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ZPRAVODAJ
Horní Čermná

Putování po obecních budovách: sokolovna
V putování po obecních budovách se
tentokrát podíváme do sokolovny,
která patří neodmyslitelně k obecnímu dění Horní Čermné více než 80
let. Nyní má číslo popisné 79, dříve to
bylo 297.
Na místě dnešní sokolovny stával domek pravděpodobně už od roku 1790.
Prvním známým majitelem je ale až
v roce 1795 Jan Faltejsek. Následně
se zde majitelé měnili. Jednu dobu tu
stály dokonce dvě stavení, ale od roku
1880 zde už žádný dům nebyl a tak
mohl být prostor nově využit.

Bez Sokola by nebyla sokolovna
První Sokol byl v Čermné založen
25. 3. 1912, kdy se do něj přihlásilo
prvních 36 členů. Během první světové války byla činnost utlumena, ale
hned po válce došlo k dalšímu rozvoji.
V horním konci Čermné vznikl v roce
1923 Sokol Čermná II.. Dělení Sokola
zapříčinily spory o místo, kde by měla
stát budoucí sokolovna. Hornočermenští byli ochotní kompromisu.
Souhlasili, aby stála ve středu obce –
kolem Letné. Když se ale začalo jednat
o novém místě na dolním konci, došlo
opět k rozporům. Tehdy se oddělilo 55
členů z horního konce obce a postupně se základna rozšířila až na 175 cvičenců. Starostou byl zvolen Vincenc
Vašíček. Jelikož v té době nebyla ještě
sokolovna, cvičilo se na školní zahradě, na sále v Krčmě, později na chodbě

v obci nefunguje, život v sokolovně

budovy bylo zrušeno volejbalové hři-

pokračuje.

ště, které stálo za sokolovnou a přestěhováno bylo do areálu koupaliště.
Dalšího rozšíření se dočkala sokolovna v 80. letech, kdy byla vybudována
loutková scéna a další klubovna pro
SSM.
horní školy, v církevní stodole nebo
v dílně u Matějky č. p. 202.

Nová sokolovna
Nová sokolovna byla slavnostně
otevřena veřejným cvičením a oslavou
s průvodem v roce 1932. Stavby sokolovny pod vedením mlynáře Františka

Sokolovna v současnosti
Po roce 1991 byl Sokol obnoven, ale
v Čermné nenavázal tam, kde před
rokem 1948 skončil. Jednotlivé oddíly
v obci fungovaly samostatně, a tak byl
v roce 2016 zrušen. Ještě předtím byly
pozemky s kurty u koupaliště převe-

Hejla se podíleli i samotní členové So-

Z OBCE

K postupným rekonstrukcím dochází už od roku 2011, kdy se opravilo
sociální zařízení. O tři roky později se

Vážení čtenáři, situace kolem nás se

probíhá dle plánu. Cesta na Stežník

výši téměř 5 mil. Kč. Bez ní bychom

začíná uklidňovat, život se dostává do

je nyní sjízdná jen s vyšší opatrnos-

tuto akci nebyli schopní ufinancovat.

normálních kolejí a začínají se řešit

tí. Ještě to prosím chvíli vydržte. Po

Je podepsána smlouva o dílo a pře-

a došlo také k výměně posuvných

běžné každodenní věci.

dokončení bude cesta celoplošně

dáno staveniště. Zakázku vyhrála

dveří mezi sálem a jídelnou. A rekon-

Dovolte, abych vás informovala o in-

přeasfaltovaná.

firma VAKSTAV. Do konce tohoto roku

budova zateplila, vyměnily se okna
a tepelné čerpadlo. Dále se postupně
opravila kuchyně, vznikl nový bar

struuje se i nyní během koronavirové
krize. Momentálně se pracuje na nové
malé kuchyňce a na přilehlém sociálním zařízením.
Pavlína Hajzlerová

budeme mít hotovo.

vesticích, které u nás v obci probíhají.

Další velkou investicí bude oprava

Z loňského roku máme rozdělanou

cesty v Dolečkách. Předpokládané

V letošním roce jsme se pustili do

zakázku na zasíťování pozemků pro

náklady jsou kolem 7 mil. Kč. Celou

kompletní rekonstrukce malé ku-

nové rodinné domky směrem na Stež-

akci značně prodraží vybudování

chyňky v sokolovně včetně 2 WC. Do

ník. Dle smlouvy o dílo by měly být

retenční nádrže na odvod dešťových

konce září by mělo být dokončeno.

práce dokončeny do 30. 6. 2020. Vše

vod. Naštěstí jsme dostali dotaci ve

Předpokládané náklady jsou cca
450.000 Kč.

kola a trvala pouhé tři měsíce. Náklady

Probíhá zhotovení projektových

na nové cvičební prostory se vyšplhaly

dokumentací na chodníky od Obecní-

na 160.514 Kč, 70.000 Kč zapůjčila

ho úřadu k vrchní prodejně Konzum,

místní Kampelička. O místě pro stavbu

od hasičárny po odbočku do Brodu,

se hlasovalo. Mezi návrhy byla i plocha

projekt na sportovní areál koupaliště.

naproti hřbitovu, ale zvítězil původní

Máme zažádáno na dotaci na školní

záměr, a tak stojí už 83 let sokolovna
na místě, které známe i dnes.

hřiště, schody včetně vstupní brány

Přestavby se dočkala i sokolovna

mi a stoly sál sokolovny, požádali

na hřbitov, vybavení novými židlejsme o dotaci na hasičský automobil,

V 70. a 80. letech docházelo v Čerm-

o dotaci na revitalizaci části aleje na

né k přestavbám a budování nových

Mariánské hoře. V úspěšnost jednotli-

domů. Nového kabátu se dočkala

vých dotací jsem skeptická. Obecně se

i sokolovna, jejíž rekonstrukce probí-

říká, že stát bude muset šetřit a dotace

hala mezi lety 1973-1977. Přistavěna

budou kráceny. Ale uvidíme.

byla kuchyň a jídelna pro místní JZD.
Prodlouženo bylo také jeviště na sále.

i
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deny do majetku obce. I když Sokol

bovna a byt. Vzhledem k prodloužení
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V prvním patře přístavby vznikla klu-

rekonstrukce malé kuchyňky a sociálního zařízení

Děkujeme všem, kteří šili roušky nebo jakkoliv v minulých týdnech
pomáhali. Velmi si vážíme Vašeho času a ochoty. Pro obec šilo neuvěřitelných 34 lidí a našilo se 1762 roušek.

