HORNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

foto: J. Klimoš

únor - 2/2013
Pranostika:
Co si únor zazelená - březen si hájí;
co si duben zazelená - květen mu to
spálí.
Svatá Agáta (5.2.) bývá na sníh bohatá.

Z obsahu vybíráme:





Pyžamový ples
Volejbalový turnaj
Dětský domov HČ
Z předválečných vzpomínek

Nepomucký „pyžamák“
Nepomučtí hasiči se rozhodli obnovit dřívější tradici a v sobotu 26. ledna
uspořádali v místním kulturním domě Pyžamový ples. Jak už je patrné z názvu
akce, převládajícími úbory příchozích byly noční košilky a pyžámka. Musím
říct, že svůj trochu rozpačitý pocit z toho, že jdu na společenskou akci v nočním úboru, jsem rychle překonala a užívala si pohodlí měkké bavlny. Myslím,
že i pánové tentokrát rádi nechali ve skříních svá těsná saka a kravaty.
Při příchodu jsme byli uvítáni koláčkem a malým „panáčkem“. Hrála živá
hudba a dokonce došlo i na pár diskotékových pecek. Na 22. hodinu bylo
plánované předtančení. Tak trochu jsem čekala skupinku školou povinných
děvčat. O to větší bylo mé překvapení, když do sálu vběhlo sedm statečných – mladých nepomuckých hasičů ve svých závodních dresech. Podle
svých možností nám předvedli taneční variace na známé hity a určitě sklidili
zasloužený potlesk. Musím ocenit snahu a hlavně odvahu „vystřihnout“ takové
číslo před diváky.
O půlnoci byl vyhlášen král a královna plesu. Myslím, že byli vybráni dobře
a hlavně krále jeho úspěch hodně „unavil“. K jídlu pořadatelé připravili gulášek
či kuřecí řízek s hranolkami, který jsme spláchli dobrým pivkem. Plesalo se
až do rána, škoda jen, že dorazilo tak málo Čermáků. Díky za snahu a vtipné
nápady při přípravě plesu a doufám, že i příští rok budu moci obléknout košilku a vyrazit do Nepomuk!
Z. Balcarová
foto na str. 4
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Zprávy z obce
Výběr z usnesení Rady obce HČ přijatých na jednání dne 17.12.2012 a 21.1.2013
Rada obce Horní Čermná bere na vědomí
body, které budou projednány na dnešním zasedání zastupitelstva
obce
 informaci starosty o přípravě vyhlášení výběrového řízení na pracovní
místo „technicko – organizační pracovník (pracovnice) obecního úřadu“
 informaci starosty o jednání se zájemcem o podmínkách prodeje
domu čp. 150 a pozemků (dle usnesení ZO č. 5 ze 17.09.2012)

Rada obce Horní Čermná se seznámila s žádostí žadatele zaslanou
e-mailem dne 27.12.2012 o pomoc při odvodnění pozemku ppč. 887/1
v k. ú. Horní Čermná a ukládá odpovědět žadateli, že tato záležitost
bude řešena v rámci akce prohloubení koryta Čermenky v průběhu
r. 2013.



