číslo 2/2021

www.hornicermna.cz

Þ hczpravodaj@centrum.cz

ZPRAVODAJ
Horní Čermná

Putování po obecních budovách: činžák

Zdroj: Jiří Balcar

Zdroj: archiv obce, rok 2000

V putování po obecních budovách se

majitelem činžáku místní národní

dodatečná izolace zdiva. Posledním

přesuneme na křižovatku k dolnímu

výbor a o rok později bylo v zadní části

velkým zásahem do domu byla oprava

Konzumu. Dominantu tam tvoří čin-

vybudováno příslušenství k bytu.

jedné bytové jednotky v přízemí.

V sedmdesátých letech v domě bydleli

Pavlína Hajzlerová

žovní dům č.p. 246 (dříve 588).
Poblíž Krčmy byl mezi lety 1923/1924

převážně učitelé se svými rodinami.

postavený čtyřbytový nový dům pro

Pobýval zde zásobovač STS Jaroslav

učitele. Náklady na stavbu byly kolem

Matějka s manželkou, ředitel školy

220 000 Kč. Získal přezdívku „čin-

František Socha s manželkou, učitelka

žák“. Prvními obyvateli byli ředitel-

Květoslava Nymšová a úředník Ladi-

ka Marie Nováková, odborný učitel

slav Ježek s manželkou Květou.

Václav Uhlíř, odborný učitel Ladislav Šmíd a výrobce koberců Václav
Hlava. Po záboru obce do Sudet ubylo

Osazenstvo činžáku se měnilo a po
revoluci proběhlo několik oprav.

českých učitelů a některé místnosti

Velká rekonstrukce byla zahájena

byly využívány jako pošta a úřadovna

v roce 1996. Proběhlo zateplení půdy,

německé pohraniční stráže. Sídlila

opraveny byly koupeny v dolních by-

tam také i kancelář hornočermenské-

tech a chodba. Vyvložkované byly ko-

ho obecního úřadu. Po válce zde byla

míny, zateplilo se horní podlaží a dům

i matrika a oddací síň. Po přestěho-

se mohl pochlubit i novou venkovní

vání úřadů do jiných prostorů v obci

fasádou. Vyměněna byla také okna.

byl domu vrácen původní účel a opět

V roce 2007 se dům napojil na ply-

zde byly byty učitelů. V roce 1963 byl

novod a o devět let později proběhla

udělat výběrové řízení na dodavatele

se nebudou pořizovat mantinely na

automobilu a pak se těšit, na zbrusu

rozvolňování vládních opatření. Co

ledovou plochu. Provoz bez chlazení

nové, moderní vozidlo.

si budeme povídat, volně se pohybo-

ledové plochy by nebyl možný a ná-

vat bez roušky, koupit si boty, zajít

klady na chlazení by zatížily neúměr-

si na pivko je vlastně jedno z našich

ně obecní rozpočet. Ale i tak, hřiště

největších přání. Sluneční dny nás

na malou kopanou, volejbal, košíko-

začínají naplňovat optimismem.

vou a tenisový kurt dají prostor pro

Letošní zima byla zase tou zimou,

sportování dětí i široké veřejnosti. Je

kterou si pamatujeme z dětství.

plánováno, že v září budou naši spor-

Mrazy a spousta sněhu. Moc děkuji za

tovci zažívat první sportovní klání.

údržbu našich komunikací. Naši
pracovníci to neměli vůbec jednoduché. Určitě jim pomáhal nový traktor
a sněžná fréza, ale stroj je stroj a bez

V letošním roce se bude realizovat
chodník od hasičárny po cestu do
Brodu. Stavbu bude provádět firma
VAKSTAV. Do konce roku by měla

S provozem koupaliště se v letošním
roce nepočítá. Jsme ve stadiu, kdy se

Výběr z usnesení
rady a zastupitelstva
obce z období
18. 1. 2021 – 22. 3. 2021

připravuje projektová dokumentace

mentace.
Probíhá poptávkové řízení na nákup
300 ks židlí a 20 ks stolů do sokolovny. Do konce června by měly být
dodány. Už se těším na divadla a další
kulturní akce.

Zastupitelstvo obce Horní
Čermná schválilo:
– rozpočet obce Horní Čermná na rok
2021 ve výši 25.091.634 Kč (rozpočet je schodkový, schodek ve výši
5.775.343 Kč je financován přebytkem minulých let)

být stavba zrealizována. Současně

Na závěr bych se chtěla zmínit

se bude v tomto úseku řešit i veřej-

o našich oslavencích. Zhruba od

né osvětlení. Chodníky a zklidnění

března loňského roku naše oslavence

Na úřadě jsme měly omezený provoz.

dopravy je jednou z našich priorit.

z důvodu ochrany zdraví v souvislosti

S kolegyněmi jsme se střídaly. To, že

V lednu se podávala žádost o do-

s Covidem nenavštěvujeme. Dárek

jsme na úřadě nebyly, neznamenalo,

taci na chodník od obecního úřadu

se předá jen tak mezi dveřmi. Vždy

že jsme nepracovaly. Máme zřízenou

po horní prodejnu Konzum. Zatím

jsem chodila přát na kulatiny 80 a 90

vzdálenou plochu obrazovky a z do-

nevíme, zda jsme uspěli. Obec řeší

let. Občanům nad 90 let jsem chodila

mova se dokážeme napojit na firemní

zadání vypracování studie prove-

přát každý rok, přáli jsme k výročí

ditelnosti na další části chodníků.

