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Vítání občánků v Horní Čermné
se konalo v neděli 18. května 2014
v zasedací místnosti obecního úřadu. Šest miminek, která se narodila od září loňského roku do dubna
roku letošního, přivítala starostka
obce společně se členy kulturní komise ing. Hejlem, pí Vojtkovou, pí
Novákovou a za zaměstnance obce
pí Peškovou.
O program se postaraly děti ze základní školy.
Těší nás zájem prarodičů a ostatních příbuzných, kteří měli v zasedací síni bohaté zastoupení. Celkem
se nás v nedělním odpoledni sešlo
47 a to je úctyhodný výkon, který
zaslouží opakování.
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zleva: manželé Petříkovi se synem Martinem
Lukáš Šustr a Věra Motlová s dcerou Amálií
starostka Hana Motlová
Tomáš Dušek a Martina Vašíčková s dcerou Rozálií
Libor Dušek a Martina Suchomelová s dcerou Karolínou
Karel Kunc a Veronika Tesařová s dcerou Karolínou
Karel Šilar a Markéta Štantejská s dcerou Vanesou

Iveta Pešková

 
Děkuji všem kouzelníkům, kouzelnicím, jejich pomocníkům a členům místního hasičského sboru za
to, že věnovali svůj vzácný nedělní
čas dětem.
Za Unii rodičů Petra Jirásková
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Vážení spoluobčané,
na jaře letošního roku se sešla valná hromada Dobrovolného svazku obcí Pod Bukovou horou, jehož členskými obcemi jsou mimo
jiné také Horní Čermná a Dolní
Čermná. Tento svazek je investorem a provozovatelem kanalizace
a čistírny odpadních vod („ČOV“),
které byly zrealizovány v našich obcích. Víte, že toto několikaleté dílo
je konečně v provozu - ku prospěchu vyčištěných odpadních vod
a životního prostředí. Chtěl bych
tady jako předseda svazku poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili do
realizace této akce, a vám občanům,
že jste si splnili svoji povinnost
z příslušného vodohospodářského
zákona a připojili jste své nemovitosti na kanalizační síť. Tím vám
také vznikla povinnost podílet se
na nákladech za čištění odpadních
vod.
Výše stočného se stanoví podle prováděcích právních předpisů
Ministerstva zemědělství ČR při
respektování pravidel stanovených
Státním fondem životního prostředí ČR („SFŽP“), v tzv. finanční analýze projektu.
Vývoj výše stočného pro jednotlivé roky provozu spočítaný podle
finanční analýzy SFŽP však neodpovídá reálným podmínkám provozu. Tuto finanční analýzu jsme
chtěli po uvedení kanalizace do
zkušebního provozu upravit, protože neodpovídala skutečným nákladům. Bohužel podmínky SFŽP jsou
nepřekročitelné, a když k tomu přidáte byrokratickou nevůli, tak nám
skoro dva roky trvalo, než jsme dosáhli přijatelných podmínek, za kterých je možné čistírnu a kanalizaci
ekonomicky provozovat.

Výši stočného tvoří především
náklady na výstavbu, které se v ekonomice provozu projeví formou
odpisů, a pak zejména náklady na
provoz (elektřina, PHM, mzdy zaměstnanců, opravy,…). Z těchto
položek se od roku 2012 každoročně vypočítává výše stočného, kterou
jako odběratelé platíte.
Po pečlivém prostudování všech
nákladů a podmínek stanovených
SFŽP bylo na posledním jednání
valné hromady DSO Pod Bukovou
horou rozhodnuto, že od 1. 4. 2014
se zvýší cena stočného za 1 m3 na
31,40 Kč (bez DPH). K tomuto
kroku jsme museli přistoupit kvůli
pokrytí provozních nákladů, neboť jestliže se máme chovat jako
správní hospodáři, musíme zajistit,
aby ekonomika kanalizace a ČOV
fungovala bez dluhů vůči provozním nákladům. Samozřejmě, že
jediným krokem není pouze zdražování stočného. Provozní náklady
se snažíme průběžně snižovat, jako
příklad bych uvedl nákup elektřiny
na komoditní burze. Tato položka
tvoří velkou část povinných výdajů.
Dalším úsporným opatřením je vyvážení kalu na pole, a to v souladu
s platnou legislativou, neboť jeho
skládkování je velice nákladné, atd.
Jakékoliv zdražování je pro občany nepříjemné, ale věřím, že na
podkladě uvedených argumentů
tuto situaci pochopíte. Není možné,
abychom trvale vykazovali ztrátové
hospodaření. Chtěl bych zdůraznit,
že i ve srovnání s okolními obcemi
podobné velikosti, které také provozují čistírny a kanalizace, máme ještě jednu z nejnižších cen stočného.
Velkým problémem, který budeme muset v následujícím období vyřešit, je tvorba fondu oprav