Rada obce Horní Čermná se seznámila s žádostí žadatele o souhlas se záměrem výstavby kabelové přípojky nn pro připojení čtyř
Rada obce Horní Čermná bere na vědomí další informace starosty
rodinných domů v k. ú. Nepomuky, s uvedeným záměrem souhlasí
 o stavu projektu zpracovávaného zhotovitelem ohledně akce „Kanali- avšak pouze za podmínky, že pod cestou ppč. 419/1 v k. ú. Nepomuzace obce Horní Čermná, III. část“
ky bude proveden protlak, nikoliv překop.
 o možnosti obce požádat Pardubický kraj o dotace (na realizace akce
„kanalizace obce Horní Čermná, III. část“ a akce „sběrný dvůr Horní Rada obce Horní Čermná se seznámila se smlouvou o dílo na
Čermná)
zneškodňování obyčejného a nebezpečného odpadu se společností
 o zahrnutí akce „Modernizace silnic II/314 a II/311 Horní a Dolní
Komunální služby spol. s r. o., Jablonné nad Orlicí, Pod Vyšehradem
Čermná“ do rozpočtu Pardubického kraje na rok 2013
13, IČ 60935863 a s výší ceny komunálního odpadu a tříděného odpa o jednání na Správě a údržbě silnic Pardubického kraje (o smluvním
du pro rok 2013 a schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Pardubického na zneškodňování obyčejného a nebezpečného odpadu.
kraje dotčených stavbou kanalizace na silnici II/311 a II/314 Horní a Dolní Čermná a úplatě za jeho zřízení a dále o projektu chodníků u čp. 89 Rada obce Horní Čermná schvaluje Dodatek k dohodě o odborné
a křižovatky „u lva“ v Horní Čermné a jeho úhradě)
pomoci, uzavřené dne 28.11.2002 mezi obcí Horní Čermná a Městskou knihovnou Lanškroun, nám. A. Jiráska 142, Lanškroun, IČO
Rada obce Horní Čermná projednala žádost Sboru dobrovolných hasi- 00195642, dle přílohy.
čů Nepomuky (čj. HČ/798/2012 ze dne 13.12.2012) o slevu z nájemného za pronájem objektu čp. 27- Kulturní dům Nepomuky v roce 2012 o Rada obce Horní Čermná schvaluje v souladu s „Pravidly pro rozvynaložené náklady na opravu vodovodní přípojky k objektu (ve výši dle dělování ﬁnančních prostředků na podporu rozvoje sportovních a dalpřílohy) a o přesunutí platby zůstatku nájemného za rok 2012 ve výši ších volnočasových veřejně prospěšných aktivit v obci Horní Čermná“
5.480,- Kč do roku 2013 z důvodů uvedených v žádosti, a rozhodla této rozdělení ﬁnančních příspěvků na rok 2013 žadatelům podle jednotžádosti vyhovět.
livých oblastí ve výši uvedené v příloze a ukládá informovat o tomto
rozdělení příspěvků zastupitelstvo obce na jeho nejbližším jednání.
Rada obce Horní Čermná bere na vědomí rozhodnutí č. 12113783SFŽP o poskytnutí podpory na spoluﬁnancování projektu v rámci OPŽP Rada obce Horní Čermná projednala žádost Ing. Vladislava Verz prostředků SFŽP ČR na akci „Realizace úspor energií – Zateplení nera – GUVEX, Svobody 246, Lanškroun (čj. HČ/19/2013 ze dne
objektu – Základní škola v Horní Čermné a registrační list akce ident. 07.01.2013) o stanovisko obce k předloženému projektu v objektu čp.
č. EDS/SMVS 115D222002183 a ukládá připravit výhledový kontrolní 189 – bývalá správní budova JZD Horní Čermná – na rekonstrukci
rozpočet uvedené akce.
jeho přízemí pro 7 vstupních bytů, s předloženým projektem nesouhlasí a ukládá starostovi jednat v předmětné věci se žadatelem.
Rada obce Horní Čermná ve věci havarijního stavu zemědělských staveb na stavební parcele č. 766 a pozemkové parcele č. 319/1 v k. ú. Rada obce Horní Čermná rozhodla zveřejnit úmysl obce pronaHorní Čermná bere na vědomí
jmout Dobrovolnému svazku obcí Pod Bukovou horou, se sídlem Dol zápis z kontrolní prohlídky státního dozoru stavebního úřadu Úřadu
ní Čermná 76, IČO 70959633 1 místnost (malou zasedací místnost)
městyse Dolní Čermná ze dne 18.12.2012, čj. UmDC – 0820/2012
v prostorách Obecního úřadu Horní Čermná v I. poschodí budovy čp.
 rozhodnutí stavebního úřadu Úřadu městyse Dolní Čermná ze dne 1 v Horní Čermné.
31.12.2012, čj. UmDC – 0999/2012 - nařízení nutných zabezpečovacích prací
Rada obce Horní Čermná schvaluje další spolupráci s Jindřichem
 oznámení zahájení řízení o odstranění stavby stavebního úřadu Úřadu
Helekalem, Poděbradova 766, Lanškroun, IČ 42213444 na správu
městyse Dolní Ćermná ze dne 31.12.2012, čj. UmDC – 1000/2012.
počítačové sítě a PC pro obec Horní Čermná na dobu neurčitou a
ukládá starostovi podepsat s ním příslušnou smlouvu na poskytování
Rada obce Horní Čermná souhlasí s postupem jednání v předmětné uvedených služeb.
věci a ukládá starostovi svolat schůzku se zástupci ZD v návaznosti na
jednání ze dne 31.05.2012.
Rada obce Horní Čermná schvaluje opravu kabelu veřejného
osvětlení a veřejného rozhlasu dle zápisu a dokumentace v příloze a
Rada obce Horní Čermná bere na vědomí rozhodnutí č. 12120903- bere na vědomí protokol o měření kabelové sítě. Rada obce ukládá
SFŽP o poskytnutí podpory na spoluﬁnancování projektu v rámci OPŽP vyzvat ﬁrmu Libor Kos, Horní Čermná 5 o předložení cenové nabídky
z prostředků SFŽP ČR na akci „Realizace úspor energií – Zateplení na provedení požadovaných prací.
objektu – Mateřská škola v Horní Čermné“ a registrační list akce ident. č.
EDS/SMVS 115D222002907.
Rada obce Horní Čermná schvaluje návštěvu družebního města
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Edertal ve dnech 27.02. – 02. 03. 2013, které se zúčastní starosta
Ing. Petr Šilar, p. Josef Kittner, Mgr. Lenka Ptáčková, Mgr. Drahuše
Tkačíková, Ing. Vladimír Hejl, p. Bohuslav Dušek.
Rada obce Horní Čermná
a) bere na vědomí

