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Když jsem já byl mladý, bylo mně dvacet let,
býval mně po vůli, býval mně celý svět.
A po těch dvaceti, šlo mi ke třiceti,
už se počínaly mé líčka měnit.
A po těch třiceti šlo mně k čtyřiceti,
už mě obsypaly moje drobné děti.
Po těch čtyřiceti šlo mně k padesáti,
už mi počínaly mé údy klesati.
Po těch padesáti šlo mně k šedesáti,
už mně počínaly vlásky šedivěti.
Po těch šedesáti bylo sedmdesát,
už jsem si já začal ten svět rozvažovat.
Po sedmdesáti bylo osmdesát,
už jsem si já počal s malými dětmi hrát.
Po devadesáti už mi ide ke stu,
už mně ukazujú ke kerchovu cestu.
A po těch sto letech ešče jedno leto,
už mně rozžíhajte, moje děti, světlo.
Do hrobu mja dajte, do hrobu tmavého,
tam budu spočívat až do dne súdného.
Tam vás, moje děti, všechny čekat budu,
až na ten súdný deň přinde anděl s trúbú.
(z Moravy)
(Český rok: Karel Plicka, František Volf, Karel Svolinský)

3
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

6. schůze Zastupitelstva Obce Dolní Čermná
1. října 2007
Zápis z jednání
1. Úvod
Jednání Zastupitelstva bylo řádně svoláno na 1. 10. 2007 do zasedací místnosti OÚ
v Dolní Čermné.
Předem byli omluveni paní Šverclová Věra, Appl Jiří, Mačát Karel a Valter Jiří.
Zastupitelstvo obce bylo v tomto počtu usnášeníschopné.
Jako host se první části jednání zúčastnil pan Mgr. Tomáš Zdechovský.
Zasedání řídil starosta. V 18,00 hodin zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval,
že dle presenční listiny je zastupitelstvo schopno se usnášet.
Starosta seznámil přítomné s programem jednání, nebyly vzneseny žádné náměty na
doplnění a program byl schválen (10 pro).

2. Ustavení pracovních orgánů
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

Ing. Ludmila Müllerová
Jan Hampl, Oldřich Formánek

3.Vlastní program
3.01 Informace o obecním znaku a vlajce
Starosta přítomným představil pana Mgr. Tomáše Zdechovského, který se zabývá
heraldikou a vixiologií a ten představil návrh znaku obce a vlajky. Zastupitelé
diskutovali možné varianty řešení, nakonec se shodli na následujícím:
znak by měl být na červeném štítu s černou hlavicí, jako vedlejší znak je bílá
holubice, hlavní znak je sv. Jiří na koni s kopím bojující proti drakovi,
vlajka vychází ze znaku a je červená s černým pruhem, zatím bez znaku,
3.02 Diskuse a informace o možnosti získání titulu „městys“ pro obec Dolní Čermná

4. Kontrola usnesení
4.01 Zpráva kontrolního výboru
Byl předložen Zápis z kontrolního výboru č. 4/2007, který přednesl předseda výboru
Jiří Zpěvák.
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Otázka řešení DPS byla přesunuta na další jednání ZO. Bylo dále dohodnuto, že
nezaplacené poplatky budou vymáhány po neplatičích v součinnosti s celní správou.
Seznam předá místostarostka orgánům celní správy do 20. 10. 2007.
Znovu byla řešena žádost na ČEZ ohledně řešení měření odběru el. energie ve školní
jídelně. S ČEZ bude jednat o této záležitosti místostarostka.

5. Zpráva finančního výboru
Zprávu přednesl předseda výboru Jiří Mencl. Členům zastupitelstva byla předložena
informace o finančním hospodaření obce za období 01-08/2007. ZO se zabývalo
vývojem příjmů i výdajů podle položek ve srovnání s minulým rokem a plánem a to
zejména s ohledem na připravovanou akci kanalizace.
Dále byla projednána rozpočtová změna č. 3, kterou předkládal předseda výboru Jiří
Mencl spolu s paní účetní Formánkovou a která se týká navýšení v oblasti příjmů ve
výši 370.600,- Kč současně tyto získané prostředky budou využity na investiční akce
a na provozní výdaje ve školní jídelně.

6. Zpráva o činnosti rady
Členům zastupitelstva byly předloženy zápisy z jednání rady č 11 a 12. Starosta
seznámil přítomné s průběhem jednání rad a konkrétními tématy. Paní Červenková
přednesla zásadní výtku k dosud neuskutečněným opravám komunikací
v Jakubovicích.

7. Informace o projektu kanalizace ČOV
Starosta spolu s místostarostkou podali informaci o postupu prací na projektu
kanalizace pro obec Dolní a Horní Čermná. Projekt bude z velké části financován
z evropských fondů, konkrétně z Operačního programu životní prostředí. Žádost bude
podána na základě výzvy MŽP do 26. 10. 2007. Součástí žádosti je i vypracovaná
finanční analýza, která definuje předpokládanou výši získaných prostředků
z evropských fondů, ale také vlastních prostředků obce, případně kraje na
spolufinancování. Za tímto účelem ZO diskutovali možnost získání úvěru ve výši cca
18 mil. Kč s dobou splatnosti pravděpodobně 20 let.
Jednání zastupitelstva přerušeno a bude pokračovat 15. 10. 2007 v 17,00 hod.

USNESENÍ č. 6
Obecní zastupitelstvo obce Dolní Čermná schvaluje:
1. Program zasedání
všichni pro
2. Zapisovatele a ověřovatele zápisu
všichni pro
3. Bere na vědomí předložené návrhy obecního znaku a vlajky a ukládá starostovi
připravit prezentaci znaku a vlajky pro Zpravodaj tak, aby se s ním mohli občané
seznámit.
T: 30. 10. 2007
všichni pro
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4. bere na vědomí informaci o možnosti získání titulu „městys“ a ukládá starostovi
připravit informaci pro občany do Zpravodaje.
všichni pro
5. bere na vědomí zprávu kontrolního výboru a schvaluje zprávu o kontrole usnesení.
všichni pro
6. bere na vědomí zprávu finančního výboru a finanční hospodaření za období 0108/2007 a schvaluje rozpočtovou změnu č. 3.
všichni pro
7. schvaluje žádost na získání úvěrového příslibu ve výši 18 mil. Kč na
spolufinancování projektu kanalizace a ČOV. V této souvislosti obec prohlašuje, že
má vlastní zdroje k dofinancování celé akce.
všichni pro
8. schvaluje začlenění obce Dolní Čermná do Místní akční skupiny (MAS) s názvem
Karel.
všichni pro
9. schvaluje žádost o příspěvek na úroky ve výši 200 tis. v rámci programu obnovy
venkova, který vypisuje krajský úřad.
všichni pro
Ing. Vlastislav Vyhnálek, starosta obce
Návrh znaku obce Dolní Čermné:

