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Babský bál
V sobotu 16. března se konal v soko-

- však tam byla spousta mladých

lovně již tradiční Babský bál. Jsme

turistů, tak snad nikam nezablou-

rádi, že se lidé stále chtějí bavit –

dili. Krásný dort za nejlepší masku

bylo to vidět na kostýmech, které

vyhrála „Dominika“ s chlupatýma

byly zase jiné a neokoukané. Po celý

nohama. Slušelo to námořníkům,

večer byla výborná atmosféra, také

pizza byla nepřehlédnutelná, rytíř

proto, že lidé v maskách nemají

jako opravdický. Celým večerem nás

ostych, lépe se seznamují a hned

provázela kapela Josky Vondráčka.

se mají o čem bavit a co pozorovat.

Zábavu obohatila exhibice místního

U jednoho stolu byly samé mouchy,

kulturisty Lukáše Helekala. Nejedna

stále něco sosaly (co asi?). Když

pochvala mířila i do kuchyně. Bu-

přišli kominíci, hned měli zakáz-

deme se těšit příští rok v březnu na

ky na čištění komínů. Nápadité

shledanou…

byly mapy, které měly i ukazatele

Božena Hajzlerová

½ Zpravodaj Horní Čermná

SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Ráno 23. února jsme se v maskách sešli
před hasičskou zbrojnicí. Již tradičně
jsme se vydali směrem do Brodu, dále
na Dolní Čermnou, zpátky po staré
cestě ke kostelu a pořád dál směrem na

Barevnost je krásná
Vážení čtenáři,

Nepomuky. Po cestě jsme se zastavili na

letos k nám přišlo jaro rychleji, než

pozdní oběd, jako každý rok, u Dušků

tomu bylo zvykem letech minulých.

na zabijačkové dobroty. Nakonec jsme

Vím, že to není možné, ale mně

se svezli na koňských povozech a prošli

osobně to tak přišlo. Ze studené

jsme ještě Stežník. Už za tmy jsme došli

a dlouhé zimy najednou vykouklo

do hasičárny, abychom opět nabrali síly

slunce, přeřídili jsme si hodinky

a mohli zhodnotit náš celodenní výkon.

a najednou je vše radostnější, barev-

Celý den s námi jely dva vozy s koňmi,

nější.

plňovaly široké úsměvy. Neváhejte

čit v krátkém zavzpomínání na Vlas-

a prostudujte si str. 1 a 2, kde najdete

timila Jáneše na této straně. V jed-

několik nádherných fotek nejen

nom kuse se někam ženeme, občas

z těchto akcí.

se vyplatí pozastavit se a zavzpomí-

Jsem také rád, že vám můžeme
přinést hodně informací z obecního
úřadu. Obměněné obecní zastupitelstvo je značně aktivní a standardní
dvoustrana mu skoro přestává stačit.
Když je řeč o zastupitelstvu, je také
čas si blíže představit Katku Kruden-

nat. A to jak na dobré spoluobčany,
tak na to, co se událo v historii. Moc
zajímavá kronika se nám dostala
do rukou. Fotka místního obecního
úřadu s hákovým křížem na místě,
kde často v posledních letech vídáme
vlajku státní, to je něco, z čeho jsem
byl hodně zaražen.

za což velmi děkujeme panu Havlovi

I aktuální číslo Zpravodaje Horní

covou a Lukáše Brábníka. Oba dobře

a Frankovým z Bystřece.

Čermná je dosti barevné. A jedna

znám. Máme společnou minulost. Do

Za celou redakci vám přeji příjemné

k jedné odráží dění v obci. Místní

budoucna jim přeji hodně zdaru a to

čtení a barevné jaro,

hasiči opět letos uspořádali Babský

nejen toho zastupitelského.

Radek Šilar,

Rádi bychom také poděkovali všem
zúčastněným, za krásné masky a ochotu
strávit celý den v průvodu. Dále děkujeme občanům za bohaté občerstvení,

bál a masopustní průvod. Krásné
a originální masky a převleky do-

Že ale všechno není jenom barevné
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Masopustní průvod

šéfredaktor

a veselé, o tom se můžeme přesvěd-

vřelé přivítání a peněžní podporu. Celkem jsme od vás vybrali 15.794 Kč (plus
nějaká ta eura, zloté a libry). Výtěžek
použijeme na dostavbu cvičiště za koupalištěm pro mladé hasiče, aby měli kde
trénovat na závody.
Počasí bylo trochu mrazivé, ale zato slunečné, a to nám dodávalo chuť a energii

Vzpomínka na Vlastimila
Jáneše

KRONIKA

do celodenního putování obcí. Nechyběla
ani doprovodná hudba na harmoniku,

Dovolte nám si zavzpomínat na

kraje, do Horní Čermné a Nepo-

„vozembouch“ a letos dokonce i na

pana doc. Ing. Vlastimila Jáneše,

muk. Velmi rád pomáhal rodičům

buben.

