Památníku národního
písemnictví i soukromých
sběratelů. Ve vánočním čase
bude jistě vystaven i betlém
lanškrounského řezbáře pana Bedřicha Šilara
s osobnostmi města.

hodiny, nově také chladné

ÚSTÍ NAD ORLICÍ - muze-

zbraně – vojenské tesá-

um je umístěno ve zrekon-

ky, bodáky a útočné nože.

struované Henrychově vile,

Nahlédneme i do historie

původním rodinném sídle

města do r. 1950 a činnosti

ústeckých podnikatelů,

Nejen o Vánocích jsou tu
k vidění malované papírové
betlémy (ústecká tradice),
ten pohyblivý vám na požádání pustí i teď. Největší,
který tu mají, je široký 5,9

Pro veřejnost je zpřístupněna vyhlídková věž.

metru. Ve výstavní míst-

Dále pak můžeme navští-

nosti, ve které končí výstava

vit TVRZ ORLICI, kde jsou

secesního bydlení a odívání,

k dispozici 4 prohlídkové

je umístěn skříňový astro-

trasy. Kromě prohlídky

nomický orloj.

historických místností je tu

V muzeu bude od 3. 10.
instalována výstava „KAMENNÁ KRÁSA“ (přírodni-

Þ hczpravodaj@centrum.cz ½ Zpravodaj Horní Čermná

Ohlédnutí za létem

výstava knihtisku, místní
fauny a archeologie.
Eva Petříková

Hvězdicový pochod
ke hvězdám
Možná jste si všimli,
nebo se dokonce v pátek
31. května zúčastnili, nočního pochodu, pořádaného
Klubem českých turistů

www.hornicermna.cz
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Tipy na výlety v Orlických horách

Lanškroun.

člověka z jeho virtuálního digitalizovaného světa
do toho reálného, tedy do
přírody, zprostředkovat mu
setkání tváří v tvář s jeho
vrstevníky (mnohdy vzájemná komunikace probíhá
ponejvíce elektronicky :-)
a přinést mu romantický
prožitek při pobytu v noční

ny) a „PATCHWORK“. 5. 12.

krajině s pozorováním
hvězd.
Jako ideální cílové mís-

Radioamatéři na Mariánce

to jsme zvolili rozhlednu
Mariánka v blízkosti Mariánské hory. Do cíle se lze
vydat z Lanškrouna (ofici-

Mariánka není jenom rozhledna. Je to
místo setkávání

ských radiostanic v pásmu

slyšeli pouze dvě a to velice

27 MHz, která probíhala

špatně. Ale nám to krás-

v noci z osmého na devá-

ný víkend na rozhledně

tého června. Celé akce se

nezkazilo. Udělali jsem tu

zúčastnilo 15 rozhleden

spoustu dobrých spojení na

Velké poděkování za pro-

po celé ČR. Naše posádka

radioamatérských pásmech

půjčení rozhledny Marián-

pod názvem EXPEDICE

po celém světě. Mimo vy-

ka na Mariánské hoře.

ADAM byla jako rozhled-

sílání jsme trochu prošlápli

Ve dnech 7. června až

na číslo 6. Zjistili jsme,

okolí vaší rozhledny, kde

že rozhledna Mariánka

jsme nasbírali pár „kešek“

neleží v moc dobré pozici

a obdivovali zdejší přírodu.

pro vysílání na 27 MHz,

Co k celé akci dodat? I přes

tak z 15 rozhleden jsme

nezdar CB spojení jsme

9. června 2019 na rozhledně Mariánka probíhala CB
AKCE ROZHLEDNY 2019. Je
to akce příznivců občan-

10

ální start) po dvou trasách
7 a 12 km, ale též z okolních
obcí individuálně zvolenou
trasou.
V cíli obdrží každý účastník
pamětní list. Je zde k dispozici občerstvení jak v tekutém, tak uzeném stavu,
hraje tu ad hoc sestavená
poznali další rozhlednu,

country kapela, ke které se

kde se nám moc líbilo.

můžete přidat zpěvem nebo

Děkujeme,

EXPEDICE ADAM

hrou na cokoliv. Po setmění
je možno pozorovat hvězdy

a ostatní objekty na obloze

v pořadí a zúčastnilo se jej

za hojnou účast a příjem-

hvězdářským dalekohle-

přibližně 200 romantic-

nou atmosféru a organizá-

dem s odborným výkladem.

kých duší. Bylo krásné teplé

torům pochodu za veškerou

počasí, hudba hrála skvěle

pomoc. Zvláštní dík patří

a většina zúčastněných si

starostce Horní Čermné

pozdě po půlnoci odnášela

paní Hance Motlové za

i vizuální prožitek a infor-

podporu, propagaci a po-

mace např. o Jupiterových

skytnutí azylu na Mariánce.

měsících. Zdá se tedy, že

Zároveň srdečně zveme na

byl položen základ nové

příští polojubilejní ročník!

tradice.