horní část –

černá

holubice

–

bílá

dolní část

–

červená

kůň

–

černý

jezdec

–

kombinace bílé
žluté, modré

drak

–

zelený
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V pátek 26. 10. byla podána na Krajském pracovišti Státního fondu životního
prostředí (SFŽP) v Pardubicích žádost o dotaci projektu Kanalizace Horní a Dolní
Čermná v rámci operačního programu životní prostředí pro čerpání fondů Evropské
unie. Žádost podal Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou prostřednictvím
agentury Dabona, která žádost sestavila.
Co to znamená pro Dolní Čermnou? Je to důležitý krok k realizaci připravovaného
díla, které umožní další výstavbu v obci, z podstatné části vyřeší problémy s čištěním
odpadních vod a na to se vážící potíže s narovnáním skutečného stavu s požadavky
legislativy. Ovšem za jakou cenu! Celkové náklady díla pro obě vesnice představují
přes 154 mil. Kč. V první řadě bylo třeba rozhodnout, zda se do této investice vůbec
pustit. Informace o stavu programů na čerpání evropských peněz se různily, byly
kusé a měnily se den ze dne. Kontakty Ing. Ludmily Müllerové nám umožnily
navštívit ředitele oborů ministerstva zemědělství a životního prostředí, další jednání
jsme vedli s Ing. Petrem Šilarem, radním Pardubického kraje. Podnětným přínosem
byla i možnost zúčastnit se jednání Výboru pro životní prostředí Senátu ČR.
Výsledkem několikaměsíční práce, v úzké spolupráci s agenturou Dabona, bylo
rozhodnutí, že projekt kanalizace je pro rozvoj obce nezbytný a Operační program
životního prostředí je nejvhodnějším dotačním titulem pro získání prostředků pro
realizaci stavby.
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Pro zúřadování celé akce jsme použili Dobrovolný svazek Pod Bukovou horou, který
bude investorem a zároveň příjemcem dotace. Tento postup je projednán valnou
hromadou svazku, v zastupitelstvech Dolní a Horní Čermné a je deklarován
smlouvami mezi svazkem a obcemi. Tyto smlouvy upravují obecné podmínky pro
propočítání nákladů společných částí díla na jednotlivé obce, podíly na dotacích a
způsob sdružení finančních prostředků.
Další postup je závislý na stanovisku KP SFŽP, které očekáváme do 16. 11. 2007.
Pokud nebudou připomínky, považuje se žádost za formálně úplnou a postupuje se
SFŽP v Praze, který posoudí přijatelnost žádosti a v kladném případě přidělí žádosti
akceptační číslo. Následně je projekt posuzován po stránce technické, ekonomické,
enviromentální a podle dalších kritérií pro posuzování žádosti.
Schéma „Administrace žádosti o podporu v rámci OP ŽP“
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Zahájení
financování
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Příjemce
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Výzva
k předložení
žádosti

Krajská pracovní
skupina

Registrace
akce

Rozhodnutí
Řídícího
orgánu

1
2
Akceptace
žádosti
na SFŽP

3
Řídící výbor
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Rozdělení nákladů stavby mezi Dolní a Horní Čermnou
Stavební objekty (SO)
nákl. celkem
D. Čermná
H. Čermná
so 01 - Kanalizace Dolní Čermná
41 488 900
40 699 900
789 000
so 02 - Kanalizace Horní Čermná
38 754 550
0
38 754 550
so 03 - ČOV Dolní Čermná
23 228 030
13 936 818
9 291 212
so 04 - ČS Horní Čermná
1 082 090
1 082 090
so 05 - Rozvody NN Dolní Čermná
4 696 182
4 294 742
401 440
so 06 - Rozvody NN Horní Čermná
2 084 900
2 084 900
so 07 - Vodovodní přípojka pro
ČOV
230 800
138 480
92 320
so 08 - Přípojky Dolní Čermná
2 004 680
2 004 680
so 09 - Přípojky Horní Čermná
1 349 940
1 349 940
SO celkem
114 920 072
61 074 620
53 845 452
kontrolní součet
114 920 072
Koeficient podílu nákladů
1,000
0,531
0,469
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Ostatní náklady
Rezerva
Zařízení staveniště
Vyvolané přeložky sítí
Ostatní náklady celkem
Stavební náklady celkem
Vedlejší náklady projektu

3 000 000
1 450 000
2 600 000
7 050 000
121 970 072

1 594 359
770 607
1 381 778
3 746 744
64 821 364

1 405 641
679 393
1 218 222
3 303 256
57 148 708

Vedlejší náklady celkem
Náklady projektu celkem
DPH 19%
Náklady projektu včetně DPH

7 535 000
7 535 000
129 505 072
24 605 964
154 111 036

4 004 499
4 004 499
68 825 862
13 076 914
81 902 776

3 530 501
3 530 501
60 679 210
11 529 050
72 208 259

nezpůsobilé náklady
způsobilé náklady

1 143 590
152 967 446

579 411
81 323 365

564 179
71 644 080

Zpracování žádosti, propagace, stavební dozor,
autorský dozor, DSP, ZD, poradenství, organizace
výběrových řízení v rámci projektu, ZVA

Rozdělení podílů dotace
Zdroj
SFŽP
OPŽP
vlastní zdroje
celkem

nákl. celkem
D. Čermná
H. Čermná
7 189 470
3 820 866
3 368 604
121 456 152
64 548 239
56 907 912
25 465 414
13 533 671
11 931 743
154 111 036
81 902 776
72 208 259

podíl SFŽP

0,047

podíl EU

0,794

předpokládaný podíl kraje

0,100

předpoklad dotace kraje 10% způsobilých
N

15 296 745
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8 129 501

7 167 243

Jedná se o občanské průkazy bez strojově čitelných údajů vydaných
do 31. 12. 1998, kterým skončí platnost nejpozději 31. 12. 2007.
O nový občanský průkaz je nutno požádat do konce listopadu letošního roku,
protože je třeba počítat s prodlevou 30-ti dnů na vyhotovení dokladu.
Výměna občanských průkazů je bezplatná.

Poznámka:
Pro občany narozené před 1. 1. 1936 platí výjimka:
– občanské průkazy, ve kterých je vyznačena doba platnosti „bez omezení“ nebo
„platnost prodloužena bez omezení“ zůstavají nadále platné.
POZOR – zažádat o nový občanský průkaz však musí i ti občané, kterým se změnily
některé zapsané údaje (zejména se jedná o stav – vodovec/vdova).

vydaný ke 100. výročí od zahájení výuky ve zdejší škole
- je možné zakoupit v Základní škole Vincence Junka v Dolní Čermné
cena: 80,- Kč
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Dne 20. října 2007 se uskutečnilo v Čenkovicích v Orlických horách celorepublikové
setkání zástupců občanských sdružení vystupujících proti současné nekoncepční a
živelně prosazované výstavbě větrných elektráren v České republice. 11 občanských
sdružení z těch nejexponovanějších regionů, jako jsou Krušné hory, Vysočina,
Jeseníky atd., se zde sešlo, aby založilo zastřešující organizaci, která by
reprezentovala desítky občanských sdružení a občanských aktivit z různých koutů
naší republiky, již delší dobu komunikačně propojených a vystupujících s
připomínkami k rozporuplné výstavbě větrných elektráren v jednotlivých konkrétních
lokalitách. Pořadatelem bylo občanské sdružení „Naše Výprachtice“.
Na tomto jednání byl jednomyslně přijat návrh na založení unie občanských sdružení
dle § 829 Občanského zákoníku, jejímž prioritním posláním bude:
hájit základní lidská práva občanů ohrožených důsledky živelné výstavby
větrných elektráren a nedostatečné legislativy v této oblasti
chránit životní prostředí a krajinný ráz České republiky
poskytovat a sdílet zkušenosti a informace ve sledované oblasti
koordinovat postupy svých členů a vystupovat navenek směrem ke státním
orgánům a institucím
prosadit zásadní změnu státní politiky v podpoře využívání větrné energie.
Tato unie bude otevřenou organizací nejen pro další občanská sdružení, ale i
jednotlivé občanské aktivity i jednotlivce samotné. Vlastní webové stránky unie jsou
ve výstavbě, proto doporučujeme prozatím stránky některých občanských sdružení:
www.ekologickatolerance.org/index.php
www.naskale.wz.cz
www.mujweb.cz/spolecnost/touzimantivent
www.stop-vetrnikum.webz.cz
Občanské sdružení „Naše Výprachtice“
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Otiskujeme část dopisu, který došel na Obecní úřad v Dolní Čermné od paní Hany
Hořákové autorky knihy „Knoflíky“:
…Několik let jsem se věnovala bádání. Jednalo se o zaniklou tradici šití nitěných
knoflíků. Několikrát jsem vaši oblast a v jednom případě i úřad navštívila. Po mnoha
peripetiích jsem nakonec vydala knihu vlastními silami za velké podpory mé rodiny.
Kniha vyšla v nízkém nákladu. Napadlo mě, že by byla škoda aby se lidé, kteří mi
pomáhali nedozvěděli, že kniha vznikla. Moc bych jim chtěla poděkovat jmenovitě:
Zdeňce Motlové, která mi dala cenné informace k šití, odměřování nití a jiné.
Jaroslavě Macákové, od které mám pečlivě schované růžové knoflíčky, které mi
věnovala. Za ty roky jsem mluvila s mnoha lidmi nejen z Dolní Čermné. Nebýt těchto
lidí kniha by nevznikla. …
…Pokud by jste měli zájem si na toto téma v rámci nějaké akce udělat přenášku
formou debaty jak se šijí knoflíky a jak těžce se dohledávají informace u zaniklých
tradic, ráda přijedu.
S pozdravem Hana Hořáková
Kontakt na paní Hanu Hořákovou: (www.hhanky.estranky.cz, www.knofliky.wz.cz)
Ukázka z knihy paní Hany Hořákové
– Knoflíky

