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Bude muzika
v naší vesnici,
oni se tu sejdou
a tancuvat budou
všichni chasníci,
každý s dívčicí,
tralala, tralala.
Od stolu vstanu,
všecky obejdu:
Já vás vítám všecky,
mládence a panny,
mládence milý,
děvčata taky,
tralala, tralala!
(Z Chodska)
Vrtáka jsem tancovala,
rtáka mně hrejte,
střevíčky jsem roztrhala,
na jiný mně dejte!
Dokola, synečku, dokola,
jak je má hlavěnka veselá,
dokola, synečku, dokola,
jak je má hlavěnka veselá!
(Z Čech)
(Český rok – Karel Plicka,
František Volf,
Karel Svolinský)
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Rada zastupitelstva obce Dolní Čermná
č. 8
24. 5. 2007
Zápis z jednání
Přítomni: Ing. Jiří Appl
Ing. Ludmila Müllerová
Jan Hampl
RNDr. Věra Šverclová
Ing. Vlastislav Vyhnálek
Hosté:
paní Dostálková DPS
Program:
1.
DPS a problematika sociálních služeb v návaznosti na zákon o sociálních
službách.
2.
Povolení k vypouštění odpadních vod.
3.
Projednání zastavovacího plánu a stanovení mantinelů pro určení typu a
založení staveb.
4.
Projednání návrhu na řešení centra obce od arch. Kokeše.
5.
Dořešení pronájmu bytu nad tělocvičnou.
6.
Informace o kanalizaci.
7.
Financování opravy věže kostela v Jakubovicích, odsouhlasení zjišťovacího
protokolu.
8.
Informace o přípravě ustavení šachového klubu.
9.
Informace o rozhledně na Mariánské hoře.
10. Splátkový kalendář Matoušek.
11. Setkání Čermných, stanovení úhrady pro účastníky.
12. Informace o folklóru.
Usnesení č. 8:
8.1 Rada schvaluje zadání plánu komunitního plánování. Ukládá starostovi vybrat
firmu pro tuto práci a zpracovat žádost o dotaci v oblasti sociálních služeb
poskytovaných v rámci obce Dolní Čermná.
T: 07/07
Rada nařizuje u nových nájemních smluv v DPS sjednávat nájemní vztah na
dobu určitou a to do doby změny statutu DPS podle návrhu komunitního
plánování.
8.2 Rada schvaluje navržený postup v řešení povolení vypouštění odpadních vod.
Obec zmapuje stav, požádá VAK Jablonné nad Orlicí o přípravu žádostí,
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projedná s vodoprávním úřadem postup při projednávání konkrétních žádostí
od občanů.
8.3 Rada ukládá starostovi ve spolupráci se stavební komisí zpracovat návrh
zastavovacího plánu, který by stanovil podmínky pro stavbu rodinných domů.
T: 08/07
8.4 Rada projednala návrh řešení čermenského náměstí a ukládá starostovi svolat
schůzku s arch. Kokešem na 4. 6. 2007 v 18,00hod.
T. Ihned
8.5 Rada schvaluje blokaci bytu nad Tělocvičnou pro učitele ZŠ.
8.6 Rada bere na vědomí informaci o kanalizaci.
8.7 Rada schvaluje prověření zjišťovacího protokolu od firmy Bromach na
vyúčtování opravy věže kostela v Jakubovicích.
8.8 Rada bere na vědomí informaci o rozhledně na Mariánské hoře.
8.9 Rada schvaluje zaplacení dopravy a stravy (oběd a večeři) pro účastníky
setkání Čermných v Čermné ve Slezsku .
8.10 Rada schvaluje splátkový kalendář na umoření dluhu za panem Matouškem.
Podmínky: 6% úrok, uzavření nájemní smlouvy na 2 měsíce, při nedodržení
splátkového kalendáře nebude nájemní vztah prodloužen.

Rada zastupitelstva obce Dolní Čermná č. 9
4. 6. 2007
Zápis z jednání
Přítomni:

Hosté:

Ing. Jiří Appl
Ing. Ludmila Müllerová
Jan Hampl
RNDr. Věra Šverclová
Ing. Vlastislav Vyhnálek
Ing. arch. Kokeš

Program:
1. Projekt náměstí.
2. Žádost o příspěvek na založení šachového oddílu.
3. Příspěvek na akcí „Setkání s písní“.
4. DPS a problematika sociálních služeb v návaznosti na zákon o sociálních službách
5. Různé
Usnesení č. 9:
9.1 Rada projednala návrh řešení náměstí od ing. arch. Kokeše. Další schůzka bude
28. 6. 2007 v 16,30 hod. Rada vytkla následující části:
- kolonáda před základní školou
- řešení komunikačního prostoru spojeného s čekárnou
- vypracovat variantní řešení pro méně finančně náročnou úpravu
9.2 Rada ukládá starostovi vypracovat návrh obecního znaku pro předložení
k posouzení panu Felcmanovi
T: 06/07
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9.3