zlaté a diamantové svatby. Nyní to

ného styku se nám vyplatilo, úřad

Od Krčmy po ceduli Dolní Čermná

nelze. Nebojte, o nic nepřijdete. Ráda

nemusel být v karanténě a po celou

včetně řešení přechodů na křižovatce

bych vás pozvala k nám do soko-

2021 (poskytnutí transferů, pří-

dobu fungoval.

u Krčmy, opravu chodníků od Krčmy

lovny a společně vaše životní výročí

spěvků a peněžitých darů fyzickým

směrem ke škole, pokračující chod-

při hezké písničce oslavila. Předpo-

a právnickým osobám)

ník včetně parkovací plochy kolem

kládám, že to bude v září. Doufám,

školy k novému hřišti a jako poslední

že všichni budeme zdraví a vládní

větev chodník od horního Konzumu

opatření umožní, abychom se v hojné

po zastávku v Nepomukách. Rozsah

míře mohli zúčastnit.

nočního vstávání a pečlivé obsluhy by
vyhrnuté chodníky a cesty nebyly.

počítač. Střídání a omezení vzájem-

Mám pro vás několik pozitivních
zpráv. Jedna neočekávaná, ale velice
vítaná, zpráva je, že během léta by
měla probíhat stavba cesty C3 z Mariánské hory na Bídu. Investorem celé
stavby je Pozemkový úřad. Obec v pozemku cesty vykácela stromy, které
by vadily stavbě. Pozemkový úřad
v letošním roce zafinancuje i stavbu
poldru v Báji, přes který povede nová
cesta k bystřeckým hranicím. Tyto
investice vyplývají z pozemkových
úprav, které probíhaly v Horní Čermné. Končí pozemkové úpravy v Nepomukách. Uvidíme, jaká společná

je opravdu veliký. Ze studie proveditelnosti by měly vyplynout informace, zda je v těchto místech stavba
chodníku reálná, předběžné náklady
na stavbu, inventura vlastnických
vztahů. Poté by si zastupitelé stanovili priority a další kroky v zadání
projektové dokumentace. Mít projekt
a být připraven je důležité k podání
úspěšné žádosti o dotaci.

zařízení se podaří zrealizovat. Vše je

Též se pracuje na podkladech pro

o penězích. Předpokládáme, že bě-

umístění autobusové zastávky v Ne-

hem dubna a května dojde ke změně

pomukách (směr z Výprachtic).

katastrální mapy v Nepomukách.

Dostali jsme dotaci na nový doprav-

Určitě neušly vaší pozornosti poká-

ní automobil pro JSDH. Technické

cené břízy u školy. Přes prázdniny se

podmínky máme již schváleny,

konečně dočkáme multifunkčního

musíme podat žádost o registraci,

Mějte se všichni krásně. Užívejte si

– neinvestiční příspěvky příspěvko-

∙

– podání žádosti o dotaci na ministerstvo financí Výzva VPS – 223 –
3 -2021 z podprogramu 298D2230
komunální infrastruktury na rekonstrukci 3 bytů v čp. 246 Horní
Čermná
– smlouvu o provozování vodohospodářského majetku s firmou
Vodovody a kanalizace Jablonné
nad Orlicí, a.s, – Infrastruktura
lokality 23 Bv – v Oboře, kú. Horní
Čermná - kanalizace.

výši 880.000 Kč

– smlouvu o dílo č. 39 s DSOMSL na

∙
∙

Mateřské škole Horní Čermná

zajištění přípravy žádosti o dotaci

ve výši 210.000 Kč

na akci „Obnova místní komuni-

Školní jídelně Horní Čermná ve

kace č.16c, část 15c, část 1b v Horní

výši 228.000 Kč
– závazné ukazatele rozpočtu roku

– celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání

Čermné
– cenovou nabídku od firmy JuBo
Jeseník na nákup sněhových řetězů
s H stopou na traktor New Holand
– připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Vlajka
byla vyvěšena 10. března 2021 na
budově obecního úřadu.

– doplnění stavu člena JSDH
– smlouvu o dílo s DSOMSL na zajištění organizace výběrového řízení
„Chodník v obci Horní Čermná“,
podél silnice II/311, u Krčmy.
– žádost ředitelky ZŠ o povolení
k přijetí finančního daru od Obce
Bystřec ve výši 30.000 Kč v kalendářním roce 2021
– výroční zprávu o činnosti obce
v roce 2020 v oblasti poskytování
informací podle zákona č.106/1999
Sb.
– žádost T.P. a J.V. na směnu pozemku p.č.7941 o výměře 329 m2
za pozemky ve vlastnictví obce
p.p.č.544/1 o výměře 230 m2
a 532/6 o výměře 29 m2 a schvaluje
záměr na tuto směnu
– smlouvu s firmou REMA Systém, a.s. o zapojení se do projektu
„ZELENÁ OBEC“ – odevzdání
veškerých vysbíraných použitých
elektrozařízení a baterii
– odpuštění úhrady za vytápění v KD
Nepomuky za 2. pol. 2020 a 1. pol.
2021 SH-ČMS Sboru dobrovolných hasičů Nepomuky, kterému

hospodaření obce za rok 2020

– smlouvu o budoucí smlouvě o zří-

– žádost ředitelky mateřské školy

zení věcného břemene a dohodu

ekonomická činnost. V objektu se

o umístění stavby na p.p.č. 90/1

přesto musí zajistit udržovací tep-

k.ú. Horní Čermná s ČEZ Distribuce

lota, aby nedošlo k zamrznutí vody.

dou a dobrými knihami. Brzy nasta-

na plat školní asistentky ve výši

ne doba, kdy se budete moci potkat

60.000 Kč

Hana Motlová, starostka

Pardubického kraje

Základní škole Horní Čermná ve

o poskytnutí finanční výpomoci

v lepší časy.