Jiří Krejča

A teď je konečně jasné, jak
vzniknul název Hvězdicový pochod ke hvězdám:
„hvězdicový“ proto, že
do cíle je možno dorazit
„hvězdicově“ z okolních
obcí, „ke hvězdám“ kvůli
romantice, na kterou jsme
v mládí lákali děvčata.
Letošní ročník byl už čtvrtý

Chtěl bych touto cestou po-

KČT, odbor Lanškroun

děkovat všem přítomným
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KALENDÁŘ AKCÍ

KRONIKA

pátek 15. 11. 2019 od 18.00

každé pondělí 16.00-17.00 (od 7. 10.)

Ve čtvrtek 8. 8. 2019 zemřel ve věku 70 let

divadlo Deskový statek
–– divadelní soubor Vicena z Ústí nad
Orlicí
–– v sokolovně

Cvičení rodičů s dětmi
–– s Mončou a Marťou
–– v tělocvičně základní školy

pan Jaroslav Volos. Rozloučili jsme se s ním

neděle 24. 11. 2019 od 17.00

každé pondělí 19.00–20.00 (od 30. 9.)

paní Zdeňka Marková. Rozloučili jsme se s ní

Kalanetika a relaxační cvičení
–– s Hanou Hejlovou
–– v tělocvičně základní školy

koncert Kvarteta Družecký
–– vídeňská a česká hudba na dobové
nástroje z 18. a 19. století
–– (jedním z členů kvarteta je Matyáš
Keller)
–– v sokolovně
sobota 30. 11. 2019 13.00-19.00
Vánoční trhy s kavárničkou
–– vánoční punč, domácí cukroví, káva
z lanškrounské pražírny
–– pořádá obec Horní Čermná s místními spolky
–– v sokolovně
sobota 30. 11. 2019
Charitativní turnaj ve stolním
fotbálku
–– registrace 13.00-13.30
–– pořádá H.C. Foosball z.s.
–– v kulturním domě Nepomuky

Ve středu 14. 8. 2019 zemřela ve věku 86 let
v Evangelickém kostele Horní Čermné.
Ve čtvrtek 12. 9. 2019 zemřela ve věku 69 let
paní Milena Balcarová. Rozloučili jsme se s ní

každou středu od 18.30 (od 16. 10.)

v Evangelickém kostele Horní Čermné.

Kondiční cvičení
–– s Evou
–– v sokolovně

Ve středu 25. 9. 2019 zemřel ve věku 81 let pan
Jiří Pavlišta. Rozloučili jsme se s ním v kostele sv. Jiří
v Dolní Čermné.

každý čtvrtek od 17.30 (od 3. 10.)
Cvičení seniorek
–– s Evou a Monikou
–– v sokolovně

Zubní pohotovost
2.–3. 11. 2019

MUDr. Dunglová Stanislava

Letohrad, Tyršova 259

972 324 447

9.–10. 11. 2019

MDDr. Faltusová Tereza

Lanškroun, Českých bratří 519

467 771 918

16.–17. 11. 2019

MUDr. Filipová Jitka

Lanškroun, Strážní 151

465 325 212

23.–24. 11. 2019 MDDr. Hrdinová Michaela

Lanškroun, Strážní 151

465 322 907

30. 11.–1. 12. 209 MUDr. Jedličková Zuzana

Bystřec 182

465 642 990

7.–8. 12. 2019

Letohrad, U Dvora 815

608 427 960

Svoz odpadů v roce 2019
Měsíc

v Evangelickém kostele Horní Čermné.

Svoz popelnic

MUDr. Ježáková Daniela

Svoz dům
od domu

1.

4. 1.

18. 1.

11. 1.

12. 1.

26. 1.

2.

1. 2.

15. 2.

8. 2.

9. 2.

23. 2.

3.

1. 3.

15. 3.

8. 3.

9. 3.

23. 3.

4.

12. 4.

26. 4.

5. 4.

6. 4.

20. 4.

5.

10. 5.

24. 5.

3. 5.

4. 5.

18. 5.

6.

7. 6.

21. 6.

28. 6.

1. 6.

15. 6.

7.

5. 7.

19. 7.

26. 7.

13. 7.

27. 7.

8.

2. 8.

16. 8.

23. 8.

10. 8.

24. 8.

13. 9.

27. 9.

20. 9.

14. 9.

28. 9.

10.

11. 10.

25. 10.

18. 10.

5. 10.

19. 10.

8. 11.

22. 11.

15. 11.

2. 11.

16. 11.

12.

6. 12.

20. 12.

13. 12.

7. 12.

21. 12.

9.

11.

29. 3.

30. 8.

31. 5.

Svoz
kontejnerů

Sběrný dvůr

Kontejner na velkoobjemový odpad
12. 1.
9. 3.

8. 4.–13. 4.
4. 5.
13. 7.
14. 9.
7. 10.–12. 10.
2. 11.
28. 12.
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