Když se řekne knoflík
Knoflík hraje velkou roli v odívání.
Nejvíce si toho můžeme všimnout u
vojáků. Žádný voják si nedovolí chodit
s rozepnutou uniformou, natož pak
s utrženým knoflíkem. Knoflíky často
byly a jsou znakem důstojnosti. U
politika či úředníka je zapnutý knoflík
téměř
symbolem
solidnosti,
spolehlivosti a dotváří celkový pohled
na danou osobu.
Někdy vám to může až připadat
směšné, že takové maličkosti se věnuje
tolik pozornosti. Ovšem uvědomte si,
že atraktivitu ženy může zvýšit třeba
jen jeden rozepnutý knoflíček! A
naopak – máte-li rozepnutý či utržený
knoflík u části kalhot, pak hledáte
místečko, kde se ukrýt a tuto
nepříjemnost napravit.
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Knoflík, to mnohdy znamená celý člověk. Aniž bychom si to uvědomili, hraje knoflík
v životě nás všech velkou psychologickou roli.
Nelze ho oddělit od oděvu, má mnoho souvislostí s šatem či kroje. Lidé si je přebírali
z dobového ošacení podle svého vkusu. Nejčastěji zdomácněl ten či onen kus oděvu
díky své účelnosti. Není pochyb, že knoflík patří k té části oděvu, která plní funkci
užitkovou a zároveň vkusně zdobí. Tento kulturně historický detail na šatech,
umělecky a řemeslně zpracovaný, slouží k upevnění a přizpůsobení šatu a je součástí
člověka.
Nejen knoflík v té podobě, jak ho dneska známe, ale i všichni „předchůdci“ knoflíku
– uzel, šněrování, jehlice, fibule či přezka – dávají šatu formu. Na knoflíku nebo šatní
sponě vidíme pokrok lidstva od primitivního knoflíčku až po složité dílo (například
zlatnické).
Rozmanitost knoflíků je nekonečná. Sesbírat informace o všech knoflících, které kdy
byly vymyšleny a následně vyrobeny, by trvalo dlouhá léta a ani to by navíc nebyl
konečný stav, jelikož knoflík pro svoji funkčnost nezanikne pravděpodobně nikdy.
Budou se nadále vymýšlet nové technologické postupy, tvary, materiály i barevná
řešení.
Každá halenka, kalhoty, sukně, nesčetně uniforem, módních doplňků, dekorativních
předmětů – tam všude najde knoflík své místo.
Každý kousek oděvu může mít svůj specifický knoflík. Knoflíky mohou mít
pochopitelně různou velikost – záleží na tom, zda jsou to knoflíky plášťové,
manžetové, límcové, na blůzu, na kapsy, rukávy, nárameníky, k vestám, k prádlu,
k náprsenkám, na boty, na rukavice, … Mohou být stříbrné, zlaté, z materiálů
přírodních nebo umělých … Jednobarevné nebo mnohobarevné … Zkrátka mohou
mít nesčetně podob.
Měla jsem možnost si přečíst článek pana Iva Tomáše, který popisuje strasti a radosti
sběratele knoflíků a píše: „…být fundovaným sběratelem knoflíků, nikoliv
shromažďovatelem, není vůbec lehké, jak by se na první pohled zdálo. Člověk musí
mít povšechné zeměpisné, historické a politické znalosti, stejně jako slušné
vědomosti z oblasti technologie knoflíkářského průmyslu…“
Musím mu dát za pravdu. Jeho slova platí nejen pro sběratele, ale i pro badatele. Na
začátku putování za knoflíkem jsem nepomyslela, jak bude vše náročné. Nejprve
jsem vám chtěla přiblížit, jak měli těžký život lidé v Podorlicku při šití nitěných
knoflíků, ale čím více jsem pronikala do historie, tím více jsem se seznamovala i s
jinými druhy knoflíků, než jsou nitěné. Každý druh pocházel z jiné sbírky a přinášel
s sebou svou historii, technologii.
Bylo mi líto nechat vše v šuplíku a nepodělit se s vámi o tuto krásu.
A tak v této knize najdete povídání nejen o nitěném a plátěném knoflíku, ale o všech
knoflících, které mě oslovily a nějakým způsobem překřížily cestu při hledání
knoflíku nitěného.
Bylo těžké najít tzv. Waldesovu sbírku knoflíků a spínadel (o speciálnosti sbírky píši
v další části knihy). Stejně těžké bylo nalézt nitěný knoflík a nepodařilo se mi nalézt
nikoho, kdo umí ušít všechny typy nitěných knoflíků, které jsem našla v různých
krabičkách a sklenicích.
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V průběhu bádání jsem hledala samotné knoflíky: jejich historii, žíjící lidičky, kteří
by mi mohli poradit při rekonstrukci šití nitěného knoflíku a prozradit různé fígle,
jaké se používaly. Současně jsem hledala možnosti, jak knihu vydat a dotáhnout do
konce svou letitou práci.
Vydavatelé se zrovna nehrnuli a člověk se musel hodně přemlouvat, aby dodělal
knihu, o jejíž historické hodnotě je přesvědčen. Pravděpodobnost, že mi kniha
zůstane v šuplíku, byla veliká.