Králové s.r.o.

Rada obce Horní Čermná
schválila:

jarní dny, obklopte se krásnou příro-

i se svými nejbližšími. Musíme věřit

umístěných u pomníku lva z dotací

vým organizacím zřízených obcí na
rok 2021:

formativní panel a 2 ks laviček

A11/19 s firmou Ateliér 11 Hradec

– Podpora výstavby a obnovy

pro stavební povolení a bude následovat zpracování prováděcí doku-

– dodatek č. 1 smlouvy o dílo č.23/

– inventarizační zprávu za rok 2020
– směnnou smlouvu mezi Obcí Horní
Čermná, zastoupenou starostkou
obce Hanou Motlovou, a J.V. a T. P.
Pozemkové parcely č. 544/1 o výměře 230 m2 a p.p.č. 532/6 o výměře 29 m2, které jsou v majetku obce
Horní Čermná, přijímají do výlučného vlastnictví J.V. a T. P. a p.p.č.
7941 o výměře 329 m2, která je
v majetku J.V. a T.P. přijímá Obec
Horní Čermná výlučně do svého
vlastnictví

– dodatek k dohodě o odborné

v době pandemie byla znemožněna

– dohodu o provedení záchranného

pomoci mezi Obcí Horní Čerm-

archeologického výzkumu s Regio-

ná a Městskou knihovnou Lan-

nálním muzeem ve Vysokém Mýtě

škroun – nákup knih pro knihovnu

na akci: Horní Čermná, moder-

v Horní Čermné ve výši 8 Kč na

nizace sportovního hřiště při ZŠ

jednoho obyvatele obce

Horní Čermná.

– ceník jednorázových úhrad za zřízení věcných břemen – služebností při uložení, vedení, provozování,
udržování apod., inženýrských sítí
a dalších zařízení na nemovitostech ve vlastnictví obce s účinností
od 1. 2. 2021
– podání žádosti o dotaci na in-

Þ hczpravodaj@centrum.cz ½ Zpravodaj Horní Čermná

hřiště. Oproti původnímu záměru

toužené jaro a s ním i očekávané

www.hornicermna.cz
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Milí čtenáři, už je to tady, tak vy-

pochvaly, které jsme dostali za zimní
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Rada a zastupitelstvo obce

Z OBCE

– souhlas zřizovatele s investičním
záměrem MŠ
– souhlas zřizovatele s investičním
záměrem ZŠ
– dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů s firmou EKOLA České
Libchavy s.r.o.

3

volení k převodu zisku z roku 2020
do rezervního fondu

Komunální odpady nově a jinak

– schvaluje žádost ŠJ o schválení

+ doporučené MINIMUM a MAXIMUM

dost o povolení k převodu zisku
z roku 2020 do rezervního fondu
služné výdejní místo Zásilkovny,
stanoviště – u dolního obchodu
KONZUM p.p.č.887/3 v k.ú. Horní
Čermná
– záměr výpůjčky části pozemku
p.č.887/3 v k.ú. Horní Čermná

Rada obce Horní Čermná
vyhlásila:
– konkurs na vedoucí pracovní místo
ředitelky/ředitele příspěvkové
organizace Mateřská škola, Horní
Čermná, okres Ústí n. Orlicí

Nové povinnosti obcí
v oblasti odpadového
hospodářství
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás v příštích několika článcích postupně seznámila
s novým přístupem ke komunálním
odpadům, jenž byl počínaje letošním
rokem nastaven novou odpadovou
legislativou a bude mít samozřejmě
dopad především na Vás – jednotlivé občany, kteří komunální odpad
vytváří a odkládají na území své

Jaké konkrétní dopady na
vás občany budou tyto
změny mít?
Abychom znali přesnou odpověď na
tuto otázku, pustili jsme se u nás na
svazku do práce a pro celý mikroregion jsme zpracovali prvotní analýzu
nakládání s odpady v jednotlivých
členských obcích. Jednoznačným
výsledkem této analýzy je nutnost

problematiky metodicky podílí, počítá

který ukládáte do svých popelnic,

nizace s názvem Mateřská škola,
Horní Čermná, okres Ústí n. Orlicí.
Důvodem pro odvolání z funkce
je v souladu s § 166 odst.3 školského zákona skutečnost, že Rada
obce Horní Čermná vyhlásila na
pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola,
Horní Čermná, okres Ústí n. Orlicí
v období stanoveném školským
zákonem konkurs, z tohoto důvodu odvolává ředitele k poslednímu
dni šesti letého období výkonu
práce na pracovním místě ředitele
školy, tedy k 31. 8. 2021.

Rada obce Horní Čermná
vzala na vědomí:
– zprávu z Policie ČR o trestné činnosti v obci za rok 2020
– že Komunální služby Čermná, a.s.
jsou zrušené
Více informací je k dispozici na
www.hornicermna.cz či na podatelně
obecního úřadu.

na sběrných místech ve Vaší obci,
a v neposlední řadě samozřejmě
i o tříděném nebo-li separovaném
odpadu, který odkládáte do barev-

V tuto chvíli pracujeme na další analýze, tentokrát finanční, která nám
ukáže, jakým nejvhodnějším směrem
se vydat a jak společně s Vámi – občany dosáhnout kýženého výsledku.
variant řešení. Jakou variantu nakonec konkrétně Vaše obec zvolí, bude