a obnovy. Do dnešního dne se nám
nepodařilo se Státním fondem životního prostředí vykomunikovat
podmínky jeho tvorby. Je zřejmé,
že po jeho stanovení dojde k dalšímu zdražení stočného. V případě
jeho nestanovení bychom se v následujících letech dostali do velkých finančních problémů, které
by musely sanovat obce na úkor
oprav komunikací, chodníků, apod.
Je zřejmé, že fond oprav bude pro
provozovatele naší velikosti velkým
problémem. Větší provozovatelé
mají v tomto případě daleko jednodušší pozici.
Dalším problémem, který jako investoři a hlavně provozovatelé musíme dokončit, je připojení všech
plánovaných nemovitostí k centrální kanalizaci, podle schváleného projektu. Majitelé nemovitostí,
které dosud nejsou připojeni, byli
v našich obcích několikrát vyzváni.
Písemně i ústně. Bohužel, budeme
nuceni nahlásit ony „hříšníky“ na
odboru ŽP MěÚ v Lanškrouně, aby
byla provedena kontrola vypouštění
odpadních vod podle příslušného
zákona. Mrzí mne, že v tomto seznamu, který není velký, jsou i někteří zastupitelé obce, nebo podnikatelé, kteří by si povinnosti vůči
zákonu měli plnit dříve než ostatní.
V případě jakéhokoliv dotazu,
nebo připomínek se můžete obrátit na naši kolegyni Ing. Eugenii
Dřímalovou, která je vedoucí na
čistírně. Kontaktovat ji můžete na
telefonu 603 110 107 nebo se na ni
můžete obracet v konzultačních hodinách konaných každé pondělí od
13.30 do 15.30 na obecním úřadě
v Horní Čermné a v té samé době
vždy každou středu na úřadu městyse v Dolní Čermné.
Petr Šilar
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se znám již od dětství, kdy jsme si
spolu hrály a zažívaly dobrodružství, když jsme se schovávaly našim
mladším sestrám. Během posledních
třech měsíců se Míša neschovávala,
ale odjela do Arménie, kam jí vyslala Caritas - Vyšší odborná škola
sociální a Univerzita Palackého
v rámci praxe a vy si nyní můžete
přečíst o jejím arménském dobrodružství.

Jaký byl tvůj účel cesty? Jaká byla
tvá hlavní náplň pobytu?
Hlavním účelem cesty byla praxe
v zařízení charity, protože studuji
obor sociální a humanitární práce. Vzhledem k tomu, že v Arménii bylo v roce 1988 zemětřesení,
vznikla tam spousta humanitárních projektů, které fungují dodnes
a dále tam jsou podobné sociální
aktivity jako u nás.
Hlavní náplní tedy bylo být
v Charitě Arménie, kde fungují
programy pro seniory, pro děti, pro
rozvoj vesnice, informovanost pro
děti. Byli jsme v denním centru, kde
se senioři schází a povídají si, hrají
hry, někdy jsou pro ně připraveny
zábavné programy. Dále jsem navštěvovala projekt homecare, což je
ošetřovatelská služba, která pomáhá seniorům doma. Také jsem byla
v denním centru pro děti s kombinovaným postižením Aregak.
Hledala jsem i jiné organizace,
kde bych mohla projevit více vlastní
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iniciativy. V charitě pro mě nebylo
moc práce, protože je v některých
centrech až přebytek zaměstnanců.
Nejvíce se mi zalíbila organizace Sester matky Terezy, které si říkají Misionářky lásky. Tyto sestry po zemětřesení postavily sirotčinec pro děti
s postižením a bez rodičů. Sirotčinec funguje už 26 let a spousta dětí
nemá kam jinam jít, vyrostly v něm.
Takže už v něm nejsou jenom děti,
ale i dospělí. Velkou výhodou bylo,
že se tam mluví anglicky. Protože se
sestry střídají a jsou z různých koutů světa, takže i děti umí anglicky.
Také jsem si tam našla i kamarády,
mnohem více než v charitě. A říkali
nám, že se za nimi máme podívat
třeba na líbánky.
Jak ses dostala k cestě do Arménie? Proč zrovna Arménie?
Sama bych tam asi nejela. Já ani nevěděla, kde Arménie je, dokud nám
nebyla nabídnuta před výběrovým
řízení. Původně jsem chtěla jet do
Srbska nebo Makedonie, ale učite-

lé mi radili, že bych ruštinu, kterou
jsem se učila, mohla uplatnit dobře
v Arménii a zároveň, že je v Arménii více možností praxe. Tak jsem se
rozhodla nakonec pro Arménii. Do
Makedonie nebo Srbska se od nás
mohu dostat snáz třeba ještě někdy
v budoucnu, ale Arménii bych asi
jen tak nenavštívila.
Kde jsi pobývala?
Nejvíc času jsme trávili v druhém
největším městě Arménie Gjumri.
Potom jsem byla týden v hlavním
městě Jerevanu, týden ve Spitaku
a pár dní ve Vanadzoru. Po naší
praxi jsem také byla 10 dní v Gruzii. V Gjumri jsme bydleli u paní,
která pracuje v charitě, ale později
jsme se kvůli jejím rodinným problémům museli přestěhovat, tak
jsme bydleli v pokojíku pro dobrovolníky, který byl v centru charity.
Ale lepší to bylo v rodině, kde jsme
poznávali arménský všední život.
Měla jsi možnost cestovat i jako
turista?