Krásný zbytek jara a slunné léto s dostatečnou závlahou vám přeje
Hana Motlová, starostka.

HISTORIE SOKOLA
Sokolové museli svoji
činnost během 2. svě-

Zpráva o trestné činnosti za rok 2019

tové války přerušit. Ale hned po
konci se opět začalo cvičit a vše
směřovalo k XI. Všesokolskému
sletu v roce 1948. Ten byl ale na
dlouhou dobu poslední, protože po převzetí moci komunistů
byl Sokol v původní podobě

V obci Horní Čermná nebyl v minu-

V obci Petrovice nebyl v minulém roce

Obvodního oddělení Policie České re-

lém roce šetřen žádný přečin.

šetřen žádný přečin.

V obci Dolní Čermná byly v minulém

V rámci možností je ve Vašich obcích

roce šetřeny celkem 4 přečiny, z toho

kladen důraz na dohled nad bezpeč-

2 se podařilo objasnit. U zbylých 2

ností a plynulostí silničního provozu.

přečinů se do současnosti nepodařilo

Dále se územně odpovědný policista

ustanovit konkrétní osobu pachatele.

v rámci plnění výkonu služby snaží

publiky Lanškroun, do kterého včet-

zrušen. Nejen v Horní Čermné

ně města patří dalších 26 přilehlých

byl nahrazen Tělovýchovnou

obcí, spácháno 186 přečinů a 1199

jednotou Sokol. V roce 1984 měl

přestupků, kdy v rámci dohledu na

v naší obci 170 členů a skládal

BESIP bylo celkem 932 přestupků

se z několika oddílů – základní

vyřízeno v příkazním řízení. Objas-

tělesné výchovy, turistického,
volejbalového, šachového a stolního tenisu.
fotka z roku 2000

2

V roce 2019 bylo ve služebním obvodě

něnost u trestných činů za rok 2019

V obci Horní Třešňovec byly v minu-

dosáhla 68,28 %. Ze strany obvodní-

lém roce šetřeny 2 přečiny, přičemž

ho oddělení bylo dále zpracováno 602

oba tyto přečiny se podařilo objasnit.

čísel jednacích.

zjišťovat informace vedoucí k získání
všeobecného přehledu o životě v obcích a plánů do budoucna.
Obvodní oddělení PČR Lanškroun
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Obec má v současné době 5 míst na

jste informováni, že nebude fungovat

V letošním roce jsme rozšířili mís-

uložení tříděného odpadu. Zastávka

sběrný dvůr, posunou se termíny na

ta na ukládání bioodpadu. Stávající

Nepomuky, vrchní prodejna Konzu-

přistavění kontejneru na velkoob-

místa v Nepomukách u zastávky,

mu, za sokolovnou, spodní prodejna

jemový odpad. Bioodpad jste si měli

u horní prodejny Konzumu, so-

Konzumu a obecní pozemek u přečer-

prozatím uložit na vlastním pozemku,

kolovny, koupaliště, na hřbitově

pávací nádrže v dolní části obce. Tato

protože nebude dočasně fungovat od-

a u „přečerpávačky“ jsme rozšířili

místa jsou nově stavebně upravená.

voz kontejnerů. Musím říct, že jste mě

o kontejnery, které jsou nově přista-

Osobně jsem se domnívala, že si

někteří z vás velice zklamali a vůbec

veny na Stežníku u skály a u bývalého

těchto upravených míst budeme vážit

jste nebrali na zřetel, že se nacházíme

rybníčka u Jarkovské vily. Tady bych

a budeme se snažit na nich udržovat

ve výjimečné situaci a tato situace

chtěla upozornit, abyste větve dávali

Zastupitelstvo obce schválilo:

pořádek. Ale skutečnost? Spousta lidí

vyžaduje ohleduplnost, solidaritu.

mimo kontejner. Naši pracovníci je

–– aktualizaci plánu společných zaří-

zůstala v „době koronaviru“ doma

Někdo to má prostě tak posunuté, že

nejdříve rozštěpkují, až potom dávají

a co má tedy jiného dělat, než že se

nejdřív jsem JÁ, moje práva, výhody.

do kontejneru a odvezou na sklád-

vrhne na úklid garáže, půdy a celé do-

Nepřemýšlí, že svým bezohledným

ku bioodpadů. Kontejner u hřbitova

mácnosti. Aby to měl doma hezké, od-

počínáním přidává práci někomu

je samostatná kapitola. Stále mnozí

veze odpad třeba ke kontejnerům. „Ať

jinému. Největší nepořádek zazname-

z vás nechápou, že svíčky, dráty, sklo

SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů

si obec s tím svinčíkem nějak poradí,

náváme u spodní prodejny Konzumu.

a plastové kytky do kontejneru ne-

Horní Čermná:

vždyť platím poplatek za odpady“.

Toto místo posílíme o další kontejner

patří, protože se v přírodě nerozloží.

Výši poplatku za odpady schvaluje-

na sklo a plast. Kontejnery za soko-

Naši pracovníci opět ručně přebírají

me každý rok a snažíme se zbytečně

lovnou a u přečerpávací nádrže jsou

to, co nezodpovědní občané svou

částku nenavyšovat. Kdybychom měli

téměř prázdné. Myslím si, že na tom

leností a bezohledností způsobí. Přece

spočítat množství hodin v letošním

není nic složitého, když vidím, že je

si doma na kompost také nedáváme

roce, které naši pracovníci vynaložili

na jednom stanovišti plno, dát tříděný

plasty a další nerozložitelný odpad.

na to, že po našich občanech uklízeli

odpad na stanoviště druhé. Pojďme

jejich odpad, tak bychom byli na po-

přemýšlet. Mimochodem odkládání

platku daleko vyšším. Všichni víte, že

odpadu mimo určené nádoby může

březen a duben byly měsíce, kdy jsme

být považováno za založení černé

měli obavy z šíření koronaviru. Byli

skládky.