CSc., který zemřel po dlouhé ne-

s hospodářstvím a s přestavbou

Anna Jirásková

moci dne 12. září 2018.

domu. I přes velké pracovní nasa-

Narodil se v rodině Ladislava

Dětský karneval

Jáneše, zedníka v Horním Třešňovci. Dnes se rodný dům nachází
v katastru Horní Čermná – Nepomuky a žije v něm s rodinou dcera
Eugenie. Spolu se svými bratry
Láďou a Milošem vzešel z chudých poměrů. I přes to dokázal
vystudovat vysokou školu ČVUT
v Praze, na které ho podporoval
zejména bratr Miloš. Vlastimil
zůstal ČVUT po celý život věrný
i jako zaměstnanec. Nejprve pracoval na katedře obvodů fakulty
elektrotechnické, poté dlouhá léta
pracoval na katedře počítačů, svoji
pracovní činnost zakončil na fakultě dopravní. Celý život se však

zení se svědomitě věnoval rodině.
Společně s manželkou Evženkou
vychovali tři děti, Rosťu, Jitku
a Geňku. Když jim začala dělat
radost vnoučata, zastihla Evženku těžká nemoc, které brzy na
to podlehla. V této těžké životní
situaci se mu stala oporou jeho
druhá manželka Mária, která ho
zahrnula láskou a péčí i v nemocech, kterými na sklonku života
prošel. Kromě práce a rodiny se
též věnoval tělovýchově a turistice. Vlastík Jáneš zůstane v našich

V sobotu 23. 2. 2019 ze-

srdcích jako poctivý, svědomitý,

mřela ve věku 52 let paní

pracovitý a kamarádský člověk.

Naďa Schindlerová. Rozloučili

Vzpomínáme.

jsme se s ní v obřadní síni na
hřbitově v Lanškrouně.

velmi rád vracel do svého rodného
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hřiště u školy a cesta v „Dolečkách“.

železo. Musíme též zmodernizovat

Na oba poslední projekty jsme kon-

naši techniku na úklid sněhu. Chtěli

cem února předkládali žádost o dotaci

bychom koupit nový traktor a frézu na

na Ministerstvo pro místní rozvoj.

sníh.

V letošním roce budeme zasíťovávat

Rozpočet obce je vyvěšen na úřední

7 pozemků v lokalitě 23-Bv směrem
Milí čtenáři,
nastává opět jedno z nejkrásnějšího
období v roce, příroda se probudila
po náročné zimě, vše bují, zelená se
a kvete.

desce i na webových stránkách. Budu

na Stežník. Na sítě máme připrave-

ráda, když se budete aktivně zapojo-

ných 4,5mil. Většinu těchto nákladů
jsme rozpočítali do ceny pozemků. 6
pozemků máme již prodaných, prodej
posledního pozemku budeme schvalovat na dubnovém zastupitelstvu. 1 m
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I nové zastupitelstvo již plně fungu-

zasíťovaného pozemku jsme prodávali

je. Na únorovém zasedání jsme krom

za 350,– Kč bez DPH. Budeme opra-

jiného schválili rozpočet na rok 2019,

vovat obecní cesty, do výše 2,25 mil.

vat do chodu naší obce. Ať už svými
podněty, nebo účastí na veřejných
zastupitelstvech. Ne o každém problému víme, jsme rádi za každý podnět
či připomínku. Samozřejmě nejraději
máme pochvalu, ale je mi jasné, že si ji
musíme nejdříve zasloužit.

Ministerstvo pro místní rozvoj –
podprogram Podpora obnovy

2018 v oblasti poskytování informací

a rozvoje venkova na projekt:

dle zákona č. 106/1999 Sb.