Možnost byla. Všichni říkali, ať jezdíme stopem, ale já se bojím stopovat u nás, natož v Arménii. Autobusy tam nejezdí podle nějakého řádu.
Pravidelné spoje jezdí jen mezi největšími městy párkrát za den.
Tak jsme jezdili většinou s někým,
kdo nám výlet nabídl a to byly většinou přátelé pracovníků z charity starší, ženatí muži, což bylo trochu
zvláštní. Díky těm výletům jsme
procestovali celou Arménii, přijde mi, že jsem tam navštívila více
míst než v České republice. Podívali
jsme se i na místa, která byla opravdu daleko, kam bychom se sami ani
nedostali.
Jaká místa se ti líbila nejvíc?
Oblíbila jsem si tam dvě místa.
Jedno je u Gjumry, je to asi 7 km
za městem, jedná se o starý chrám
Marmashen, kde je krásná příroda,
výhled na nejvyšší horu.
Pak se mi líbilo ještě u největšího
jezera na Kavkazu – Sevan.
V čem se podle tebe nejvíce liší
život v Arménii a tady? Co tě tam
nejvíce překvapilo?
Přijde mi, že tam jsou myšlením
jako my tady tak před dvaceti lety.
Lidé se znají se sousedy, baví se společně, pomáhají si, ve městech se
znají v paneláku. Toto u nás postupně mizí a každý se stará spíš o sebe.
Tam to prostě tak není. Ale myslím
si, že to tam dojde taky, oni jsou ve
všech směrech tak trošku pozadu
za Evropou. Ale je to hezký, jak se
ohlížejí na ostatní lidi, celkově jsou
asi přátelštější, než tady.
Myslíš si, že se do Arménie někdy
vrátíš?
V následujících třech letech ne, to
chci dodělat školu. Ale byla bych
ráda, kdybych se tam mohla ještě
někdy podívat. Vrátila bych se tam
jako turista, třeba to tam někomu
ukázat.
Děkuji za rozhovor a přeji spousty
cestovatelských zážitků,
Pavlína Hajzlerová
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Členskou základnu mysliveckého
sdružení Horní Čermná – Nepomuky tvoří 22 členů. Scházíme se
zpravidla minimálně jednou měsíčně na členských a výborových
schůzích, na myslivecké chatě
v Nepomukách. Mohlo by se zdát,
že myslivost je jen volnočasová aktivita. Není to však zcela pravda.
Musíme si uvědomit, že v myslivosti jde především o zachování
volně žijících živočichů na určité
úrovni. Souvisí s tím i další práva
a povinnosti, kterými se musíme
řídit. V našem sdružení ročně odpracujeme cca 1800 brigádnických
hodin, do kterých se počítá například příprava kvalitních krmiv pro
zimní období, příprava kulturních
akcí, výstavba nových krmelců
a posedů, dle možností zlepšování areálu ve skále, a jiné. V červnu probíhá hlavní kladení mláďat
většiny zvěře a zpěvného ptactva.
V tuto dobu, ale zároveň probíhá
první sečení travních porostů, kterých je v katastru Horní Čermné

