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Úvodník
Vážení spoluobčané, milí čtenáři zpravodaje, po delší časové 

odmlce se Vám do rukou dostává nové číslo obecního zpravodaje. 

Plně si uvědomujeme, že informace, které můžete prostřednictvím 

tohoto periodika dostat, jsou velice důležité. 

Naší snahou bude, aby vydávání zpravodaje bylo opět čtvrtletní 

a informace byly vždy co nejaktuálnější. Zpravodaj dostal i nový 

kabát a pevně doufám, že se Vám bude líbit.

 Za poslední dobu se toho nejen 
v naší obci událo hodně, není v našich 
silách o všech aktivitách na násle-
dujících  stránkách  plně  informovat, 
doufáme  však,  že  informace,  které 
zde  naleznete,  Vám  budou  k  užitku. 
Jako další zdroj informací můžete vy-
užít nové webové stránky obce a pří-
padně účty obce na sociálních sítích.
 
 

  Na tomto místě bych Vám rád po-
přál do nového roku hodně sil,  život-
ního optimismu a zvládnutí všeho, co 
současná doba přináší. Pevně věřím, 
že horší časy pominou a brzo nasta-
nou  ty  lepší.  Prožijte  krásné  vánoč-
ní  svátky  v  kruhu  svých  nejbližších, 
oslavte  příchod  nového  roku,  roku, 
kde vše bude jako dřív!

David Joska
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Zastupitelstvo
obce
Ve dnech 23. a 24. září 2022 se konaly 
po čtyřech letech volby do obecního  
Zastupitelstva. Tentokrát byla sestavena 
pouze jedna kandidátka, což se projevilo 
i ve volební účasti, kdy k volbám přišlo 
236 oprávněných voličů z 834 možných, 
volební účast byla 28,30 %.

  Na  volební  období  2022–2026 
byli  zvoleni  následující  zastupite-
lé: Jaroslav Nyč, Mgr. David Joska, 
Bc. Jaroslava Sejkorová, Ing. Marie 
Beznosková,  Ing.  Leoš  Plašil,  Mgr. 
Dagmar  Sieglová,  Branislav  Vá-
lek,  Kateřina  Doležalová,  Ing.  Jan 
Červený,  Jan  Andrlík,  František 
Uherka, Zdeněk Hemelík,  Ing. Dag-
mar  Bulánková,  Ladislav  Novák  
a Ondřej Ribár.

  Na  ustavujícím  zasedání  Za-
stupitelstva  obce,  které  se  konalo 
19.  října  2022,  bylo  zvoleno  vedení 
obce.  Uvolněným  starostou  obce 
byl  zvolen  Mgr.  David  Joska,  neu-
volněnými místostarosty Bc.  Jaro-
slava Sejkorová a pan Jaroslav Nyč. 
Pětičlenná rada pak byla doplněna 
radními  Ing.  Marií  Beznoskovou  a 
panem Ladislavem Novákem. 
 

  Ustanoveny  byly  prozatím  dva 
výbory: Finanční výbor (předseda 
Ing. Marie Beznosková) a Kontrolní 
výbor (předseda Branislav Válek).
  Na prvním zasedání Rady obce 
dne  26.  října  byla  ustanovena 
první komise, a to Komise pro ob-
čanské  záležitosti  s  předsedkyní  
Bc. Jaroslavou Sejkorovou.

David Joska

Číčováci 2022
Letošní  rok  jsme  zakončili  26.  lis-
topadu  rozsvícením  vánočního 
stromečku  a  trhy  zboží,  které  vy-
robily naše šikovné členky. Potěšili 
jsme  se  vystoupením  dětí  ze  zá-
kladní školy v Čermné. Nemůžeme 
také zapomenout na občerstvení, 
které také přichystaly naše šikov-
né ženy. Ve všem nám pomáhala 
také paní A. Myšková z Čermné n. 
Orlicí. Všechny akce jsme pořádali 
s hasiči od nás, za to jim moc dě-
kujeme. 
  Dne  9.  prosince  jsme  zhodnotili 
rok  2022  při  přátelském  posezení. 
Za rok 2022 jsme uspořádali mno-
ho  akcí.  V  březnu  MDŽ,  v  květnu 
posezení ke Dni matek, v červenci 
tradiční Langošové hody a v srpnu 
Zakončení  prázdnin.  V  září  jsme 
pomáhali při akci SRaPO s občer-
stvením v naší klubovně „Pohoda“. 
  Několikrát  do  roka  jsme  se  se-
šli  na  schůzkách  výboru  obce. 

V  létě  jsme si  rádi poseděli a po-
povídali  podpergolou  venku.  Ne-
žili  jsme však  jen zábavou. Uděla-
lo se  i hodně práce - zabudování 
vrat  v  hasičárně,  postavení  nové 
dětské  prolézačky  a  houpačky 
na  dětském  hřišti,  postavení  pří-
střešku na hračky a závodní vozít-
ka pro nejmenší. 

  Průběžně  jsme  natírali,  co  bylo 
třeba - zábradlí u budovy u hřiště. 
Ženy se staraly o záhonky u auto-
busové zastávky a udržovaly tam 
po  celý  rok  pořádek.  O  centrum 
odpočinku  se  po  celý  rok  řádně 
starali manželé Martincovi.  Snaži-
li  jsme se do naši činnosti po celý 
rok zapojovat i nové občany míst-
ní části a snad se to i dařilo. 

  Děkujeme  touto  cestou  panu 
starostovi,  zastupitelstvu  obce  za 
podporu  a  vstřícnost,  když  jsme 
něco  potřebovali.  V  naší  části 
obce  se  snad  žije  dobře  každé-
mu  a  toho  si  vážíme.  Když  si  lidé 
rozumí,  pomáhají  si,  jde  vše  lépe. 
Spolupracujeme  i  s  místní  částí 
Korunka. 

  A ještě jedno poděkování za ak-
tivní činnost v Číčové patří p.  Ze-
manovi,  Slámovi,  Matějusovi,  Bry-
šovi, Martincovi, Foglovi, Vaculíkovi 
a  jeho  přítelkyni.  Dále  paní  Mar-
tincové,  Matějusové,  Rajkovičové, 
Mejstříkové,  Majrychové  a  Zema-
nové.

Členové výboru Číčová

Všem občanům obce Čermná nad Orlicí
přejeme krásné a pohodové vánoční svátky
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Veřejné osvětlení
v Malé Čermné
Svítíme! Vůbec jsem netušil, že toto slovo budu moci vyřknout 
až skoro po čtyřiceti dnech po té, co jsem Vás prosil o trpělivost, 
že nebudeme v Malé Čermné asi čtrnáct dnů svítit. 

  Dodavatelsky  bylo  vše  připra-
veno  -  kabely  v  zemi,  sloupy  na 
svých místech,  lampy připravené 
svítit. Problém nastal s „pohonem“. 
Vše  bylo  domluveno.  Původní 
elektroměr na budově bývalé hos-
pody  pana  Kaplana  přesuneme 
na  nové  odběrné  místo  k  poště  
a  můžeme  svítit.  Pro  šikovného 
elektrikáře práce na dvě hodiny. 
  Ano  takto  to  funguje,  ale  ne 
v našem vesmíru!  Elektroměr ne-
lze přesunout, musí  se  zřídit nové 
odběrné místo. Přes veškeré argu-
mentace,  prosby,  není  to  možné. 
Tedy  vše  od  začátku.  Žádost  po-
dána, doloženy všechny potřebné 
dokumenty, včetně revizní zprávy, 
zaplacen  poplatek  za  zřízení  od-
běrného místa. A nic. Není možné 
se  kamkoliv dovolat, na kohokoliv 
se obrátit, protože žádost je umís-
těna ve virtuálním světě a s Vámi 
se baví pouze robotická asistent-
ka Ema. 
  Tedy  opouštím  virtuální  pro-
stor  a  vydávám  se  na  kontaktní 
místo.  Paní  dokumenty  převez-
me, naskenuje a znovu vydává do 
virtuálního  prostoru,  následně  ji  