informaci o připravovaných změnách v dopravní obslužnosti
Pardubického kraje a změnách jízdních řádů od 03.03.2013

zprávu ředitelky Základní školy, Horní Čermná Mgr. Drahuše
Tkačíkové ze dne 14.01.2013 o stavu budovy školy čp. 128
 informaci o povinnosti obce zřídit účet u České národní banky,

která vyplývá ze zákona č. 501/2012 Sb.

 návrh rozpočtové změny č. 5 k rozpočtu obce na r. 2012 s tím, že bude

předložen na nejbližším jednání zastupitelstva obce

b) ukládá
místostarostovi Ing. Pavlu Suldovskému připravit návrh změny stanov
společnosti Komunální služby Čermná, a. s.
 místostarostovi Ing. Pavlu Suldovskému předložit účetní závěrku společnosti Komunální služby Čermná, a. s. za rok 2012
 starostovi Ing. Petru Šilarovi svolat dozorčí radu společnosti Komunální služby Čermná, a. s.


Výsledky voleb prezidenta republiky v Horní Čermné
Okrsky
počet

zprac.

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1. kolo

1

1

100,00

831

589

70,88

588

580

98,64

2. kolo

1

1

100,00

822

554

67,40

554

547

98,74

Kandidát
příjmení, jméno, tituly
Roithová Zuzana MUDr MBA

Navrhující
strana

Politická
říslušnost

Občan

KDU-ČSL

1. kolo
hlasy
%
35
6,03

6
7

Fischer Jan Ing. CSc
Bobošíková Jana Ing
Fischerová Taťana
Sobotka Přemysl MUDr.
Zeman Miloš Ing.
Franz Vladimír Prof. JUDr.

Občan
Občan
Občan
Poslanci
Občan
Občan

BEZPP
SBB
KH
ODS
SPOZ
BEZPP

108
12
32
14
114
42

18,62
2,06
5,51
2,41
19,65
7,24

8
9

Dienstbier Jiří
Schwarzenberg Karel

Senátoři
Poslanci

ČSSD
TOP 09

67
156

11,55
26,89

číslo
1
2
3
4

5

2. kolo
hlasy
%

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

233

42,59

314

57,40

x
x

x
x

Změny jízdních řádů pro obec Horní Čermná platné od 3.3.2013
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Z pyžamáku v Nepomukách

foto: Lukáš Lešikar

Zubní pohotovost
16.-17.2.2013
23.-24.2.2013
2.-3.3.2013
9.-10.3.2013
16-17.3.2013
23.-24.3.2013
30.-31.3.2013
1.4.2013
6.-7.4.2013
13.-14.4.2013

MUDr. Karásková Vlasta
MUDr. Kobzová Zdeňka
MUDr. Kopecký Milan
MUDr. Krčálová Helena
MUDr. Mareš Miroslav
MUDr. Milota Karel
MUDr. Pavlová Simona
MUDr. Strnadová Marie
MUDr. Špička Jan
MUDr. Špičková Marie