velké množství. Místní zemědělci mají ze zákona povinnost nás
s předstihem upozornit o sečení, ať už vlastních, či pronajatých
travních ploch. V dnešní době, při
moderní mechanizaci, malé hlučnosti a velké pojezdové rychlosti
žacích strojů je záchrana mladého života zvěře velmi složitá. Po
domluvě se zemědělci se snažíme
porosty procházet a tvořit tyto pozemky v době sečení píce neatraktivní. Travní porosty procházíme
se psy, vážeme hliníkové pásky
a podobně. Nalezenou zvěř vynášíme mimo právě sečený porost. Nikdy však nesmíme na mládě sahat
holýma rukama, na vynesení postačí alespoň trs trávy. Matka mláděte obvykle nebývá daleko a dál
se o něj sama postará. V letošním
roce jsme pro veřejnost přichystali
tradiční myslivecký táborák a na
konci prázdnin pak zábavu, na
kterou vás srdečně zveme.
Za MS Horní Čermná,
Petr Lešikar
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Vloni na podzim uspořádal pro naši MŠ pan Oldřich
Kaška z Jablonného nad Orlicí letovou ukázku rádiem
řízených modelů.
Hned po skončení listopadového létání pro školku
jsme přemýšleli, čím příště letový program ještě oživit.
Dětem se létání opravdu líbilo. Každé si odneslo ofáborkovaný bonbon, které shazovalo letadlo Mentor. Na
dětech byla přesto vidět jistá míra zklamání, že malého
parašutistu, který se z letadla snesl na závěr, musí vrátit.
Nápad byl na světě. Shazovat dětičkám malé panáčky,
které by si odnesly domů. Jak a z čeho udělat bezmála čtyřicet figurek a padáčků? Vše se nakonec vyřešilo.
Vykrajovátko na těsto ve tvaru panáčka, čtverce tenké
látky, šňůrky... Pak už se rozjela manufaktura, při níž
se vyrobilo přes dvacet zelených parašutistů s modrými
padáky pro kluky, a zhruba stejně tolik fialových panáčků s červenými padáky pro děvčata. Pak už jsme jen
čekali, až se zlepší počasí a chlapi posečou tu velikou
louku nad školou.
Nastal den „D“. Po svačince se na louku dostavily děti.
Nejdříve se musely jít podívat, s čím že se to bude vlastně létat. Modely jim připadaly hrozně veliké, obzvláště
akrobatická Extra 300L o rozpětí 1,80 m.
No a potom už se létalo. Nejdřív trocha akrobacie
s Extrou. Obzvláště klukům se to evidentně líbilo, výroky jako: „Týjó, to je jako stíhačka.“, mluvily za vše.
Většina přítomných ještě takovéhoto bujného oře létat
neviděla. Ve velikých přemetech a stoupavých výkrutech teprve vynikla síla motoru.
Nakonec došlo na dlouho připravované překvapení.
Ke startu se připravil malými pasažéry plně naložený
Mentor. Premiérový výsadek se podařil dokonale. Na
louku se snášely první padáčky pro děti z třídy Hvězdiček.
To, co následovalo, byla ukázková zásobovací operace. Paní učitelky rozdělily děti do skupinek a dispečerka, paní Frková, předávala do depa logistické informace: „…prosím naložit čtyři modré a čtyři červené… pět
modrých…“. Všechno šlo jako po másle, padáčky pluly
po obloze k velké radosti dětí. Dostalo se na všechny,
i na děti, které ten den nebyly ve školce. Dětem zářily
oči, bylo vidět, že se jim to líbí a své „ulovené“ padáčky
znovu a znovu vyhazovaly do výše. Všude spousta smíchu a radosti.
Jana Pecháčková
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Konec školního roku je náročným obdobím, to vám
potvrdí každý učitel. Zároveň se však tento měsíc nikdy
neobejde bez nejrůznějších prima akcí.
A co že se to ve školce dělo?
Hned na začátku června se udála akce největší a nejočekávanější – školní výlet. Letos jsme s dětmi vyrazili na dopravní hřiště v Mohelnici. Ani si nedovedete
představit ty blažené výrazy dětí, když jezdily – značky
neznačky – po hřišti na vozidlech s elektrickým pohonem. Nutno ovšem dodat, že ty, na něž se zrovna zmíněných strojů nedostalo, jim zdatně sekundovaly na
nejrůznějších kolech, koloběžkách a jiných šlapadlech.
Nedocenitelná byla práce posil v tzv. depu, které se musely starat o to, aby se na každého zájemce dostalo cokoli, co jede bez šlapání. Protože je plynulý provoz věcí
obtížnou, po řízcích k obědu se jen zaprášilo. Výlet měl
velký úspěch a to je to hlavní.
Dále nás v červnu čekala již tradiční návštěva u hasičů v sousední vesnici. Výzbroj a výstroj dolnočermenské jednotky je jistě zajímavá, ale největší úspěch měly
tři události. První byla jízda z garáží jednotky ke kempu
ve velkých hasičských autech za zvuku houkačky. Tou
druhou možnost zkusit si stříkat vodu z hasičských hadic. A tou třetí? Tou byla nečekaná sprcha z vodního
děla, před kterou utíkaly i paní učitelky. Tak zase za rok.
A pro příště bychom možná prosili bez sprchy.