 
 
 
 
 

  

upozorňuji,  že  ve  virtuálním  pro-
storu  už  tyto  dokumenty  kolují  
a něžně naznačuji, že bez smlouvy 
a  zřízení  nového  odběrného  mís-
ta  se  nehnu.  Po  hodinovém  jed-
nání odjíždím se smlouvou v ruce  
a termínem montáže elektroměru  
11. listopadu 2022. 
  Jen co dorazím zpět do Čermné, 
čeká  na  mě  zpráva,  nejbližší  ter-

mín  montáže  elektroměru  je  sta-
noven na úterý 15.  listopadu 2022. 
Překousávám pravítko. Vyslechnu 
robotickou  asistentku  Emu,  kte-
rá  mě  po  několikátém  ujištění,  že 
to se mnou vyřeší ona, přepojí na 
osobu  z  masa  a  kostí  (tedy  dou-
fám, že tomu tak bylo). Na Prodeji, 
kde  jsem  zajistil  novou  smlouvu, 
jsem  se  dozvěděl,  že  musím  řešit 
s Distribucí, tam když jsem se do-
volal,  dozvídám  se,  že  Distribuci 
musí dát pokyn Prodej, na což mi 
pak  následně  volá  Distribuce,  že 
z  legislativního  hlediska  je  mož-
né  připojení  až  následující  úterý 
15. listopadu 2022. A od té doby už 
svítíme!
  ČEZ nám umožnil přiložení naše-
ho kabelu veřejného osvětlení do 
stejného  výkopu.  Společná  trasa 
veřejného  osvětlení  s  kabely  níz-
kého napětí se realizovala v rám-
ci  akce:  „Rekonstrukce  veřejného 
osvětlení Malá Čermná – I. etapa“. 
Na  jaře  příštího  roku  nás  bude  če-
kat  dokončení  veřejného  osvětlení, 
kdy projekt vedení nešel v souběhu 
s kabely ČEZ. Jedná se o část trasy 

od  základní  školy  na  Sebranice  
a  k  nádraží.  Proto  v  tomto  úseku 
svítí  ještě  staré  lampy.  Bohužel 
před školou se nám to nepodařilo 
zprovoznit tak, abychom v této lo-
kalitě mohli svítit. 
  K  dokončení  výměny  vrchní-
ho  vedení  kabelu  nízkého  napětí 
zbývá  pouze  dokončit  odstranění 
sloupů.  Tyto  práce  jsou  napláno-
vány na začátek příštího roku, pří-
padně podle počasí. Malá Čermná 
se  tak nejpozději v první polovině 
příštího roku zbaví sloupů a drátů 
vrchního vedení. 
  Spolu  s  rekonstrukcí  veřejného 
osvětlení  došlo  i  k  přesunu  roz-
hlasových hlásičů, které jsou s ve-
řejným  osvětlením  spojeny,  jsou 
z něj napájeny. Pokud byste zjistili 
nefunkčnost  některého  z  hlásičů, 
případně je-li rozhlasu špatně ro-
zumět, sdělte nám tuto skutečnost 
na  obecním  úřadě.  Podněty  pře-
dáme  servisní  společnosti,  která 
pro nás správu rozhlasu zajišťuje.

David Joska

Rekonstrukci jsme spojili s akcí ČEZu, který přemísťoval  
kabely nízkého napětí z vrchního vedení do země.  
Ušetřili jsme tím poměrně velké množství finančních  
prostředků a hlavně nemusíme rozkopávat obec znovu!
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Nakládání s odpady v obci
Úvodem tohoto mého článku bych Vás chtěl moc 
pochválit. To, že většina z nás se zodpovědně postavila 
k nakládání s odpady vede k tomu, že množství svezeného 
komunálního odpadu v přepočtu na jednoho obyvatele 
a rok se nám podařilo snížit a jsem za to moc rád! 

 Jsem přesvědčen o tom, že mo-
tivační systém nakládání s odpa-
dy  má  prostě  smysl,  čísla  mluví 
jasně! Ještě jednou velké díky! Jis-
tě  každý  z  Vás  zaznamenal,  že  je 
možné se  zapojit do motivačního 
systému nakládání s odpady – tzv. 
MESOH.  Zapojení  do  systému  je 
čistě  dobrovolné  a  záleží  na  kaž-
dém, zda se do systému zapojí či 
nikoliv. Hlavním smyslem  je moti-
vovat  ty,  kteří  mají  snahu  naklá-

dání  s  odpady  řešit  a  chovat  se 
k  této  problematice  zodpovědně. 
Do  systému  je  možné  se  zapojit 
průběžně, stačí si vyzvednou třídí-
cí balíček na obecním úřadě, kde 
je vše vysvětleno, popsáno.

Pár základních informací
k separovanému sběru:

•  svoz  separovaného  odpadu 
(plast,  PET  lahve,  papír,  jedlý  tuk  
a  olej,  kovy)  probíhá  vždy  každé 
liché  pondělí  -  stačí  přistavit  py-
tel se separovaným odpadem do 
8.00 hodin před dům - svoz prová-
dějí zaměstnanci obce
• pytel musí být označen samo-
lepkou s čárovým kódem a ozna-
čen číslem stanoviště (ideálně 
lihovým fixem)

•  číslo  stanoviště  naleznete  hned 
pod  čárovým  kódem,  jedná  se  
o číslo popisné, v některých přípa-
dech  doplněné  písmenem  abe-
cedy, a  to  tehdy, pokud se v obci 
vyskytuje  více  stejných  čísel  po-
pisných;  např.  v  obci  existují  tři 
domy s číslem popisným 1 – proto 
je třeba označit pytel přesně buď: 
1,  1a  případně  1b,  abychom  byli 
schopni  správně  odpad  přiřadit 
příslušnému stanovišti, dále např.

v  bytovce  v  Malé  Čermné  158 
evidujeme  12  stanovišť  -  proto  je 
tam  velice  důležité  označit  pytel  
i s příslušným písmenem abecedy 
- tedy  158,  158a,  158b,…  158k; často 
se  stává,  že  pytel  takto  označen 
není a nejsme schopni ho správně 
přiřadit k odpadovému účtu
• postupně budeme ustupovat od 
vážení pytlů,  kdy smyslem  tohoto 
bylo Vás motivovat pytle naplňo-
vat co nejvíce, což se až na nějaké 
výjimky podařilo
•  náhradní  pytle  jsou  vždy  k  vy-
zvednutí  na  obecním  úřadě,  pří-
padně můžete použít pytle vlastní, 
ale vždy musí mít objem 120 l, musí 
být  průsvitné,  aby  bylo  možné 
zkontrolovat  jejich  obsah  (nepla-
tí  u  pytlů  na  kovy,  ty  mohou  být 
šedé, neprůsvitné)

• zvlášť třídíme PET lahve
• nápojové kartony od mléka, džu-
sů a dalších výrobků patří do pyt-
le  s  plastem,  často  se  stává,  že 
se  nápojové  kartony  objeví  spolu 
s vytříděným papírem
•  další  informace  jsou  dostupné 
na webu obce cermna-n-orl.cz

Pár základních informací
ke svozu TKO (popelnic):

• svoz tuhého komunálního odpa-
du (popelnic) probíhá vždy každou 
sudou středu – popelnice je třeba
přistavit  před  dům  do  6.00  hodin 
ráno  -  svoz  provádí  společnost 
ODEKO
•  nádobu  je  třeba  přistavit  tehdy, 
když je opravdu plná, ušetří se tak 
náklady za manipulaci
• každá popelnice, aby mohla být 
vyvezena,  musí  být  vybavena  či-
pem,  díky  kterému  můžeme  au-
tomaticky  snímat  četnost  vývozu 
dané nádoby
• očipovány jsou již téměř všechny 
nádoby,  ale  některé  se  očipovat 
ještě nepodařilo, aktivně se bude-
me snažit tyto nádoby vyhledávat 
a čipem označit; čip je umístěn na 
spodní  hraně  plastové  nádoby, 
případně  na  přední  straně  u  ná-
doby kovové
•  to,  že  máte  nádobu  zaevidova-
nou v systému, zjistíte také ve Va-
šem odpadovém účtu - v části
inventura stanoviště
•  seznam  očipovaných  nádob  je 
k  dispozici  na  webu  obce  v  sekci 
Úřad a samospráva, odpady
•  další  informace  naleznete  na 
webu obce

Motivačním systémem lze snížit 
poplatek za TKO až o 70 %.