Změn, které počínaje letošním rokem

zmíněné finanční analýzy, ale i na Vás

postupně nastanou, je hned několik.
Za ty nejzásadnější lze považovat
především:
– každoroční zvyšování poplatku za
ukládání odpadu na skládku,
– stanovení limitního množství
odpadu (na jednoho obyvatele)
ukládaného na skládku, které se
bude každoročně snižovat,
– stanovení povinného minimálního
procenta recyklace odpadu od roku
2025,
– zákaz ukládání využitelných odpadů na skládku od r. 2030 a
– povinnost obcí v letošním roce
vydat obecně závazné vyhlášky,
které nově stanoví obecní systém
nakládání s odpady a místní poplatek za odpady.

dotazy tak, abychom společnými
silami docílili již zmíněného kýžené-

100,00

ho výsledku, tedy splnění zákonných
povinností ze strany Vašich obcí a co

50,00

možná nejšetrnější přístup nás všech

0,00

k životnímu prostředí.

Množství SKO na obyvatele (kg)

Doporučené MINIMUM

Doporučené MAXIMUM

Jak celé věci můžete pomoci
právě vy?
Důsledně třiďte své odpady a do popelnic vhazujte pouze takový odpad,
který již vytřídit nelze!

odvíjet od množství vyprodukovaného

třeba v této souvislosti dodat, že se

Přeji Vám příjemné jaro a pevné

odpadu a počtu trvale žijících obyva-

jedná pouze o část veškerých nákladů

zdraví.

tel v obci a dále od skutečnosti, zda

spojených s komunálními odpady.

Mgr. Lenka Bártlová

Jak sami vidíte, všechny obce na-

manažerka Dobrovolného svazku obcí Mikroregion

v daném roce bude množství odpadu
převyšovat stanovené limitní množství na jednoho obyvatele, které je na
skládku ukládáno. Rovněž je ovšem

šeho mikroregionu stávající situaci
s množstvím komunálního odpadu

Severo-Lanškrounsko

Ve hře je již nyní několik možných

ných kontejnerů, popř. pytlů.
v odpadovém hospodářství obcí

budou zodpovídány i Vaše případné

150,00

ném grafu, v každé obci existují ještě

– z funkce ke dni 31. 8. 2021 paní

odkládáte při mobilním svozu, příp.

mu systému nakládání s odpady a kde

popelnic. Jak je vidět na níže uvede-

Jak toho dosáhnout?

dále o objemném odpadu, který

k významu třídění a nově nastavené-

200,00

odpadu, který je občany odkládán do

obec určila. Konkrétně zde hovořím

místa ředitele příspěvkové orga-

bude provedena co nejširší osvěta

250,00

množství směsného komunálního

Rada obce Horní Čermná
odvolala:
Radku Carbolovou z pracovního

veřejnost v každé obci, na kterých

všech obcích, a tím co nejvíce snížit

značné rezervy.

o směsném komunálním odpadu,

i se semináři pro zastupitele a širokou

300,00

maximálně zvýšit třídění odpadu ve

obce, resp. na místech, která k tomu

řešit a již na tom společně s námi
Náš svazek, který se na řešení této

350,00

část I.

ukládaného na skládku budou muset
pilně pracují.

účetní závěrky za rok 2020 a žá-

– umístění 1 ks Z-BOXU – samoob-

samozřejmě záviset na výsledku
občanech a Vaší ochotě spolupracovat.
Pro každou obec je samozřejmě velmi
důležité vědět, jaké finanční náklady

Vývoj poplatku obcí mikroregionu za ukládání odpadu na skládku za předpokladu, že množství
odpadu v popelnicích se nezmění

Zákaz
skládkování

Ve výpočtu je použito množství odpadu dané obce, které bylo uloženo na skládku v roce 2020.
Obec/poplatek