 (" !
,'(("!!
Školní rok skončil a žákům začaly dlouho očekávané
prázdniny. Ruch ve školní budově však s jejich odchodem neutichl, naopak. Na dobu trvání hlavních prázdnin je naplánována výměna oken a další práce. Všichni
pracovníci školy přizpůsobili své prázdninové plány
mimořádné situaci, v červenci a srpnu rozhodně budeme ve škole k zastižení.
Drahuše Tkačíková
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V prvním červnovém týdnu jsme byli hostiteli žáků
z partnerské školy v Edertalu. Letos jich k nám přijelo dvacet dva spolu se dvěma učiteli. O návštěvu Horní Čermné byl na německé straně veliký zájem. Pobyt
se vydařil, skladba výletů byla pestrá – navštívili jsme
mimo jiné jeskyni Na Pomezí, zámek v Litomyšli a Suchý vrch. Nejvíce se asi líbil výlet do Prahy. Prohlédli
jsme si Pražský hrad a ceremoniál výměny stáží. Přes
Karlův most jsme došli na Staroměstské náměstí a obdivovali orloj. Počasí nám přálo a bylo příjemné slyšet
obdivná slova. Hlavní město má své kouzlo nejen pro
zahraniční turisty. Spolu s hostitelskými rodinami jsme
se sešli v Bystřeci, kde pro nás bylo připraveno grilování. Žáci využili sportovního zařízení k mezinárodním
utkáním a my mohli pohovořit o svých zkušenostech
a zážitcích.
Drahuše Tkačíková
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Pak jsme si takhle jednou dopoledne vyšli na vycházku nad MŠ směrem na Mariánskou horu. K překvapení dětí tam na nás čekal pan Kaška a paní Pecháčková.
Na programu bylo létání s modely letadel, které se ani
letos neobešlo bez drobné odměny pro malé diváky.
Z jednoho z modelů totiž „skákali“ parašutisté. Tímto bychom chtěli poděkovat panu Kaškovi za skvělé letecké umění a taky za odvahu, s níž nechal děti přijít
blíž k modelům, aby si je mohly prohlédnout. A také
děkujeme paní Pecháčkové za zprostředkování krásné
ukázky a hlavně za starosti a za práci, kterou měla s výrobou parašutistů. Některé děti jimi byly tak nadšeny,
že je s sebou chtěly vzít i na oběd.
A úplný závěr roku patřil loučení s letošními předškoláky. Tihle šikulové nacvičili se svými učitelkami krátký
program pro rodiče, po němž mohli být pasováni na
prvňáčky. Všichni zúčastnění jsou na svoji novou roli
patřičně pyšní. Tak hlavně aby jim to nadšení vydrželo.
Teď už jsou ale prázdniny. Doufejme, že i jejich zbytek bude slunečný, protože léto a koupání patří k sobě.
Za MŠ Mirka Jiroušová
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Dne 14. 6. 2014 jsme se opět po roce
sešli na druhém ročníku netradiční
soutěže v hasičském sportu „O Hornočermenského koupáka“, která
se konala v rámci pivních slavností v areálu zdejšího koupaliště. Do
soutěže se přihlásilo celkem 5 družstev, a sice Hokejisti HČ, Fotbalisti HČ, Sudíkovic a spol., Duškovic
a spol., a Zvířátka a Suldovští.
Zahájení soutěže proběhlo nástupem soutěžních družstev, kde byla
vysvětlena pravidla letošního ročníku. Oproti loňskému roku byla soutěž mírně upravena, neboť štafeta
a požární útok byly spojeny do jedné disciplíny. Provedení disciplíny
spočívalo v následujícím postupu:
t jeden člen družstva na pokyn startéra vybíhá ke stolečku,
kde musí konzumací zlikvidovat
0,5 l nápoje,
t po likvidaci nápoje a položení
kelímku zpět na stoleček vybíhají
ostatní členové družstva, kteří musí
před základnou požárního útoku
překonat nachystané překážky známé disciplín CTIF. Ostatní členové
družstva, každý podle svého úseku,
museli tedy překonat buď přeběhnutí lavičky, nebo přenos hasicího
přístroje nebo hadice, tzv. „podlez“,
nebo překonat nízkou bariéru.
t po překonání překážek následovalo standardní provedení požárního útoku, běželo se opět na 2 hadice
B, se stříkačkou PS 12 opatřenou
přetlakovým ventilem a kdo neměl,
tak i živým strojníkem, jako terče
sloužily plechovky zatížené 2,5 kg
ve standardní výšce 160 cm.
Za vydatné divácké podpory podala družstva slušné a zároveň poměrně vyrovnané výkony. Nechyběly dramatické situace při přípravě
základny, kdy družstvo Fotbalistů
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usoudilo, že je potřeba řádně umýt
jak svého kapitána, tak obsluhu
stroje (v kádi). Rovněž dramatický
byl pokus téhož družstva o ovlivnění terčového rozhodčího při
provádění útoku. Zřejmě rovněž
nabyli dojmu, že také není řádně
umyt (prohnali ho vodou z proudnic). Nervozita některých, zejména
mladších závodníků, se projevovala předčasnými starty, které tvrdě hodnotil trestnými sekundami
hlavní rozhodčí.
Přes všechny překážky a komplikace, jak při přípravě („Jak si to
jenom mám nachystat?“ – „Abys
to nějak spojil.“), tak při provedení („Kam mám bežet?“ – „Zkus to
dopředu.“), měla všechna družstva
pokusy platné, takže výsledková
listina měla nakonec následující
pořadí:
5. místo Duškovic a spol
čas: 71.33 s
4. místo Fotbalisti HČ
čas: 52.50 s
3. místo Sudíkovic a spol.
čas: 52.42 s
2. místo Zvířátka a Suldovští
čas: 52.24 s
1. místo Hokejisti HČ
čas: 46.28 s
Všechna soutěžní družstva obdržela za svoje výkony věcné ceny,
které byly prakticky okamžitě konzumovány. Cenu pro vítěze tvořil
také dort věnovaný Magdou Sudíkovou, nutno dodat, že Hokejisti
HČ se touto cenou podělili s přítomnými dětmi, za což jim, a nejen
za to, patří velký dík.
Velitelem a zároveň rozhodčím
soutěže byl Lubomír Jirásek, časomíru a rozhodčího terčů zajistil
Vojta „Žofrej“ Mikula, technická