Letohrad, U Dvora 815
Lanškroun, 5. května 2
Lanškroun, Strážní 151
Žamberk, nám. gen. Knopa 837
Žamberk, Školská 834
Lanškroun, Svobody 356
Žamberk, nám gen. Knopa 837
Jablonné n. Orl., Na Dílech 622
Králíky 414
Králíky 414

tel.: 465 620 358
tel.: 465 322 897
tel.: 465 322 907
tel.: 465 676 824
tel.: 465 613 103
tel.: 465 322 787
tel.: 465 676 822
tel.: 465 642 765
tel.: 465 631 154
tel.: 465 631 274
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Kdo to byli „šupáci“
V naší řeči je mnoho slov, která časem upadnou v zapomenutí. Takovým slovem je i název šupák, ještě před desetiletími slovo běžně
užívané a dnes již téměř zapadlé. Jen občas je ho slyšet jako nadávku. Vzniklo v dobách, kdy se poddaní nemohli stěhovat bez povolení vrchnosti. Říkalo se tak lidem, kteří byli zadrženi na cizím panství bez povolení k pobytu a odesláni pak „šupem“ neboli postrkem domů. Krajské úřady
nařizovaly noční kontroly k dopadení takovýchto lidí. Zadržená osoba neměla často prodloužené vandrovní povolení. Mnohdy také šlo o propadlý
cestovní pas nebo povolení ke službě. Ve výsleších těchto osob je často psáno, že nemohly doma najít obživu, a proto se potulovaly, nebo žebraly.
Příčinou zadržení byla i krádež, tuláctví, opilost, rvačka a u žen špatný život.
Celý postrk domů vypadal asi takto: Podezřelá nebo provinilá osoba byla po zadržení dopravena k vrchnostenskému nebo městskému
úřadu a tam byla podrobena výslechu. Když se ukázaly nějaké nejasnosti, byl odeslán dotaz na domovské panství nebo do domovského města,
zda zadržený uvádí pravdivé údaje. Po vyřízení těchto formalit byl odeslán v tzv. „konvoji“ na panství nebo do města, kam příslušel. Pokud došlo
k zadržení v obvodu cizího krajského úřadu, byl zadržený odeslán nejdříve k domovskému krajskému úřadu a odtud teprve domů. Vedoucí „konvoje“, tzv. „konvojant“, obdržel ke každé „šupované“ osobě průvodní list. Skládal se z „postrkpasu“ a často i z popisu osoby a protokolu o výslechu.
Mnohdy se stávalo, že bylo nutno odeslat „šupáka“ v poutech. Většinou se jednalo o osoby, které se dopustily loupeže nebo jiného těžkého
policejního přestupku. Občas se stalo, že se „šupák“ pokusil o útěk nebo dokonce utekl. Byl-li dopaden, čekal ho trest 8 ran holí. V každém místě
noclehu si musel „konvojant“ nechat potvrdit průchod. Tak se dovídáme, kudy vedly tehdejší cesty.
Roku 1829 byl v Třebíči zadržen jistý Peregrin Motl z Čermné, protože měl propadlé vandrovní povolení. Byl 29 let stár, svobodný,
zaměstnáním koželuh. Po vyšetření byl odeslán domů přes Meziříčí, Poličku a Svitavy. Téhož roku došlo na vsetínském panství k zadržení ženy,
která udávala, že je 52 let stará, svobodná Anna Černá z Čermné. Při vyšetřování vypovídala toto:
„Přátelů již žádných nemám a živím se žebrotou, protože jsem zadušovaná. Trestaná jsem nikdy nebyla a nyní jsem zde proto, že jsem
byla s druhou ženskou z Přerova natrefena bez vrchnostenského výkazu u sedláka v dědině Pržno.“ Na otázku: „Kde máte pas od vaší vrchnosti?“
odpověděla: „Ani by mi ho na ptaní neb žebrotu nedali.“ Na další otázku: „Jak jste dávno z domu a kde jste se toho času zdržovala?“ odpověděla
„Již to jsou dva roky a byla jsem tam, jak se mně natreﬁlo živobytí.“ Na poslední otázku: „Poněvadž je zákaz se toulat a když vám vrchnost žádného výkazu nedala, proč jste doma nezůstala?“ odpověděla: „Protože dělat nemůžu a doma mě neuživí, tak jsem musela jít pryč.“ Po vyšetření
byla odeslána na panství Lanškroun.
V příštím roce byl pro pobyt bez povolení vyšetřován Josef Šubrt, zednický tovaryš z Německé Rybné na panství Žamberk, který pracoval u vdovy Peterkové v Čermné. R. 1830 byl v Mikulově zadržen nádeník Ignác Fogel z Čermné. „Šupáci“ nebyli posíláni domů jen z Čech a
Moravy, ale i z celé rakouské říše. R. 1846 byl zadržen ve Štýrském Hradci Vincenc Domesle z Horního Třešňovce, který tam žebral. Za dva týdny
byl už doma. Podobnou cestu, trochu delší, musel vykonat jiný člověk z lanškrounského panství, který byl zadržen v Chorvatsku...
ze starého HČZ vybral Jirka Balcar