Všem ostatním, kteří dodržují pra-

Výběr z usnesení rady
a zastupitelstva obce
z období 13. 3. 2020
– 4. 5. 2020:

mou Hudeček s.r.o., Ústí nad Orlicí
na organizační zajištění výběrového řízení na výběr zhotovitele
stavební akce „Horní Čermná,
odvodnění místní komunikace
v lokalitě V Dolečkách“
–– cenovou nabídku od firmy Ateli-

Rada obce Horní Čermná
schválila:
–– smlouvu s městem Lanškroun
o umístění dobíjecí stanice pro
elektrokola na pozemku p.č.7019 –

Hana Motlová, starostka

v k.ú. Horní Čermná
–– příkazní smlouvu č.11/2020 s fir-

–– otevření mateřské školy od 25.
–– vícepráce na stavební práce na
garáži MŠ č.p. 95
–– stavební práce v suterénu KD Nepomuky
–– žádost o dotaci z rozpočtu obce

nostní

ních dveří do místní moštárny ve

v sokolovně od 5. 5. 2020

služeb

zení k.ú. Nepomuky
–– rozpočtové opatření č. 2 na rok
2020
–– poskytnutí individuální dotace pro

–– na celoroční práci s mládeží ve
výši 63.000 Kč

období 2021 – 2027
–– plán rozvoje sportu
–– zprávu o uplatňování územního

odvodnění místní komunikace

plánu v uplynulém období 12/2015

v lokalitě V Dolečkách“. Nejvýhod-

– 12/2019

nější nabídka je od firmy VAKSTAV
spol.s r.o. Jablonné nad Orlicí ve
výši 7.099.214,15 Kč s DPH.
–– smlouvu o dílo s firmou VAKSTAV
spol.s r.o. Jablonné nad Orlicí na
provedení stavebních a montážních prací stavby „Horní Čermná,
odvodnění místní komunikace
v lokalitě V Dolečkách“ ve výši
7.099.214,15 Kč s DPH
–– cenovou nabídku od firmy Josef
Kropáček na stavební práce v sokolovně - část klubovna – sociální
zařízení
–– zařazení správního území obce

Zastupitelstvo obce
odsouhlasilo:
–– nabídku bezúplatného převodu
pozemků od Pardubického kraje
v k.ú. Horní Čermná označených
jako p.p.č.4053/22 o výměře 16
m2, p.p.č.4053/23 o výměře 80
m2, p.p.č.4053/24 o výměře 35 m2
a p.p.č.4409/2 o výměře 1m2 a dále
p.p.č.439/4 o výměře 42 m2 a p.p.č
439/3 o výměře 49m2 v k.ú Nepomuky
Více informací je k dispozici na www.

Horní Čermná do území působ-

hornicermna.cz či na podatelně obec-

nosti MAS ORLICKO z.s. a území

ního úřadu.

působnosti Strategie komunitně

Kdo co: KNIHOVNA
„Některé knihy si pře-

bylo vloženo 981 svazků knih. Čtenáři

autorů a autorek jako například V.

čtete, některé si užijete,

mají sice tradiční papírové průkazky,

Vondruška, A. Mornštejnová, H. Whit-

ale půjčují si již přes počítač, díky čá-

ton, M. Mlynářová, ale čtenáři se také

rovým kódům, které jsou na knihách

vrací ke klasice. Ze světové produkce

ale i na jejich registraci.

jsou velmi oblíbené thrillery, spole-

které pohltí vás, vaše

Naše knihovna je i nadále součástí re-

srdce i vaši duši“ Joanne

pod knihovnu v Lanškrouně.

Harris

gionálního svazku knihoven spadající
V roce 2018 bylo dovezeno do knihovny 240 svazků knih celkem za 66.480

května 2020

Horní Čermná na výměnu vstup-

–– ceník půjčovného na nádobí a skla

jiných projektů v oblasti sociálních

a pak jsou tu takové,

Pardubice, na vypracování bezpeč-

II/311“

bezpečí, z.s., důvodem je podpora

nabídky na akci „Horní Čermná,

jen ,,SCLLD“) MAS ORLICKO na

článek omlouvám.

Českému zahrádkářskému svazu

- bezpečnostní opatření na silnici

–– žádost o podporu provozu Linky

2020 ve výši 50.000 Kč
–– rozhodnutí o výběru nejvhodnější

vedeného místního rozvoje (dále

vidla na ukládání odpadů se za tento

er malých okružních křižovatek,

–– inspekce na akci „Horní Čermná

Rada obce Horní Čermná
neschválila:

Horní Čermná – Edertal v roce
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jeden na Stežník ke skále a druhý
u bývalého rybníčka u Jarkovské vily

Rada a zastupitelstvo obce
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–– umístění kontejnerů na bioodpad:

–– na výměnný pobyt mládeže
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Třídění odpadů – chceme být smetištěm?

Rada obce Horní Čermná
odsouhlasila:

Těžištěm práce knihovny a knihovníka je tištěná kniha, ale i u nás si
můžete půjčit zvukovou knihu.

Kč. Knihovnu navštívilo celkem 982

Těším se na vás každý čtvrtek od 15 do

návštěvníků a půjčilo si 2 306 knih

18 hodin.

Již od svého vzniku byly knihovny

a časopisů.

Alena Vojtková

spojeny s civilizací a jsou pamětí společnosti. V České republice patří mezi
kulturní poklady. Máme nejhustší síť
knihoven v celé Evropě a jsme nejpilnějším čtenářským národem.

Rok 2019 byl ve znamení revize
knihovního fondu. Revize se podle
knihovního zákona naší knihovny
týká 1x za 5 let. Knihovnu navštívilo
méně čtenářů a to 766 a půjčili si 1839
knih a časopisů. Z regionálního fondu

v kulturní činnosti naší obce a své

jsme dostali 300 svazků v hodnotě

ské práce na mramorovém kříži

pravidelné návštěvníky. V roce 2018

81.463 Kč.

s pískovcovým soklem v obci Horní

bylo dokončeno elektronické zpra-

Čermná

cování stávajícího fondu. Do počítače

–– smlouvu o dílo na restaurátor-

nabízíme v dětském oddělení.