„Modernizace víceúčelového hřiště

–– cenovou nabídku od firmy Bonita
Group Service s.r.o. na herní prvky

při ZŠ Horní Čermná“
–– smlouvu o dílo s DSOMSL na

ve výši 179.230,04 Kč ke kulturnímu

zpracování žádosti o dotaci na

domu v Nepomukách

realizaci projektu „Rekonstrukce

–– účetní uzávěrku školní jídelny Horní
Čermná za rok 2018
–– účetní uzávěrku mateřské školy
Horní Čermná za rok 2018
–– cenovou nabídku od firmy Podlahy
Turek Lanškroun na podlahu v dílně
ZŠ.
–– cenovou nabídku od firmy BOCCO

–– připojení se k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“, vyvěšení vlajky
10. 3. 2019 na budově obecního úřadu
–– pátého člena finančního výboru paní
Martu Hejlovou
ZO Horní Čermná pověřilo:
–– radu obce Horní Čermná schválit

místní komunikace č. 20c v Horní

smlouvu o dílo na zateplení stropu

Čermné“

v KD Nepomuky a nákup materiálu

–– smlouvu o dílo s DSOMSL na
zpracování žádosti o dotaci na
realizaci projektu „Modernizace
víceúčelového hřiště při ZŠ Horní
Čermná“
–– smlouvu o dílo s DSOMSL na

v celkové částce do 420.000 Kč
–– radu obce Horní Čermná schválit
smlouvu o dílo na vestavbu bytu v čp.
1 s panem J.Kropáčkem
–– dovoz obědů ze školní jídelny pro
veřejnost
–– smlouvu o právu provést stavbu

Odpadové hospodářství je též velké

Krásné prožití jara, velikonočních

Libchavy na nátěr rozhledny

zpracování žádosti o dotaci

téma, které je v řešení. V letošním roce

svátků a májových oslav všem přeje

Mariánka

na realizaci projektu „Oprava

Společná zařízení v k.ú. Horní

s téměř 28 miliony Kč. Mnohým se tato

upravíme prostory kolem kontejnerů

mramorového kříže s pískovcovým

Čermná na cizím pozemku, uzavřená

suma bude zdát obrovská, ale když si

a pořídíme ještě další kontejnery na

Hana Motlová, starostka

soklem v obci Horní Čermná“.

ve smyslu § 110 odst. 2 písmene a)

podle kterého budeme hospodařit.
Počítáme, že budeme hospodařit

–– záměr na propachtování pozemku
ppč.7484 v k.ú. Horní Čermná

z ní odpočítáme náklady na údržbu

–– využití 2 pracovních pozic VPP

a opravu obecních budov, hřbitova, na

–– smlouvu o dílo číslo HC1/2019 s A.

odpadové hospodářství, údržbu zeleně, příspěvky na provoz škole, školce,
školní jídelně, na činnost samosprávy,
zastupitelstva, tak na investice nám
v rozpočtu zbyde cca 14,5 mil. Kč.

Výběr z usnesení rady a zastupitelstva obce
z období 4. 2. 2019–18. 3. 2019:

ní, nových štukových omítek. Připravují se podklady pro pořízení nového
zdroje vytápění, včetně nové kotelny,

Rada obce Horní Čermná schválila:
Žádosti o finanční příspěvky z rozpočtu obce Horní Čermná na rok 2019:
Děti a mládež

Požadavek

Přiděleno

Použití příspěvku

lek. V obecním rozpočtu je na kulturní

Myslivecké sdružení

6 000 Kč

6 000 Kč

Kroužek mladých přátel myslivos-

dům vyčleněno 1,2 mil. Kč. 19. 3. 2019
jsme podepsali smlouvu s firmou Josef
Kropáček na přestavbu prostoru bývalé

SH ČMS - SDH Horní Čermná

knihovny v budově obecního úřadu

SH ČMS - SDH Horní Čermná

3 500 Kč

3 500 Kč

Pronájem tělocvičny ZŠ

Šachový oddíl HČ

10 000 Kč

10 000 Kč

Podpora šachové mládeže

celkem

124 500 Kč

124 500 Kč

Dospělí

Požadavek

Přiděleno

Použití příspěvku

Petr Borek

2 500 Kč

2 500 Kč

fotbalové turnaje

na nový byt 3+1. Budova obecního
úřadu také leccos pamatuje, začínáme mít problémy s rozvody vody,
elektřiny a je nejvyšší čas tuto budovu
též zrekonstruovat. Na projektovou
dokumentaci jsme vyčlenili 200 tis. Kč,
100 tis. máme připravených na studii
rekonstrukce koupaliště. Bližší informace o plánovaných a probíhajících
investicích vám budeme poskytovat na
našich webových stránkách v záložce
projekty. Tuto záložku má na starosti
místostarosta Lukáš Lešikar. Jsou tam

105 000 Kč

hasičárny k cestě do Báje, můžete
vidět nový strop v kulturáku, či herní
prvky též u kulturáku. Jistě vás zaujme