Informace pro provozovatele
bezodtokových jímek na vyvážení
Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou oznamuje všem majitelům nemovitostí, kteří shromažďují svoje
odpadní vody v bezodtokových jímkách na vyvážení (žumpách), že mají nyní možnost zdokladovat existenci stavby
svojí žumpy s možností vyvážet odpadní vody z této žumpy
na ČOV Dolní Čermná za poplatek stočného (pro rok 2012
to bylo 32,20,- Kč s DPH za 1 m3 odpadních vod). Cena
likvidace odpadních vod ze septiků zůstává 150,- Kč/m3 a
cena likvidace kalů z domovních čistíren odpadních vod je
stanovena na 200,- Kč/m3. S prokazováním existence žumpy se obracejte na paní Geňku Dřímalovou, tel.: 603110107,
e-mail: gen-al@seznam.cz.
G.D.

Diakonie Broumov
VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce
– z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

čas:

Sbírka se uskuteční :
dne: 13. – 15. března 2013
v pracovní době na Obecním úřadě

místo: za budovou Obecního úřadu v Horní Čermné
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
6
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Zimní volejbalový turnaj
V sobotu 19. ledna se již po čtvrté uskutečnilo klání čtyř volejbalových družstev. Jako vždy jde o smíšené týmy, kdy podmínkou účasti je alespoň jedna žena v týmu.
Turnaje se zúčastnily Tatenice, Dolní Čermná, Lanškroun
a domácí Horní Čermná. V devět hodin ráno v tělocvičně nastoupili domácí proti Tatenicím. Již od prvních míčů bylo jasné, že všechny
zápasy budou velmi vyrovnané, vždyť čtyři souboje ze šesti se rozhodovaly až ve třetím setu, který byl zkrácený. I tak průměrný čas na zápas
byl 1 hodina. Silný tým Lanškrouna si postupně poradil se všemi soupeři a jasně zvítězil. O dalším umístění rozhodovaly až poměry setů a
míčů, protože zbývající týmy mezi sebou jeden zápas prohrály a jeden
vyhrály. Na druhém místě skončili domácí, o jejich umístění rozhodlo to,
že jediní dokázali vzít jeden set Lanškrounu. O třetím a čtvrtém místě
rozhodoval rozdíl míčů, ve kterém Tatenice těsně zdolaly Dolní Čermnou.
Díky vyrovnanosti zápasů se bylo celou dobu na co koukat a
žádný tým nedal druhému nic zadarmo. Takže zase za rok nashledanou
(doufejme)!
M.B.

foto: Milan Coufal

Ze starých časů

sirotčinec v r. 1914

ze sbírky starých pohlednic Jirky Balcara
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Dětský domov Horní Čermná končí
Tak se to konečně povedlo.
V Orlickém deníku vyšel nedávno článek s informací, že od 1. dubna
se sloučí dětské domovy obou Čermných. Důvod? Hned tři: nedostatek
dětí, lepší vybavenost dolnočermenského domova, který byl vysokými
náklady rekonstruován a pak - v hornočermenském domově už od loňských prázdnin chybí ředitel.
Trošku historie: dětský domov je v naší obci od války (dříve
sirotčinec). Prošla jím pěkná řádky dětí a mnozí z nich se občas vracejí
- pochlubit se rodinou, úspěchy, postěžovat si, nebo se jen tak podívat do míst, kde prožili dětství. Dětský domov sice nikdy nebyl srdeční
záležitostí hornočermenských občanů, ale nějak neodmyslitelně patřil
ke koloritu obce. Domovské děti jsou totiž stejné jako ty ostatní, hodné
i zlobivé.
Pisatel uvedeného článku sice ujišťuje, že kraj zatím nehodlá
objekt DD v naší obci opustit (jinými slovy, že opatření je pouze administrativní), ale v téže větě připouští, že k tomu časem dojde.
K čemu asi potom bude (časem opuštěný) objekt sloužit?
Z některých možností mne poněkud mrazí.
Je také zcela zbytečné dodávat, že sloučená zařízení se určitě nebudou jmenovat Dětský domov Horní Čermná. Podle autora článku
v Orlickém deníku rozhodnutí o sloučení domovů schválila zastupitelstva obou obcí. Je známo, že o tomto v našem obecním zastupitelstvu
nebylo vůbec hlasováno, protože otázka dětských domovů je záležitost
kraje.
Ještě se vrátíme k těm důvodům sloučení: kapacita DD v Hor-

