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ZPRAVODAJ
Horní Čermná

„Úsměv nic nestojí a přitom tolik
potěší - USMÍVEJTE SE!
Přeji Vám krásné Vánoce a do
nového roku jen samé usměvavé
dny, které budete darovat Vy, nebo
přijdou k Vám.“
Kateřina Krudencová

„Milí spoluobčané, přátelé, Čer-

Milí občané, přeji vám pevné zdraví,

máci,

vnitřní sílu a bezedný optimismus.

přeji všem klidné a požehnané

Bohužel novináři nás informují

Vánoce a do nového roku zejména

o neustálých hrůzách kolem nás,

hodně zdraví.
„V letošním roce jsme zažili věci
pěkné i ty méně vydařené. Pevně
doufám, že krásných chvil a spokojenosti bude v příštím roce co nejvíce. Přeji nám všem klidné Vánoce

jako by zapomněli, že stále jsou na

Zdravé a korektní mezilidské vzta-

tomto světě důvody, proč být veselý

hy, zdravé sebevědomí a pokoru,

a šťastný.

zdravé životní prostředí, zdravý
rozum a kritický úsudek.

Jedno německé přísloví praví: „Se
štěstím je to jako s brýlemi. Často je

a v novém roce pevné zdraví, radost

A také nám společně přeji čilý

marně hledáme a ony nám sedí na

z povedené práce a co nejvíce času

a upřímný zájem o řešení věcí

nose.“

s rodinou a blízkými přáteli.“

veřejných.“

Lukáš Brábník

Tomáš Vacenovský

Krásné a pohodové dny vám přeje
Hana Motlová, starostka

Nepomuky, Horní Čermná“ ve výši

Výběr z usnesení rady
a zastupitelstva obce
z období 20. 9. 2021 –
8. 11. 2021

blíží se konec roku a pro nás, zastupitele i pracovníky úřadu, je to finišující
období, kdy se snažíme stihnout to,
co se nepodařilo udělat v průběhu

50.000 Kč bez DPH

– koupit v elektronické dražbě spoluvlastnický podíl o velikosti 71/370

zaznamenali, že na našich stavbách se

k pozemkům p.p.č. 7482 a p.p.č.

také finišuje a z nevzhledných ploch se

Zastupitelstvo obce Horní
Čermná schválilo:

stávají plochy oku lahodící. Ale o tom
můj dnešní příspěvek není. Dneska
bych vás chtěla seznámit s novými vyhláškami, které zastupitelstvo
schválilo 22. 11. 2021 na svém veřejném
zasedání.
První obecně závazná vyhláška obce
Horní Čermná č. 1/2021 řeší výši
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kdo je od poplatku
osvobozen a kdo má nárok na slevu
z poplatku. Poplatek musí zaplatit
každý občan, který má v obci trvalé
bydliště, poplatek se bude platit z každé nemovitosti (domu), i v které nikdo
nebydlí nebo slouží pro rekreaci. Sazba
poplatku činí 700 Kč na poplatníka
a je potřeba jej zaplatit do 30. 4. 2022.
Velkým rozdílem při schvalování
vyhlášky byl pohled na motivování občana ohledně třídění odpadů. Vyhláška zrušila odměny za třídění papíru
a plastů. Jak už jsem v minulém čísle
zpravodaje psala, zdá se nám nesmyslné motivovat lidi, aby byli odměňování za to, že produkují plasty, papír.
Chtěli bychom během příštího roku
připravit vše potřebné pro vážení, vaše
popelnice na komunální odpad opatřit
čipy a postupně přecházet na systém
vážení netříděného odpadu. Časově si
to představujeme tak, že bychom rok
2022, možná i rok 2023 zkušebně testovali systém vážení, vyhodnotili efektivitu, nechali vás, abyste si na takový
systém zvykli a následně od r. 2023
nebo 2024 přešli na „ostrou verzi“
a každý si zaplatí tolik, kolik odpadu
vyprodukuje. Obsah popelnice z každé
domácnosti se bude při vysypávání vážit a pomocí čipu bude zaznamenáno
množství, které každá domácnost bude
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ností v případě uzavření trojstran-

Zastupitelstvo obce Horní
Čermná neschválilo:

předešlých měsíců. Vždyť sami jste

Vyvolávací cena činila 210.000 Kč
dle aukční vyhlášky vyvěšené dne
15. 9. 2021

rok 2021

mít v popelnici na komunální odpad.

poplatku ohlášení nejpozději do 15

Třídění je hlavní myšlenou při naklá-

dnů ode dne vzniku své poplatkové

dání s odpady. Budete mít možnost si

povinnosti.“ Poplatková povinnost pro

přísp.org. Mateřská škola a školní

na obci pronajmout plastové popelnice

většinu vzniká 1. 1. 2022, ohlášení mu-

jídelna Horní Čermná, okres Ústí

na papír, plasty, bioodpad a třídit do

síte tedy poslat na obec do 15. 1. 2022.

nad Orlicí, o 58.000 Kč

těchto nádob, které budete mít u svého

Jinak se vám úleva nebo osvobození od

– zvýšení závazných ukazatelů pro

domu nebo můžete zůstat u pytlového

poplatků nebo nárok na slevu propadá

Základní školu Horní Čermná

sběru plastů, papíru a pronajmout si

nebo se krátí. Úplné znění vyhlášky

o 263.054 Kč na nákup nových

popelnici jenom na bioodpad nebo se

je zveřejněno v elektronické podobě

počítačů

rozhodnete, že bioodpad budete dávat

i fyzicky na úřední desce. Nebo je k na-

na kompost a žádnou popelnici chtít

hlédnutí na obecním úřadě. Prosím,

s.r.o., Třebíč, na akci „Workouto-

nebudete. To bude záležet na vás. Tyto

pořádně si vyhlášku přečtěte. My se při

vé hřiště v Horní Čermné“ ve výši

popelnice budou k dispozici cca ve 2.