ze svého rozpočtu ponese v souvis-

Albrechtice

losti se svozem a likvidací komunál-

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

50 920 Kč

54 050 Kč

60 738 Kč

69 700 Kč

76 925 Kč

85 060 Kč

Bystřec

106 875 Kč

106 875 Kč

108 810 Kč

118 523 Kč 134 065 Kč

149 610 Kč

167 487 Kč

187 696 Kč 206 546 Kč 395 438 Kč

Cotkytle

49 572 Kč

52 411 Kč

56 040 Kč

64 125 Kč

74 185 Kč

81 369 Kč

89 343 Kč

98 107 Kč 105 452 Kč 169 442 Kč

že pokud nedojde ke snížení množství

Čenkovice

40 000 Kč

43 436 Kč

47 240 Kč

56 290 Kč

66 260 Kč

71 720 Kč

77 548 Kč

83 744 Kč

odpadu v popelnicích v každé z obcí

Dolní Čermná

166 212 Kč

175 692 Kč

187 830 Kč 214 853 Kč 248 520 Kč

272 619 Kč 299 376 Kč

328 791 Kč 353 466 Kč 568 764 Kč

našeho mikroregionu, náklady budou

Horní Čermná

103 584 Kč

107 947 Kč

114 330 Kč

161 718 Kč

179 211 Kč

198 724 Kč 216 056 Kč

Horní Heřmanice

52 996 Kč

55 685 Kč

59 300 Kč

67 180 Kč

77 375 Kč

85 157 Kč

93 865 Kč 103 499 Kč

následně může odrazit i ve zpoplat-

Horní Třešňovec

48 605 Kč

48 605 Kč

48 605 Kč

48 605 Kč

48 605 Kč

51 421 Kč

59 249 Kč

nění Vás občanů. Důvodem je mimo

Lubník

35 400 Kč

36 208 Kč

38 220 Kč

42 345 Kč

48 280 Kč

53 550 Kč

Ostrov

53 925 Kč

53 925 Kč

53 925 Kč

53 925 Kč

53 925 Kč

zvyšování poplatku za ukládání od-

Petrovice

34 944 Kč

37 187 Kč

39 930 Kč

46 163 Kč

padů na skládku. Možný vývoj těchto

Verměřovice

81 024 Kč

84 743 Kč

89 970 Kč

Výprachtice

124 184 Kč

ního odpadu, který je tvořen na jejím
území. V tuto chvíli je již zcela jasné,

geometrickou řadou narůstat každým
rokem téměř v každé z nich, což se

jiné fakt, který jsem uvedla již výše,
že bude každým rokem docházet ke

nákladů vidíte v následující tabulce.
Důležité je k tomu říci, že skutečná

Žichlínek

94 735 Kč

127 763 Kč 146 245 Kč

94 105 Kč 102 040 Kč

2030

48 700 Kč

výše poplatku v daném roce se bude

4

Produkce směsného odpadu na obyvatele v kg v roce 2020
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– žádost ZŠ o schválení účetní zá-

88 222 Kč

175 750 Kč

118 030 Kč
379 676 Kč

111 789 Kč

186 795 Kč

68 339 Kč

77 617 Kč

179 839 Kč

59 544 Kč

66 262 Kč

72 336 Kč 130 980 Kč

58 380 Kč

67 089 Kč

77 182 Kč

87 419 Kč 199 523 Kč

53 645 Kč

58 638 Kč

64 131 Kč

70 124 Kč

74 996 Kč

101 153 Kč

116 105 Kč

128 118 Kč

136 115 Kč 145 950 Kč

168 158 Kč

195 125 Kč 213 528 Kč 233 835 Kč 256 046 Kč 274 292 Kč 428 516 Kč

94 735 Kč

107 553 Kč

121 965 Kč 135 842 Kč

98 210 Kč

115 496 Kč

141 639 Kč 156 668 Kč 169 838 Kč 291 986 Kč
151 747 Kč 169 680 Kč 186 252 Kč 350 520 Kč
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ZE ŠKOLY A ŠKOLKY

– Věnujte dítěti soustředěnou
pozornost – při rozhovoru s ním
se nezabývejte jinou činností,
dejte mu najevo zájem, trpělivě je
vyslechněte, projevujte vstřícnost

Přejeme vám
krásný den!

a přívětivé chování.
– Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo

Možná jste už při svých toulkách po

a osobní kontakt.

naší obci narazili na výkresy našich

– Pověřujte dítě drobnými úkoly

žáků a přání krásného dne, nebo taky

a domácími pracemi – pěstujte tak

možná ne. Pak byste měli co nejrych-

jeho samostatnost a zodpovědnost,

leji vyrazit na procházku :-). Žáci prv-

rozvíjíte i motoriku.

ního stupně pro vás nakreslili obráz-

– Rozvíjejte poznání z oblasti života

ky, aby vám zpříjemnili tuto nelehkou

lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné

dobu. Obrázky jsme pak různě vyvěsili

informovanosti rozšiřujete i jeho

po Čermné. Doufám, že se dětem svý-

slovní zásobu.

mi obrázky podařilo vylepšit vám

– Vybírejte vhodné hry a činnosti,

náladu a vyvolat úsměv pod rouškou.

sami se do nich zapojte – staveb-

Děkuji kolegům a všem žákům, kteří
se podíleli na přípravě.
Martina Dušková
A protože se nám tento nápad zalíbil,
výtvory školáků jsme se i my rozhodli
otisknout na různých stranách zpravodaje. Žákům za zpříjemnění těchto
dní moc děkujeme.
Vaše redakce

– e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
– poštou
– osobním podáním ve škole (po

Zápis k povinné školní docházce
proběhne od 1. dubna do 30. dubna.
V souvislosti s protiepidemickými
opatřeními je jeho organizace přizpůsobena tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány
individuální možnosti a omezení
jednotlivých účastníků.

Pokud bude příznivá situace z hlediska epidemiologického, uspořádáme
v jarních měsících

pro přijaté děti a jejich rodiny společné setkání tak, aby se děti seznámily
s prostředím školy a třídní učitelkou.

Odklad školní docházky
K žádosti odkladu školní docházky je
nutné doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře
nebo klinického psychologa.

Mateřská škola

i práce s drobným výtvarným

Mateřská škola Horní Čermná

materiálem rozvíjejí poznání a tvo-

oznamuje, že od 3. 5. do 14. 5. 2021

řivost. Vaše účast posiluje citovou

bude přijímat žádosti o přijetí dítěte

Děti a učitelky ze školky děkují

zralost dítěte.

k předškolnímu vzdělávání na školní

Honebnímu společenstvu v Horní

rok 2021 – 2022.

Čermné za peněžní dar, který využi-

a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje
základy psaní, čtení a počítání.
– Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je
velká tělocvična, prospěje i vám.

Podrobnosti rodiče - zájemci najdou
na stránkách MŠ https://mshornicermna.webnode.cz/, na vývěsce OÚ
před obchodem a na nástěnce v horním obchodě.

odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku
zmírní každodenní stres pro děti,
zákonné zástupce i pedagogy,
nového v době školní docházky.
– Vytvářejte sociální situace, kdy

udělala radost. Popsána

uplatňovat základní společen-

byla „Spojili jsme příjem-

věc, vyražte do přírody,

čit následujícími způsoby:

Radka Carbolová, ředitelka Mateřské školy

fotografie, která nám

se dítě učí jednat s jinými lidmi –

i vy chcete udělat dobrou

Žádost mohou zákonní zástupci doru-

peníze utratit.