ní Čermné je 24 dětí. V současné době je jich tu 23. Počet umístěných
dětí se během roku většinou trošku mění, ale tady má kraj asi na mysli
projekt, podle něhož většina dětí půjde do pěstounských rodin a dětské
domovy se vyprázdní. Nemyslím, že by se to podařilo v tak krátké době,
o jaké autoři projektu sní, spíše je to běh na hodně dlouhé trati.
Je pravda, že DD v Dolní Čermné je vzhledem k rozsáhlé
rekonstrukci mnohem luxusnější než náš, ale děti luxus nepotřebují. Je
jim spíš na škodu, protože na vyšší životní standard se lehce zvyká a
po odchodu z DD pak děti čeká tvrdá realita.
Nehledě k tomu, že i dětský domov v naší obci prošel úpravami a je to tam opravdu pěkné, jak se mohli návštěvníci přesvědčit ve
„dni otevřených dveří“.
K třetímu důvodu se raději nebudu vyjadřovat. Chybí ředitel
- kdo za to asi může? Samozřejmě nikdo.
Takže - až skončí období „pouze administrativního opatření“
(a já se bojím, že moc dlouhé nebude), odejdou také další žáci naší
školy. Tak mě napadá - neskončilo toho v Horní Čermné už trošku moc?
Po zemědělském družstvu Dřevotvar, výroba p. Frka, domov...
V souvislosti s tím vším je tu ještě jeden scénář, tentokrát
veskrze katastroﬁcký: školy v obou obcích mají nedostatek žáků. Pokud
budou tedy poloprázdné třídy v obou školách, jak to bude dlouho trvat,
než někoho napadne, že by se měly obě školy v rámci „nutných úsporných opatření“ sloučit? Tipněme si - v které z obou škol se potom lavice
zaplní? Jen doufám, že se pak probereme.
M