Celoroční činnost s mládeží

10 000 Kč

10 000 Kč

Lanškrounská hokejová liga

Spolek přátel Rixdorfu

10 000 Kč

10 000 Kč

příspěvek na provoz spolku

22 500 Kč

22 500 Kč

Jiné žádosti

Požadavek

Přiděleno

Použití příspěvku

SH ČMS - SDH Horní Čermná

50 000 Kč

50 000 Kč

Výměnný pobyt mládeže
v Edertalu

mezi obcí Horní Čermná a Městskou

8,– Kč na jednoho obyvatele
–– darovací smlouvu s DSOMSL.

knihovnou Lanškroun – nákup knih

Předmětem smlouvy je finanční dar

pro knihovnu v Horní Čermné ve výši

ve výši 10.896 Kč na provoz MAS

Státním pozemkovým úřadem pro
Pardubický kraj, pobočka Ústí nad
Orlicí – vybudování společných

smíšenou plochu obytnou (projednání

zařízení: Poldr č.4, Mokřady 3,4,

Kropáčkem na akci „Stavební úpravy

s majitelkami pozemku)

zatravněná údolnice, Průlehy PEO

objektu čp.1“

5. 1. 2 rozvojová plocha 16-Bi bude

4,5, Polní cesty C3,C35b, C35c v k.ú.

Horní Čermná za rok 2018
Zastupitelstvo obce Horní Čermná
–– rozpočet obce Horní Čermná na rok
2019
–– neinvestiční příspěvky
příspěvkovým organizacím
zřízených obcí:
∙∙ ZŠ ve výši 1.020.000 Kč.
∙∙ MŠ ve výši 250.000 Kč.
∙∙ ŠJ ve výši 390.000 Kč.
–– závazné ukazatele rozpočtu r. 2019
a peněžitých darů fyzickým
a právnickým osobám)
–– Smlouvu o poskytnutí individuální
dotace pro SH ČMS Sbor
dobrovolných hasičů Horní Čermná
2019 ve výši 105.000 Kč
–– inventarizační zprávu za rok 2018
–– podání žádosti o dotaci na
Ministerstvo pro místní rozvoj –
podprogram Podpora obnovy

–– dodatek k dohodě o odborné pomoci

Horní Čermná:
využití plochy Vz na plochu Sv -

na celoroční činnost s mládeží v roce

celkem

plánování a stavebnímu řádu se

5. 1. 1. lokalita Stežník změna způsobu

(poskytnutí transferů, příspěvků

HC Horní Čermná

informace o plánovaném chodníku
od obecního úřadu ke konzumu, od

105 000 Kč

ti - tech. vybavení, literatury

zákona 183/2006 Sb., o územním

změny č.1 územního plánu obce

stěn na sále v KD Nepomuky“

schválilo:

komína, vodovodní přípojky a sociá-

–– doplnění podkladů pro pořízení

na rekonstrukci podhledu a opravy

–– účetní uzávěrku základní školy

ce stropu na sále v kulturním domě
v Nepomukách včetně nového osvětle-

Maťátkem na akci „Stavební práce

–– smlouvu o dílo číslo HC2/2019 s J.

V současné době probíhá rekonstruk-
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Orlicko, z.s. za rok 2017 a 2018.
–– výroční zprávu o činnosti obce za rok

a rozvoje venkova na projekt:
„Rekonstrukce místní komunikace č.
20c v Horní Čermné“
–– podání žádosti o dotaci na

zmenšena o část pozemku p.p.č.
729 tak, že na tomto pozemku bude

Horní Čermná
–– smlouvu o právu provést stavbu

umožněna výstavba pouze 2 RD,

na cizím pozemku se Státním

pozemek p.p.č.711 zůstane jako

pozemkovým úřadem pro

rozvojová plocha zachován, bude

Pardubický kraj, pobočka Ústí nad

změněno využití z Bi na Bv, bude

Orlicí, J.S. a L.S., Horní Čermná -

odpuštěno od zpracování územní studie

realizace stavby s názvem „Realizace

5. 1. 3. na Kalhotech p.p.č.7322 vlastník

společných zařízení v k.ú. Horní

změnil svůj požadavek na využití

Čermná – Poldr č.4“ na p.p.č.7474,

rozvojové plochy z Vz na Bv a tak bude
rozvojová plocha 11-Bv rozšířena

7984 a 7985 v k.ú.Horní Čermná.
–– odstoupení od smlouvy – prodej

severním směrem dle žádosti M. Šilara

pozemku p.p.č. 698/4 v k.ú. Horní

5. 1. 4. koupaliště p.p.č.734/4 změna

Čermná L.F. z důvodu návrhu

způsobu využití plochy W -vodní
toky a plochy na plochu Os- občanské

kupujícího
–– žádost o poskytnutí daru z rozpočtu

vybavení – tělovýchovná a sportovní

obce 5.000,– Kč na činnost

zařízení.