Jak to všechno začalo
Lidé se zdobili odjakživa. Uměli se zdobit i tak zdánlivě obyčejnou věcí, jakou je
knoflík. Ovšem on není až tak obyčejný – má své kouzlo. Vzpomeňte si, co se
nahledáte, když jde okolo vás kominík! Přece knoflík, aby vám kominík přinesl
štěstí! Všichni víme, že je to „jen“ pověra, a přesto se za knoflík většina z nás chytne.
Nebo se pletu?
Dá se říci, že každý ví, k čemu knoflík slouží, aniž by nad tím přemýšlel. Ale jak se
vyrábí? Tak to jsem si řekla i já a vydala jsem se cestou bádání, abych zjistila, jak to
všechno začalo. Začalo to tedy nevinně a sama jsem netušila, že z mého bádání
vznikne kniha.
Na kurzech lidových řemesel jsem se vždy snažila pro uchazečky vymyslet nové a
neobvyklé techniky. Je doba spěchu, nedostatku času a nikomu se nechce pouštět do
složitějších technik. Každý chce mít svoji práci hned hotovou, a proto jsem hledala
jednoduchou techniku. Důležité bylo i to, že jsem chtěla, abychom zůstali věrni
tradici. U našich rakouských sousedů se předváděla na jedné akci tradiční řemesla,
hodně se tzv. plstilo a prodávalo mnoho
krásných domácích výtvarných prací.
Mezi publikacemi, pomůckami a už
zmiňovanými výtvarnými díly a dílky
mi padly do oka neuvěřitelné knoflíky.
Nebyly ledajaké, byly ručně šité.
Nitěné knoflíky zdobily nejen polštáře,
které vyrobila jedna z účastnic, ale i
další drobné předměty.
A tady byl první podnět, kdy jsem
přijela domů a začala se zajímat o šití
knoflíků.
Pokud jsem techniku chtěla učit, tak jsem se ji nejdříve sama musela dokonale naučit.
A byl najednou problém. Nebylo nikoho, kdo by mi poradil, nikdo neuměl šít
knoflíky, a tak jsem začala hledat. Podařilo se mi nalézt pana Moravce z jablonecké
firmy, která dodnes jako jediná šije strojově nitěné knoflíky.
Než jsem tuto firmu našla, nějakou dobu to ovšem trvalo. Všemu předcházely
návštěvy knihoven, dopisy na obecní úřady a kronikářům do míst, kde se
pravděpodobně knoflíky kdysi šily. Následovaly inzeráty v místních zpravodajích, ba
i cesta do vesniček, jako je Dolní Čermná, kde jsem vyvěšovala plakáty, a také jsem
absolvovala mnoho telefonátů a rozhovorů s místním lidmi.
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Čím marnější bylo pátrání po jakýchkoli informacích, tím více jsem si uvědomovala,
jaká je to škoda. Byla jsem si vědoma toho, že některé věci nemusím nikdy dohledat.
Knoflíky se totiž v Česku začaly šít přibližně před 147 lety a jejich šití se mezi
válkami tak minimalizovalo, že po 2. světové válce jejich ruční šití víceméně zaniklo.
Naštěstí mé hledání nakonec nebylo zbytečné, a to díky zmiňované společnosti a
panu Moravcovi, který mi vyprávěl o historii podniku Antonín Šlesinger, spol. s r.o.
Kromě jiného se také zmínil, že má knoflíky, které by mi mohl poslat. A tak jsem
netrpělivě čekala na dopis. K mému překvapení se se mnou pan Moravec podělil o
historické poznatky z dob ručního šití nitěného knoflíku, zaslal mi dokonce i ručně
šité knoflíky, mezi nimiž byly typy, které jsem do té doby nikdy neviděla.
Měli jsme spolu ještě několik telefonátů, vyměnili si pár dopisů a dokonce jsem se
byla podívat přímo ve firmě, jak se šijí knoflíky dnes. Velmi ochotně mě provedli, a
já tak mohla sledovat výrobu knoflíku od jeho navíjení, prošívání až ke konečné fázi,
tedy k balení do sáčků.
Od pana Moravce jsem dostala kontakt na paní PhDr. Marii Špačkovou, která psala
v minulosti diplomovou práci o lidech šijících knoflíky. Z její práce jsem hodně
čerpala, ale tato paní, jak mi sama sdělila, neuměla knoflíky šít – zabývala se pouze
teorií. A tak mi praktická část stále unikala. Díky mé aktivitě v Podorlicku se mi
ozvalo pár babiček a v dopisech psaných roztřesenou rukou mi popisovaly, jak se
knoflík navíjí, prošívá a obšívá. Stále se ovšem jednalo o tzv. loukoťový knoflík,
který se v podvědomí lidí dochoval až do dnešních dní. Ostatní typy knoflíků tyto
babičky ušít neuměly nebo znaly jenom část šití. Nevěděly, jak se knoflíky navíjely,
jelikož to dělaly jejich maminky, které už nežijí. Ony samotné jenom prošívaly.
Za tyto dopisy jsem moc vděčná. Nebýt obětavosti těchto lidí, kteří sedli, napsali mi a
snažili se mi sdělit co nejvíce informací, tak by tato kniha nevznikla. O diplomové
práci paní Špačkové jsem si dlouho myslela, že je to jediný zdroj informací o tom,
jaký byl pravděpodobný počátek šití knoflíků v České republice. Pátrání mě přivedlo
ke zpravodaji, v němž píše pan Jan Šilar o vzniku této tradice a uvádí zcela jinou
teorii či řekněme pověst.
Při hledání pana Šilara jsem se dozvěděla, že je to pán, který pracoval jako faktor,
což znamená, že rozdával šičkám práci, materiál a platil zálohy. Dcera pana Šilara mi
sdělila, že tatínek je už stár (narodil se v roce 1911) a že si není jistá, zda by mi
rozhovor s ním nějak pomohl. A tak jsem neměla možnost se s ním už setkat a
popovídat si o jeho práci. Je to pravděpodobně poslední žíjící člověk, který by mi
mohl objasit některé mně doposud nezodpovězené otázky o zaniklé tradici (během
psaní této knihy pan Jan Šilar zemřel).
Musíme se tedy já i vy čtenáři smířit s tím, že existují dva různé historické zdroje, jak
se v Podorlicku šily knoflíky.
Všeobecná historie knoflíků
Při hledání kořenů knoflíku jsem četla studii, která je uveřejněná ve „Zprávách“
z roku 1916. Už tehdy autorka studie zjišťovala, že není jednoduché (ba je nemožné)
dopátrat se pravdy. Zřejmě vše vyplynulo z potřeb lidstva. Z potřeby ochránit se před
počasím a z potřeby zdobit se. Podle zmiňované studie mohl být prvopočátek v době
kamenné. Z těch dob se nalezly provrtané kamínky a „knoflíky“ z kančích zubů.
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V dávné minulosti se oděv jenom ovázal kolem těla nebo jednoduše spojil uzlem.
Oděv se však postupně stával složitějším a nestačilo ho jenom převázat, a tak
postupně vznikl další spojovací prvek po uzlu – tzv. fibule.
Fibule je spona, která spojovala antický oděv na rameni. Je zajímavé, že její tvar a
princip zapínání se dochoval do dnešních dní v podobě spínacího špendlíku.
V dobách minulých se užíval knoflík ve tvaru kuličky s ouškem. Umělci je vyráběli
z mědi, stříbra, zlata a podobných materiálů. Bohatí často mívali knoflíky z pravých
perel, chudině musely stačit olověné. Svého času dokonce existovalo nařízení, kolik
smí nosit na oděvu knoflíků měšťan a kolik sedlák.
Když angličtí badatelé otvírali v minulosti první hrobky egyptských faraónů, našli
kromě jiného i filigránská zapínadla posázená drobnými brilianty, což byly první
kovové knoflíky.
S postupem času se z kulatých knoflíků
začaly dělat knoflíky půlené a ještě
později různě tvarované. Materiálů,
z kterých se knoflík dělal a dělá dodnes, je
nesčetně. Patří mezi ně sklo, zlato, drahé
kameny, polodrahokamy, stříbro, cín,
perleť, zinek, mosaz, perly, nit, plech,
porcelán, platina, keramika, rohy různých
zvířat, sušená dobytčí krev, kůže
tlustokožců, želvovina, parohy.
Dále hovězí kosti a slonovina, které
vynikaly svojí tvrdostí a leskem, domácí i
cizokrajná vzácná dřeva, palmová semena,
kokosové skořápky. Známe knoflíky
potahované vlnou, hedvábím. V pozdější
době se začaly dělat umělé náhražky
přírodních surovin, jako je například
celuloid nebo ebonit.
Mnoho měst a vesniček bylo spojeno
s výrobou knoflíků. Mně se podařilo
kromě jiného zjistit, že např. Prostějov byl
spojen s výrobou knoflíků od roku 1912.
Knoflíky, které se vyráběly nejprve pouze
v černé barvě a ze sušené dobytčí krve, se lisovaly přímo z prášku v hydraulických
lisech. Takto vyrobené knoflíky byly málo kvalitní a měly tendenci se lámat. Proto
musela být změněna technologie zpracování a do výroby se začala přidávat mletá
rohovina. Od roku 1926 byly ve výrobě i barevné odstíny. Tímto způsobem se
vyráběly knoflíky v akciové společnosti Cornolith.
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Klub důchodců v Dolní Čermné
Vás zve na