Knihovna jako místo setkávání se.

I naše knihovna má své pevné místo

výši 10.000 Kč

čenské romány. Velmi krásné knihy

Mezi knižní hity patří knihy českých
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Žijeme v době, která nám převrátila
život naruby. Věci, které se nám zdály

Ze školy

Škola bude připravena a v září budeme

V posledním příspěvku pro zpravo-

na běžný provoz a myslím, že i žáci

samozřejmé a všední, se najednou
ukázaly ve zcela jiném světle. Možná

moci nastoupit, všichni se těšíme

daj z března 2020 jsem zmiňovala

a jejich rodiče.

všechno, co budeme muset oželet.

Hezké dny přeje Eva Trojková

jsme trochu změnili svůj pohled na
svět…Deváťáci odpovídali na dvě
otázky – přečtěte si některé jejich
postřehy:

V tu dobu jsme ještě nevěděli, jak
dlouho bude karanténa trvat, jakým
způsobem bude probíhat výuka. Po
dvou měsících práce „on-line“,
školní práce zadávané přes webové
stránky školy a částečné suplování
práce pedagogů rodiči, musím konstatovat, že výuka probíhá i nadále.
Všechno je tak trochu jiné, v mnoha
směrech obtížnější pro učitele i pro
rodiče. Základem je, že žáci školu
zcela „nevypustili“, opakují si probrané učivo a žáci devátého ročníku
se systematicky připravují k přijímacím zkouškám. Přípravu teď dokončují ve škole formou konzultací
z hlavních předmětů. Pro ně má boj
s neviditelným virovým nepřítelem

1) Co mi koronavirus „vzal?

Vítěz soutěže
projektu
TECHNOhrátky ze
ZŠ Horní Čermná!

jdeme o výlet, akademii a hlavně
Baví mě hrát na flétnu – každé pondělí
se spojím s paní učitelkou a zahraju jí
skladby.
Taky mě baví chodit ven. Hraju si tam

Naše škola se každoročně zúčastňuje

s kočkami a pomáhám babičce.

projektu Pardubického kraje – TECHNOhrátky. Cílem je představit žákům
základních škol technické obory, ve
kterých by mohli najít uplatnění.
V rámci projektu navštěvujeme střední školy, které výuku technických
oborů nabízejí. Žáci zde stráví celý

Nelíbí se mi, že nemůžu chodit do kina,
Do školy se těším. Hlavně na tělocvik
a florbal.
Jan Beran
–
Ráno, když vstanu, jdu si hrát s bráš-

žejí si školu, seznamují se s nabídkou

kou Lukáškem, mamka zatím připraví

oborů. Kromě toho se pak mohou

snídani. Po snídani děláme s mamkou

zapojit i do doprovodných programů.

a bráškou Šímou úkoly – tou dobou

Fyzickou nepřítomnost žáků jsme

Jedním z nich byla v roce 2019 soutěž

Lukášek spí.

ve škole využili k některým pláno-

„Řemeslo kolem nás“, kam žáci po-

vaným úpravám školy - bylo pro-

sílali fotografie s tématikou řemesel,

vedeno odvětrání prostor toalet,

či technických činností. Vyhodnocení

výmalba dolní chodby, úprava regálů

proběhlo v lednu 2020. Za naši školu

v knihovně a dokončení úpravy škol-

se se sérií fotografií „Oprava pneu-

ní dílny.

matiky“ zúčastnil Ondřej Prorok. Ve

o poslední výlet a slavnostní rozloučení se školou na akademii.

Na koronaviru mě nejvíce mrzí,
že mi vzal spoustu zážitků. Při-

den – zapojují se do činností, prohlí-

největší následky - jsou ochuzeni

bazénu atd.
Moc se těším do školy, hlavně na kamarády.
Natálie Bambuleová
–
Dopoledne se učím, dělám úkoly a čtu
si knížku. Odpoledne si hraju venku.
Štve mě, že nemůžu spát u babičky
a dědy. Do školy se těším na kamarád-

Po obědě hraji moji oblíbenou hru na

ky a taky se těším, že už nebudu doma

playstationu.

dělat úkoly.

Pokud je hezké počasí, jsme venku,

Evelína Faltejsková

skáčeme na nové trampolíně, kterou
nám postavil taťka. Někdy jezdíme

Jak probíhá výuka na
dálku?

naše povídání si o přestávkách
nebo po obědě na hřišti.
––

Jsem smutná z toho, že nemůžu potkávat svoje setry, které

Děti mají zadání práce na stránkách

žijí v Praze a v Šumperku. A to

školy. Kromě běžných úkolů z učeb-

neplatí jen u sester, ale i u mých

nic a pracovních sešitů se snažíme

kamarádů zdaleka. Kvůli viru se

dětem výuku zpestřit odkazy na

odložila spousta (pro mě) důleži-

videa, obrázky, křížovkami, různým

tých událostí. Je toho hodně, ale

vyráběním apod. Řešení úkolů pak

jsem ráda za to, že jsem já a moje

vyučujícím posílají děti mailem nebo

rodina zdravá.

využívají různé mobilní aplikace.
Mnozí žáčci se také s učiteli vídají

––

všechen sociální kontakt, dva

při online výuce přes aplikaci Han-

měsíce, které jsem mohla trávit

gouts. Pro nás všechny je to náročné

se svou třídou. Také mé venkovní

období, ale děti zaslouží pochvalu

volnočasové aktivity a trávení

za práci, kterou odvádějí, a rodiče

zbytku mého volného času venku

vyznamenání za to, jak vše zvládají.

nebo ve větším počtu lidí. Druhý

Moc vám, milí rodiče, děkujeme!

termín přijímacích zkoušek

A jak vypadají úkoly dětí – podívejte

i s odvoláním. Moje sebevědomí.

se:
Martina Dušková

Koronavirus mi vzal téměř

Vlastně mi vzal jakousi svobodu.
––

Nemůžu nikam moc chodit. Když

své kategorii obsadil první místo!

okolo domu na kole.