Výše poplatku na rok 2023 byla 
Zastupitelstvem obce schválena 
v částce 750 Kč za poplatníka.

David Joska
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Pohyblivá platba za odpady 200–1 200 Kč
na osobu prostřednictvím úlev na poplatku

Z tabulky je pěkně vidět, že stanovení poplatku průmě-
rem není ani motivační ani spravedlivé. Uvědomělá do-
mácnost přeplácí 500 Kč na osobu ve prospěch náklady 
generující bezohledné domácnosti! Jinak řečeno, uvědo-
mělá domácnost netušíc snižuje náklady a přispívá na to, 
aby bezohledná domácnost měla pocit, že není třeba třídit 
lépe, protože odpady jsou očividně levné. 

Stanovení poplatku motivačně dává domácnostem zpět-
nou vazbu o jejich reálném využívání odpadového systé-
mu a je podstatně spravedlivější.

Zvyšování sazby poplatku a udělování adekvátních úlev pro domác-
nosti, které obci svým uvědomělým přístupem snižují náklady, je 
nejlepší cestou k ekonomicky udržitelnému hospodářství s odpady.@naseodpadky

www.naseodpadky.cz

Stejný poplatek pro všechny
domácnosti bez ohledu na počet 
přistavovaných popelnic není
v kontextu všudypřítomného
zdražování pro rozpočet obce
ekonomicky udržitelný.

Proč pohyblivá výše poplatku?
  Pro  lepší  představu  použije-
me  aktuální  připodobnění.  Před-
stavte  si,  že  jsou  všechny  domác-
nosti  napojeny  na  centrální  zdroj 
tepla  a  účet  za  teplo  se  rozpočí-
tává  mezi  všechny  domácnos-
ti  rovným  dílem  bez  ohledu  na  
jejich reálnou spotřebu. Co vás moti-
vuje topit méně? Nic? No přece dobrý 
pocit z toho, že se chováte ekologicky 
a solidárně. Že to zní naivně? Bohužel 
tímto  principem  se  řídí  poplatek  za 
odpady většiny obcí a měst.

Dolní hranice platby za odpady
200 Kč na osobu
  Existují  domácnosti,  které  svým 
odpovědným  přístupem  k  odpa-
dům obci výrazně snižují náklady na 
odpadové hospodářství. Nejedná se 
však o  žádné  „eko nadšence“, ale o 
normální domácnosti, které se pou-
ze řídí základními doporučeními jako 
jsou:

• Nevhazovat do popelnice rostlin-
né  zbytkyz  kuchyně  ani  ze  zahrady 
-  ideálně doma kompostovat nebo 
zkrmit zvířatům.
• Třídit všechny druhy odpadů a mi-
nimalizovat  jejich  objem  -  sešláp-
nout PET lahev, rozlepit krabičku atd.
• Přistavovat ke svozu pouze plné po-
pelnice dále netříditelného odpadu.

 

  Nikdo  nechce  tyto  domácnos-
ti  demotivovat  dražším  poplatkem 
za odpady a proto se spousta obcí 
zdráhá zvýšit sazbu poplatku. Tento 
krok  je  ale  spíše  kontraproduktivní! 
Bohužel  více  je  tzv.  bezohledných 
domácností,  pro  které  je  nízký  po-
platek  známkou  toho,  že  to  s  třídě-
ním odpadů není třeba nikterak pře-
hánět.  Následkem  je  prodražování 
odpadového systému, který každým 
rokem více a více zatěžuje rozpočet 
obce.

Horní hranice platby za odpady
1 200 Kč na osobu
Proč je dobré zvýšit sazbu poplatku na 
maximální možnou výši v kombinaci  
s  udělením  úlev,  znázorňuje  násle-
dující tabulka.

REÁLNÝ
NÁKLAD

200 Kč/os.

1 200 Kč/os.

SAZBA 
POPLATKU

700 Kč/os.

700 Kč/os.

SAZBA 
POPLATKU

1 200 Kč/os.

1 200 Kč/os.

PLATBA
ZA ODPADY

700 Kč/os.

700 Kč/os.

PLATBA
ZA ODPADY

200 Kč/os.

1 200 Kč/os.

ÚLEVA

0 Kč/os.

0 Kč/os.

ÚLEVA

1 000 Kč/os.

0 Kč/os.

Uvědomělá
domácnost

Bezohledná
domácnost

Stanovení poplatku průměrem Stanovení poplatku motivačně
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  K  tomuto  kroku  jsme  přistou-
pili  hlavně  z  toho  důvodu,  aby-
chom  zaručili  zachování  služeb 
pošty  pro  naše  občany  a  doká-
zali  nabídnout  občanům  služby 
nové. Také jsme chtěli zajistit, aby 
budova  v  centru  Malé  Čermné 
přešla  do  majetku  obce,  aby  se 
nestala  předmětem  případných 
spekulací.  V  současné  době  je 
již  budova  v  našem  vlastnictví  
a  každým  dnem  bude  tato  sku-
tečnost zapsána i v katastru ne-
movitostí.
  Začátek  provozování  služby 
pošta  Partner  se  neobešel  bez 

drobných  komplikací,  ale  pevně 
věřím, že „porodní“ bolesti máme 
za sebou a vše už šlape, jak má. 
  Chtěl  bych  touto  cestou  moc 
poděkovat  paní  vedoucí  Janě 
Loufkové,  která  svou  roli  zvládá 
na  výbornou.  Začátkem  prosin-
ce se podařila uskutečnit výmě-
na  oken,  začínáme  zpracovávat 
projektovou  dokumentaci  na-
centrální  vytápění,  zateplení bu-
dovy  a  snížení  energetické  ná-
ročnosti.  Tedy  i  o  budovu  bude 
řádně postaráno. 

David Joska

Jana Loufková
vedoucí pošty

+420 606 049 701
posta@cermna-n-orl.cz
posta@oucermna.cz

Malá Čermná 45
517 25 Čermná nad Orlicí

Pošta
partner

Spojení
na poštu

Po  8.00–11.00, 13.00–17.00

Út      13.00–15.00

St  8.00–11.00, 13.00–17.00

Čt  8.00–11.00, 13.00–15.00

Pá  8.00–11.00, 13.00–14.30

So-Ne  ZAVŘENO

Otevírací 
doba

Od 1. září 2022 se obec stala provozovatelem místní 
pošty, kterou provozuje jako službu pošta Partner. 
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Komise pro
občanské
záležitosti
  Na  ustanovující  schůzce  pro-
běhla  kontrola  peněžního  deníku, 
vedení  zápisní  knihy,  zakládání 
fotografií  do  kroniky  obce.  Byla 
projednána  uskutečněná  činnost 
komise za rok 2022. Výroční zpráva 
bude předložena ke kontrole Radě 
obce. Vypracován rozpočet na rok 
2023  a  k  tomu  navazující  činnost  
a náplň komise.
 KPOZ náleží zajišťování slav-
nostních obřadů: Vítání občánků, 
uzavírání  sňatků,  oslavy  význam-
ných  životních  jubileí,  zakládání 
fotografií do kroniky obce z  těch-
to  událostí,  slavnostní  zahájení  a 
ukončení  školního  roku  v  naší  ZŠ 
a  MŠ,  velikonoční  a  vánoční  ná-
vštěvy (zprostředkované předání) 
u seniorů v DD. Tyto události však 
může  komise  uskutečnit  vždy  se 
souhlasem  zúčastněných  a  pří-
padně  na  jejich  oznámení,  přání. 
Pokud tedy bude mít kdokoliv  zá-

jem  oslavit  výročí  sňatku,  životní 
jubileum aj. – postačí kontaktovat 
členky komise, nebo OÚ.
 Ani Klub dříve narozených ne-
zahálel a v letošním roce uspořá-
dal: Jarní  posezení  s  harmonikou 
a Zájezd za nákupy do Polska, Zá-
jezd za poznáním - Lysá n. Labem, 
Přerov  n.  Labem,  v  létě  Zájezd  za 
poznáním  -  Sychrov,  Bozkovské 
jeskyně, na podzim Zájezd do Pol-
ska  na  nákupy,  v  předvánočním 
čase Posezení  s harmonikou. A  již 
tradičně se aktivní senioři účastnili 
v  červnu Sportovních her  seniorů 
Královéhradeckého  kraje  v  Boro-
hrádku.
  Nejaktuálnější  událostí  komi-
se  bylo  slavnostní  Vítání  občán-

ků  v  obřadní  místnosti  obce  a  to 
v sobotu 19. listopadu.
  V  nejbližší  době  nás  čeká  vá-
noční  návštěva  u  seniorů  v  DD, 
předání  vánočních  balíčků  s  po-
zdravem z Čermné. 