V úterý 13. listopadu 2007 od 14,00 hod.
v sále Orlovny
Přijďte prožít příjemné odpoledne
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Farnost Dolní Čermná a Obecní muzeum
v Dolní Čermné pořádají

sobota 8. 12. - neděle 16. 12. 2007
v obřadní síni na náměstí
Vernisáž:
sobota 8. prosince 2007 v 16,00 hod.
Účinkuje:
Dolnočermenský chrámový sbor s adventními zpěvy
Úvodní slovo:
P. Pavel Seidl
Vystaveny budou liturgické oděvy, nádoby, knihy …
Součástí výstavy bude – ukázka pečení hostií
– výtvarné práce dětí (opisování a ilustrace
biblického textu) „Evangelium sv. Lukáše“
Otevírací doba:

po – so
neděle

–
8,30 – 12,00 hod.

14,00 – 17,00 hod.
13,30 – 17,00 hod.

Tělovýchovná jednota Orel v Dolní Čermné
ve spolupráci s Obecním úřadem v Dolní Čermné
pořádají tradiční

v neděli 9. prosince 2007 ve 14,00 hod.
v Orlovně v Dolní Čermné
Na děti čekají hry, soutěže, občerstvení - a nadílka od Mikuláše
Zveme všechny děti!!!
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V sobotu 15. prosince 2007 v 18,00 hod.
Orlovna Dolní Čermná

v neděli 16. prosince 2007 v 17,00 hod.
na náměstí v Dolní Čermné
Účinkují:
- Dolnočermenská dechovka pod vedením kapelníka
pana Pavla Vašíčka
- Verměřovický chrámový sbor s hudebním pásmem
Peněžní sbírka bude věnována Nadaci likvidaci lepry

Ve čtvrtek 20. prosince 2007
v 17,00 hod.
v kostele sv. Jiří v Dolní Čermné
účinkuje
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Kultura v našem okolí – listopad:

1. 11. – 18. 11. 2007
Městské muzeum – hala muzea
Výstava:
JAN MAŘÍK
- Okouzlení dřevem
- meditativní intarzie
- Práce lanškrounských krajkářek
13. 11. 2007 v 19,00 hodin, lanškrounský zámek
VIKTORIA NA CESTĚ KOLEM SVĚTA - Ivan OREL - cestopisná reportáž
Autentické vyprávění o pětiletém dobrodružství na moři, na cestě s vlastnoručně
postavenou plachetnicí. Přednáška je spojena s besedou, promítáním filmu z plavby,
tombolou a s autogramiádou knihy o cestě.
vstupné: 40,- Kč
14. 11. 2007 v 19,30 hodin, lanškrounský zámek
POPRVÉ VDANÁ (Pavel Nilin) - divadelní představení
Prodrat se životem sama nebo to vyřešit jinak? Poetická komedie, která s vtipem a
nadhledem vypráví o láskách a neláskách jedné ženy.
Účinkuje: TAŤJANA MEDVECKÁ
vstupné: 80,- / 100,- Kč
18. 11. 2007 v 19,30 hodin, kostel sv. Václava
192. ABONENTNÍ KONCERT KPH - Pěvecký sbor Masarykovy university
vstupné: 100,- / 140,- Kč
24. 11. 2007 v 18,00 hodin, lanškrounský zámek
15. ročník festivalu JAZZ LANŠKROUN
účinkují:
Big Band ZUŠ Liberec
JH Big Band Hradec Králové
nChant Jazz Hradec Králové
Big Band Lanškroun
uvádí: moderátor Českého rozhlasu Jan Beránek, vstupné: 50,- / 80,- Kč
30. 11. 2007 v 19,30 hodin, lanškrounský zámek
MÓDNÍ SHOW - BOUTIGUE SABRINA
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Volné bruslení – Hala B. Modrého
sobota 3. 11.
neděle 4. 11.
středa 7. 11.
sobota 10. 11.
neděle 11. 11.

14,00 hod.
17,00 hod.
14,00 hod.
17,00 hod.
14,00 hod.
17,00 hod.
14,00 hod.

středa 14. 11.
sobota 17. 11.
neděle
středa
sobota
neděle

9. - 11. listopadu
*KOŘENÍ ŽIVOTA (USA)

18. 11.
21. 11.
24. 11.
25. 11.

17,00 hod.
14,00 hod.
17,00 hod.
14,00 hod.
17,00 hod.
14,00 hod.
14,00 hod.

pátek 17,00 hod. a 19,30 hod.
sobota 19,30 hod.
neděle 19,30 hod.
Catherine Zeta-Johnesová a Aaron Eckhart v romanci o lásce – o jídle.
Vstupné: 69,-Kč, 105 min.
Mládeži do 12 let nevhodné
10. – 11. listopadu
sobota 17,00 hod.
RATATOUILLE (USA)
neděle 17,00 hod.
Komedie pro skutečné fajnšmekry.
Vstupné: 64,- Kč, 110 min.
Mládeži přístupno
12. – 13. listopadu
pondělí 17,00 hod. a 19,30 hod.
*KDYŽ SI CHUCK BRAL LARRYHO (USA)
úterý 19,30 hod.
I kamarádství by mělo mít své meze.
Vstupné: 54,- Kč, 115 min.
Mládeži přístupno
14. – 15. listopadu
středa 19,30 hod.
*DISTURBIA (USA)
čtvrtek 19,30 hod.
Každý vrah je něčí soused.
Vstupné: 54,- Kč, 105 min.
Mládeži nepřístupno
16. listopadu
pátek 19,30 hod.
* DOPISY Z IWO JIMY (USA)
Příběh bitvy o Iwo Jimu očima japonských vojáků.
Vstupné: 64,- Kč, 141 min.
Mládeži do 12 let nevhodné
17. - 18. listopadu
sobota 19,30 hod.
HARRY POTTER – FÉNIXŮV ŘÁD (USA)
neděle 17,00 hod. a 19,30 hod.
Nejpopulárnější kouzelník, od časů Rumburaka dovršil patnáctý rok. V Bradavicích
na něj číhají zákeřní smrtijedi, a jedna ropucha v lidské podobě.
Vstupné: 64,- Kč, 131 min.
Mládeži přístupno
19. – 20. listopadu
pondělí 19,30 hod.
*OKAMŽIK ZLOMU (USA)
úterý 19,30 hod.
Starý pardál Antony Hopkána opět vraždí. Přiznal se k vraždě své ženy, přesto mu to
téměř projde….
Vstupné: 69,- Kč, 114 min.
Mládeži do 12 let nevhodné