záchranné stanice Zelené Vendolí-

5. 1. 5.u koupaliště změna způsobu

svoz zvířat, péče, veterinární péče

využití plochy a1-Zv (poz. P.p.č.734/35
a 734/37) na plochu Bv – bydlení
venkovského typu
5. 1. 6. u ZŠ p.p.č.1584/1 změna způsobu
využití plochy Ov na plochu Zv-veřejná
prostranství – veřejná zeleň.
5. 1. 7 Nepomuky výjimka z regulativu
na pozemky p.p.č. 51/6, 56 a 60/1 plocha

½ Zpravodaj Horní Čermná

bioodpad, přibydou kontejnery na
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Z OBCE

představení projektu multifunkčního

Zastupitelstvo obce Horní Čermná
neschválilo:
–– navázání spolupráce s obcí Polypec –
Ukrajina
Více informací je k dispozici na www.hornicermna.cz či na
podatelně obecního úřadu.

38-Bx rezidenční bydlení na 4500 m2
5. 1. 8. Nepomuky u Poldru posun
biokoridoru - od cesty pod poldr
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½ Zpravodaj Horní Čermná

Lukáš Brábník
Lukáši Brábníkovi je třicet šest let
a pracuje jako geodet. Je ženatý
a má dvě děti. Lukáš je v zastupitelstvu první volební období.

Poznej svého zastupitele
Vážení čtenáři, po rozhovoru se starostkou Hanou
Motlovou a místostarostou Lukášem Lešikarem vám
přinášíme sérii malých rozhovorů s naším zastupitelstvem. Všichni členové obecního zastupitelstva
dostali čtyři stejné otázky, na které odpovídali.
V dnešním čísle Zpravodaje poznáte dva nové zastupitele – Kateřinu Krudencovou a Lukáše Brábníka.

Proč jste se rozhodl kan-

komise dobře seznámit.

didovat do zastupitelstva

Jsem ale například rád, že

obce?

se blíží realizace nových

Vždy mě zajímalo, co se
v obci děje, co se udělalo,

www.hornicermna.cz Þ hczpravodaj@centrum.cz
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ROZHOVOR

chodníků nebo modernizace hřiště u školy.

co se plánuje. Po pře-

Kateřina Krudencová
Kateřině Krudencové je dvacet osm
let, je svobodná a pracuje jako
speciální pedagožka - logopedka.
Kateřina je v zastupitelstvu první
volební období.

ochoten kandidovat, tak
jsem souhlasil.
tí školství, ráda bych do

ho úsilí a právě již zmiňo-

obce vnesla možnosti

vaného volného času.

(semináře, kurzy, aj.). Do-

možnost se blíže zain-

důležitý. Ale především

didovat do zastupitelstva

teresovat do centra dění

bych se chtěla podílet

obce?

a pokusit se o další rozvoj

na rozvoji edukace dětí

v obci.

v mateřské škole a žáků ve

životní výzva, která se

škole základní.
Co byste chtěla jako za-

mi naskytla. Jednoduše

Vzhledem k tomu, že se

jsem to zkusila. Mám nyní

nejvíce zabývám oblas-

Čemu se věnujete ve
svém volném čase?

6

Ve volném čase mě baví
četba knih, výlety spojené
s geocachingem, rekreační
sportování…
Představte si, že jste
v Horní Čermné průvodce cizinců. Co byste

Představte si, že jste

V zastupitelstvu jsem

jim ukázal a v krátkosti

v Horní Čermné průvod-

nový. Považuji za dobré se

o Čermné řekl?

ce cizinců. Co byste jim

nejprve s chodem úřadu,

ukázala a v krátkosti

zastupitelstva, stavební

o Čermné řekla?