vybírání poplatků musíme řídit zákony

576.413,75 Kč s DPH

čtvrtletí roku 2022. Protože distribuce

včetně vybírání sankcí a nemůžeme si

popelnic do domácností bude celkem

libovolně tyto zákony ohýbat.

náročná záležitost, poprosíme vás,
abyste hlásili na obecním úřadě, která
domácnost bude jaké popelnice chtít
a postupně vám budou tyto popelnice
dodány. Budete je mít zdarma, po podepsání nájemní smlouvy. Osvobození
a úlevy mají občané, kteří více než 12
měsíců žijí mimo republiku nebo v jiné
obci, narodili se v příslušném kalendářním roce. Úlevu budou mít osoby,

Ale pojďme k druhé Obecně závazné
vyhlášce obce Horní Čermná 2/2021
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Jak samotný
název prozrazuje, vyhláška popisuje,
jak mají občané nakládat s komunálním a tříděným odpadem. Velké změny

smlouvě č. HC 4/2021 o dílo na stavební úpravy a přístavbu budovyobecního úřadu Horní Čermná č.p. 1
– radu obce radu obce schválením
dodatku č.2 s firmou VYSSPA Sports
Technology s.r.o. Předmětem dodatku bude závěrečná rekapitulace
rozpočtu stavby a možné posunutí

s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00

termínu.

Olomouc, na výkon činnosti autorského dozoru akce „Chodník v obci
Horní Čermná, podél silnice II/311,
u Krčmy“
– cenovou nabídku od firmy AT PRO,

kontroly zařízení dětských hřišť
s firmou Roman Štastný, Gagarinova 690, 500 03 Hradec Králové

při ZŠ Horní Čermná“ s firmou
VYSSPA Sports Technology s.r.o.
– účetní závěrku příspěvkové
organizace Školní jídelna, Horní
Čermná, okres Ústí nad Orlicí ke
dni 31. 8. 2021 s hospodářským
výsledkem
– dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. HC
4/2021 na rekonstrukci obecního úřadu. Předmětem dodatku je
prodloužení plnění díla na květen 2022 a předání kompletní PD
– cenovou nabídku od firmy POPR –
umístění 10 ks železných srážek

– cenovou nabídku od firmy OME-

na projekt „Chodník a zastávka-

a Konzum Ústí nad Orlicí

na červen 2022.

Rada obce Horní Čermná
schválila:

s.r.o., Dolní 35, 592 14 Nové Veselí,

a kanalizace Jablonné nad Orlicí

„Modernizace sportovního hřiště

– radu obce k uzavření dodatku č.1 ke

– cenovou nabídku od firmy AGPOL,

Horní Čermná, firmami Vodovody

– dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

České republiky

Zastupitelstvo obce Horní
Čermná pověřilo:

– smlouvu o dílo s firmou Fitnema

vádění odpadních vod mezi obcí

– nákup automobilu „valník“

– přihlášku do Svazu měst a obcí

– zvýšení závazných ukazatelů pro

né smlouvy o dodávce vody a od-

– dohodu na odborné technické

7933, vše v k.ú. Horní Čermná.

– rozpočtové opatření obce č. 6 pro

– dohodu o vymezení práv a povin-

GA variantu 2.B na nákup počítačů do ZŠ Horní Čermná ve výši
263.054 Kč

do cesty v Báji v částce 120.000 Kč
bez DPH
– záměr na pacht p.p.č. 5175, p.p.č.
5176, p.p.č. 5058 a p.p.č. 5124 v k.ú.

tato vyhláška nepřinesla. Popisuje,
jaký odpad a kam je možno uložit.

které v příslušném kalendářním roce

Věřím, že budete nadále odpad třídit.

Žádosti o finanční příspěvky z rozpočtu obce Horní Čermná na rok 2021

dovrší nejvýše 18 let, studují v denní či

Musíme si uvědomit, že každý z nás,

Děti a mládež

Požadavek

Přiděleno

Použití příspěvku

prezenční formě studia a v příslušném

který se zapojí do zodpovědného třídě-

kalendářním roce dovrší minimálně 19

ní odpadů, šetří peníze nám všem. Tlak

Myslivecký spolek Horní Čermná a Nepomuky

6 000 Kč

6 000 Kč

Kroužek mladých přátel myslivosti - tech. vybavení, literatury

let a nejvýše 26 let a osoby, které v pří-

ze strany státu je veliký a cena za tunu

Myslivecký spolek Horní Čermná a Nepomuky

15 000 Kč

15 000 Kč

Podpora mládeže -Informační tabule -propagace myslivosti

slušném kalendářním roce dovrší 80

netříděného odpadu se bude neustá-

celkem

21 000 Kč

21 000 Kč

a více let věku. Všem těmto skupinám

le zvyšovat. Vím, že jste pod velkým

bude poskytnuta úleva ve výši 200,–

tlakem ohledně zvyšování cen ve všech
odvětvích. Tak buďme chytří, pojďme

Nefinanční dotace

Požadavek

Přiděleno

Použití nefinanční dotace

Kč. Velice důležité je, aby všichni
věděli, že zákon ukládá ohlašovací po-

třídit a tím šetřit i svoji peněženku.