23
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

21. listopadu
středa 19,30 hod.
*VENUŠE (Velká Británie)
Láska kvete v každém věku. Podzimní sonáta starého herce a jeho poslední lásky.
Vstupné: 54,- Kč, 95 min.
Mládeži do 12 let nevhodné
22. – 23. listopadu
čtvrtek 19,30 hod.
*ZBOUCHNUTÁ (USA)
pátek 19,30 hod.
Stačí jeden úlet a končí legrace. Dobrá komedie o ztrátě panictví ve 40 letech.
Vstupné: 54,- Kč, 121 min.
Mládeži nepřístupno
24. – 25. listopadu
sobota 19,30 hod.
*KRÁLOVSTVÍ (USA)
neděle 19,30 hod.
Jak zastavíte nepřítele, který se nebojí zemřít?
Vstupné: 54,- Kč, 109 min.
Mládeži nepřístupno
26. – 27. listopadu
pondělí 17,00 hod. a 19,30 hod.
POSLEDNÍ VLAK (Německo, ČR)
úterý 19,30 hod.
Německo-český válečný film režiséra filmu STALINGRAD. Cesta posledního
transportu s židovskými obyvateli Berlína.
Vstupné: 54,- Kč, 125 min.
Mládeži do 12 let nevhodné
28. – 29. listopadu
středa 17,00 hod. a 19,30 hod.
*HAIRSPRAY (USA)
čtvrtek 19,30 hod.
Měla pár kilo navíc a velký sen a v šedesátých letech se sny plnily.
Vstupné: 64,- Kč, 117 min.
Mládeži do 12 let nevhodné
30. listopadu
pátek 19,30 hod.
*ĎÁBLOVA DÍLNA (Německo, Rakousko)
Ve válce chtějí všichni přežít – někdo se přizpůsobí a někdo zemře. Téměř pravdivý
příběh o největší padělatelské operaci v dějinách.
Vstupné: 59,- Kč, 99 min.
Mládeži do 12 let nevhodné

Dětská představení
15. listopadu
čtvrtek 9,30 hod.
ČERT A KÁČA
Pásmo krátkých kreslených filmů. Promítání pro mateřské školky a širokou veřejnost.
Vstupné: 15,- Kč
Mládeži přístupno
16. listopadu
pátek 13,00 hod.
SHREK TŘETÍ (USA)
Další dobrodružný příběh hrdiny Shreka. Promítání pro školní družiny a širokou
veřejnost.
Vstupné: 40,- Kč, 93 min.
Mládeži přístupno
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Roškotovo divadlo:
7. - 10. listopadu 2007
NADOTEK
7. ročník FILMOVÉHO FESTIVALU
DOKUMENTÁRNÍ TVORBY se sociální
tématikou
Vstupné dobrovolné
Úterý 20. listopadu 2007 v 19,30 hod.
AKORDEONOVÝ ORCHESTR Základní umělecké školy Na Střezině Hradec
Králové (koncertní předplatné)
Program: Antonín Dvořák, Léon Boëllmann, J. S. Bach, Ernst Fischer, Georges
Bizet, Václav Trojan, Aram Chačaturjan, Pietro Frosini, Astor Piazzolla, Milan
Bláha, Duke Ellington ...
Vstupné: 90,- Kč
Středa 21. listopadu 2007 v 8,15 a 10,00 hod.
BOSORKY A ZPÍVAJÍCÍ HAVRAN - Divadlo Malé hry Brno
školní představení
Vstupné: 30,- Kč
Čtvrtek 22. listopadu 2007 v 19,30 hod.
SMUTEK SLUŠÍ ELEKTŘE - Eugene G. O´Neill
Pod Palmovkou Praha
Jedna z nejslavnějších her amerického dramatika Eugena O´Neilla vypráví o pádu
dynastie Mannonových – úctyhodné a vážené rodiny, jejíž osud však nezadržitelně
směřuje k tragickému konci. Magická moc ukrytá v příběhu plném lásky, vášně,
touhy a nenávisti přináší divákům napínavý a strhující zážitek.
Hrají: René Přibil, Zuzana Slavíková, Radek Zima, Barbora Valentová, Ivan Jiřík,
Ondřej Kavan, Eva Kodešová/Sandra Nováková, Rudolf Jelínek j.h.
Vstupné: 160,- Kč
Sobota 24. listopadu 2007 v 19,30 hod.
JÁ NIC, JÁ MUZIKANT
Koncert známé orlickoústecké folkové formace IndiviDUO - Petr BRZOKOUPIL,
Martin CULEK a jeho přátel.
Večer plný autorských písniček, básniček a také mnoha příjemných překvapení!
V rámci dne proběhne i natáčení připravovaného hraného amatérského filmu
„Natvrdo“ scenáristy a režiséra Jana Jiráska, jehož hlavními představiteli jsou právě
členové IndiviDUA., Vstupné: 50,- Kč
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Předprodej vstupenek: Informační centrum Městského úřadu, budova radnice
tel.: 465 514 271 – 2

11. – 12. listopadu 2007
neděle 19,30 hod.
MEDVÍDEK
pondělí 19,30 hod.
Jan Hřebejk a Petr Jarchovský vyprávějí o svých vrstevnících a o rozpadech jejich
přátelství a manželství. Příběh ze současné Prahy o osudech třech kamarádů, kteří se
znají už od školních let. Mají k sobě blízko, vzájemně se se svými rodinami
navštěvují a jejich vztahy se zdají být idylické. Málokdo z jejich okolí, včetně jejich
žen, tuší, že všichni mají tajemství, která je zásadně ovlivní. Co se stane, když
přetvářky a lži vyjdou na povrch? Vydrží jejich přátelství a manželství? A existuje
takové kamarádství i mezi ženami?
98 min., vstupné: 69,- Kč + 1,- Kč příplatek
13. – 14. listopadu 2007
úterý 19,30 hod.
BOŽSKÝ EVAN
středa 19,30 hod.
Bůh (Morgan Freeman) dostal bláznivý nápad a rozhodl se otestovat čerstvého
kongresmana Evana Baxtera, který vyhrál volby s odvážným sloganem „Změním
svět“. Zadání je jednoduché. Po vzoru starozákonního konstruktéra a zoologa Noema
má i on postavit archu, shromáždit na ní zástupce všech živočišných druhů a
nasměrovat si to k Araratu. Drobné změny v chování a vzezření, jímž čím dál víc
připomíná poustevníka než elitního politika, nezůstanou utajeny před jeho okolím,
které řeší, zda se Evan zbláznil z nové funkce nebo jestli ho postihla jen silnější krize
středního věku. A navíc 177 druhů živých zvířat.
Titulky, 96 min., vstupné: 59,- Kč + 1,- Kč příplatek
14. listopadu 2007
čtvrtek 19,30 hod.
KDYŽ SI CHUCK BRAL LARRYHO
Chuck a Larry jsou hasiči a nejlepší kamarádi, přestože se liší jako den a noc.
Zodpovědný Larry je vdovec, naopak pohodář Chuck stále hledá tu pravou. Larry
zjistí, že může značně pomoct své finanční situaci, kdyby se znovu oženil nebo
uzavřel registrované partnerství. Takže přemluví Chucka, aby se naoko vydával za
jeho gay partnera. Netuší ovšem, že úřady se rozhodnou jejich vztah pečlivě
přezkoumat a ověřit si, zda jsou skutečně homosexuálové a mají se skutečně rádi.
Titulky, 115 min., vstupné: 59,- Kč + 1,- Kč příplatek
18. – 19. listopadu 2007
neděle 19,30 hod.
MR. BROOKS
pondělí 19,30 hod.
Earl Brooks (Kevin Costner) vypadá jako vzorný manžel, milující otec a úspěšný
podnikatel, až na to, že má ještě své druhé já, podstatně nepříjemnější já. V noci se po
městě pohybuje jako nekompromisní vrah milenců. Nezůstávají po něm žádné stopy,
jen těla jsou naaranžována do různých pozic. Policie je bezradná. Při jedné vraždě je
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ale vyfocen náhodným svědkem a ten na oplátku chce, aby se mohl vražd účastnit.
Z téhle situace se už Brooks nemůže dostat zrovna lehce. Šokující film o
potlačovaných touhách a vnitřním souboji každého z nás s našimi vlastními démony.
Titulky, 120 min., vstupné: 59,- Kč + 1,- Kč příplatek
21. listopadu 2007
středa 19,30 hod.
DISTURBIA
Šmírovat sousedy se příliš nevyplácí. Můžete objevit temná tajemství, která měla
zůstat skryta před celým světem, a v důsledku toho vám pak půjde o život. Vaše
šance na přežití jsou o to menší, že se prakticky nemůžete hnout z místa. Jako
dospívající Kale, který za napadení učitele dostal tři měsíce úředně nařízeného
domácí vězení a nesmí se vzdálit z domu, a tak si krátí čas šmírováním svých
sousedů dalekohledem a proniká do jejich soukromí. Začne v něm klíčit podezření, že
soused odnaproti je hledaný sériový vrah. Uvěří ale někdo klukovi? Odhalil
tajemství, kvůli kterému by mohl snadno zemřít?
Titulky, 105 min., vstupné: 59,- Kč + 1,- Kč příplatek
25. – 26. listopadu 2007
neděle 19,30 hod.
GYMPL
pondělí 19,30 hod.
Tomáš Vorel o partě studentů, kteří našli zálibu v malování graffiti. To je ale jen
záminkou pro vykreslení portrétu problémů současné mladé generace. Pedantský
fyzikář, strnulý češtinář, jalový tělocvikář, ekologický učitel výtvarky, mondénní
ředitelka školy a další kantoři dle svých představ formují nebohé studenty na
poněkud zkostnatělém gymnáziu. A tak málokoho studium opravdu baví a zajímá.
Petr a Michal tedy do školy raději nechodí a když tam náhodou zavítají, celé hodiny
prospí, neboť po nocích stříkají graffiti
105 min., vstupné: 69,- Kč + 1,- Kč příplatek
27. – 28. listopadu 2007
úterý 19,30 hod.
HVĚZDNÝ PRACH
středa 19,30 hod.
Dobrodružné romantické fantasy začíná pádem hvězdy a napsal ho Neil Gaiman,
jeden z nejčtenějších spisovatelů současnosti. Půvabná pohádka pro dospělé plná
fantazie, kouzel, lásky a poetiky se skvělými triky a efekty z doby viktoriánské
Anglie. Tristan je prosťáček z vísky a miluje místní krasavici Viktorii a to tak, že je
pro ni schopen čehokoliv. Třeba výpravy do zapovězeného světa za zdí, odkud jí
hodlá přinést spadlou hvězdu. Netuší ovšem, že ta po svém dopadu získala podobu
krásné dívky a že nebude jediný, kdo po ní touží. Jeho soupeřem se stane
všehoschopný princ, ohavná čarodějnice i on sám, protože se do hvězdy zamiloval.
Česká verze, 127 min., vstupné: 64,- Kč + 1,- Kč příplatek
29. listopadu 2007
čtvrtek 19,30 hod.
MŮJ VŮDCE: Skutečně skutečná skutečnost o Adolfu Hitlerovi
Kontroverzní komedie, která ukazuje Adolfa Hitlera jako bezbranného imbecila,
s jehož mentálním rozpoložením může pohnout jen distingovaný židovský profesor.
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Je konec roku 1944 a Adolf Hitler má pronést novoroční řeč – bojovnou, údernou a
ráznou. Jenže má deprese a na nějaké řečnění nemá ani pomyšlení. Třetí říše se hroutí
a Adolf také. Ministr propagandy Goebbels ale potřebuje vůdce v dobré kondici a do
té jej může dostat jen herec Grünbaum, který je židovského původu a je vězněm
koncentračního tábora Sachsenhausen. Čas běží a vůdce musí být ve formě.
Titulky, 96 min., vstupné: 59,- Kč + 1,- Kč příplatek