Další podrobnosti o projektu TECH-

Večer koukáme na televizi, nebo si čtu.

a potom si umýt ruce. Chybí

NOhrátky najdete na www.klickevz-

Štve mě, že nemůžu jezdit na fotbalové

ří příbuzní. Nemám možnost

delani.cz/technohratky
Jana Beranová

Slohové práce dětí:
Doma se mám docela dobře. Učím se,
chodím ven, cvičíme. Někdy pomáhám
babičce – venčím jejího psa.
Štve mě, že nemůžu chodit za kamarády. Nebaví mě, že se učím sám. Nemám
ani fotbalové tréninky; zrušili nám
i fotbalovou ligu.
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––

už někam jdu, musím mít roušku
mi spolužáci, přátelé a někte-

tréninky do Svitav. Také mi vadí, že

osobní konzultace s učiteli a přes

nemůžu jezdit s rodinou na výlety. Bo-

internet a různou elektroniku to

hužel se s kamarády neuvidím, protože
do školy nepůjdu, ale na všechny se

není stejné.

těším zase v září!

2) Co mi koronavirus „dal“?

Jakub Marek

––

–

Þ hczpravodaj@centrum.cz ½ Zpravodaj Horní Čermná

ZE ŠKOLY A ŠKOLKY

www.hornicermna.cz

Zpravodaj Horní Čermná – číslo 3/2020

Koronavirus – co nám
dal a vzal

Když začínala karanténa, říkala
jsem si, jak budu mít spoustu
času na to, věnovat se svým ko-

Učení doma mi moc nevyhovuje. Dí-

níčkům. Problém byl však v tom,

vám se do učebnice a taky na internet.

že jsem si nedokázala zorgani-

Hodně mi chybí škola.

zovat svůj čas a s přibývajícími

Lukáš Cimprich

úkoly ze školy jsem neměla na
své koníčky čas. Teď už jsem si

–
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––

Konečně jsem sáhla po dlouho

––

Jsem ráda, že mi koronavirus dal

zvládám kombinovat jak školu,

odkládaných knížkách. Další

to, co jsem celý školní rok chtěla

tak i své volnočasové aktivity. Ob-

věc je ta, že se dokážu osamo-

- spánek. Jelikož si můžu čas

čas se teda stane, že dostaneme

statnit a dělat věci sama. Začala

zorganizovat podle sebe, tak ne-

úkolů víc, a pak to trochu nezvlá-

jsem „sama se sebou“ chodit na

musím každý školní den vstávat

dám, přesto mi to ale takhle vy-

procházky, což mě strašně moc

v šest. Dal mi také spoustu času,

hovuje. Díky koronaviru jsem teď

baví a naplňuje. Začala jsem více

který jsem se sice snažila využít

také více se svojí rodinou a přede-

přemýšlet o sobě a zamýšlet se

produktivně, ale prokrastinace

vším se svojí starší sestrou, která

nad určitými věcmi. Začala jsem

většinou vyhrála. Navíc jsem se

jinak bývá většinu času v Praze,

cvičit...

nemusela stresovat kvůli znám-

kde studuje vysokou školu.

kám.

Þ hczpravodaj@centrum.cz ½ Zpravodaj Horní Čermná
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najela na systém, díky kterému

Život se Sověty
V roce 2008 připravilo regionální
muzeum ve Vysokém Mýtě výstavu
s názvem „Bratříčku, zavírej vrátka“,
jako připomínku čtyřiceti let od okupace Československa vojáky Varšavské
smlouvy v roce 1968.
K výstavě patřila i anketa, kde byly
položeny tyto dvě otázky: „Co vám

Nepomucké okénko

www.hornicermna.cz

nejvíce vadilo?“ a „Jak se obchodovalo
se Sověty?“
Některé odpovědi si můžete přečíst v tomto článku, který je jakýmsi

Poslední půlrok byl pro nepomuc-

Kč. Letos do konce května nás ještě

stavu a musela být kompletně pře-

ký kulturní dům plný změn. Již na

čeká dopojit přeložku plynovodu

dělána. Byly zhotoveny nové rozvody

podzim byl objekt napojen na ve-

a osadit plynoměr do objektu. Zde se

vody a odpadů, a tím pádem se nám

řejný vodovod. Dále byla zhotovena

ale čeká na souhlas plynáren a ty si

podařilo je během posledních osmi

přeložka plynovodní přípojky, která

dávají sakra na čas.

let kompletně vyměnit. Nové toa-

byla nevhodně umístěna na straně
objektu u dětského hřiště. Následovaly vnitřní rozvody zemního plynu
k novému kotli ve druhém patře.
Po celém kulturním domě je nyní
vytápění řešeno centrálně radiátory.
V rámci úspor na vytápění byla rovnou vyměněna okna v celém objektu
za plastová a stará dřevěná garážová vrata za nová sekční. Sice se to
na první pohled nezdá, ale během
3 měsíců se zde vystřídala desítka
firem a živnostníků. Celkové náklady
(včetně opravy stropu na jaře 2019)
se vyšplhaly na částku cca 1,35 mil.

Letos na jaře bylo v plánu dokončit drobné nedodělky po loňských
úpravách. Začátkem března nás
zastihla, stejně jako zbytek světa,
koronavirová krize. Rozhodli jsme
se využít situace a provést dlouho
plánovanou rekonstrukci toalet. Ty
jsou největší ostudou kulturního
domu a v rozpočtu obce na ně byly již
čtvrtým rokem připraveny finanční
prostředky. Na záchodech byly kompletně vybourány betonové kabinky,
odstraněny obklady a dlažba. Bohužel se zjistilo, že podlaha pod oběma
místnostmi toalet je v nevyhovujícím

lety budou už brzy hotovy a budou
ještě lepší než dříve. Původní totiž

shrnutím pamětnických vzpomínek
občanů z Vysokého Mýta, Ústí nad
Orlicí, České Třebové, Červené Vody
a Klášterce. Oni si Sovětů nejvíce „užili“, protože u nich byla kasárna nebo
velitelství nebo tam žily důstojnické
rodiny.