Loutkářský spolek Kašpárek

bezplatné užívání sokolovny

ano

Zkoušky a představení (topení, světlo)

vinnost – doložení čestného prohlá-

Upozorňuji občany, že poplatky za od-

Eva Marešová

bezplatné užívání sokolovny

ano

Kondiční cvičení, cvičení seniorek

Myslivecký spolek Horní Čermná a Nepomuky

bezplatné užívání sokolovny

ano

Kroužek mladých přátel myslivosti

SH ČMS - SDH Horní Čermná

bezplatné užívání sokolovny

ano, energie a pronájem Kulturní akce po celý rok

Monika Kroulíková

bezplatné užívání sokolovny

ano

šení o tom, že se dlouhodobě v místě
trvalého bydliště nezdržujete nebo
potvrzení o studiu. Jak uvádí vyhláška:
„Poplatník je povinen podat správci

Þ hczpravodaj@centrum.cz ½ Zpravodaj Horní Čermná

Vážení čtenáři,

www.hornicermna.cz
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Rada a zastupitelstvo obce

Z OBCE

pady se budou vybírat od 1. února 2022
do 30. dubna 2022.
Hana Motlová, starostka

kuchyně je zpoplatněn

Cvičení, posilování, Jumping
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3912/3 a části pozemku p.č. 966/2

o zřízení věcného břemene a do-

za pozemek p.č. 7320 vše v k.ú.

s.r.o., Letohrad, na výměnu plyno-

hodu o umístění stavby č.IP-12-

Horní Čermná

vého kotle v č.p. 80

2013458/VB/1 Horní Čermná, par.

– smlouvu o poskytnutí práv k uží-

č. 7382/2 kNN s ČEZ Distribuce,

vání software spojeným s novým

a.s., Děčín, zastoupena společností

účetním programem od firmy ALIS,

K energo s.r.o., Lanškroun

spol. s r.o., Česká Lípa

– záměr na směnu části pozemku

– vícepráce na opravě dešťové kana-

p.p.č. 510 a části pozemku p.p.č.

lizace u ZŠ Horní Čermná od firmy

3978/1 vše v k.ú. Horní Čermná

Zdenek Peichl, Horní Čermná

– smlouvu s firmou REMA Systém,

– cenovou nabídku od Ing. Jiřího

a.s. Praha 4 o zřízení veřejného

Marka - posouzení opěrné stěny

místa zpětného odběru za využití

u evangelického kostela

obecního systému odpadového

– cenu za pronájem kontejneru pro
místní občany 150 Kč/den a ostatní

hospodářství
– žádost ředitelky mateřské školy

200 Kč/den

a školní jídelny o schválení uza-

– dotace z rozpočtu obce (viz tabulka

vření provozu MŠ a ŠJ o vánočních

na str. 3)

prázdninách. Uzavření provozu

– prominutí nájmu za prostory v so-

bude v termínu od 23. 12. 2021 do

kolovně Šachovému oddílu Horní
Čermná z.s. konání výroční členské

31. 12. 2021.
– záměr na směnu pozemku

schůze dne 22. 10. 2021

ZE ŠKOLY A ŠKOLKY

Rada obce Horní Čermná
neschválila:
– přihlášení do spolku NAŠE ODPADKY z.s, Uherčice 339, 691 62
Uherčice

Rada obce Horní Čermná
doporučuje:
– zastupitelům ke schválení příspě-

Þ hczpravodaj@centrum.cz ½ Zpravodaj Horní Čermná

– smlouvu o budoucí smlouvě

Ze školy
Podzimem jsme prošli bez větších
problémů. Po termínech jako distanční výuka, rotační výuka nám
přibyl ještě termín hybridní výuka

vek ve výši 5.000 Kč Sdružení obcí

(v době karantény je část žáků doma

Orlicko na pořízení nové sněhové

a žáci očkování nebo po prodělaném

rolby na úpravu běžeckých tra-

covidu ve škole se učí společně přes IT

tí v okolí Bukové hory a Suchého

techniku). Naštěstí jsme tento způsob

vrchu

výuky nemuseli využívat. Stále se

www.hornicermna.cz
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Nepomuky
– cenovou nabídku od firmy Gazterm

máme co učit :).
Více informací je k dispozici na www.
hornicermna.cz či na podatelně obecního úřadu.

Škola začala v běžném režimu, kroužky začaly svoji činnost a po roce a půl
je o ně mezi dětmi velký zájem. Nejvíce se všichni těšíme na nové hřiště,

p.p.č.1035/9 a pozemku p.p.č.

jehož dokončení se blíží. Zatím ho
okukujeme jen z oken školy a těšíme
se na jeho otevření. Velká investice

Pozor na lákavé nabídky podomních prodejců

obce se jistě zúročí. Vždyť pobyt venku
při jakékoliv činnosti je přece nejlepší
způsob budování imunity proti všem
nemocem. Nové sportoviště disponuje hracími plochami na basketbal,
volejbal, fotbal a tenis. V rámci tělesné

Podomní prodejci přicházejí stále

členy rodiny nebo si nechte čas na

výchovy budou hřiště využívat žáci

s novými praktikami. Většina z nich

rozmyšlenou.

naší školy, odpoledne pak děti v rámci

Pamatujte, nikdy vám nedá nikdo

různých kroužků. Samozřejmě jeho

nic zadarmo.

využití bude i pro veřejnost. V dneš-

Nedůvěřujte cizím lidem a nikoho

ní online době nesmíme zapomínat

a městech, kde je vyhláškou podomní

takového nepouštějte do svého

na fyzické zdraví dětí, na pravidelný

prodej zakázán, se tímto jednáním

bytu, obzvlášť v případech, kdy

pohyb. Hřiště společně s tělocvičnou

dopouští protiprávního jednání. Ani to

cizí osoba chce rozměnit bankov-

nám k tomu bude výborně sloužit.

má škálu důvodů a příběhů, kterými

–

se snaží získat vaši důvěru. Mnozí také moc dobře vědí, že v obcích

–

je od lehce nabitého zisku neodradí.