Sobota 10. 11. v 17,00 hodin, obřadní síň
PÍSKY, HRADY, ZŘÍCENINY
Křest básnické sbírky Martina Vídenského
Úvodní slovo: Arnošt Juránek, básně přednese autor
sbírky
Hudební program: Mirek Němec a Lukáš Vídenský.
Akce proběhne pod záštitou rady města.
Středa 14. 11. v 18,00 hodin, oranžérie
BESEDA – JAK NA ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY
Pomocí irisdiagnostiky zjistíme příčiny vašich
zdravotních problémů a navrhneme jejich řešení. Vstupné: zdarma.
Středa 14. 11. v 19,30 hodin, Dům kultury
GYMPL
V prvním plánu jde o příběh party studentů gymnázia, kteří se věnují malování
graffiti. Na pozadí se ale odkrývají problémy mladé generace, konflikt mezi
konformitou a naprostou svobodou, odpovědnosti a životem okamžiku, konflikt mezi
školou, která je odcizená realitě a studenty, kteří chtějí dělat skutečné věci. Hlavními
hrdiny je dvojice gymnazistů Petra a Pavla, jejich učitele Tomáše a jeho ženy Aleny.
Divák se dostává ze zaběhlých školních pravidel do temného nočního reje, kde
sprejeři žijí svůj vysněný život.
105 minut, přístupné, komedie, vstupné: 70,- Kč
Čtvrtek 15. 11. ve 20,00 hodin, evangelický kostel
KONCERT SKUPINY SESTRY STEINOVY
Jedna z nejoriginálnějších formací na české hudební scéně (3 oceňovaná CD,
nominace na cenu Anděl).
Předprodej vstupenek v Mikcentru, po koncertu možnost zakoupení CD.
Pátek 23. 11. v 10,00 hodin, Dům kultury
Divadlo DRAK – Štěně nebo špenát
Představení pro školy, školky i maminky s dětmi!
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Narodilo se štěňátko, ale není jako ostatní psi – je zelené! A přesto, že umí štěkat,
kousat, běhat i vrtět ocáskem, nemůže najít kamaráda. Nikdo nestojí o zeleného psa!
Ale on pes opravdu je, a tak se nebojí vydat se sám do světa. Po několika setkáních
s falešnými kamarády, kteří ho jen využijí, potká nakonec toho pravého – námořníka
Jeffa a s ním se vydá na moře za dobrodružstvím.
50 minut, vstupné: 35,- Kč
Středa 28. 11. v 19,30 hodin, Dům kultury
MEDVÍDEK
Přes poetický název půjde opět o tragikomedii sázející především na skvěle napsané
postavy a jejich dialogy. Pokud bychom měli žánrově film přirovnat k některému dílu
světové kinematografie, mohla by to být Americká krása nebo Hana a její sestry. Je
to hodně konverzační film, který zkoumá z mnoha úhlů fenomén manželství a vše, co
k němu patří. Tedy mateřství, otcovství, nevěry,….. To, jak je někdy manželství
rozkládáno plíživě nebo naopak, jak i velké zásahy zvenčí ho nerozklíží.
98 minut, přístupné od 12 let, černá komedie, vstupné: 70,- Kč
Pátek 30. 11. v 19,30 hodin, Dům kultury
Ladislav Stroupežnický – NAŠI FURIANTI
Tuto hru poprvé nastudovalo Národní divadlo v roce 1887. Od té doby se stalo
nedílnou součástí repertoáru všech divadelních scén. I náš divadelní spolek
„KOLÁR“ se k ní vrací po 25 letech a znovu si všichni ti, co kdysi hráli i ti noví
s radostí zahrají strhující postavy vesnického furiantství. Přijďte se podívat a myslíme
si, že budete odcházet s novými, příjemnými zážitky.
Režie: Ladislav Novotný, vstupné: 90,- Kč