Do redakce nám dorazila

komunikace ve známém prostředí.

škola vydá rozhodnutí o přijetí žáka.

času s radostí vymyslíme, jak vhodně

připravujte dítě na to, co ho čeká

konní zástupci povinni vyplnit žádost

k dispozici v ZŠ). Na základě žádosti

budou podmínky pro společné trávení

Uklidili jsme
Česko

né s užitečným“. Pokud

webových stránkách školy, popř. bude

jeme pro potěšení a prospěch dětí. Až

kou – ranní vstávání, odbourávání

vyřizovat drobné vzkazy, nebát se

ního lístku (obojí je ke stažení na

Už abychom se mohli dát do práce.

související se školní docház-

ská pravidla při jednání s lidmi,

a rovněž prosíme o vyplnění zápis-

řadím na šikovné ručičky dětí.

– Trénujte změny denního režimu

V tomto časovém rozmezí jsou záo přijetí k povinné školní docházce

Ve školce čekají dva nové ponky s ná-

nice, skládanky, dějové obrázky

– Upevňujte prostorovou orientaci

předchozí telefonické domluvě)

Zápis do ZŠ
na školní rok
2021/2022

www.hornicermna.cz
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A jak můžete pomoci svým
dětem hned vy?

Těšíme se ve škole na nové prvňáčky
a věříme, že se situace uklidní a nový
školní rok proběhne tak, jak jsme byli
všichni zvyklí.
Za všechny zaměstnance ZŠ v Horní

třeba v rámci celosvětové
akce Ukliďme svět. Na
fotografii jsou Rozárka
a Barča Duškovy.
Radek Šilar

Čermné,
Mgr. Eva Trojková, ředitelka školy

– do datové schránky školy
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kraji II“ a ve všech případech, kdy
byl zdroj podpořen z jiného dotačního titulu
– instalace nového kotle v novostavbách, kde se nejedná o výměnu
– výměna stávajícího kotle na pevná

Vážení občané,

paliva za nový výhradně na uhlí

Typ podporovaného zařízení

Výše podpory

Tepelné čerpadlo

až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč

ských obcích (Bystřec, Dolní Čermná,

Kotel na biomasu
(automatické přikládání)

až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč

– výměna zdroje tepla v případě, kdy

Horní Čermná a Verměřovice) byl

Kotel na biomasu (ruční přikládání)

až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč

pevná paliva splňujícím emisní tří-

dovolte mi Vás touto cestou informovat, že na území našeho mikroregionu, konkrétně ve čtyřech našich člen-

identifikován zvýšený trend znečištění ovzduší pocházejícího přede-

Plynový kondenzační kotel

až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč

vším z vytápění domácností pevnými
palivy a dále z dopravy. V této souvislosti byl na počátku letošního roku
vydán, respektive aktualizován tzv.
Program zlepšování kvality ovzduší
zóny Severovýchod CZ05, který mj.
dotčeným obcím ukládá realizovat
hned několik opatření ke zvrácení této
nepříznivé situace. Mezi tato opatření
patří především:
– zvyšování povědomí provozovatelů

určení třídy v rodinném domě na úze-

– rekonstrukci otopné soustavy

roregionu již zmíněné obce Bystřec,
Dolní Čermná, Horní Čermná, Verměřovice, ale také i Horní Třešňovec, bude dotační podpora navýšena

– výměna stávajícího plynového či
elektrického kotle
– výměna stávajících kamen, krbu či

v programu Nová zelená úsporám zís-

matickým přikládáním paliva

dených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně
ovzduší a
– vytváření podmínek pro další

ká žadatel další bonus dle podmínek
programu Nová zelená úsporám.

Co lze z dotace uhradit?
– nový kotel/zdroj včetně nákladů na
jeho instalaci
– novou otopnou soustavu

krbu s teplovodním výměníkem

– výměna stávajících zdrojů tepla,
které byly v minulosti, nejméně
od 1. 1. 2009 podpořeny z programu Zelená úsporám, Nová zelená
úsporám, společných programů

tí zapsán jako „rodinný dům“ nebo
„objekt k bydlení“ s číslem popisným.
Má maximálně tři bytové jednotky,
dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a podkroví.

Jaká je cena za zpracování
žádosti o dotace?
Cena za zpracování žádosti o po-

73 lety. V loňském roce byl navržen na
čestné uznání Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska, které jsme bohužel
nemohli kvůli probíhající pandemii
kovi ještě nemám u sboru odslouženo
ani čtvrtinu co on, ale už od mala ho
chanika. Vždy když se pokazila nějaká
technika a nikdo si s tím nevěděl
rady, Míra Ježku to vždy spravil. Aby
taky ne, bylo to jeho povolání, které
zvládal bravurně. Krom zmíněných
oprav hasičské techniky také reprezentoval na hasičských soutěžích,
podílel se na stavbě Kulturního domu
v Nepomukách, který slouží i jako
naše hasičská základna, účastnil se

cvičení pro prevenci požárů v obci,
pomáhal při pořádání kulturních akcí
a v posledních letech působil jako
věrný fanoušek našich družstev při
závodech v požárním útoku. Přejeme
Mírovi k narozeninám vše nejlepší,
pevné zdraví a v létě, jestli se situace
dostatečně uklidní, se určitě potkáme
na Nepomuckém poháru v požárním
útoku.
Lukáš Lešikar

výši.

na výměnu kotlů realizovaných

V případě zájmu kontaktujte, prosím,

MŽP a krajem, z programů „Kotlí-

kancelář našeho svazku na následujících kontaktech:
– tel.: 733 714 700.
Věřím, že výše uvedenou nabídkou