V současné době, kdy v médiích slyšíme o „energetické
krizi“ a některé společnosti
oznamují konec, zvedl se
počet podomních prodejců
nabízejících právě „výhodné“ smlouvy na dodávky
energií.
A právě na toto téma jsme obdrželi do
redakce upozornění od policie. Policie
nám radí:
–

4

ky, nebo se domáhá pitné vody.
–

Buďte obezřetní, opatrní a informace si prověřujte.

–

Nedovolte, aby na vás kdokoli
činil nátlak a nutil vás k okamžitému rozhodnutí.

–

Nikdy neplaťte za nabízené zboží
předem v hotovosti, bez sepsané
smlouvy o koupi či prodeji.

–

Nesdělujte své osobní údaje
a prodejce žádejte o kontakt,
který si klidně hned vyzkoušejte
a ověřte.

V neposlední řadě nepodléhejte vidině
rychlého zbohatnutí, výhodné koupě

Nepodepisujte nic bez rozmyslu,

či dokonce výhry. V naprosté většině

pokud můžete, kontaktujte ihned

těchto případů se jedná o podvod.

Pro ochranu nás všech pak zastupitelstvo obce přijalo Nařízení obce
č. 1/2020, které zakazuje podomní
a pochůzkový prodej na území Horní
Čermné.

jednodenní návštěvu do Žamberka na

rozebírali a kompletovali, aby všechny

Střední školu gastronomickou a tech-

součásti přišly na své místo.

nickou. Zde měli možnost blíže poznat
obory cukrář; kuchař - číšník a truhlář.

Přeji všem klidný advent, naplněný

Na každém stanovišti si vyzkoušeli

pohodou a radostným očekáváním,

praktické činnosti související s nabí-

Vánoce plné pohody a radosti. Do no-

zeným oborem. Cukrářky z lineckého

vého roku především pevné zdraví.

těsta vykrajovaly různé tvary, cukroví

Mgr. Eva Trojková

upekly, naplnily a ozdobily. Pracovaly

Projekty opět běží
Po víc jak roční přestávce se opět se
žáky můžeme vydat v rámci různých
projektů navštívit střední školy. Nejen

V případě, že jste se s podomními

vycházející žáci se tak seznamují na

prodejci v naší obci setkali, nebo jste

konkrétních středních školách s nabí-

již nedej Bože byli podvedeni, nebojte

zenými obory. V říjnu jsme se se žáky

se obrátit na policii.

8. a 9. třídy zúčastnili tří akcí.

kpt. Mgr. Jiří Tesař a Radek Šilar

Žáci obou tříd společně vyrazili na

s marcipánem. Zdobily lízátka. Tvořily
z odpalovaného těsta věnečky, upekly
je, naplnily šlehačkou a zdobily cukrovou polevou. Kuchaři - číšníci zhotovili

Vybraní žáci 9. třídy se pak zúčastnili
akce TECHNOhrátky na Průmyslové
střední škole v Letohradě a ZDRAVOhrátky na Střední škole zdravotnické a sociální v Ústí nad Orlicí. V obou
případech byla žákům vždy představena příslušná střední škola prostřednictvím připravených stanovišť, kde
si žáci opět vyzkoušeli dovednosti
související s nabízenými obory.

palačinky, jednohubky, smoothie, mí-

Pro žáky jsou podobné akce velmi dů-

chali nápoje a připravovali slavnostní

ležité, protože návštěva školy, sezná-

tabuli. Truhláři z nachystaného mate-

mení s obory, prohlédnutí prostředí

riálu vyráběli autíčko, motýlka a ptačí

apod. má vliv na jejich rozhodování při

budku. Autíčko se brousilo smirkovým

výběru následného vzdělávání. Věřme,

plátnem a kompletovalo s koly, motý-

že to nebyly jediné akce, které jsme

lek se musel brousit tak, aby byl ze

v tomto školním roce mohli navštívit.

všech stran hladký. Ptačí budku chlapci

Jana Beranová
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Družstvo Horní Čermná A v soutěži 8-členných družstev krajského
přeboru 2. třídy (2. nejnižší soutěž)
v sezoně 2020/21 nehrálo. Soutěž byla
zrušena z důvodu proticovidových
opatření. Šachová sezona 2021/22 byla
zahájena s tím, že je nutné dodržovat
proticovidová opatření – hráč musí
být očkován, testován nebo 180 dní po
nemoci. Toto omezení zredukovalo
počet týmů v soutěži na deset, pro některé malé týmy je problém opatření
dodržet a nastoupit v plném počtu
8 hráčů a raději hrají nižší soutěž
5-členných družstev.
Prozatím máme odehrána 2 kola,
v nichž jsme s týmy Řetůvky a Kunvaldu těsně prohráli.

Družstvo Horní Čermná B

V novém ročníku 2021/22 družstvo

TJ Lanškroun, oba hostují v našem

Stejně jako všechno ostatní i part-

odehrálo 2 zápasy, zvítězilo nad

družstvu Horní Čermná B (Martin

nerství mezi Horní Čermnou a ně-

družstvem Kunvald B a remizovalo

i v Horní Čermná A).

meckým Edertalem zasáhla pande-

s družstvem Kunvald C.