Vítání občánků:  Klimesch  Filip  - 
Malá  Čermná,  Šabacký  Samuel  - 
Malá  Čermná,  Koucký  Maxmilián 
-  Číčová,  Grutmann  Max  -  Malá 
Čermná,  Kovářová  Eliška  -  Malá 
Čermná, Zaňka Michal - Číčová.

Klidný příchod vánočních svát-
ků a jejich prožití Vám všem přejí 
členky KPOZ.

Jaroslava Sejkorová
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Hudební odpoledne
 V sobotu 10. prosince se na sále Restaurace „U Hřiště“  
uskutečnilo již páté hudební odpoledne. Znovu mezi 
nás zavítal Elektroband se sólisty Ivanou Brožovou  
a Josefem Opltem. 
  Celé odpoledne se neslo v krásné vánoční atmosféře, 
kterou doplňoval i ve stejném duchu vyzdobený sál. Za-
zněly známé české písničky, které v podání obou sólistů 
provázely  odpolednem  až  k  té  závěrečné,  nejznámější: 
„Ta naše písnička česká“,  kterou ve stoje zpíval celý sál. 
Patří  poděkovat  všem,  kteří  se  podíleli  na  organizaci  
celého odpoledne a všem, kteří přišli.

David Joska

Chodník podél silnice III/3172

  Začátkem  podzimu  se  nám  podařilo 
dokončit  chodník  mezi  Velkou  a  Malou 
Čermnou.  Projekt  byl  spolufinancován 
z  prostředků  Evropské  unie  a  Minister-
stva pro místní rozvoj ČR. Dodavatelsky 
projekt zajišťovala firma Swietelsky. 
  Podél  chodníku  jsou  nově  umístěny 
dvě lavičky a na jaře počítáme s výsad-
nou nových okrasných, případně ovoc-
ných  stromů.  Věřím,  že  chodník  bude 
sloužit ke spokojenosti a hlavně
k bezpečnosti chodců.
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Oslavy 680 let
od první písemné zmínky o obci
V letošním roce je to 680 let, co naše obec byla poprvé
zmíněna v historických pramenech. V roce 1342 byla tak
poprvé doložena existence naší obce. Osídlení našeho
území je však poněkud starší, ale o tom někdy příště!

 U příležitosti  této události  se  ve 
dnech 9. a 10. září uskutečnila udá-
lost Setkání rodáků a přátel obce
Čermná  nad  Orlicí.  Připraven  byl 
zajímavý  program,  který  odstar-
toval  pátečním  koncertem  v  ha-
sičské  Boudě  ve  Velké  Čermné.  
S pořádnou dávkou big beatu při-
jela  týnišťská  skupina  Beergate.  
K občerstvení se podávaly tradič-
ní  speciality  na  grilu.  Oslavy  byly 
zahájeny.

  Na sobotní dopoledne byla při-
pravena prohlídka obce. Návštěv-
níci tak z patnácti stanovišť mohli
navštívit např. rybářské závody na 
Orbanské  zátoce,  výstavu  mys-
livců  a  maločermenských  hasičů  
v hasičské zbrojnici, činnost velko-
čermenských hasičů v Boudě, po-
dívat se na fotbalové utkání, pro-
hlídnout  místní  kapličku,  obecní 
úřad,  základní a mateřskou  školu, 
vyslechnout  si  komentovanou 
prohlídku  v  mlýnu  Korunka  a  pří-
rodní zahradě na Korunce. V Číčo-
vé byla připravena prohlídka nově 
zrekonstruované  budovy  osadní-
ho výboru, hasičárny a nově zbu-
dovaného odpočinkového místa.
  Mezi  jednotlivými stanovišti  jez-
dila  kyvadlová  doprava,  bylo  při-
praveno  občerstvení  v  podobě 
místních koláčů a tematické razít-
ko, které účastníci vždy obtiskli do 
připravené  karty,  jako  potvrzení 
účasti.  Karty  pak  bylo  možné  od-
poledne směnit za zajímavé ceny.

  Od  čtrnácti  hodin  začal  kultur-
ní program na sportovním areálu 
Tělovýchovné  jednoty. Celým od-
polednem  provázel  Honza  Dušek, 
který  jako  první  uvedl  jihočeskou 
hasičskou dechovku Božejáci, ná-
sledovala folková kapela Madam. 
Mezi  vystoupeními  vystoupilo  na 
vedlejší  scéně  divadlo  KaM  se 
svou Opravářskou pohádkou, kte-
rá nadchla nejen dětské publikum. 
Na hlavním pódiu už se připravo-
vala  oblíbená  dětská  kapela  Pís-
komil  se  vrací,  kterou  vystřídaly 
místní  mažoretky  Labety.  Na  fot-
balovém hřišti ukázaly své umění 
děti SDH Malá Čermná, které před-
vedly  ukázku  dvou  hasičských 
útoků.  Na  fotbalovém  hřišti  byla 
také  provedena  ukázka  výcviku 
psů Policie České republiky. 
  Během vystoupení opavské ka-
pely  Expedice  Apalucha  se  pro-
hnala půlhodinová bouře, která do 
areálu přinesla obrovské množství 
vody. To však nezabránilo týnišťské 
formaci  Band-a-SKA  rozproudit 
v  návštěvnících  taneční  rytmy  
a sklidit obrovský úspěch se svým 
koncertem.  V  přestávkách  mezi 
vystoupeními,  opět  zejména  dět-
ské  diváky,  pobavil  Kašpar  Kuba 

svými  kejklemi  a  žonglováním. 
Po  osmé  hodině  večer  se  již  na-
chystala  se  svým  vystoupením 
legendární  kapela  Vltava,  která 
zazpívala své největší hity a před-
stavila  nové  písně  z  chystaného 
alba Spass muss immer sein. Celý 
kulturní  program  uzavřela  vam-
berecká kapela In4mation.

  Během  odpoledního  programu 
přijel  návštěvníky  pozdravit  pan 
senátor Jan Grulich a ze starostů
okolních  obcí  přijal  pozvání  zde-
lovský  starosta  pan  Ladislav  Po-
korný,  který  obci  předal  zará-
mované  kopie  dokumentů,  které 
dokladují  onu  písemnou  zmínku  
o obci z roku 1342. Není bez zajíma-
vosti, že i o obci Zdelov je v doku-
mentu psáno. 
  Chtěl  bych  touto  cestou  moc 
poděkovat  všem,  kteří  se  na  pří-
pravách  oslav  obce  podíleli.  Pří-
prava  oslav  probíhala  téměř  rok 
a  myslím,  že  vše  bylo  připraveno 
perfektně. Jen kdyby přišlo trochu 
více  účastníků,  byl  by  pocit  z  ce-
lých oslav o chlup veselejší.