Vzpomínky na podzim 1938
Těsně před záborem pohraničního území se konala v Lanškrouně v neděli 28. září oslava 20 let republiky a 60 let strany sociálně
demokratické. Byla to manifestace za mír a klid v republice, spojená s veřejným cvičením DTJ. Šli jsme na nádraží naproti sociálním demokratům,
kterých přijelo z České Třebové asi 350. Od dráhy se šlo na náměstí. Německé bojůvky se pokoušely rušit průvod. U „špitálského kostela“ padly
nějaké facky. Soudruzi si to s Němci vyřídili na místě sami. Jistý Jániš měl gumovou hadici a s ní dělal pořádek. Pak se šlo nahoru na náměstí
a i tam byly výtržnosti urovnány na místě. Tenkrát už i židovské obchody na náměstí měly české prapory. Tamní Židé už sympatizovali s ČSR,
neboť viděli, že je zle. Dříve byli pro Němce. Z náměstí už byl klid. V průvodu byla asi dvacetičlenná skupina sokolské jízdy, krojovaní účastníci,
Sokolové, DTJ - ta šla první. Nakonec šli organizovaní sociální demokraté. Šli jsme na sokolské cvičiště. Následovalo vztyčení vlajky. Na tribuně
se vystřídali různí referenti, ministr zásobování Němec Czech, dále hovořili řečníci i ostatních stran. Mluvilo se tam, že anglický lord Runciman si
přišel prohlédnout naše pohraničí. Říkalo se, že z našeho území neubude ani píď. Nesly se i prapory a vlajky spojeneckých států. Říkalo se tam,
že kdyby Hitler zabral jednu českou vesnici, že by mu Itálie zabrala deset měst. Vyzývalo se ke klidu a pořádku.
V té době jsme byli také voláni do České Třebové. Referent z Prahy přednesl nám, důvěrníkům a jednatelům soc. dem. organizací,
jaké postavení má vláda. Žádali jsme, aby od 1. října byla rozpuštěna sudetoněmecká strana, aby bylo v pohraničí vyhlášeno stanné právo, aby
republikánská strana uvolnila funkci předsedy vlády, ministerstvo národní obrany a vnitra. Hodža, Machník a Černý měli být zbaveni funkcí. Lid
byl pro republiku. Zakrátko jsme byli překvapeni, že z těch bodů, o kterých se mluvilo na manifestaci v Lanškrouně a na schůzi v České Třebové
se neuskutečnilo nic, zhola nic a nás zabrali Němci v tak zvaném pátém pásmu.
Já jsem právě dělal na dráze, bourali jsme v Lichkově trať. Přijely dvě lokomotivy a trhaly koleje. Byli jsme ozbrojení a ubytovaní
v maringotce. Bylo to asi dva tři dny před předáním Orlických hor, aby nás nepřepadli Němci. Za dva dny jsme tuto kolej znovu stavěli a stěhovali
jsme nádražní zřízence od Hanušovic až po Jablonné.
Právě jsme byli v Dolní Lipce, kde jsme o půlnoční přestávce jedli, tak jsme slyšeli, že nás zabírají Němci. V pevnosti na Adamově kopci
bylo plno cementu a železa. Vojáci nechtěli pevnost opustit. Poštovní schránka na dopisy byla plná lístků a dopisů, že až padaly na zem. Telefonovali jsme pošmistrovi do Jablonného, co s tím máme dělat. Odpověděl nám, ať schránku odděláme a přineseme i s dopisy do Jablonného, aby se
některá zpráva vojáků nedostat do rukou Němců. Utrhl jsme schránku ze zdi krumpáčem. Poštu jsme posbírali do pytle a zavezli do Jablonného.
Tam schránku vyprázdnili a my jsme ji zase zavezli zpátky a připevnili na zeď.
Ze vzpomínek Čeňka Marka, okresního cestáře z HČ 168 ze starého HČZ vybral Jirka Balcar
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Zabijte kohouty!
Zabijte kohouty protože kokrhají, zlikvidujte psy, protože štěkají, vyžeňte ptáčky, protože nás ráno budí, vykácejte stromy, protože z nich
padá listí na naše zahrady, odstraňte zvony, protože zvoní. Zdá se vám to absurdní? A přesto se s těmito názory v poslední době často setkáváme.
Mám pocit, že se do našich srdcí zabodl ledový střípek jakéhosi nového druhu totality. Ano ticho léčí, ale je to jiné ticho – ticho bez zvuku motorů
a ryčné muziky, s přirozenými zvuky přírody, která nás obklopuje. Není nic krásnějšího než sedět pod rozkvetlým stromem a slyšet bzukot včel.
V zimě přilétají desítky druhů ptáčků do krmítka. A v létě se odměňují zpěvem. Mám ráda zahrady, kde se popelí slepice a občas zakokrhá kohout.
Každý by chtěl mít čerstvá vajíčka s oranžovými žloutky. Viděli jste v létě motýly na zahradě? Ne? Není se čemu divit, když se všichni snažíme,
nejlépe v neděli odpoledne a ve svátečních dnech, sekat trávníky na ježka a likvidovat každou sedmikrásku a pampelišku, protože se do zelených
pažitů nehodí. A já upřímně řečeno poslouchám ve sváteční dny raději občasné zakokrhání kohouta, štěkot psa či zvonění zvonu, než když celé
odpoledne hučí ze zahrad sekačky anebo čtyřkolky brázdí polní a lesní cesty. Neztrácejme zdravý rozum a nezbavujme se koloritu našeho venkova, kam patří kohouti i psi i ladně přecházející kočky i pestře rozkvetlé zahrady i zvony. Byly tu již před staletími. Je krásné poslouchat zvonění
zvonu, který odměřuje dny všední, svátečně zvoní v neděli a ve svátky, radostně při svatbách a smutně, když se loučí s člověkem opouštějícím
pozemskou pouť.
Věra Dadáková

Mějme radost z každého dne a vnímejme krásu světa. Není jiné cesty než cesty k vlastnímu srdci.

Společenská kronika
V měsíci březnu oslaví narozeniny tito naši čtenáři:
50 let
85 let
84 let
82 let
70 let
84 let
87 let
80 let

Dagmar Faltejsková z HČ 26
Miroslav Cimprich z HČ 195
Vladimír Motl z HČ 76
Josef Lorenc z HČ 218
Luboš Dušek z HČ 44
Miroslav Ježek z Nep. 53
Anna Mačátová z HČ 213
Jiřina Šilarová z Nep. 33

85 let
60 let
81 let
50 let
82 let
86 let
60 let

Marie Marková z HČ 176
Anna Krňávková z HČ 80
Jana Šilarová z Nep. 22
Miroslava Mikulová z HČ 109
Ladislav Marek z HČ 242
Čeněk Mareš z HČ 20
Michael Mikula z HČ 109

85 let
84 let
84 let

Ing. Josef Marek, Trutnov
Alena Bendová, Praha
Jaroslav Polách, Olešnice

Čtenáři mimo naši obec:
88 let
65 let
70 let
80 let

Blažena Černíková, Stéblová
Josef Voleský, Choceň
Věra Kroupová, Kostelec n. Orl.
Marta Jirásková, Lanškroun

Stříbrná svatba:
Srdečně blahopřejeme!