Asi jako každý Čermák
bych hostům z ciziny

doporučil navštívit roz-

s výhledy od rozhledny po

hlednu Mariánku. Vyne-

příčnici nebo Sázavským

chat by také neměli blízký

údolím. A hlavně na jaře je

kostel na Mariánské hoře

velmi pěkná procházka do

s lipovou alejí či evange-

Báje okolo záplavy bledulí.

lický kostel. Jako tip na
výlet bych doporučil cestu

Horní Čermná je malá
obec, jak říkají moji známí
z velkoměsta, která je
jen podél silnice. A králíci mají svůj výběh na
zahradě (smích). Nedalo mi však velikou práci

Volný čas? (smích) I ve

přesvědčit návštěvníky

svém volném čase se

o opaku. Stačí jedna pro-

ráda věnuji edukaci dětí,

cházka do přírody (např.

především se zabývám

Sázavské údolí, kam já

logopedickou intervencí.

chodím velmi ráda) a my-

Největší koníček je sa-

slím, že všichni pochopí

mozřejmě hasičský sport.

i beze slov. Vesnice má své

I sport jako takový. S hasi-

kouzlo a i výšlap na kopec

či trávím spoustu času, jak

(nemusí to být zrovna

v duchu sportovním, tak

rozhledna na Mariánské

se i podílím na kulturním

hoře) nám umožní vidět

dění. Organizace a pláno-

vesnici úplně celou, scho-

vání akcí mě velmi baví,

vanou v údolí.

i když to stojí někdy mno-

Co byste chtěl jako zastupitel v obci změnit?

vzdělávání dospělých osob

Proč jste se rozhodla kan-

stupitelka v obci změnit

svém volném čase?

byl osloven, zda bych byl

ností je pro jedince velmi

telstva obce byla nová

do Čermné jsem občas
pitelstva. A když jsem

rozvoj vědomostí a zkuše-

Kandidovat do zastupi-

Čemu se věnujete ve

zašel na zasedání zastu-

mnívám se, že celoživotní

Tuto otázku jsem čekala ☺

stěhování z Prahy zpět

Zubní pohotovost
01. 05. 2019

MUDr. Beranová Renata

Jablonné nad Orlicí, U koupaliště 149

465 642 267

4.–5. 5. 2019

MUDr. Bílý Aleš

Lanškroun, Opletalova 567

465 324 829

08. 05. 2018

MDDr. Bílý Aleš

Lanškroun, Opletalova 567

465 324 829

11.–12. 5. 2019

MUDr. Dunglová Stanislava

Letohrad, Tyršova 259

972 324 447

18.–19. 5. 2019

MDDr. Faltusová Tereza

Lanškroun, Českých bratří 519

467 771 918

25.–26. 5. 2019

MUDr. Filipová Jitka

Lanškroun, Strážní 151

465 325 212

1.–2. 6. 2019

MDDr. Hrdinová Michaela

Lanškroun, Strážní 151

465 322 907

8.–9. 6. 2019

MUDr. Jedličková Zuzana

Bystřec 182

465 642 990

15.–16. 6. 2019

MUDr. Ježáková Daniela

Letohrad, U Dvora 815

608 427 960

22.–23. 6. 2019

MUDr. Vebrová Zdeňka

Žamberk, Raisova 814

465 613 441

29.–30. 6. 2019

MDDr. Kopecký Milan

Lanškroun, Mikoláše Alše 152

739 374 787
7

Dne 29. 3. 2019 proběhl

již přišlo na řadu noč-

na naší škole 19. ročník

ní dobrodružství venku

Noci s Andersenem. Žáci 1.

u školy, na které se děti

stupně se zúčastnili opět

moc těšily - setkání s du-

v rekordním počtu. Letos

chem školy. S menším nebo

jsme se zaměřili na literár-

s větším strachem zvládli

ní a výtvarnou tvorbu On-

cestu všichni. Na promítání

dřeje Sekory. Po úvodním

večerního filmu se vraceli

rozřazení do smíšených

obdarovaní jablkem a lízá-

věkových skupin začali žáci

tkem.

luštit křížovku - tajenkami
byla díla O. Sekory (Ferda
Mravenec, Brouk Pytlík,

Večerka byla kolem půlnoci.

S novým rokem nastalo v Nepomu-

V sobotu 9. března se náš sbor a další

kách několik změn. Začala dlouho

přátelé vydal na výlet do Prahy. Na-

očekávaná rekonstrukce stropu

vštívili jsme Letiště Václava Havla.

v kulturním domě, která byla připra-

Prohlédli jsme si velmi důkladně

vována již od srpna loňského roku.

místní hasičskou stanici a další pro-

Práce probíhají svižně a v dubnu na

story letiště. Přímo u ranveje jsme

kančích hodech jste si už mohli pro-

pozorovali přistání nevětšího doprav-

hlédnout výslednou podobu. Zároveň

ního letadla, které létá do Prahy. Na

s novým stropem se opravují stěny

naší průvodkyni bylo vidět, že ji práce

sálu a znovu se přeštukovávají. Cena

na letišti velmi baví a její výklad byl

rekonstrukce je 356 tis. Kč bez DPH,

velmi poutavý. Po skončení prohlídky

která je hrazena z obecního rozpočtu.