David Joska
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Mateřská 
škola
Zahájení nového školního roku 
proběhlo ve čtvrtek 1. září 2022. 
V dopoledních hodinách nás na-
vštívila naše paní ředitelka Mgr.  
D. Sieglová a v odpoledních hodi-
nách pan starosta Mgr. D. Joska. 
Zahájení předcházela informační 
schůzka s rodiči 25. srpna. 
 Pověděli jsme si nejdůležitější zále-
žitosti ohledně provozu a chodu MŠ. 
S  rodiči nově přijatých dětí  jsme se 
pobavili o co nejplynulejší adaptaci 
na  novou  situaci  v  životě  dětí.  Dále 
následovala  krátká  schůzka  s  rodi-
či  nových  předškoláčků.  Děkujeme 
všem zúčastněním rodičům o zájem 
a  účast  na  schůzkách.  Naše  MŠ  je 
jednotřídní a  s plně naplněnou na-
výšenou kapacitou 27 dětí  (15 dívek 
a 12 chlapců).
  Věnovali  jsme  se  adaptaci  dětí 
na  školní  prostředí.  Zahájili  jsme  
I.  integrační  vzdělávací blok  „V naší 
školce“  a  přešli  do  II.  „Co  nám  nosí 
podzim  v  košíku“.  Dále  budeme  po 
celý  školní  rok  opět  provázet  děti 
celoročním projektem „Voní stromy, 
voní les“. 
  Jsme  zaregistrováni  v  7.  ročníku 
„Se  Sokolem  do  života“.  V  rámci  MŠ 
se věnujeme dalším projektům např. 
„Kouzelné bylinky, Veselé pískání, Ve-
selé  tanečky,  Logochvilky,  Jóga  pro 
děti, Ekologie, Můj den - oslava naro-
zenin, Znám svou obec, Můj deníček 
z MŠ“ aj. Předškoláci mají své samo-
statné  projekty  např.  „Malý  dopra-

váček  -  Besip,  Školička,  Informační 
technologie - tablety. 
  Do pravidelné vzdělávací nabídky 
patří tzv. „Ranní kruh kamarádství“ - 
což je takový náš malý ranní pokec. 
Seznamování  s  anglickým  jazykem, 
herní centra, polytechnická  výcho-
va,  sebereflexe  aj.  Podzimní  pro-
gram nám obohatila svým maňás-
kovým divadlem paní Š. Vavřinková 
„Jak zvířátka našla nový domov“. Na 
toto představení byli  pozváni  i  prv-
ňáčci z naší ZŠ. Také za dětmi přije-
la  paní  L.  Hradecká  s  programem 
„Muzikoterapie  –  Příběh“  a  v  odpo-
ledních hodinách s programem pro 
rodiče „Harmonizace“.
  V sobotu 10. září byla MŠ přístupná 
veřejnosti  u  příležitosti  obecní  akce 
SRaPO. V říjnu  jsme si vyrobili naše-
ho tradičního skřítka „Bramboráčka“ 
a  uspořádli  „Dýňohrátky“,  výstavu 
ovoce a zeleniny z našich zahrádek. 
Oslavili  jsme  v  lesíku  „Den  stromů“. 
Přešli  jsme k dalšímu vzdělávacímu 
bloku a  to  k  „Výchově ke  zdravému 
stylu v naší MŠ“.

  V  listopadu  byly  pro  předškolá-
ky  připraveny  depistáže.  Paní  Mgr.  
P.  Kulhavá  se  věnovala  klinické  lo-
gopedii. Následovala depistáž školní 
zralosti  ve  spolupráci  SPC  Rychnov 
na  Kněžnou.  V  odpoledních  hodi-
nách  bylo  připraveno  pro  rodiče 
setkání s paní Mgr. P. Jendekovou na 
téma  „Školní  zralost“ – připravenost 
na první třídu.
  V  rámci  MŠ  bylo  připraveno  vá-
noční  fotografování.  Ostatní  poři-
zování  fotodokumentace  probíhá 
průběžně  v  rámci  činností  v  MŠ. 
S  příchodem  zimního  období  jsme 
otevřeli vzdělávací blok „Zima, zima, 
zimička“. 
  Opět za námi přijela paní Š. Vavřin-
ková  tentokrát  s  divadýlkem  „Vá-
noční překvapení“. Děti se připravily 
na příchod Mikuláše a  jeho družiny. 
Ani  letos na nás nezapomněl a děti 
mu  za  odměnu  zazpívaly,  zatanco-
valy a pověděly několik říkanek. 
  Nyní se již děti připravují na pečení 
perníčků,  na  malý  vánoční  jarmark 
v MŠ, Vánoční den. Na ten se oprav-
du  společně  těšíme,  protože  bude 
moci opět být i v odpoledních hodi-
nách s rodiči dětí. Rodičům děkuje-
me za skvělou spolupráci a podporu 
MŠ  –  doplňování  drobných  odměn 
do  „Kouzelné  krabičky“,  za  nápady 
na  výrobky,  věnování  výtvarného 
materiálů,  tvoření  dekorací  do  MŠ, 
drobné opravy hraček, kol aj.

Společně s dětmi Vám přejeme 
úžasné Vánoce v kruhu Vašich 
nejbližších.

J. Sejkorová, J. Cvejnová, J. Štípková
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Z činnosti naší základní školy
Školní rok 2022/2023 jsme slavnostně 
zahájili tradičně 1. září. Letos máme 
celkem deset prvňáčků. 
 Slavnostně  je  přivítal  pan  starosta 
Mgr. David Joska a předal jim dárky od 
obce - kufříky plné výtvarných pomů-
cek.  Na  děti  čekala  vyzdobená  třída 
vybavená novým nábytkem. 
  V  tomto  školním  roce nabízíme pro 
žáky  opět  spoustu  odpoledních  zá-
jmových kroužků. Pro tvořivé je to krou-
žek ŠIKOVNÉ RUCE a MLADÝ TECHNIK, pro 
ty, kteří se rádi hýbou TANEČNÍ KROUŽEK 
a  FLORBAL,  pro  hudebníky  ZOBCOVÁ 
FLÉTNA,  KYTARA,  KEYBOARD  a  pro  zví-
davé ĆTENÁŘSKÝ KROUŽEK. Děkuji všem 
vedoucím kroužku, že se dětem věnují 
ve svém volném čase. 

Školka okrasných rostlin
Naší  první  akcí  po  začátku  školního 
roku byla exkurze do Školky okrasných 
rostlin  Joskovi.  Zde  se děti měly mož-
nost seznámit s náročnou, ale krásnou 
prací  v  zahradnictví.  Viděly,  jak  nová 
technologie pronikla  i do systému za-
vlažování,  který  je  řízený  přes  mobil-
ní  telefon,  jak  stroje  pomáhají  lidem  
v náročné práci. Vyzkoušely si vyjmutí 
rostlin z kontejneru před jejich expedicí 
k  zákazníkům. Za  závěr dostaly odpo-
vědi na spoustu zvídavých otázek. Dě-
kujeme za možnost exkurze i za dárky, 
které děti dostaly.

Návštěva Přírodní zahrady
Hned  z  počátku  září  jsme  vyrazili  ne-
daleko  naší  školy  do  Přírodní  zahrady 
na  Korunce.  Nabídka  programů  byla 
pestrá.  Prvňáčci  se  zúčastnili  progra-
mu Zahrada všemi smysly, při kterém 
se seznámili  s přírodní  zahradou. Pro-
gram  byl  zaměřen  prožitkově  a  re-
laxačně.  Děti  si  například  vyzkoušely, 
jaké je hrát pexeso pomocí čichu. 

  Prozkoumaly zahradu pomocí všech 
svých smyslů.  Starší děti  se staly Tro-
sečníky.  Ocitly  se  na  „neznámém  os-
trově“.  Spolu  s  průvodcem  si  hledaly 
vodu,  jídlo,  překonávaly  překážky.  Na-
učily se poznávat základní druhy bylin. 
Ochutnaly  je  syrové  i  v  léčivém  čaji. 
Byla  to  zajímavá zkušenost a pro děti 
zábavná  forma  objevování  nových 
poznatků. 