četa byla z řad mládežníků SDH
Horní Čermná, fotodokumentaci
zajistil Honza Mareš.
Po ukončení hlavní soutěže připravil Míra Dušek také soutěže pro
nejmladší, zajímavé bylo především
jejich zápasení se džberovou stříkačkou. Po celou dobu byl pro dodržování pitného režimu zajištěn
hodnotný catering v podobě stánků
s 10 druhy piv od 5 pivovarů, a sice
Radegast, letohradský Jelen, benešovský Ferdinand, Kvasar z Tišnova
a Kounický pivovar. Nabídku nápojů doplňovala pečená kýta, dobroty
z udírny a stánek s mlsy pro mladší
účastníky.
Ve večerní části dne nám zahrály
kapely Sekwenza Kyšperk, stylově
pak kapela Vypuštěné koupaliště
a zakončili Wilder z Prahy.
Podle počtu diváků a večerních
návštěvníků lze snad usoudit, že
i přes mírnou nepřízeň počasí to byl
pro všechny zúčastněné fajn strávený den, a že jsme si užili spousty legrace. Děkujeme soutěžním
družstvům za účast, divákům za
podporu, návštěvníkům za návštěvu, a všechny vás srdečně zveme na
příští ročník této akce.
Pavel Suldovský
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Naše partnerská obec v Německu slavila výročí 100 let
přehradní hráze Edersee. Na oslavu jsme byli pozváni
i my, a tak se skupinka našich občanů vydala ve čtvrtek
10. 7. časně ráno do Edertalu.
Navštívili jsme známý výrobní podnik Viessmann
(výroba kotlů a tepelných čerpadel), z parníku jsme obdivovali krásy přírody v okolí přehrady.
Na vodě se konaly závody nejrůznějších po domácku
vyrobených plavidel. Soutěže se zúčastnila i skupinka
českých odvážlivců.
Oslava se konala přímo na hrázi, na programu byly
koncerty a různá vystoupení, stánky přímo lákaly ke
koupi dobrot a pití. Nádherné byly světelné efekty večer
na přehradě a také velkolepý ohňostroj.
Vždy nás potěší vřelé přivítání našich německy mluvících sousedů a srdečnost po celou dobu našeho pobytu. Budeme rádi, když se podobných setkání zúčastní
co nejvíce řadových občanů, aby se tato spolupráce ještě více rozšířila.
Božena Hajzlerová
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První červencovou sobotu se v nedaleké Čermné nad
Orlicí odehrálo tradiční Setkání obcí s názvem Čermná. Letošního 23. ročníku se zúčastnilo i několik zástupců Horní Čermné. Fotbalisté a volejbalisté skončili
čtvrtí, hasiči pátí. Zarybařit si z Horní Čermné přijel
Miloš Šilar. Příští rok bude hostit Setkání Čermných
naše obec.
Radek Šilar
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obci
Jestliže vlastníte geometrický plán a nemáte dle něho
zapsanou nemovitost na katastrálním úřadě, udělejte to do 30. 8. 2014. Po tomto termínu dle stávajících
geometrických plánů nebude možno zapsat nemovitost
a budete si muset geometrické plány udělat znovu podle nových, digitalizovaných map. Bližší informace jsou
vyvěšeny na úřední desce na budově obecního úřadu
nebo na webových stránkách obce. Vysvětlení vám
podá katastrální úřad v Ústí nad Orlicí.
Hana Motlová
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11. 4. Na besedu se dostavilo 35 důchodců. Nejdříve
jsme si připomněli blížící se Velikonoce, jejich historii, zvyky a obyčeje (beránek, jidáše, kočičky, barevná
vajíčka, zelené osení, šlehání pomlázkami). Dozvěděli
jsme se také, že se plánuje vycházka a v pátek 25. 4. nebude beseda, protože jsme pozváni na společné setkání
důchodců v Jablonném nad Orlicí. Dále byly na řadě
zajímavosti ze života zvířat, nezapomnělo se ani na vtipy. Až do konce besedy se soutěžilo, vznikla 4 družstva.
Úkoly byly rozmanité – psát slova se stejným začátečním písmenem, pojmenovat vše, co se může nosit na
hlavě, na nohou, zjistit, co se do uvedeného seznamu
nehodí, co naopak spolu souvisí atd. Odpovědi se psaly,
body sčítaly, vítězové jásali, ti poslední si nestěžovali.
Tak by měly soutěže vypadat. Bylo to pěkné odpoledne.
25. 4. V pátek 25. 4. se zúčastnilo12 důchodců společného setkání v Jablonném nad Orlicí. Místní důchodci připravili pěkný program. Na melodii písně
Holky z naší školky zatančili a zazpívali, oblečeni byli
jako děti. Moc jim to slušelo. Celé odpoledne hrála
hudba Svatebčanka. Bylo zajištěno i občerstvení.
9. 5. Besedy se zúčastnilo 26 důchodců. V první části
jsme se zaměřili na Den matek, který připadl na neděli
11. května. Každá žena dostala malou kytičku, vyslechli
jsme několik básniček o maminkách, zazpívali jsme si.
V další části nás seznámil pan inženýr Jiří Habiger se
svými zkušenostmi rostlinolékaře. Dozvěděli jsme se
o omezování chemických prostředků v přírodě, pěstování raných brambor, česneku, cibule, zeleniny, ovocných stromů. Mluvilo se také o předcházení chorobám,
jak se bránit před plísněmi, jak likvidovat slimáky. Pan
inženýr odpovídal na mnoho otázek. Nakonec nás seznámil pan Radek Šilar se změnami, ke kterým došlo
v čermenském Zpravodaji.
13. 5. Další setkání důchodců z okolí proběhlo
13. května v Horním Třešňovci, z Horní Čermné se zúčastnilo 20 lidí. Místní důchodci připravili jako obvykle
pěkný program – hrané vtipy, zpěv. Nezapomněli ani
na tombolu, samozřejmostí bylo výborné pohoštění –
řízky, guláš, koláče. Až do večera mohli všichni tančit
při známých melodiích hudby Svatebčanka.