Kotlíkové dotace

přispějeme k tomu, aby se občané,

S ohledem na poslední ze jmenova-

nevhodnými zdroji tepla, již rozhodli

ných opatření Vám v následujících

k tolik potřebné změně, a tak alespoň

řádcích jménem našeho mikroregionu

částečně pomůžeme vytvořit podmín-

předkládám nabídku na zpracová-

ky pro další snižování emisí znečišťu-

ní žádosti o tzv. kotlíkovou dotaci

jících látek v ovzduší ve Vašich obcích,

v rámci 5. výzvy k podávání žádostí

které dýcháte nejen Vy, ale i Vaše děti.

kteří své rodinné domy stále vytápí

Přeji Vám pevné zdraví!

v září 2019 a jejíž termín pro příjem

Mgr. Lenka Bártlová

žádostí končí 31. října 2021.

manažerka Dobrovolného svazku obcí Mikroregion

Předmětem podpory je výměna stáva-

sboru vstoupil už v roce 1948, tj. před

činí částku 1 500 Kč + DPH v zákonné

tak, aby znečištění ovzduší dále

ký kraj vyhlásil pro fyzické osoby již

naším nejdéle sloužícím členem. Do

členských obcí našeho mikroregionu

– e-mail: dsomsl@dsomsl.cz

o poskytnutí dotace, kterou Pardubic-

hasičů Nepomuky, který je zároveň

skytnutí kotlíkové dotace pro občany

snižování emisí znečišťujících látek
klesalo.

staršího člena Sboru dobrovolných

pamatuji jako velmi šikovného me-

kraje, který je v katastru nemovitos-

Na co dotace naopak není
poskytována?

niny Miroslav Ježek. Jedná se o nej-

slavnostně předat. Oproti panu Jež-

– projektovou dokumentaci

kterými jsou na území našeho mik-

Letos v březnu oslavil své 92. naroze-

Kdo je oprávněným žadatelem?
rodinný dům na území Pardubického

– výměna stávajícího kotle s auto-

kontrolách plnění požadavků kla-

du 3, 4 nebo 5 podle ČSN EN 303-5

úpravy spalinových cest

V případě současné realizace projektu

– spolupráce obcí s ORP na účinných

je rodinný dům vytápěn kotlem na

viz. tabulka.

ní pevných paliv na kvalitu ovzduší,

paliva,

na uhlí a biomasu,

Je jím pouze fyzická osoba vlastnící

o částku 7 500 Kč.

sluhy zdrojů a volby spalovaného

paliva za nový kombinovaný kotel

včetně nezbytné regulace a měření,

spalovacích zdrojů o vlivu spalováo významu správné údržby a ob-

– výměna stávajícího kotle na pevná

mí Pardubického kraje za zdroje tepla
Občanům obcí z prioritních oblastí,

Nepomucké okénko

Þ hczpravodaj@centrum.cz ½ Zpravodaj Horní Čermná

a „Kotlíkové dotace v Pardubickém
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Zvýšený trend znečištění ovzduší
V Mikroregionu Severo-Lanškrounsko

kové dotace v Pardubickém kraji“

Severo-Lanškrounsko

jícího kotle na pevná paliva s ručním
přikládáním emisní třídy 1., 2. a bez
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místní mi pak řekli, že jsem ji měl

9. května oslavíme „Den matek“ - připravte si pro maminku pozornost v podobě květiny, kterou sami vyrobíte.

prodat Číňanům na polévku.

Potřebujete: barevné papíry (pokud nemáte, může být bílý, nebo bílý barevně vyzdobte pastelkami), špejle, nůžky, lepidlo

Lovil jsem tam ryby taky na moři.
Jednou navečer jsme s kamarádem
vyrazili na moře. Chytali jsme celou
noc z lodičky. Byla to krásná klidná noc. Jižní kříž svítil na obloze.
Najednou jsem uviděl tmavý stín jen
1 metr od nás. Byl to rejnok. Nedovedu si představit, kdyby mě zabral
na ten vypůjčený prut. Naštěstí jen
proplaval kolem. Tu noc jsem chytil
jen pár drobných ryb, které jsem

Þ hczpravodaj@centrum.cz ½ Zpravodaj Horní Čermná

Vzpomínky na Austrálii

www.hornicermna.cz
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Pro malé čtenáře: Vyrob si kytku

nebyl schopen někam zařadit. Chtěl
jsem si ulovit plachetníka. Je to druh
mečouna, ale poplatek 1000 dolarů
se mi zdál drahý, a tak z toho sešlo.
Jednou jsem šel podle řeky, kde se
vyskytoval ptakopysk. Nehnutě jsem

1. barevný papír přehněte po délce na polovinu
a rozstřihněte; ohněte papír po delší straně asi 1cm
a k ohybu nastříhejte papír na proužky (opět asi 1cm)

3. na špejli namotejte zešikma papír s nastříhanými
a srolovanými proužky, na konci slepte lepidlem

2. s pomocí špejle (případně obyčejné tužky) srolujte
nastříhané proužky k ohybu papíru

stál dlouhé minuty a čekal, jestli ho

Když jsem v roce 2000 v Praze na

Chodil jsem tam taky na ryby. Na jed-

letišti nasedal do letadla, měl jsem

né nádrži jsem se seznámil s místní

smíšené pocity. Nejvíc jsem se bál

rybářkou, která tam chytila krásné-

samotného letu. Nerad létám a to mě

ho 6 kg těžkého pstruha duhového.