Školní farmářské trhy
20. října si  tři žáci 5.  ročníku naší školy 
zahráli na farmáře a u školy ve Žďáru 
nad  Orlicí  prodávali  např.  dýně,  mar-
melády,  brambory,  jablka,  sirupy,  kří-
žaly, pórky nebo ořechy. 
  Velké  díky  patří  rodičům,  kteří  nám 
zboží na trhy poskytli, protože z výpěs-
tků  ze  školní  zahrady  měly  děti  mož-
nost prodat pouze brambory. Školních 
farmářských trhů jsme se jako škola již 
jednou  účastnili,  a  to  před  covidovou 
situací. Děti si odhlasují,  co se za získa-
né peníze z trhů koupí.

Projektový den - tvorba výrobků 
na vánoční jarmark
V pátek,  18.  listopadu, proběhl na naší 
škole projektový den v duchu blížících 
se  vánočních  svátků.  Děti  se  rozdělily 
do  skupin,  ve  kterých  postupně  tvoři-
ly  výrobky  s  vánoční  tématikou.  Ško-
lu  provoněly  perníčky,  děti  si  vyrobily  
ozdoby na stromeček, zápichy s andě-
líčky  a  další  vánoční  dekorace,  které 
mohou ozdobit okno či stůl. 
  Nápadů  bylo  hodně,  a  proto  děti 
vyráběly dál při hodinách výtvarných 
i pracovních činností. Výrobků na vá-
noční  jarmark,  který  se  konal  u  příle-
žitosti  rozsvícení  stromu,  bylo  mnoho. 
Děti si tvoření užily a pevně věříme, že 
alespoň  některé  výrobky  zdobí  vaše 
domovy.

Rozsvícení vánočního stromečku
V sobotu 26. listopadu se již každoroč-
ně  děti  z  naší  školy  účastnily  rozsví-
cení  vánočního  stromečku  v  Číčové. 
Krátkým  programem,  který  si  vzorně 
secvičily a předvedly,  tak odstartova-
ly vánoční advent. Dětem se básničky  
a vánoční koledy moc povedly a doká-
zaly tak vykouzlit úsměv na tváři všem 
návštěvníkům.

  V  sobotu  3.  prosince  již  pak  rovněž, 
jako  každý  rok  přednesly,  zazpívaly  
koledy  a  zatancovaly  při  rozsvícení  
vánočního stromu u hasičské zbrojnice  
v Malé Čermné. Ve škole jsme společ-
ně  vyrobily  při  vánoční  dílně  drobné 
dárečky,  které  si  pak  za  symbolickou 
cenu  mohli  koupit  všichni,  kdo  tuto 
předvánoční akci navštívili a přišli  tak 
nasát  vůni  vánočního  času,  plného 
pohody.

Preventivní program
Žákům  4.  a  5.  ročníku  zpestřila  dopo-
ledne  2.  prosince  psycholožka  paní 
Zakouřilová  se  svým  preventivním 
programem.  Zaměřila  se  v  něm  na 
respektování  pravidel  i  vztahy  mezi 
dětmi. Žáci pomocí obrázkových karet 
rozlišovali, co je správné v dané situaci 
udělat a užili si hry na rozvoj sebeovlá-
dání a komunikace. 

Mikuláš
Mikuláš  s  čertem  a  andělem  zavítali 
do naší školy 5. prosince. Děti byly, od 
samého rána moc natěšené, takže se 
pomalu ani nemohly soustředit na vý-
uku.  Naštěstí  si  nikoho  čert  neodnesl  
(i  když  to  měl  asi  v  plánu)  a  děti  při-
slíbily  Mikulášovi,  že  se  budou  snažit  
a  dávat  pozor.  Každý  pak  obdržel 
malý  dárek  v  podobě  čokoládového  
adventního kalendáře.
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  Maminky, které pravidelně navště-
vují  každé  pondělí  naši  tělocvičnu, 
uspořádaly pro své  ratolesti  karne-
val. Tančilo se a zpívalo, děti dostaly 
sladké odměny.
  Od  února  letošního  roku  k  nám 
dojíždí  lektor  jógy  Michal  Bednařík, 
čermenský  rodák,  který  nyní  žije  v 
Pardubicích,  jednou  za  čtrnáct  dní 
jsou pravidelné lekce, které si oblíbili 
nejen obyvatelé naší obce. 
  Pravidelné turnaje ve stolním teni-
su,  které Tělovýchovná  jednota po-
řádá, se těší velké oblibě. Letos jsme 
uspořádali  tři  a  na  další  se  můžete 
těšit již začátkem nového roku.
  Noční  turnaj  v  nohejbalu  je  tra-
diční  sportovní  akcí,  kterou  pořá-
dáme  pravidelně  každý  rok,  letošní 
se  uskutečnil  v  červnu,  účast  byla 
hojná  a  zúčastnily  se  jí  týmy  nejen  
z Čermné nad Orlicí, ale i Borohrád-
ku,  Křivic,  Ředic,  Vysokého  Mýta  
a dalších měst.
  V srpnu proběhl další  ročník Cyk-
lo  tour.  Děti  i  dospělí  mohli  soutěžit  
v  několika  kategoriích  podle  věku. 
Pro děti byla připravena trasa s pře-
kážkami a jízda zručnosti. Pro dospě-
lé byl, jako tradičně, závod se záchyt-
nými body na rozhledně Vrbice a na  
 

koupališti  ve  Zdelově.  Letošní  účast  
dospělých  závodníků  nebyla  valná  
a doufáme, že v příštím roce přijdete 
i vy podpořit tuto pěknou akci.
 Tělovýchovná jednota má nový 
oddíl a tím jsou Mažoretky Labety, 
které na mistrovství světa v ma-
žoretkovém sportu vybojovaly titul 
mistriň a druhých vícemistriň pod 
vedením trenérky Lenky Malíkové. 
Mistrovství se konalo v Opole, v Pol-
sku. Labety byly také ozdobou slav-
nostního  odpoledne  v  září,  kdy  se 
konaly  oslavy  680  let  založení  naší 
obce. Každé úterý  jsou  tréninky pří-
pravky v tělocvičně pro holčičky do 
7  let a nábor nových členek  je  stá-
le otevřen. Nově  také do  tělocvičny 
chodí trénovat dospělé mažoretky.
  Hojné návštěvnosti se těší i vyba-
vená  posilovna,  která  je  otevřena 
téměř  denně.  Pravidelně  přicházejí 
cvičit  nejen  obyvatelé  z  naší  obce, 
ale  i  z  blízkého  okolí.  Po  předchozí 
domluvě  lze  navštěvovat  posilovnu 
v určený, individuální čas.
  Jak  jsme  již  zmiňovali  na  začát-
ku  článku,  v  areálu  Tělovýchovné 
jednoty  proběhlo  několik  staveb-
ních  úprav,  například  posílení  elek-
trické  sítě,  jelikož  v  minulosti  při  
 

pořádání  kulturních akcí docházelo  
k  mnohačetným  výpadkům.  Vy-
budování  nové  kanalizace  z  dů-
vodu  havárie  a  neprůchod-
nosti,  bylo  nutné  provést  téměř 
kompletní  výměnu.  Dále  rekon-
strukce  opěrné  zdi.  V  příštím  
roce plánujeme zrealizovat venkov-
ní posezení s oplocením.
  V  nadcházejícím  roce  bychom 
chtěli podat dotační žádost a usku-
tečnit  realizaci  solární  elektrárny  
s  bateriovým  uložištěm.  Předběžná 
kalkulace  ceny  energií  bez  tohoto 
projektu se pohybuje okolo 350 000 
Kč za rok. S projektem doufáme s mi-
nimálně 40% úsporou.
  Budeme  se  nadále  snažit  pořá-
dat  tradiční  sportovní  akce,  které 
máte rádi a pokusíme se využít pěk-
ný  areál  k  dalším  kulturním  akcím. 
Rádi uvítáme nápady na kroužky pro 
Vaše  děti.  Letos  jsme  zrušili  kroužek 
Florbal a míčové hry z důvodu malé 
účasti  a  Taneční  kroužek  pro  před-
školní děti paní Nikči Polákové nebyl 
z důvodu nezájmu realizován.