neodpovídaly minimálním hygie-

První otázka: Co vám nejvíc vadilo?

nickým normám. Doufáme, že se tím

Nejhorší byly jejich neustálé přesuny

zlepší komfort návštěvníků kulturního domu. Za posledních pár let se
v objektu udělala spousta práce, ale
bylo to potřeba. Od výstavby objektu
neproběhla žádná zásadní rekonstrukce, a to už je starý přes šedesát
let. Doufáme, že nouzový stav brzy
skončí a uvidíme se v novém, lepším
prostředí.
Lukáš Lešikar

těžké vojenské techniky z místa na
místo, což probíhalo vždy v noci, kromě ničených komunikací to byl hluk,
který rušil obyvatele bydlící u silnice a u nádraží, kde se také vojenské
transporty nakládaly a vykládaly.
Dopravu na křižovatkách řídili vojáci
– regulovčíci, kteří tam často zůstali
zapomenuti a hladoví celý den, ti byli
spíš k politování.
V počátku pobytu vojsk lidem vadilo, že se tu Sověti chovali jako doma:
v lese káceli stromy, prováděli cvičení
v civilním pásmu, po jejich ukončení nechávali okopy a zemljanky bez
úprav.
Sovětské ženy – důstojnické paničky
- pobuřovaly obyvatele svým nadřazeným chováním. Chodily zmalované,
navoněné, v zimě v drahých kožiších,
ověšené zlatem. V obchodech nakupovaly ve velkém i to málo, co se dalo
sehnat – hlavně boty, mnoho párů
různých velikostí, sklo, látky – celé
role. Protože nepracovaly, mohly brzo
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Srpen 1968 v Litomyšli

sílaly vlakem do Ruska (SSSR). Peněz

a pak obcházeli domy a prodávali vše

měly dost. Jejich manželé nosili svazky

za pár korun. Obchodovalo se taky

našich bankovek po kapsách stoče-

s benzínem, kanystr za sto korun.

né v ruličkách. Veškerý nákup pak za

Prodávaly se košile, montérky, kabáty,

nimi vlekl hubený vojáček. Později se

dílenské nářadí, hevery, nabízel se

situace trochu zlepšila. Sověti měli své

stavební materiál, obkládačky a další

obchody, postavili si byty, dováželi

a další zboží. V Klášterci si mnozí Češi

veškerý materiál, uhlí, naftu, benzín

koupili od důstojníků televizory, vr-

atd. Byly také domluveny dopravní

tačky a další dílenské vybavení. Benzín

cesty pro jejich vojenské transporty.

zde vojáci v noci nosili v kanystrech,

Občané Ústí nad Orlicí a Červené
Vody vzpomínali, že jim velice vadily
jejich noční sešlosti, kdy se v jednom
bytě shromáždili důstojníci se svými
rodinami a společně se hlučně bavili.
Popíjeli, zpívali a tancovali. Často až
do pozdních nočních hodin a rámus se
nesl do celého okolí.
Nejvíce lidem také vadilo, že se řada
Čechů přidala na sovětskou stranu.
Sovětští důstojníci byli zváni na různé
stranické schůze a sjezdy, do škol,

hasicích přístrojích nebo jiných nádobách, ťukali lidem v noci na okna
a nabízeli k prodeji. Cestou z nádraží,
kde vykládali uhlí, celou fůru rozprodali. Za peníze si vojáci často kupovali
alkohol nebo také dárky pro své milé
nebo pro svou rodinu v Rusku.
Ve Vysokém Mýtě chodili lidé nakupovat do jejich obchodu v kasárnách.
Bylo tam všemožné zboží a hlavně
levné – gruzínský čaj, sobí salám,
alkohol, sklo, koberce, látky atd.

závodů a stáli na tribunách Máje a při

Prodavačky počítaly na sčotu – kulič-

oslavách 9. května, aby nám ukázali,

kovém počítadle.

že jsou naši přátelé a zachránili nás
před kontrarevolucí.
Druhá otázka: Jak se obchodovalo se
Sověty?

ráno nakoupit i ovoce, které se pak pro

První vojáci potřebovali peníze, často

české děti nedostávalo. Zboží pak ode-

proto kradli při vykládání vagónů

Zdá se vám to neuvěřitelné – hlavně
vám mladým? Ale bylo to tak.
Sovětská vojska u nás pobývala od
okupace v roce 1968 do roku 1991.
Redakce
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Dětský domov patří k vaší obci již více

3. 1.

než 150 let. S jeho historií jste již také

V pátek 3. ledna 2020 se dostavilo

mnozí jistě obeznámeni, vnímáte život

na besedu 30 důchodců. Sešli jsme

jeho dětí, aktivity domova. Zakladatel

se tentokrát v sále obecního úřadu,

W. Hartwig byl mimořádnou osobnos-

v sokolovně probíhala jiná akce. Na

tí, spolu se svou manželkou Ludmilou

úvod jsme si zazpívali a hned začala

zasvětili celý svůj život nelehké práci

přednáška s promítáním. Z Lan-

- výchově sirotků. Hartwig neměl

škrouna přijeli manželé Drahuš-

odborné pedagogické vzdělání, přesto

ka a Milan Peškarovi a rozdělili se

dnes můžeme říci, že v mnohém

s námi o svoje zážitky z cesty do

ohledu naplňoval moderní pedagogic-

Kostariky. Byli tam loni na podzim,

ké zásady. Jeho výchovnou metodou

tři týdny strávili v nádherné příro-

bylo rozebírání poklesků, vysvětlo-

dě. Hodně cestovali autem. Všude

vání, přesvědčování. Děti nehýčkal,

ale auto neprojede, často došlo na

ale nikdy je nebil. Dbal na dostatečný
a světlý prostor pro své svěřence. Byl
také pedagogický optimista.

bě. Proto se děti z Domova v Horní

ních vazeb. Budou lépe připravené na

Čermné odstěhují do bytu v Lanškrou-

samostatný život.