letiště jsme zamířili do nedalekých

Také probíhají práce na výspravě ně-

Lidic na prohlídku zdejšího památní-

kterých nedodělků v kulturním domě,

ku. Při prohlídce a čtení si o osudech

které jsou hrazeny financemi SDH

obyvatel šel až mráz po zádech. Výlet

Nepomuky.

jsme zakončili v černokosteleckém

V průběhu měsíce dubna by mělo být
u kulturního domu namontováno

Čmelák Aninka, Kuře Na-

Maminky napekly výbor-

dětské hřiště, které se skládá ze čtyř

pipi). Poté knihu vyhledali

né moučníky, které jsme

herních prvků. Celková cena je 176 tis.

v žákovské knihovně a po-

s chutí snědli ke snídani;

Kč, kdy 25 % hradí obec a zbylá část je

kračovali v práci s knihou.

za to moc děkujeme. V osm

financována z grantu Nadace ČEZ –

Mladší děti sestavovaly

hodin jsme plni nových

Oranžové hřiště. Doufáme, že tuto

obrázek. Společnou práci,

zážitků opouštěli školu.

investici ocení nejvíce nepomucké děti.

doplněnou kresbami, žáci

Těšíme se na další ročník.

vystavili na chodbě školy.

Za učitelský sbor: Jana Kristková,

K večeři byla pizza. A pak

Miroslava Mikulová, Jiří Vávra.

½ Zpravodaj Horní Čermná

Noc s Andersenem 2019

NEPOMUCKÉ OKÉNKO

pivovaru, který před pár lety koupili
dva nadšenci do pivovarnictví a vytvořili zde muzeum a minipivovar.
Celý areál postupně opravují a přitom
sbírají různé pivovarnické rarity. Na
začátku prohlídky nás překvapila
kapacita sálů a salónků pro pořádání
různých akcí, která dosahovala 800
osob. Další zajímavostí bylo, že se zde

www.hornicermna.cz Þ hczpravodaj@centrum.cz
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ŠKOLA & ŠKOLKA

dobytek otáčel kolo o průměru větším
než 17 metrů. Dnes je již přestavěn na reprezentativní prostory. Po
prohlídce historické varny a sklepů
jsme zamířili na večeři a ochutnávku
piva do pivovarské pivnice. Po večeři
a několika kouscích piv „Černá svině“
a „Vycpaná Vydra“ jsme již vyrazili
domů. Výlet to byl opravdu pěkný
a největší zásluhu na tom měla hlavní
organizátorka Katka Krudencová. Za

A teď již k činnosti SDH přes zimu.

natáčel jeden z dílů série MasterChef

to jí moc děkujeme.

V prosinci 2018 proběhla výroční

a nová marvelovka Spider-man, která

valná hromada sboru, při které bylo

půjde do kin v létě. Aby zajímavostí

Nezapomeňte nás sledovat na našem

rozděleno spoustu ocenění členům

nebylo málo, tak nám ukázali památ-

i nečlenům sboru. Dále jsme odsou-

kově chráněný unikátní oktagonální

hlasili plán práce na rok 2019, kde

mlat s horizontálním žentourem,

se v nejbližší době můžete těšit na

krytý kuželovou střechou s mohut-

již tradiční kančí hody 13. 4. 2019,

ným dřevěným krovem, ve kterém

dále zelený čtvrtek s jarní grilovač-

webu www.sdhnepomuky.cz a facebooku www.facebok.com/sdhnepomuky. Dále máme veřejnou fotogalerii
www.zonerama.com/sdhnepomuky,
do které pravidelně umisťujeme fotografie z naší činnosti.

kou 18. 4. 2019, pálení čarodějnic
30. 4. 2019, vše u KD Nepomuky. Dále
25. 5. 2019 X. Nepomucké slavnosti
piva a 30. 6. 2019 Nepomucký pohár
v požárním útoku. Obě akce v areálu
„pod poldrem“.
Ani naše sportovní družstva nezahálí
a hned první týden po novém roce začala chodit do místní tělocvičny pilně
se připravovat na nadcházející sezónu.
Pravidelného cvičení každé pondělí se
neúčastní jen členové nepomuckého
sboru, ale i někteří členové hornočermenského sboru a i další „nehasiči“.
Už abychom mohli zahájit přípravu
venku na dráze. Tu ale budeme muset
připravit na novou sezónu.
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Trochu z historie

Po podepsání Mnichovské
dohody v roce 1938 se české
pohraničí stalo součástí Německa. To se týkalo
i Horní Čermné, kde se už
v říjnu roku 1938 objevili němečtí vojáci a s nimi
i německé nacistické symboly.
--->