Josef a Milada Kálesovi z HČ 87

Dne 10. ledna 2013 zemřel po krátké nemoci ve věku 90 let pan Miloš Marek z HČ 176. Poslední rozloučení se konalo v úzkém rodinném kruhu
v obřadní síni v Lanškrouně.
20. ledna ve věku 90 let zemřela paní Libuše Hejlová, rozená Šilarová z HČ 303. Smuteční obřad se uskutečnil v evangelickém kostele v Horní
Čermné.
Dne 27. ledna zemřel ve věku nedožitých 86 let pan Mgr. Miroslav Hejl, farář Českobratrské církve evangelické, který působil ve sborech
v Opolanech, Jičíně, Horní Čermné a Kostelci nad Orlicí. Poslední rozloučení se konalo 2. února v kostele sboru Českobratrské církve evangelické v Chocni.
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foto:J. Klimoš

Příspěvky našich čtenářů za měsíc leden 2013:

Marešovi HČ 243. J. Dytrichová HČ 306, Marie Junková HČ 61, Frkovi HČ 241, Jana Šilarová Nep. 22, L. Šilarová HČ 85, Mačát Vladimír Lanškroun, Mačát Josef Lanškroun, Mačát Jiří Lanškroun, Lešikarovi st. Nep. 7, Bartošovi HČ 312, Smítal R. HČ 249, Z. Jarkovská HČ 154, Markovi
HČ 52, Langrovi st. a ml. Nep. 40, Jirásková Zd. Nep. 37, Cvejnovi HČ 78, Ilona Suchomelová Horní Libchavy, Hejlovi HČ 262, Gabriela Bílá HČ
183, Lešikarovi HČ 278, Hejkrlíkovi HČ 302, Markovi HČ 97, Betlachovi HČ 106, Motlová Věra HČ 153, Zd. Jansová HČ 320, Moravcovi HČ 320,
Hejlovi HČ 303, Šilarovi HČ 260, Coufalovi HČ 259, Věra Dadáková Brno, Aleš Chaloupka HČ 199, Z. Bártová HČ 309, Lad. Šilar Hor. Třešňovec, Prokopcovi HČ 155, A. Coufalová HČ 71, Ježkovi HČ 295, Matějková M. HČ 290 A. Fabiánková HČ 170, Miroslav Hajzler, Hor. Třešňovec,
Štěpánkovi Nep. 20, Miloš Jansa HČ 145, Faltusovi HČ 164, Boučková A., Vojtkovi HČ 304, L. Kohoutová HČ 214, Dřímalovi Nep. 35, Jiráskovi
Lanškroun, Šilarovi HČ 38, Janouškovi HČ 282. Ostrouchovi HČ 100, Frieserovi HČ 266, Večeřovi HČ 76, Holečkovi HČ 277, Kroulíkovi HČ 314,
Faltejskovi HČ 311, Fr. Marešová HČ 80, Jansovi 145, p. Suldovský HČ 16, Pazderková Libuše Lanškroun, Kučerová Eva Liberec, Jan Hajzler,
Vsetín
Hornočermenský zpravodaj je registrován Ministerstvem kultury pod evidenčním č. MK ČR E 20573 na základě potvrzení vydaného
dne 9.1. 2012. Vydává Obec Horní Čermná. Řídí redakční kroužek. Vychází měsíčně.
Redaktor a graﬁcká úprava Šárka Pavelková, kontaktní adresa: Horní Čermná 1, 561 56, e-mail: hornocermenskyzpravodaj@seznam.
cz. Za obsah článků odpovídají autoři. Náklad 550 kusů. Výdaje jsou částečně hrazeny z dobrovolných příspěvků, které přijímá OÚ
Horní Čermná. Lze platit hotově nebo na účet: 1220942379/0800, VS: 888, (do zprávy pro příjemce uvést jméno a adresu).
Uzávěrka článků je vždy poslední středu v měsíci.
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