Mládež - jednotlivci

Mistrovství Čech – Herlíkovice

Děti se během šachové sezony

Týden trvající mistrovství Čech se

2020/21 a 2021/2022 účastnily (budou
účastnit) kvalifikačních turnajů krajského přeboru jednotlivců v kategorii
HD8 až HD18. V těchto turnajích,
obdobně jako předchozí sezonu, si 3
šachisté (Michal Balcar v kategorii
HD18, Radim Pusztai HD14 a Lukáš

hrálo na 9 kol tzv. švýcarským systémem, každý den se odehrály 1 až
2 partie. Ve velké konkurenci hráčů
z celých Čech v kategorii HD12 obsadil
Lukáš Cimprich 47. místo a Hanka
Večeřová 75. místo z 82 hráčů, v kategorii HD14 Martin Večeř obsadil 26.

mie. Zrušila se naplánovaná setkání
mezi zástupci obcí, mezi hasičskými
sbory i mezi školními dětmi. Německá strana však přišla s návrhem na
online setkání, u kterého proběhla
ochutnávka piv. Pánové Daniel Haase
a Thomas Plitzner zajistili piva jak pro
německou, tak i pro českou stranu.
U nás v Horní Čermné jsme tak mohli
ochutnat různé druhy piv - světlý
ležák; tmavé pivo nakuřované; pivo

místo z 62 hráčů.

nefiltrované nepasterizované; pivo

konal v září 2021 od pátku do neděle

Orlická šachovnice

chutí atd. V Německu pili tradiční

v Českých Milovech na Vysočině.

Letos na podzim se uskutečnil v Ústí

Krajský přebor jednotlivců České Milovy

nad Orlicí odložený 50. ročník Orlické

Výborného výsledku dosáhl Lu-

hráčů.

podrobností z připravené prezentace

ŠNEK Nekoř

lu a nějakou zvláštnost). Povinností

Cimprich HD 12) vybojovali účast na
závěrečném turnaji, který se opět

šachovnice. Lukáš Cimprich obsadil 14. místo, Radim Pusztai 37. z 61

Družstvo Horní Čermná B hraje

káš Cimprich, který obsadil ve své

nejnižší krajskou soutěž 5-členných

kategorii HD12 2. místo z 20 hráčů

družstev, ve které hraje rovněž 10

a postoupil na Mistrovství Čech.

týmů. V tomto týmu nás reprezentují

V létě se ještě konal turnaj v Nekoři

Dobře zahrál i Radim Pusztai v HD14,

především děti, které se střídají tak,

k mezinárodnímu dni šachu. Zúčast-

který skončil na 14. místě. V nejtěžší

aby si vyzkoušeli hru vážné partie

nilo se ho 5 našich hráčů v turnaji

kategorii HD18 si vybojoval 2 body

na dlouhý čas. Jsou doplněni 1 až 2

dospělých a 3 hráči v dětském turnaji.

i Michal Balcar. Závěrečného turnaje

dospělými hráči (kapitán, rozhodčí

V dětském turnaji obsadil 3. místo Lu-

se účastnili a postup na mistrovství

nebo řidič při zápase mimo domácí

káš Cimprich, 4. místo Hana Večeřová

Čech vybojovali Hanka a Martin Ve-

klubovnu).

a 10. místo Radim Pusztai.

čeřovi, registrovaní na Šachový oddíl

Josef Motl
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Z činnosti šachového oddílu Horní Čermná

zrající v lahvích, pivo s kvasnicovou
české značky jako Krušovice, Gambrinus, Staropramen, Pilsner Urquel…
Ke každému ochutnávanému pivu
se účastníci setkání dozvěděli pár
(pivovar, místo plnění, obsah alkohopak bylo vyplnit dotazník, ve kterém
se hodnotila barva nápoje, chuť, vůně,
pěnivost. V Čechách se vítězem stalo
nefiltrované pivo z pivovaru Hütt –
Pils naturtrüb, v Edertalu nejvíce
chutnal Kozel 10°. Mezi ochutnávkami
piv se ke slovu dostali zástupci české
i německé strany. Promluvil starosta
obce Edertal p. Klaus Gier, z Horní
Čermné p. Hana Motlová, velitel čermenských hasičů p. Lubomír Jirásek,
požární inspektor p. Dirk Rübsam, za

Podzim v místní moštárně

vedoucí hasičské mládeže p. Stefan
Haase a p. Jan Marek, p. ředitelka Eva
Trojková, p. uč. Antje Kuswa a další,

V letošním roce se úroda ovoce na

ník byl obsloužen. Obsluha moštárny

místních zahradách vydařila. Let-

pracovala pravidelně do 15 hodin.

ních jablek bylo všude dostatek, a tak

V moštárně se při směnách vystřídalo

Čtyřhodinový překladatelský maratón

členové místního spolku zahrád-

7 členů spolku a 5 brigádníků. Děku-

bravurně zvládla p. Lenka Ptáčková.

kářů očekávali zájem o moštování.

jeme všem zákazníkům za trpělivost

A opravdu se zadařilo.

při čekání, a také za to, že si do naší

kteří se výměnných akcí pravidelně
účastní.

Pro obě strany to byl příjemně stráve-

Moštovat se začalo 25. 9. a potom

mnoha měsících sice online, ale na-

ještě 7 dalších sobot. Bylo zpracováno

živo. V závěru setkání se domlouvala

22 tun ovoce a zákazníci si odvezli

Přejeme všem pevné zdraví a na

další podobná akce, tak uvidíme…

cca 15.500 litrů moštu. I když doba

zdraví,

otevření moštárny byla plánovaná od

ZO zahrádkářů

Jana Beranová
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moštárny našli cestu nejen místní, ale

ný páteční večer, kdy jsme se viděli po

7 do 12 hodin, každý čekající zákaz-

i přespolní.