V současné době je zřizovatel Dětského

ně, Letohradě a do moderního domku

domova, Pardubický kraj, průkop-

v Žichlínku, který byl postavený pro

níkem změn v péči o děti v dětských

potřeby pěstounské rodiny. Stávají-

domovech jím zřizovaných. Domovů

cí nemovitost v Horní Čermné je již

je pět, všechny se do procesu změn

pro potřeby života dětí nevyhovující

zařadily. Moderním trendem je směřo-

a investice do přestavby by byly velmi

vání k rodinné a komunitní podobě

vysoké.

služeb péče o ohrožené děti. Proto

Tak, jako byl W. Hartwig osvíceným
pedagogem, je i zřizovatel Domova
Pardubický kraj pokrokový a jde v této
oblasti ostatním příkladem. Nechceme
zpřetrhat vazby s obcí, děti z vyšších
ročníků budeme do školy dovážet, je
potřeba, aby dokončily docházku do

dlouhé zajímavé túry. Země leží na
10. poledníku severní šířky. Je tam
teplo, v listopadu tu bylo 20-25
stupňů, hodně tam prší. Žije zde 5
milionů obyvatel. Hodně se rozvíjí
turismus, hodně se staví. V zemi jsou
nádherné přírodní parky a botanické
zahrady. V této přírodě žije přes 500
druhů ptáků, mnoho vodního ptactva, krokodýlů, opic, želv, netopýrů.
Naši cestovatelé bydleli i v dřevěných

Proměna dětí žijících v bytech je velká.

základní školy v důvěrně známém

Myslím, že snad každý z vás dokáže

prostředí se svými učiteli a spolužá-

domcích. Beseda byla velmi pěkná.

najít výhodu života ve skupině podob-

ky. Rovněž spolupráci s evangelickou

né rodině oproti životu v instituci, ve

církví bychom rádi zachovali, adventní

17. 1.

velké skupině dětí. Určitě mezi pozitiva

setkávání v kostele patří ke krásným

patří zvýšení pocitu bezpečí a jistoty.

okamžikům v našich životech. Stejně

Děkujeme obci Horní Čermná za
poskytnutí ušitých roušek v počátcích epidemie COVID -19.

Děti budou mít větší podíl při roz-

tak setkávání s hasiči z Edertalu. Stopa

hodování o chodu rodinné skupiny,

i po letech působení domova ve vaší

budou se podílet na nákupech, budou

obci bude trvalá.

Děti z DD Horní Čermná

více samostatné a je předpoklad, že
rozšíří síť svých neformálních sociál-

Stanislava Švarcová, ředitelka dětského domova

zřizovatel ruší velká zařízení a děti
se stěhují v malých skupinách, často
sourozeneckých v počtu nejvýše šesti
dětí, do bytů a domků v běžné zástav-

Na besedu přišlo 28 důchodců. Zahájili jsme jako obvykle společným
zpěvem, zprávami o počasí, vtipnými články z časopisů. Dále jsme si
vyslechli zprávu našeho kronikáře
o činnosti klubu za první pololetí
roku 2019. Všichni jsme si připomněli zajímavosti ze zájezdu, posezení
u ohníčku v Nepomukách, vyprávění
o cestách do zahraničí, osvěžili si
paměť při luštění hádanek, poblahopřáli jsme ženám k svátku, zasmáli
jsme se dobrým vtipům. Bylo to
hodně práce, ale ani zábava nechyběla. Všichni se zájmem poslouchali.
Druhá část besedy byla věnována vyprávění a promítání obrázků z pobytu
Renaty Reslerové v Mexiku. V Texasu
nyní žije jedna její dcera. Paní Renata
nás s humorem informovala o všech
svých zážitcích při cestě letadlem, při
setkáních s Čechy. Žije jich tu hodně,
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někde tvoří celé osady, udržují mezi

Nyní má dvě chovné fenky. Tito psi se

sebou české zvyky, nezapomněli

dobře cvičí, jsou poslušní, učenliví,

ani na typická česká jídla. Země je

rychlí.

rozlehlá, nejvíce se cestuje letadly.
Ve volné přírodě žijí i nebezpečná
zvířata, je tam hodně plazů, brouků.
Teplota se rychle mění, pohybuje se
mezi 30-35 stupni Celsiovy stupnice.
Vyprávění se nám moc líbilo.

31. 1.
V pátek 31. ledna se v sokolovně sešlo
24 důchodců. Těšili se na přednášku a promítání o Chorvatsku. Pan
Teichman měl jako vždy vše dobře
připraveno. Strávil tam 11 dní. Do
přístavu Jadran přijeli autobusem.
Dále používali loď, na ní také snídali a večeřeli. Chorvatsko má dva
tisíce ostrovů, na většině se pěstuje
vinná réva a olivy. Cestování je dost
obtížné, cesty jsou často štěrkové,
převýšení je až 700 metrů. Vesničky mají starou zástavbu, lidé utíkali
v minulých dobách před piráty do
hor, stavěli si malé vesničky. Půda
je zde suchá, kamenitá, pasou se tu
ovce a kozy, rostou tu mandlovníky
a fíkovníky, na ostrově Brač roste
borovice přímořská, vřesy, vřesovce
a šafrány. Jedním z nejstarších měst
je přístav Korčula, Stary Grad, jsou
to upravená, čistá města. Vyprávění
pana Teichmana bylo velmi zajímavé,
zaujalo všechny posluchače.

14. 2.
Na tuto besedu se všichni těšili.
Našimi hosty byli tentokrát manželé
Jiřina a Luboš Duškovi ze Stežníka.
Luboš mluvil o výcviku honicích psů,
jeho manželka Jiřina nás seznámila
se Střední školou obchodu, řemesel
a služeb v Žamberku.

Paní Jiřina měla také podobný námět,
výchovu a výuku. Netýká se výchovy
pejsků, ale mladých lidí, a to je vždy
práce odpovědná. Pracuje čtvrtým
rokem na střední škole v Žamberku,
vykonává funkci vedoucího učitele
odborného výcviku. Teoretická výuka
se střídá s praktickým vyučováním
v týdenních cyklech. Jedná se o obory
instalatér, truhlář, zedník, obráběč kovů, kuchař – číšník, cukrář,
gastronomie, podnikání. Žáci mohou
bydlet v internátě, pracují i ve firmách, dostávají mzdu, zúčastňují se
výstav, veletrhů. Důchodci se dozvěděli mnoho zajímavých informací,
byli spokojeni.