23. 5. Na besedě se sešlo 28 důchodců. Přišla mezi nás
paní starostka Hana Motlová. Vysvětlila nám mnoho
problémů, které nás zajímaly. Hlavně se mluvilo o revitalizaci místního hřbitova – o výsadbě stromů a keřů,
jejich údržbě, výchovných řezech, používání folií, seče-
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ní trávy, o úklidu listí, o novém schodišti, o úpravách
hrobů, které nejsou udržovány. Dále se občané zajímali o úpravy místních komunikací, budování rozhledny
u Mariánské hory, úpravy kolem pomníku, parkoviště
u Krčmy, vodorovné značení na silnici i vyměřování
parcel v obci, schvalování hranic. Do diskuse se zapojila
většina přítomných, byly to zajímavé náměty.

6. 6. Na besedu přišlo 24 důchodců. První část byla
věnována zpěvu, významným výročím, článkům v časopisech i vyprávění vtipů. Druhý díl besedy zaměřil
pan L. Ježek na využití představivosti a nápaditosti přítomných. Jedním z úkolů bylo vytvořit báseň s několika předem určenými slovy, dále vymýšlet nová slova
na melodie známých písní, píseň museli i zazpívat. Nakonec jsme spočítali všechny muže v obci se jménem
Josef. Našli jsme jich více než 20. Pěkné odpolední posezení v sokolovně bylo opět ukončeno písničkou.
20. 6. Dostavilo se 33 důchodců. Přivítali jsme mezi
sebou pana Josefa Kittnera. Je známý nejen tím, že byl
dlouhá léta starostou naší obce, ale i tím, že je registrovaný v Klubu sběratelů. V České republice je vedeno
180 členů, v Horní Čermné jsou členové dva. Pan Kittner má styky se sběrateli v České republice i v zahraničí. Na besedě jsme zhlédli jen část jeho sbírek. Od
sedmdesátých let se věnuje sbírání pivních tácků, nashromáždil jich asi 5 000, dělí je podle pivovarů a států.
Od poloviny devadesátých let se věnuje i sběru sáčků
od cukru, má jich „jen“ asi 26 000. Stejnou dobu se věnuje i sbírání tužek, těch má 5 310 kusů. Nepřekvapila
nás jen vysoká čísla u jednotlivých předmětů, ale i to,
jak má vše přehledné, upravené. Celé odpoledne bylo
náležitě využito.

<   

V říjnu 2006 se poprvé v čermenské sokolovně sešly
ženy seniorky na společném cvičení. Na starost si je
vzaly cvičitelky Eva Marešová, Monika Kroulíková a Jiřina Dušková a věnují se jim obětavě dodnes.
Cvičení probíhá jednou týdně v období od začátku října do konce dubna. Cvičí se s malými i velkými míči,
s tyčemi, stuhami, na karimatkách. Pravidelně se schází
12 – 15 žen. Nejsou to ale jen cviky na protažení celého
těla, co nás do sokolovny láká. Je to také dobrá pohoda při cvičení, vzájemné pochopení našich problémů
a také veselá mysl. A k tomu naše cvičitelky moc a moc
přispívají. Vždyť stále platí sokolské heslo:„ve zdravém
těle zdravý duch“. Děkujeme všem třem našim cvičitelkám za jejich práci a za volný čas, který nám věnují.
Přejeme jim krásné léto, hodně pohody a odpočinku.
Už se zase těšíme na další setkávání v sokolovně.
Věra Dušková
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Gratulujeme manželům
Jaroslavovi a Ivetě Peškovým, kteří v září 2014
oslaví stříbrnou svatbu.
Ve středu 9. 7. 2014 zemřel pan
Josef Marek ve věku 84 let. Rozloučili jsme
se s ním 14. 7. 2014 v evangelickém kostele
v Horní Čermné.
V neděli 13. 7. 2014 zemřela paní
Božena Matějková ve věku 89 let. Rozloučili
jsme se s ní 18. 7. 2014 v evangelickém kostele
v Horní Čermné.
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Ve dnech 23. – 24. 5. proběhly po celé České republice
volby do Evropského parlamentu a my vám přinášíme výsledky z naší obce. Celkový počet voličů v Horní Čermné je 805, ale k urnám se dostavilo pouze 142
voličů, z toho vyplývá, že volební účast byla 17,64 %.
Pavlína Hajzlerová