7

vůni a chuti vína poznat a ještě těžší

Manželé Šárka a Petr

ními a vzdělávacími akcemi. Tím jsme

je pojmenovat. Mne třeba překvapilo,

Hůrkovi jezdí často do Horní

se dostali k tomu, že nám byla po jed-

jak se bezpečně známá vůně kávy, li-

nom představena vína asi šesti odrůd,

lie nebo koření jako je pepř či červená

nejprve bílá a pak červená, a každé

paprika stane obtížně pojmenovatel-

Čermné na statek, kde
hospodařil Petrův dědeček

z nich s výkladem o příslušné odrůdě,

nou, jestliže ji dostanete v anonym-

(Blahoslav Hajzler). Při

jejím hroznu či pěstování a následně

ním malé „lékárenské“ neprůhledné

svém náročném zaměstnání

s jejími typickými degustačními a po-

baňce, tedy bez jakéhokoliv spojení

znávacími vlastnostmi. Pro názornost

se vzhledem nebo situací, za kte-

byla u každého vzorku vína v krásné

rých ji bezpečně poznáváte. To pak

prosklené a rozměrné baňce ukázka

nastává doslova smyslová a pozná-

přírodních surovin, jejichž vůně byla

vací bezmoc, kdy je jasné, že se jedná

pro daný vzorek typická či srovna-

o vůni obecně známou, se kterou se

telná. Například u odrůdy Rulandské

poměrně často každý setkává, ale

bílé byl v baňce kousek másla, rozinek

kterou nelze hned pojmenovat, pro-

i krajíček čerstvého chleba a po

tože právě je bez jakýchkoliv dalších

přivonění k hrdlu baňky a následně

podpůrných vjemů či souvisejících

k nabídnuté skleničce Rulandského

situací.

mají zajímavého koníčka –
degustátorství. Protože
umí o své zálibě zajímavě
vyprávět, využili jsme jejich
ochoty a položili jim pár
otázek.

Jak dlouho se věnujete degustaci vína?
S degustací vína, tedy jeho pitím se
záměrem poznávat jeho vzhled, vůni,
chuť a celkový dojem, jsme začali
společně jako svobodní po vysoké
škole. Přivedla nás k tomu návštěva
Znojma v polovině září 1999, kdy jsme
tam s kamarády trávili dovolenou
a ani nevěděli, že se jedná o čas vinobraní a velkých městských vinařských slavností. Víno bylo doslova
na každém rohu, od burčáku až po
vína přívlastková a vinaři u stánků

bílého bylo krásné i napínavé hledat
shody a snažit se čichovými smysly
rozhodnout, zda a v čem se vůně shodují, nebo proč se neshodují.

Jaké zkoušky se musí složit,
aby se mohla degustace vykonávat?

ná koření a jiné suroviny a zkusit je

výrazný parfém nebo jinak sebe a své

poznat a pojmenovat poté, co k nim

okolí čichově zatížit.

Jezdíte na degustaci i do zahraničí?

Platí také, že pro degustaci je tře-

Jezdíme a rádi, a proto se snažíme si

přičichnete se zavřenýma očima.
Pro degustaci vína pak existuje

ba zvolit vhodný prostor, nejlépe

speciální degustační zkouška za-

s přímým a dostatečným osvětlením,

měřená již právě a jen na víno a jeho

přiměřenou teplotou a barevným,

vzhled, vůni a chuť, ale i vady, u níž

tedy nejlépe bílým pozadím, čímž

už se předpokládá, že při pití vína,

je nejčastěji bílý ubrus či papírová

tedy jeho degustaci došlo k nabytí

podložka. Degustace by také měla

řady zkušeností jak teoretických, tak

trvat přiměřenou dobou a být přimě-

praktických. Kromě toho je mož-

řeně rychlá tak, aby smysly zůstaly

né se v oblasti vína i velmi odborně

zbystřené a nepřemohla je únava či

a na vysoké úrovni vzdělávat. Kurzy

zdlouhavost. Proto se dělají i krátké

pořádá Národní vinařské centrum.

přestávky, při kterých se pije voda

V zahraničí se jedná o Wine and Spirit

perlivá i neperlivá a jazyk si uleví

Education Trust (WSET).

i čistým bílým pečivem.

a zachovala si svoji jedinečnost a ty-

menší intenzitu či naopak a schop-

Jestliže se má degustovat, je třeba

Jak degustace probíhá? Kolik
porotců se jí účastní? A kolik
vín se dá takto za den posoudit „ochutnat“?

pro nás srdcovou záležitostí z bílých

a utřídit vzorky od největší po nej-

Musí se před degustací dodržovat nějaká pravidla např. ve
stravování?

nost poznat a pojmenovat základní

mít potřebné smysly připravené,

vůně. Taková zkouška například

Víno se hodnotí v porotě složené

nezatížené i odpočaté. Tím se myslí

a v Německu do údolí Rýnu, Mosely či

obnáší úkol seřadit šest skleniček

nejčastěji z pěti degustátorů, aby byl

hlavně čich a chuť. Proto se u degu-

do oblasti Alsaska. V Čechách pak vy-

s osolenou či oslazenou vodou od

výsledný počet bodů objektivní. Každý

státorů předpokládá, že minimálně

hledáváme vína z okolí Labe či Kutné

nejvíce po nejméně slanou, resp.

degustátor provede vlastní bodové

před degustací nekouří a nekonzu-

Hory. Na Moravě kromě toho vyhle-

sladkou, seřadit červenou barvou

hodnocení, následně celá komise

mují nic ostrého nebo jinak chuťově

dáváme Ryzlinky vlašský nebo suchou

různě intenzivně zabarvenou čirou či

o víně diskutuje. Výsledný počet bodů

výrazného. Týká se to i takových

Pálavu, u nichž jsme přesvědčeni, že

bílou tekutinu nebo právě po čichnutí

určuje tzv. medián (bodový průměr

samozřejmostí nebo drobností, jako

jsou jedinečnými reprezentanty oje-

to anonymního flakonku pojmenovat

hodnocení bez krajní nejvyšší a nej-

je chuť pasty na zuby nebo opařený

dinělosti a výjimečnosti zdejších vín,

některou se základních vůní. Z našich

nižší hodnoty). Doporučovaný počet

jazyk z ranního čaje, když káva není

kterých je třeba si cenit a vážit si jich.

vlastních zkušeností je pro takovou

vzorků na degustátora je 50 denně.

vhodná ani pro svoji výraznou chuť.