Hranice mezi Sudety a Protektorátem Čechy a Morava procházela
Dolní Čermnou – po hrázi rybníka.
<---

Sokolská kronika
V roce 1923 byl v naší obci ustanoven Sokol – od
2. února 1923 byla vedena Kronika Sokola Čermná II. Činnost spolku byla v době války přerušena,
poslední zápis je datován k roku 1936. Během války
pak byla kniha uložena u náčelníka VII. okrsku
p. Jansi, který také provedl vůbec poslední zápis
do této kroniky dne 21. 1. 1946 (tj. více než osm
měsíců po ukončení 2. sv. v.). Znění jeho zápisu
přikládáme na vedlejší straně.

10

Fotografie - soukromý archiv pan R. Faltejsek
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KALENDÁŘ
akcí

Pozvánky od místní církve

čtvrtek 18. 04. 2019
Zelený čtvrtek v kulturním domě v Nepomukách
–– jarní grilování a zelené pivo
–– pořádá SDH Nepomuky
–– kulturní dům Nepomuky

> Velikonoce:

Neděle 05. 05. , 12. 05. a 02. 06. od 16.00

14. 04. 2019

–– s poslechem kantát Johanna Sebastiana

Nedělní podvečery v kostele

Květná neděle

Bacha (připravuje Matyáš Keller)

–– Bohoslužby v 8.45 (Vladimír Zikmund)

čtvrtek 18. 04. 2019
Zelený čtvrtek - hostinec Krčma
–– zelené pivo Starobrno, kotleta na medu
–– pořádá hostinec Krčma

18. 04. 2019

> Koncerty:

Zelený čtvrtek

19. 05. 2019

–– Bohoslužby v 18.00 (Jan Keller)

Duo Kerberos

–– hoboj a kytara – Magdaléna Klárová

19. 04. 2019

pátek 26. 04. 2019 od 14.00

a Nikola Prokopcová

Velký pátek

Setkání (s důchodci)
–– v sokolovně
–– pořádá obec Horní Čermná
–– setkání se zúčastní starostka s vedením obce a
proto si na ně připravte dotazy
–– na závěr vystoupí Lanškrounský ženský pěvecký
sbor, se kterým si můžete společně zazpívat

–– Bohoslužby v 8.45 a v 18.00 s chrámovým

–– v kostele (začátek - viz www.horni-cermna.

21. 04. 2019

07. 06. 2019

sborem (Petr Šilar, Gabriela Ďurašková)

koncert v kostele

Velikonoční neděle

–– Bohoslužby v 8.45 s chrámovým sborem
(Michal Branda)

sobota 22. 06. 2019

ního festivalu Letohrad (viz program MHF)

09. 06. 2019

Velikonoční pondělí

–– Bohoslužby v 8.45 s hudbou (Jan Keller,
Matyáš Keller)

úterý 07. 05. 2019 od 14.00

–– v rámci 30. ročníku Mezinárodního hudebod 20.00 - M. Muck (SRN) - varhany

22. 04. 2019

Oslava 140 let založení SDH H.Č. a pivní slavnosti
–– pořádá SDH Horní Čermná
–– koupaliště Horní Čermná

evangnet.cz)

Missa Laetare

–– Josef Vondráček + orchestr + pěvecký sbor
–– v kostele od 16.00

Májový jarmark
–– pořádá ZŠ Horní Čermná

Svoz odpadů v roce 2019
Svoz dům
od domu

Svoz popelnic
leden

4. 1.

18. 1.

11. 1.

12. 1.

26. 1.

únor

1. 2.

15. 2.

8. 2.

9. 2.

23. 2.

březen

1. 3.

15. 3.

8. 3.

9. 3.

23. 3.

duben

12. 4.

26. 4.

5. 4.

6. 4.

20. 4.

květen

10. 5.

24. 5.

3. 5.

4. 5.

18. 5.

červen

7. 6.

21. 6.

28. 6.

1. 6.

15. 6.

červenec

5. 7.

19. 7.

26. 7.

13. 7.

27. 7.

srpen

2. 8.

16. 8.

23. 8.

10. 8.

24. 8.

září

13. 9.

27. 9.

20. 9.

14. 9.

28. 9.

říjen

11. 10.

25. 10.

18. 10.

5. 10.

19. 10.

listopad

8. 11.

22. 11.

15. 11.

2. 11.

16. 11.

prosinec

6. 12.

20. 12.

13. 12.

7. 12.

21. 12.

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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