Centrum „Pod střechou“ (e-mail: podstrechou@seznam.cz)
KERAMICKÉ DÍLNY - 16. 11., 30. 11.
a nadále každých 14 dní v pátek od 15,30 hod., vede paní Petra Masarovičová.
Poplatek je 50,- Kč/ 1 lekce nebo předplatné 400,- Kč/pololetí.
(Přihlašovat se můžete na uvedeném kontaktu.)
Středa 21. 11. v 17,00 hodin
POCHOD SVĚTÝLEK PO LETOHRADU - lampiónový průvod
NEZAPOMEŇTE SI PŘINÉST LAMPIÓNKY A SVÍČKU.
Čtvrtek 22. 11. v 18,00 hodin
PROMÍTÁNÍ O IZRAELI
„Jeruzalém v pohybu aneb videoprocházka po svatém městě“
Vstupné dobrovolné.
Středa 28. 11. v 16,00 hodin
VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ
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S sebou: polystyrenový nebo slaměný věnec, 4 svíčky, 4 hroty na zapíchnutí – bude
možné i zakoupit u nás. Další materiál a ozdoby zajistíme. Poplatek činí 40,- Kč.
PROGRAM NZDM STREET V CENTRU POD STŘECHOU
(NZDM je zařízení pro děti a mládež od 10 do 18 – ti let, které zřizuje Oblastní
charita Ústí nad Orlicí.)
Otevřeno: Po, Út, Čt, Pá
14,00 – 20,00 hod.
St
Zavřeno – individuální konzultace
čtvrtek 15. 11.
od 17,00 „Filmáč“ – videoprojekce (film)
úterý 20. 11.
od 16,00 Turnaj v ping-pongu o drobné ceny
čtvrtek 29. 11.
od 16,00 „Art Workshop“

Pátek 9. 11. 2007 v 19,00 hodin - sál kina
Jablonné nad Orlicí
IVO JAHELKA – PÍSNIČKY ZPOD
TALÁRU
Nový recitál známého písničkáře a zpívajícího
právníka, který tvrdí:
„Život je nepřetržitá řada průserů
nepravidelně po sobě jdoucích“
DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL
Pro děti bude připraveno mnoho pohádek jak hraných, tak animovaných.
Po každé pohádce se bude losovat mnoho cen.
Vstupné na jednotlivá představení bude zakoupení minimálně jednoho losu v hodnotě
5 Kč. Začátek představení každý den v 17,00 hod.
Pondělí 19. listopadu 2007 – Asterix a Vikingové – 78 min.
Úterý 20. listopadu 2007 – Pásmo animovaných pohádek - 64 min.
Povídání o pejskovi a kočičce - Jak pejsek s kočičkou myli podlahu
Jak si pejsek roztrhl kalhotky - Jak si pejsek s kočičkou dělali dort
O panence, která tence plakala - O pejskovi a kočičce jak psali psaní
Středa 21. listopadu 2007 – Lovecká sezóna - 99 min.
Čtvrtek 22. listopadu 2007 – Pásmo animovaných pohádek - 64 min.
Zasadil dědek řepu - Broučkův smutný návrat - S Broučkem je zle
Do nebíčka, do peklíčka - Dlouhý, Široký a Bystrozraký - Krtek a lízátko
Madlenka a komedianti - O Mikešovi - Tajemný kocourek
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Pátek 23. listopadu 2007 – Auta - 96 min.
Neděle 25. listopadu 2007 v 10,00 hod. – v Kulturním a informačním centru čp. 30
VÁNOČNÍ VÝSTAVA - vernisáž
Drátování – Ladislav Šlechta
Fotografie – MVDr. Oldřich Setunský
Suché vazby, textil, šperky – Zdenka Kroulíková
Do 17,00 hodin ukázky drátování – máte možnost si sami přinést něco k drátování.
Výstava potrvá do 29. prosince 2007
Otevřeno: Po - Pá
9,00 – 12,00 hod.
13,00 – 17,00 hod.
So
9,00 – 12,00 hod.
–
Po (25. 12. 2007)
–
16,00 – 18,00 hod.

Pondělí 12. listopadu v 18,00 hodin – DIVOKÉ VLNY - USA
Film Divoké vlny je animovanou akční komedií, která nahlíží do zákulisí
vzrušujícího světa závodního surfování. Hrdinou filmu je mladý tučňák skalní Cody
Maverick, začínající surfař, který se chystá na účast ve svém prvním profesionálním
závodu. Cody opouští rodinu a rodný Mražákov v Antarktidě, aby se na ostrově PinGuí zúčastnil surfařského memoriálu Big Z. Cody je přesvědčen, že vítězstvím získá
vytoužený obdiv a úctu, ale když se náhodou setká se starým, vyřízeným surfařem,
začne chápat, co je skutečně důležité a že opravdovým vítězem není vždycky jen ten,
kdo dorazí k cíli jako první.
88 min.,
Přístupný
Čtvrtek 15. listopadu v 19,30 hodin – GYMPL - ČR
Kantoři dle svých představ formují nebohé studenty na poněkud zkostnatělém
gymnáziu. A tak málokoho studium opravdu baví a zajímá. Petr (Tomáš Vorel jr.) a
Michal (Jiří Mádl) do školy raději nechodí a když tam náhodou zavítají, tak celé
hodiny prospí, neboť po nocích stříkají graffiti. To je to jediné, co je kromě holek
skutečně baví. Nebezpečné výpravy na střechy domů, ilegální pronikání do útrob
metra, dramatické lezení na komín… Napětí, riziko dopadení a honičky s policií jsou
opravdové, zábavné i kruté. A tak není divu, že se jejich bezradní rodiče věčně
stresují a občas se v zájmu dostudování svých nezvedených potomků spojí s
profesory.
105 min., Přístupný
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V sobotu 20. října dopoledne jsme do
naší obce slavnostně přivítali tyto děti:
Nelu Schlegelovou z Dolní Čermné
Jakuba Jiráska z Dolní Čermné
Tobiáše Ptáčka z Dolní Čermné
Terezii Junkovou z Dolní Čermné
Markétu Helekalovou z Dolní Čermné
Anežku Bačkorovou z Dolní Čermné
a Michala Pravdu z Dolní Čermné
Všem našim novým malým občánkům
přejeme dobré zdraví, dobré rodinné
zázemí a úspěšný život.
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Životní jubilea:
V měsíci listopadu oslaví svá výročí:
Marie Faltejsková z Dolní Čermné
Marie Šemberová z Dolní Čermné
V prosinci oslaví svá výročí:
Miloslava Bartošová z Dolní Čermné
Alena Bartoňová z Dolní Čermné
Jana Nastoupilová z Dolní Čermné
Miloslav Vávra z Dolní Čermné
Miloslav Betlach z Dolní Čermné
Ludmila Langrová z Dolní Čermné
Zdenka Mikulová z Dolní Čermné
Eva Havlová z Dolní Čermné
Vážení občané, upřímně Vám blahopřejeme k vašim životním výročím a přejeme
dobré zdraví, životní pohodu a vše dobré do dalších let.
V měsíci říjnu jsme se rozloučili:
S panem Zdeňkem Kalcovským z Jakubovic
a s paní Marií Hejlovou z Dolní Čermné
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast a zemřelým lehké odpočinutí.
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Náměstí se školou
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Obálka knížky „Knoflíky“ od paní Hany Hořákové
Nitěné knoflíky
Paní Hana Hořáková – autorka knížky „Knoflíky
Orlovna a kostel sv. Jiří v Dolní Čermné – pohled z parkoviště
Festival „Tradice Evropy“ – Orlovna v Dolní Čermné
Vystupující soubory: Jitřenka – Dolní Čermná (ČR), Letnička –
Poprad, Zemplínik – Michalovce, Madovec – Bratislava (SR), Les
Petiots – Sainte Gemmes sur Loire (FR), Les Spitants – Marihas
(Belgie), Čabarok (Bělorusko), Trakijsche – Sliven (Bulharsko),
Sandeczoky – Nowy Sacz, Kuznia – Varšava (Polsko)
Str. 32 – 33
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Str. 34
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Str. 35
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(Foto: Ing. Vlastislav Vyhnálek)
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