Rádi máme i dobré sekty, a to, které

schopnost nejlepší nakoupit růz-

Ale výjimkou není ani hodnocení více

Stejně tak je samozřejmostí nepoužít

jsou naleželé na lahvi a kvasinkách.

než 100 vzorků.

Už tehdy jsme se také zamýšleli nad

Degustaci je možné provozovat a být

tím, nakolik vnímání našich smyslů

v ní úspěšný i bez zkoušek, předpo-

ovlivnil příjemný vinař nebo naléva-

kládá vlastně hlavně zájem, sbírání

jící slečna a nakolik nás ovlivňovali

znalostí a zkušeností a touhu si vše

naše smyslové vzpomínky či zkuše-

zapamatovat, utřídit, udělat a zacho-

nosti zafixované z minulosti, protože

vat si názor. Degustační zkoušky pak

nás třeba rozdělovalo to, zda máslová

slouží k potvrzení získané schopnosti

vůně je libá nebo není. Do toho byly

degustovat, tedy vnímat a hodnotit

naše smyslové schopnosti při pití vína

zrakem, čichem, chutí, ale i hma-

netrénované, a proto jsme zjistili,

tem jazyka. Určitě je dobré začít tak

jak je těžké různé nuance ve vzhledu,

jako my všeobecnými degustačními
zkouškami, které jsou zaměřeny na
obecnou schopnost očima, nosem
a jazykem rozpoznat drobné rozdíly
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A jaké víno máte rádi vy?

najít k tomu potřebný čas. Rádi jezdíme každý rok hodnotit na největší
evropskou soutěž vín AWC do Vídně,
kde se hodnotí více než 10 000 vzorků.

Jaké víno chutná vám? Dá se
kvalitní víno koupit v běžných
supermarketech?
První, co odpovíme je, že máme rádi
vína suchá, bílá i polosuchá, a vína,
která jsou zpracována tak, aby měla
pičnost. Z takto zpracovaných vín jsou
vín odrůda Chardonnay a Ryzlinky
rýnský a u červených vín Rulandské
modré. Proto naše cesty směřují v zahraničí do francouzského Burgundska

Za rozhovor děkuje Božena Hajzlerová
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Obec Horní Čermná začala kulturní

v sále zaplnilo 50 přítomných, kteří

li na dlouho odkládané představení

Ve dnech 8. a 9. října proběhly v celé

republice. Občané totiž hlasovali

movny poslali ještě PŘÍSAHU Roberta

podzim v pátek 1. října divadelním

si mohli společně s muzikou zazpí-

„Královny“. Autoři Michaela Dole-

republice volby do Poslanecké sně-

téměř totožně. Stejně jako ve zbytku

Šlachty, která získala 5,8 %.

představením Helimadoe, který sehrál

vat moravské písničky. Což všichni

želová a Roman Vencl, nás zavedli

movny. I když už je jasné, jak bude

České republiky, i u nás zvítězila ko-

spolek Škeble gymnázia Lanškroun.

s radostí využili. K tomuto účelu byl

do nemocničního pokoje, kde se tři

vypadat vládní koalice, kdo obsadí

alice SPOLU. Dosáhla téměř stejného

70 přítomných diváků zhlédlo tra-

poprvé využit nový projektor a plátno,

ženy musí naučit žít své nové životy.

jaké ministerstvo, my se vrátíme o pár

výsledku jako v celostátním měřítku –

dičně výborné představení pohodlně

které bylo zakoupeno z dotace, které

Na scéně se odehrávala tragikome-

měsíců zpět. Shrneme si, jak volby

28,7 %. Hnutí ANO si vedlo v Čermné

usazeno na nových židlích, které byly

obdržela obec na vybavení sokolov-

die plná upřímného humoru, který

v naší obci dopadly v porovnání s těmi

hůře než ve zbytku republiky – zís-

zakoupeny do sokolovny.

ny. Promítané texty se daly číst i bez

pomáhá i v těch nejtěžších chvílích.

celostátními.

kalo 20 %, zato koalice Pirátů a STAN

brýlí, a tak se zpívalo naplno. Sólisté

Humoru, ze kterého občas zamrazilo

Jindřich Hovorka ml. a Václav Kovářík

v zádech. 3 herečky plně zaujaly svými

vystoupení doplnili vtipným slovem.

výkony 35 přítomných diváků.

Sobotní podvečer se hodně povedl.

Za kulturní komisi A. Vojtková

Další kulturní akcí se stal 23. říjen.
Večer plný moravských písní příhodně nazvaný „Zpívání“ nám vyplnila
cimbálová muzika Mirko Otáhala
a Mužáci Brno. Stolové uspořádání

Kdyby se vláda skládala podle voličů
v Horní Čermné, jednání by dopadla pravděpodobně stejně jako v naší

si vysloužila více hlasů - 18,3 %, SPD

V naší obci přišlo k volebním urnám
nadprůměrné množství lidí – 73,5 %.
Z obcí na Lanškrounsku byla vyšší volební účast v Dolní Čermné, v Horním
Třešňovci, v Petrovicích a ve Výprachticích.

měla podobnou podporu jako v Čes-

Pavlína Hajzlerová

ku – 9,4 %. Čermenští by do sně-

Zdroj: Volby.cz

V pátek 5. 11. jsme se všichni těši-

Þ hczpravodaj@centrum.cz ½ Zpravodaj Horní Čermná
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Podzimní kultura ožívá

Dobročinný prodej aneb „dejte věcem druhou
šanci“
Ve dnech 25. – 26. září 2021 se uskutečnila na faře zajímavá charitativní
akce. Kdo chtěl, donesl/daroval různé
přebytky ze zahrádky, ze špajzky,
z knihovny, ze skříně oblečení nebo
např. nepoužívané elektro-spotřebiče, sportovní potřeby apod. Někomu
se zase takové věci hodily a tak si je
koupil za symbolickou cenu. Vybrané

Tipy na vánoční cukroví

peníze se pak věnovaly na dobročinné projekty Diakonie Českobratrské
církve evangelické (vybavení prostor
budoucí školy Diakonie ČCE v Ostravě
Hrabůvce).