Děkujeme za každoroční příspěvek 
pro spolky obci.

Tělovýchovná 
jednota

Tělovýchovná jednota Čermná nad Orlicí v letošním roce ušla kus cesty. 
Ve sportovním areálu proběhlo několik úprav a potřebných oprav za finanční 
podpory členů TJ a obce před pořádáním oslav 680 let a také uspořádala
několik sportovních i nesportovních akcí. 
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  Od  autobusové  zastávky  ve  Velké 
Čermné  u  lesa  byla  připravena  trasa 
směrem k nově zbudovanému odpo-
činkovému místu v Číčové. 
  Cestou tak bylo možné potkat např. 
lesní  víly,  Karkulku,  Černokněžníka, 
Křemílka  s  Vochomůrkou,  Ježibabu  
a  mnoho  dalších  postav.  Nakonec 
bránou,  kterou hlídal  temný  rytíř, děti 
došly k osvícenému altánu, kde mastili 
karty čerti. Děti se pak upsaly do čer-
tovské  listiny  a  mohly  si  jít  dát  něco 
dobrého. 
  Byl to moc vydařený podvečer. Mile 
nás překvapilo, kolik účastníků se pro-
cházky  zúčastnilo.  Stezka  byla  skvěle 
připravena  a  za  to  patří  poděkovat 
všem,  kteří  se  na  přípravách  podíleli. 
Věřím, že i sami pořadatelé si páteční 
podvečer skvěle užili. Už teď se těšíme 
na příští ročník!

David Joska

Procházka
podvečerním lesem
V pátek 14. října v podvečer
byla pro děti přichystána
Procházka podvečerním lesem
s pohádkovými a jinými bytostmi.
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Od minulého zpravodaje uteklo
hodně času a proto přinášíme
takovéto shrnutí roku 2022. 
 
  První akcí pro veřejnost bylo tradič-
ní  pálení  čarodějnic  30.  dubna.  S  tý-
denním  předstihem  byla  připravena 
hromada z větví a dřeva.  I přes  to,  že 
nebyla  tak  honosná  jako  v  předcho-
zích  letech,  svůj  účel  splnila  dokona-
le. Účast byla opravdu velká a nebylo 
se čemu divit,  lidem po době restrikcí 
chyběl kulturní život a přišli si popoví-
dat, poslechnout hudbu, pochutnat si 
na kuřatech nebo klobásách z našeho 
grilu, dát  si pivko nebo s dětmi opéct 
špekáček,  připravený  od  obecního 
úřadu. Celou akci provázela příjemná 
atmosféra a je naším přání, aby to tak-
to bylo i nadále. 
 Nyní něco k soutěžím. Na okrskovém 
cvičení  15.  května  v  Borohrádku,  jsme  
i  přes  zdravotní  handicap  a  trošku 
komplikované  složení  družstva  ob-
sadili  4.  místo  a  v  následné  soutěži  
o pohár  starosty 2. místo. Nad  těmito 
výsledky  zavládla  naše  spokojenost. 
Dále  jsme  se  účastnili  okresního  kola  
4. června na Vrbici, ve složeném druž-
stvu  17.  okrsku  nad  35  let.  Náš  sbor 
zastupovali  dva  členové,  Libor  Heller  
a Radek Matějka. S časem 67,84  jsme 
obsadili poslední 9. místo. Dalších sou-
těží jsme se neúčastnili. 
 29. června  proběhla  realizace  no-
vých prvků na dětském hřišti u naší klu-
bovny. Původní hřiště  již bylo ve velmi 
špatném  stavu.  Další  akcí  bylo  27.–31. 
července hasičské  táboření  v Číčové.  
V  půlce  července  proběhla  přípra-
va  tábořiště,  formou  brigády  u  mlý-
na. Účast byla opět velice hojná,  jako  
každý  rok  se  chytaly  ryby,  vařilo  se  
v  kotlíku  a  nechybělo  ani  koupání  
v  řece.  Nakonec  letos  proběhla  i  ko-
mentovaná  prohlídka  mlýna,  kde  se 
děti  i  dospělí  dozvěděli  spoustu  no-
vých  věcí.  Na  konci  léta  proběhla 
další  akce,  a  to  Ukončení  prázdnin,  
s  podtitulem  „Procházka  šmoulí  ves-
ničkou“.  Letos  to  vyšlo  na  3.  září.  Pří-
pravy  začaly  již  v  srpnu,  vyráběly  se 
šmoulí  domečky,  které  byly  součástí 
stezky, která byla letos trochu uprave-
na. Děti opět na trase plnily různé úkoly  

a  potkávaly  šmoulí  postavy.  Účast 
byla rekordní, dětí dorazilo 117. Na kon-
ci  tohoto  odpoledne  děti  dostaly  od-
měnu  a  proběhla  dětská  tombola. 
Po  celou  dobu  hrála  příjemná  muzi-
ka  a  na  grilu  byly  připraveny  klobásy  
a kuřata. Ve večerních hodinách pro-
běhla tradiční diskotéka. 
 9.–10. září se konalo v naší obci se-
tkání  rodáků  a  přátel  obce.  V  pátek 
jsme zahajovali program u naší Boudy. 
Byl zde připraven prostor pro stany, na 
roštu  se  opékaly  vyhlášené  makrely  
a v útrobách Boudy probíhala taneč-
ní  zábava se skupinou Beergate z Tý-
niště  nad  Orlicí.  Program  pokračoval  
v sobotu ve sportovním areálu v Malé 
Čermné. 
 24. září  jsme  se  opět  stali  spolupo-
řadateli  velice  oblíbené  Traktoriády, 
kterou  již  po  šesté  organizuje  firma 
Strojmotiv  a  pan  Zeman.  Sjelo  se  zde 
velké  množství  traktorů  a  traktůrků  
z různých částí republiky. Klání na trati 
bylo velice zajímavé. Náš sbor se podí-
lel na občerstvení závodníků i návštěv-
níků akce. Traktoriádu hodnotíme jako 
velice  zdařilou  a  rádi  budeme  v  této 
spolupráci pokračovat. 
 14. října jsme spolupracovali na stez-
ce,  procházka  podvečerním  lesem.  
 5. listopadu jsme se sešli v Boudě na 
vydlabávání dýní, které se již stalo také 
tradicí.  Bylo  příjemné  jen  tak  posedět  
a poklábosit, třeba o vylepšování akcí 
na příští rok. 
  Poslední akcí tohoto roku byla Miku-
lášská nadílka pro naše děti. Děti nám 
trochu  odrostly  a  některé  zrovna  trá-
pila  nemoc,  proto  nebyla  Bouda  tak 

plná, jako v minulých letech. I tak jsme 
si  užili  spoustu  zábavy,  Mikulášova 
družina se třemi čerty a andělem byla 
opravdu parádní. 
 A na závěr bychom chtěli poděko-
vat všem sponzorům, kteří nám na 
pořádání akcí pro spoluobčany při-
spívají, jmenovitě:
STROJMOTIV  -  p.  Šrámek,  KOVO  -  
p. Provazník, MLÝN KORUNKA - p. Lesák, 
PRUMCHLAD p. Kuchař, ŠKOLKA OKRAS-
NÝCH STROMKŮ - p. Joska, Autorozvody, 
PZ  STAVBY  -  Heller,  Kohoutek,  Petr  Pe-
remský, Truhlářství Rous, DŘEVO - Cou-
fal,  KOVÁŘSTVÍ  -  Sedláček,  KOSMETIKA 
EDEN,  Leoš  Kubový,  Vítězslav  Hrubý, 
Luboš Doležal, BALA, ESO market, a sa-
mozřejmě  OBECNÍ  ÚŘAD  ČERMNÁ  NAD 
ORLICÍ. 
  A  tím  jsme se dostali  k samotnému 
závěru. Rádi bychom poděkovali všem 
aktivním  členům  i  členkám  našeho 
sboru, a to jak jménem celého výboru 
SDH Velká Čermná, za jejich obětavou 
práci.  Také  bychom  rádi  poděkovali 
Obecnímu  úřadu  Čermná  nad  Orlicí, 
nejen  za  finanční  podporu,  ale  také 
za  vstřícné  jednání  s  našim  sborem. 
Věříme,  že  tato  spolupráce  bude  ve 
stejném duchu pokračovat i v dalších 
letech. 
 Dovolte nám, abychom využili 
této příležitosti a popřáli vám všem  
jménem sboru SDH Velká Čermná 
pohádkové Vánoce, šťastný nový rok  
a hlavně pevné zdraví v nadcházejí-
cím roce 2023.