Rozhodnutím prezidenta republiky byly vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat
10. a 11. října 2014.
Počet volených členů zastupitelstva na další volební
období 2014–2018 v obci Horní Čermná zůstává stejný
tj. 15 členů.
Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí
se podávají registračnímu úřadu (pro naši obec Městský úřad Lanškroun) do úterý 5. srpna do 16.00. Do
17. července jsou registrační úřady povinny zveřejnit
na úřední desku pro danou obec minimální počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů.
Tyto počty podpisů na peticích vychází z počtu obyvatel obce ke dni 1. ledna 2014. U ostatních typů volebních stran se petice nepřikládá.
Maximální počet kandidátů na kandidátní listině je pro naši obec 15 (podle počtu členů zastupitelstva). Hlasovací lístky by měly být voličům dodány do
7. října 2014 (případně si je lze vyzvednout ve volební
místnosti).
Božena Hajzlerová

Zubní pohotovost
2.–3. 8. 2014

Gabriela Nováková

Lanškroun, Dukelských hrdinů 615

604 749 331

9.–10. 8. 2014

Simona Pavlová

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 822

16.–17. 8. 2014

Jaroslav Pražák

Žamberk, Nádražní 753

465 613 572

23.–24. 8. 2014

Marie Strnadová

Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622

465 642 765

30.–31. 8. 2014

Jan Špička

Králíky 414

465 631 154

6.–7. 9. 2014

Marie Špičková

Králíky 414

465 631 274

13.–14. 9. 2014

Petr Šrámek

Letohrad, U Dvora 815

465 621 551

20.–21. 9. 2014

Jaroslav Ulman

Tatenice 268

465 381 212

27.–28. 9. 2014

Jana Vacková

Lanškroun, Hradební 227

465 322 348
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Den se sousedy
9. 8. 2014
Areál zdraví a sportu Dolní Čermná
pořádá městys Dolní Čermná

Výměnný pobyt v Edertalu
15. – 22. 8. 2014

Oslava 135 let SDH Horní Čermná
23. 8. 2014 od 14.00
hasičská zbrojnice a koupaliště
hudba: Řetůvanka, QUIZ

Hudební zábava Petrowar
30. 8. 2014 od 20.00
Stežník – ve skále
pořádá MS Horní Čermná – Nepomuky
podávat se budou zvěřinové speciality

Hasičské závody VCÚ
31. 8. 2014 od 10.00
u poldru v Nepomukách
pořádá SDH Nepomuky

Loučení s létem
5. 9. 2014 od 18.00
koupaliště
hudba: Čelem vzad
pořádá SDH Horní Čermná

2(!  
Každý srpnový pátek se v Nepomukách od 21.30
promítá. Za nepříznivého počasí je promítání
přesunuto do sálu kulturního domu. Během promítání se i griluje.
Pavlína Hajzlerová
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Zveme všechny občany na otevření rozhledny „Mariánka“, které se uskuteční v sobotu
6. 9. 2014 ve 14.00. Tuto událost doplňuje 17.
ročník turistického pochodu „Po evropském
rozvodí“. Tento ročník se bude konat po delší
odmlce. První ročník pořádal odbor turistiky TJ
Sokol Horní Čermná v roce 1977. Pochodovat
se bude na trasách od 5 do 15 km po turisticky značených cestách a cestách s místním značením. Bude také přidána trasa pro příznivce
geocachingu, kterou budou určovat body se souřadnicemi GPS. Start pochodu bude u rozhledny
v 10.00, tím pádem účastníci stihnou dorazit do
cíle do 14.00, kdy začne slavnostní otevření rozhledny. Po té můžete zavítat na Stežník, kde se
bude konat hudební festival.
Hana Motlová

Pochod Po evropském rozvodí
6. 9. 2014
XIV. ročník

Stežník charita fest I.
6. 9. 2014 od 14.00
Stežník – ve skále
pořádá H.C. Foosball o.s.
hudba: Imodium, Dukla Vozovna,
Morybundus band, Martin Ševčík a Tomáš Formánek, Interstate 60, Uhol dopadu
www.STEZNIK.cz

Lanškrounská kopa
13.–14. 9. 2014
nám. Jana Marka Marků Lanškroun
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Kadeřnictví Šárka Šilarová
Nově otevřeno od 1. 9. 2014 v budově Hostince
Krčma.
Tel.: 732 077 816
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