28. 2.
Na tuto besedu se všichni těšili. Žáci
9. ročníku připravili taneční vystoupení na školní ples a jako každý rok
nám svůj program předvedli. Do sálu
nastoupilo 11 dívek a 7 chlapců. Začali
pohádkami a hudbou z televizních
Večerníčků. Předvedli „O čem se zdá
medvědům“, „Včelí medvídky“, „Pat
a Mat“, „Chvátám …..“. Po pauze
se tanečníci převlékli, dívky měly
krásné šaty, dlouhé nebo krátké,
chlapcům taky slušely tmavé obleky.
Tančili na moderní hudbu, zazněla
i znělka ze Star Dance. Vystoupení
bylo velmi pečlivě nacvičeno, dívkám i chlapcům to slušelo, zaslouží
si pochvalu. Důchodci po tanečním
vystoupení pokračovali ve svém
programu. Četli jsme ukázky z knihy Elišky Haškové „ Pět amerických
prezidentů, česká babička a já.“ Je
tu vlastně vylíčen celý život paní

Stanice je zapsána pod názvem

Haškové. Přečetli jsme části knihy,

„Z Čermenskýho Stežníku“. Luboš

kde píše o své babičce a tatínkovi,

navázal na tradici svého dědečka

o studiích v Americe a o práci u ame-

a už asi 15 let se této činnosti věnuje.

rických prezidentů. Ukázky z knihy

Vybral si tradiční plemeno německý

se líbily.

krátkosrstý ohař. Své odchovance

Věra Dušková

má po celé republice, je jich už 22.

Þ hczpravodaj@centrum.cz ½ Zpravodaj Horní Čermná
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KRONIKA

KALENDÁŘ AKCÍ

V neděli 26. 4. 2020 zemřel ve věku
24 let pan Pavel Hájek. Rozloučili
jsme se s ním v Evangelickém

pátek 12. 6. 2020 od 17.00

Doba „koronavirová“ nám již škrtla z kalendářů něko-

Koncert při příležitosti ukončení provo-

lik tradičních akcí. V tuhle chvíli již víme, že se letos

kostele v Horní Čermné.

zu Dětského domova v Horní Čermné
–– v kostele

V pondělí 4. 5. 2020 zemřela ve věku

neděle 14. 6. 2020 od 13.00 do 17.00

87 let paní Jiřina Šilarová. Rozloučili

Farní cukrárna

a myslivecký táborák v areálu ve skále. Sledujte

pondělí 22. 6. 2020 od 16.00

dojde k dalším uvolněním ze strany vlády, je možné,

jsme se s ní v Evangelickém kostele
v Horní Čermné.

neuskuteční Setkání Čermných, Hudební festival
Letohrad a ani jedny z plánovaných místních pivních
slavností. Otázkou je ale letní kino v Nepomukách
facebook SDH Nepomuky a obecní vývěsky. Pokud

Koncert žáku ZUŠ
–– v kostele

Zubní pohotovost

že tyto akce proběhnou.

6.–7. 6. 2020

MUDr. Vebrová Zdeňka

Žamberk, Raisova 814

465 613 441

13.–14. 6. 2020

MUDr. Vlasatá Lenka

Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622

465 642 765

20.–21. 6. 2020

MUDr. Appl Martin

Dolní Čermná 222

465 393 266

27.–28. 6. 2020

MUDr. Beranová Renata

Jablonné nad Orlicí, U koupaliště 149

465 642 267

4.–5. 7. 2020

MUDr. Bílý Aleš

Lanškroun, Opletalova 567

465 324 829

6. 7. 2020

MDDr. Bílý Aleš

Lanškroun, Opletalova 567

465 324 829

11.–12. 7. 2020

MUDr. Dunglová Stanislava

Letohrad, Tyršova 259

972 324 447

18.–19. 7. 2020

MDDr. Faltusová Tereza

Lanškroun, Českých bratří 519

467 771 918

25.–26. 7. 2020

MDDr. Hrdinová Michaela

Lanškroun, Strážní 151

465 322 907

1.–2. 8. 2020

MUDr. Jedličková Zuzana

Bystřec 182

465 642 990

8.–9. 8. 2020

MUDr. Ježáková Daniela

Letohrad, U Dvora 815

608 427 960

15.–16. 8. 2020

MUDr. Johnová Marie

Letohrad, Šedivská 498

465 622 216

22.–23. 8. 2020

zubní lékař Khmara Oleksii

Letohrad, U Dvora 815

465 620 358

29.–30. 8. 2020

MDDr. Kopecký Milan

Lanškroun, Mikoláše Alše 152

739 374 787

Svoz odpadů v roce 2020
Měsíc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Svoz popelnic
3. 1.
14. 2.
13. 3.
10. 4.
8. 5.
5. 6.
3. 7.
14. 8.
11. 9.
9. 10.
6. 11.
4. 12.

17. 1.
28. 2.
27. 3.
24. 4.
22. 5.
19. 6.
17. 7.
28. 8.
25. 9.
23. 10.
20. 11.
18. 12.

31. 1.

31. 7.

Svoz dům
od domu
8. 1.
5. 2.
4. 3.
1. 4.
29. 4.
27. 5.
24. 6.
22. 7.
19. 8.
16. 9.
14. 10.
11. 11.
9. 12.

Svoz
kontejnerů

Sběrný dvůr
4. 1.
1. 2.
14. 3.
11. 4.
9. 5.
6. 6.
4. 7.
1. 8.
12. 9.
10. 10.
7. 11.
5. 12.

18. 1.
15. 2.
28. 3.
25. 4.
23. 5.
20. 6.
18. 7.
15. 8.
26. 9.
24. 10.
21. 11.
19. 12.

29. 2.

18. 5.–23.5.

Kontejner na
velkoobjemový odpad
4. 1.
29. 2.
25. 4.

4. 7.

29. 8.
5. 10.–10. 10.

12. 9.
7. 11.
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