Celkem se vybralo 11.000 Kč.
Lidé, kteří přišli, si mohli udělat ra-

Prezidentovo
– 20 dkg hladké mouky, 10 dkg tuku
(máslo, hera), 5 dkg moučkového
cukru, 1 žloutek
– Vypracujeme těsto, vykrájíme kolečka nebo jiné tvary, upečeme.

dost nějakou drobností (pro mě to byl

– Navrch přijde nepečená hmota:

čerstvý ledový salát a domácí česnek)

– 20 dkg moučkového cukru, 4 dkg

a zároveň se setkat se známými při

másla, 2 lžíce rumu, trochu mle-

kávě a malém občerstvení. Hodně se

tých oříšků, kakao

prodávaly různé marmelády, šťávy,
kozí sýry, knížky a oblečení.
Můžeme se těšit na příští rok, co se
zas objeví zajímavého…

– Vše smícháme, vykrájíme kolečka
nebo jiné tvary. Když těsto vyvalujeme, dáme na něho igelitový pytlík
a podsypáváme moučk.cukrem.
– Upečené a neupečené kolečko slepíme marmeládou, navrch kápne-

10

me doprostředka citronovou polevu
a např. kousek želé nebo oříšek.

Masarykova kolečka
– 20 dkg lískových oříšků namočit
na 1 hodinu do studené vody (i se
slupkou)

– Jednotlivá kolečka položíme na
plech (na plocho), upečeme do
růžova

Mrkvové cukroví
– 14 dkg jemně nastrouhané mrkve,
14 dkg tuku, ½ prášku do pečiva,

– 30 dkg hladké mouky, 20 dkg tuku

polohrubá mouka dle potřeby, aby

(máslo, hera), 10 dkg moučkového

se těsto dalo vyválet. Vypracujeme

cukru, 1 žloutek

těsto, vykrájíme různé tvary, upe-

– Zpracujeme těsto, do těsta dáme
celé okapané ořechy
– Vyválíme válečky asi 3 cm silné,
dáme asi na ½ hodiny do mrazáku
– Pak nakrájíme kolečka asi 0,5-1 cm

čeme do růžova.
– Ještě horké obalíme v moučkovém
cukru.
Za recepty děkujeme paní Aleně Frieserové

silné
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KALENDÁŘ AKCÍ
Pozvání do kostela:
– 25. 12. 2021 v 8.45 sváteční
bohoslužby
– 26. 12. 2021 v 8.45 sváteční
bohoslužby
– 8. 1. 2022 od 18.00 Tříkrálový
koncert Rybova mše vánoční –
Josef Vondráček a „sopotnická“
filharmonie

V úterý 2. 11. 2021 zemřela ve věku 74 let paní Helena
Turková. Rozloučili jsme se s ní v obřadní síni na hřbitově v Lanškrouně.
Ve středu 10. 11. 2021 zemřel ve věku 72 let pan Oldřich
Bartoš. Rozloučili jsme se s ním v obřadní síni na hřbitově v Lanškrouně.
Ve sobotu 20. 11. 2021 zemřel ve věku 57 let pan Bronislav
Dušek. Rozloučili jsme se s ním v obřadní síni na hřbito-

Akce budou samozřejmě dle aktuální
covid situace.

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.

Rozloučení proběhlo v úzkém rodinném kruhu.

Vánoční turnaj v malé kopané
– pořádá Spolek fotbalistů BRZDY
– 28. 12. 2021 v místní tělocvičně
u základní školy
– registrace týmů 8.00–9.00.

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

Ve čtvrtek 7. 10. 2021 zemřel ve věku 99 let pan Jan Ježek.

Štědrodenní výběh
– pořádá Spolek fotbalistů BRZDY
– sraz 10.00 na parkovišti u Krčmy
– délka trasy jako vždy pro všechny
výkonnostní kategorie.

Tříkrálová sbírka
– v sobotu 8. 1. 2022 odpoledne

Měsíc

KRONIKA

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.

vě v Lanškrouně.

Svoz
kontejnerů

Sběrný dvůr
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.

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).

Zubní pohotovost
4.–5. 12. 2021
11.–12. 12. 2021
18.–19. 12. 2021
24. 12. 2021
25.–26. 12. 2021
27. 12. 2021
28. 12. 2021
29. 12. 2021
30. 12. 2021
31. 12. 2021
1.–2. 1. 2022
8.–9. 1. 2022

MUDr. Beranová Renata
MUDr. Bílý Aleš
MDDr. Bílý Aleš
MUDr. Dunglová Stanislava
MDDr. Faltusová Tereza
MDDr. Hrdinová Michaela
MUDr. Jedličková Zuzana
MUDr. Johnová Marie
MDDr. Junková Aneta
zubní lékař Khmara Oleksii
MDDr. Kopecký Milan
MUDr., MBA Mareš Miroslav

Jablonné nad Orlicí, U koupaliště 149
Lanškroun, Opletalova 567
Lanškroun, Opletalova 567
Letohrad, Tyršova 259
Lanškroun, Českých bratří 519
Lanškroun, Strážní 151
Bystřec 182
Letohrad, Šedivská 498
Žamberk, Školská 834
Letohrad, U Dvora 815
Lanškroun, Mikoláše Alše 152
Žamberk, Školská 834

465 642 267
465 324 829
465 324 829
972 324 447
467 771 918
465 322 907
465 642 990
465 622 216
739 374 555
605 501 139
739 374 787
739 374 555
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