Radek Matějka

Od jara do zimy s SDH Velká Čermná
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Projekt MAP III Kostelecko
Třetí v pořadí úspěšných projektů na podporu vzdělávání MAP III 
Kostelecko začal v květnu tohoto roku. Nemá podobu, na jakou jsme 
byli zvyklí. Není možné organizovat množství vzdělávacích akcí  
a financovat různé druhy podpor a implementací. 

  Tento  projekt  je  primárně  za-
měřen  na  evaluaci  předchozích 
projektů  a  současné  situace.  
V rámci Místního akčního pláno-
vání  jsou  navrhovány  aktivity  ke 
zlepšení  kvality  výuky.  Výstupy 
MAP  III  budou  sloužit  jako  pod-
klad do následujících období  
a  navazujících  projektů,  ze  kte-
rých bude znovu možné tyto ak-
tivity spolufinancovat.

  Základní struktura však byla za-
chována. Byl ustaven Řídící výbor, 
který  má  nově  19  členů,  vzniklo  
7  pracovních  skupin,  z  nichž  čty-
ři  jsou staronové a tři úplně nové. 
Odráží  potřeby  území  scházet  se 
na  různých  úrovních  v  různých 
skupinách, mít možnost plánovat, 
tvořit strategie a vize. Rovněž prin-
cipy MAP,  jako je spolupráce, ote-
vřenost,  partnerství  a  další,  jsou  

 
 
 
 
 
stejné a navazují na vztahy vzniklé 
v území. 
  Hlavním  přínosem  projektu  je 
budování a rozvoj systému komu-
nikace  a  spolupráce  mezi  těmi, 
kteří  ovlivňují  vzdělání.  Tento  pří-
nos je patrný zvláště ve spolupráci 
mezi vedením jednotlivých škol.

Za MAP III Kostelecko
Anna Plocková a Jan Kučera

Pracovní skupiny
Nedílnou součástí projektu MAP III Kostelecko jsou pracovní skupiny. 
V projektu jich máme 7 a každá z nich je zaměřena na jinou oblast 
školství. Diskuze ve skupinách bývají velmi plodné a i díky nim se  
v území dostáváme k nejrůznější škále aktivit. Hlavním cílem  
pracovních skupin je mapovat území z hlediska gramotností  
a rovných příležitostí, hledání toho, co funguje a může být pro jiné 
inspirací, ale také toho, na čem je ještě potřeba zapracovat. 

  S  tím  souvisí  také  spolupráce  
a  sdílení  dobré  praxe,  které  na 
našem  území  funguje  především 
díky  velmi  dobrým  vztahům  mezi 
řediteli  jednotlivých  základních  
a mateřských škol.
  Ovšem sdílení dobré praxe není 
důležité jen v rámci území. Je vel-
mi obohacující  inspirovat  se  také 
za  jeho hranicemi. Ředitelé z Kos-
telecka  měli  tu  možnost  v  rámci 
Pracovní  skupiny  pro  vedení  škol 
navštívit MŠ Elada v Bystrém a ZŠ 
Trivium  v  Dobřanech,  kam  je  po-
zval  ředitel  a  senátor,  Jan  Gru-
lich.  Společně  diskutovali  některá  
aktuální témata s člověkem, který 
je erudovaný odborník a vzhledem 

k  jeho  senátorské  pozici  vnímá 
školství také z jiného úhlu pohledu. 
  Inspirovat  se  byla  také  Pracov-
ní skupina pro základní školy, a to 
v ZŠ a  MŠ Potštejn, jejíž paní ředi-
telka je odbornicí na robotiku a in-
formační  technologie  ve  školách. 
V rámci setkání jsme si měli mož-
nost  vyzkoušet  množství  aplikací  
a robotických pomůcek, které jsou 
nejen  velkým  zpestřením  výuky, 
ale přispívají také k rozvoji digitální 
gramotnosti.  I  v  dalších  pracov-
ních  skupinách  jsme  diskutovali  
s odborníky. 
  V  Pracovní  skupině  pro  rov-
né  příležitosti  byla  hostem  
Markéta  Pražáková,  vedoucí  PPP  

 
 
 
 
 
 
 
 
Rychnov  nad  Kněžnou,  s  níž  jsme  
mimo  jiné  řešili  problematiku pří-
pravných tříd. A Pracovní skupina 
pro mateřské školy se s Jakubem 
Hovorkou  z  projektu  Lokomoce 
zabývala  pohybovými  aktivitami 
v  mateřských  školách.  Zmíněný 
projekt má za cíl dostat do školek 
pohyb, který je klíčový nejen k roz-
voji  jemné  a  hrubé  motoriky,  ale  
i ke správnému rozvoji řeči. 
  Komunikace  a  sdílení  dobré 
praxe  je  jedním  z  hlavních  cílů 
projektu.  Je  zdrojem  inspirací  
a přispívá k udržování a utužování 
vztahů nejen v rámci území. 

Za MAP III Kostelecko
Anna Plocková a Jan Kučera

Více informací o projektu najdete na webu www.map.nadorlici.cz/kostelecko
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Mlsný jestřáb
Nečekaný ranní telefon od  
starosty, chovatelka napůl roz-
polcená touhou potrestat vetřel-
ce a napůl s touhou mu pomoci. 
Naštěstí zvítězila ta druhá půlka.

  V  naší  obci  se  mlsný  mladý 
jestřáb  rozhodl  ke  sblížení  se  sle-
picemi a tak vcelku lehce propadl 
nataženou  ochrannou  sítí  do  vý-
běhu,  kde  uvíznul  a  nemohl  se  již 
dostat  ven.  Když  jsme  dorazili  na 
místo, nebyl již zaseknutý, ale volně 
se  pohyboval  po  výběhu,  ovšem 
uniknout se mu už nepodařilo. Od-
chytit ho bylo již dílem okamžiku. 

  Následovala  prohlídka,  zda  se 
náhodou při svých pokusech pře-
ce  jen  neporanil,  fotodokumenta-
ce, označení kroužkem a přesun na 
jinou  lokalitu  o  pár  kilometrů  dále  
s  nějakou  nadějí,  že  snad  od  ná-
vratu  a  opakované  návštěvy  již 
upustí. 
  Ne  vždy  dopadnou  podobné 
události  pro  tyto  jedince  dobře  
a  ne  vždy  se  chovatele  zachova-
jí  obdobně  dobře.  Tak  snad  nám 
jestřáb  o  sobě  později  poskytne 
díky kroužku nějaké další zajímavé 
a pozitivní informace.

Nové webové 
stránky obce
Dne 10. září jsme spustili nové 
webové stránky obce na stejné 
adrese, ale s úplně novým
kabátem. Postupně do nich
doplňujeme nové informace. 
 
  Stránky  jsou  rozděleny  do  tří  
základních  oblastí:  Obec,  Úřad  
a samospráva, Volný čas. Na úvod-
ní stránce naleznete základní in-
formace  o  aktuálním  dění  v  obci  
a jejím okolí, hlášení rozhlasu, kalen-
dář akcí a informace z úřední desky. 
Poté můžete procházet dalšími  ka-
tegoriemi, kde pevně doufáme na-
leznete požadované informace. 
  Informace  stále  doplňujeme  
a  budeme  rádi  za  Vaše  případné 
náměty a dotazy. Zároveň má obec 
zřízený  účet  na  sociálních  sítích  
Facebook a Instagram. 

Petr Škobluk

www.cermna-n-orl.cz Čermná nad Orlicí cermnano
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