čekalo 22 hodin ve vzduchu. Letěl

Já jsem tam vyšel na prázdno. Ale

jsem do Londýna, přes Kuala Lumpur

vynahradil jsem si to na jiné vodě.

do Sydney. V Sydney si mě vyzvedl

Chytal jsem na malé říčce úhoře. Tyto

kamarád a jeli jsme asi 100 km do

ryby se loví v noci. Bál jsem se hadů.

jeho bydliště v Modrých horách. Je

Břehy byly zarostlé vegetací a já jen

tam na naše poměry obrovský park.

v kraťasech. Chytil jsem nejdřív asi 5

Chodil jsem tam na celodenní túry.

kg těžkou želvu. Pak úhoře. Na české

Austrálie je země, o které by se dalo

Do batohu jsem si vzal 2 l vody a pár

poměry velmi slušná velikost, ale

psát velmi dlouho. Já jsem tam byl

banánů. Vedle cest rostly ostružiny.

tam se mi smáli, že je to úhoří dítě,

leden až březen. Stále vzpomínám,

Pro nás v nepředstavitelné kvalitě

ať ho hodím kočkám. Druhý den byl

jaké krásné léto jsem tam prožil.

a velikosti. Ty jsem si trhal, když se

k obědu, kočky dostaly zbytky. Tu

Tady byla zima, kterou nemám rád.

mě zachtělo.

želvu jsem pustil zpátky do vody, ale

nespatřím. Nepodařilo se, ale u mých
nohou se objevila ježura. Viděl jsem
tam taky několik druhů klokanů,
a to nemluvím o té spoustě druhů
ptáků, hlavně papoušků. Když jsem
opravoval střechu na jednom domku v hlavním městě Canberra, tak
mě tam zpíval náš kos s barevnými
papoušky.

Emil Vašíček

4. vytvořte různě barevné květiny = hyacinty

Fotky svých výtvorů nám zašlete na e-mail hczpravodaj@centrum.cz. Rádi je zveřejníme na zpravodajovém facebooku.
Vaše redakce
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KRONIKA

KALENDÁŘ AKCÍ

Ve středu 24. 2. 2021 zemřela ve věku 74 let paní

pondělí 19. 4. 2021

Majka Matějková. Rozloučili jsme se s ní v úzkém
rodinném kruhu.

Zasedání zastupitelstva
– v 19.00, velká zasedací místnost obecního úřadu

V sobotu 20. 3. 2021 zemřel ve věku nedožitých 72 let

25.–30. 4. 2021
Ukliďme Horní Čermnou
– pokud se chcete zapojit i vy, neváhejte napsat na radek.silar@centrum.cz
o více informací

pan Bohuslav Vojta. Rozloučili jsme se s ním v úzkém
rodinném kruhu.

neděle 9. 5. 2021
Den matek

Zubní pohotovost

24.–25. 4. 2021

MDDr. Junková Aneta

Žamberk, Školská 834

739 374 555

8.–9. 5. 2021

MUDr.,MBA Mareš Miroslav

Žamberk, Školská 834

739 374 555

1.–2. 5. 2021

15.–16. 5. 2021

22.–23. 5. 2021

29.–30. 5. 2021
5.–6. 6. 2021

12.–13. 6. 2021

19.–20. 6. 2021
26.–27. 6. 2021

MDDr. Kopecký Milan

MUDr. Marková Tereza

MDDr. Muthsam Vojtěch

MUDr. Nováková Gabriela
MDDr. Pavlová Simona
MUDr. Šrámek Petr

MUDr. Vacková Jana

MUDr. Valentová Hana

Svoz odpadů v roce 2021
Měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

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

15. 1.
26. 2.
26. 3.
23. 4.
21. 5.
18. 6.
16. 7.
27. 8.
24. 9.
22. 10.
19. 11.
17. 12.

29. 1.

30. 7.

31. 12.

Svoz dům
od domu
6. 1.
3. 2.
3. 3.
31. 3.
28. 4.
26. 5.
23. 6.
21. 7.
18. 8.
15. 9.
13. 10.
10. 11.
8. 12.

Lanškroun, Mikoláše Alše 152
Lanškroun, 5. Května 2

465 322 897

Žamberk, Raisova 814

Lanškroun, Dukelských Hrdinů 615
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Letohrad, U Dvora 815

Lanškroun, Hradební 227

16. 1.
13. 2.
13. 3.
10. 4.
8. 5.
5. 6.
3. 7.
14. 8.
11. 9.
9. 10.
6. 11.
4. 12.

30. 1.
27. 2.
27. 3.
24. 4.
22. 5.
19. 6.
17. 7.
28. 8.
25. 9.
23. 10.
20. 11.
18. 12.

465 613 441

604 749 331

465 676 822
465 621 551

465 322 348

Lanškroun, Strážní 151

465 322 907

Svoz
kontejnerů

Sběrný dvůr

739 374 787

12. 4.–17. 4.

31. 7.

11. 10.–16. 10.

Kontejner na
velkoobjemový odpad
16. 1.
13. 2.
13. 3.
8. 5.
5. 6.
3. 7.
14. 8.
11. 9.
6. 11.
4. 12.

Svoz dům od domu bude nadále probíhat jako v roce 2020 (v liché týdny ve středu). Pokud je na jednom místě více pytlů s tříděným odpadem – dávejte
prosím zvlášť plasty (žluté pytle) a zvlášť papír (modré pytle nebo papírové krabice). Svozové auto jede dvakrát a nabere vždy jen jeden druh odpadu, tak
aby to bylo přehledné. Pytle dávejte nejlépe hned ráno (případně večer před svozem). Byli jsme na to upozorněni dispečinkem z firmy Ekola.
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