9.4
9.5

9.6
9.7
9.8

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku vznikajícímu občanskému sdružení
„Šachový oddíl Dolní Čermná“ ve výši 35.000,- Kč na pořízení základního
vybavení – šachovnice, hodiny. Podmínkou je registrace občanského sdružení.
Rada ukládá starostovi prověřit dostatek prostředků v rozpočtu, případně
připravit pro ZO rozpočtové opatření. T: příští jednání ZO
Rada schvaluje příspěvek iniciativě „Setkání s písní“ ve výši:
- ubytování pro 10 osob pro polskou skupinu v obecní ubytovně
- 3.000,- Kč na dokrytí nákladů podle předloženého rozpočtu
Rada ukládá starostovi vyzvat 2 – 3 firmy k podání návrhu na opravu povrchu
komunikace na Smrčině.
T: 20. 6. 2007
Rada schvaluje poskytnutí bytu v DPS pro paní Spirmanovou.
Rada ukládá starostovi zajistit likvidaci křídlatky na břehu rybníka. T: 06/2007
Vlastislav Vyhnálek

Čermná, která byla největší vesnicí Lanškrounska, vždy usilovala o to, aby měla
svého doktora. Teprve v roce 1871 bylo toto úsilí naplněno.
Maxmilián Walloch (některé prameny uvádí Valloch) se narodil 10. října 1846 ve
Vilémově, v tehdejším okrese Litovel. Odbornou ranhojičskou praxi získal u svého
strýce v Rudě na Moravě. Později složil odbornou zkoušku před komisí v Praze.
Krátce působil i jako c. k. vojenský lékař. Byl menší zavalitější postavy. Jako
svobodný se v roce 1871 usadil v dolní části Čermné (nyní Dolní Čermné).
Lékařskou praxi vykonával v čp. 246 (nyní čp. 212). V roce 1874 se oženil a založil
rodinu. Narodily se mu 2 děti. Nejstarší byla Hedvika, narozená 2. prosince 1877 a
mladší syn Robert, narozený 11. 4. 1881.
Dne 29. 6. 1874 učinil obci návrh, aby mu vyplácela 200 zlatých ročně za ohledávání
mrtvol, psaní úmrtních listů a léčení obecních chudých. Obec tento návrh přijala a tak
se stal Maxmilián Walloch, obecním lékařem vedle své soukromé praxe.
V letech 1892/3 postavil na náměstí v Čermné prostorný přízemní rodinný dům, kde
bydlel, a kam také přenesl i svou lékařskou ordinaci. Dva roky před svou smrtí, v
roce 1911, převedl nemovitost na svou ženu Josefínu. Lékařskou praxi v Čermné
vykonával 42 let až do své smrti dne 20. ledna 1913. Zemřel na mozkovou mrtvici.
Pochován je na hřbitově u sv. Jiří u vchodu do sakristie.
Za lékařskou praxi, kterou v Čermné a v okolních vesnicích vykonával, mu obec
udělila čestné občanství dne 23. července 1876.
Dr. Jan Peřina byl druhým lékařem v Čermné v létech 1901 až 1903. Byl ženatý,
ordinoval v čp. 224, poté se z obce vystěhoval. Lékařem v Čermné byl 3 roky.
MUDr. Josef Šaroch se narodil 8. prosince 1871. Byl ženatý. Jeho manželka byla
Marie, rozená Štěpánková z Čermné. V Čermné ordinoval od roku 1903 v čp. 224,
poté v čp. 212 a nakonec opět v čp. 224. Mimo Čermnou byl také prvním českým
lékařem v tabákové továrně v Lanškrouně. Byl činný i veřejně. Stal se předsedou
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Národní Jednoty Severočeské. Po skonu své malé dcerky se dne 2. července 1912
zastřelil na kraji lesa za rybníkem. Lékařem v Čermné byl 9 let.
MUDr. Václav Vohrna ordinoval v domě čp. 237 (Wallochův dům) od 18. ledna
1913. Mimo čermenský obvod, který zahrnoval 8
vesnic (Čermná, Petrovice, Jakubovice, Nepomuky,
Koburk, Výprachtice, Dolní a Horní Heřmanice), byl
lékařem také v tabákové továrně v Lanškrouně, byl
lékařem i nemocenské pokladny. Po čermenském
obvodu k ošetřování pacientů jej vozil v káře tažené
koněm pan Karel Merta z čp. 5.
Dr. Vohrna měl hluboké lékařské vzdělání, byl velice
obětavý, oblíbený a získal od občanů přezdívku „táta
pacientů“. Byl komunikativní člověk s širokým
rozhledem, dobrý řečník. V Čermné byl I. starostou
Sokola a byl činný i v ochotnickém divadelním
spolku.
V době balkánské války proti Turkům 1912 - 1913 jej
ruský emisar A. Koštov získal jako lékaře dobrovolníka do lazaretu v Lozengradu k ošetřování
raněných. Zde s dalšími 9 lékaři - dobrovolníky z
Moravy vedl vojenský lazaret s 280 lůžky. Jako vojenský lékař působil v rakouských
lazaretech v I. světové válce.
MUDr. Vohrna zemřel ve věku 44 let dne 19. prosince 1925 na nákazu tyfem (obecní
kronika uvádí neštovice) od pacienta z Horních Heřmanic. Zanechal po sobě
manželku Gabrielu a dva malé syny Miroslava a Jiřího. Pohřbu a rozloučení, které se
konalo v hlavním vchodu do měšťanské školy v dolní části Čermné, se zúčastnilo
veliké množství občanů a jeho bývalých pacientů. Ke zpopelnění byl převezen do
krematoria v Pardubicích.
Jako lékař působil v Čermné od roku 1913 do 1925, tedy plných 13 let.
MUDr. Vladimír Melichar, pátý čermenský lékař se narodil roku 1896. Do Čermné
přišel roku 1926 a zde si v roce 1930/1 poblíž náměstí postavil vilu čp. 225. Zde také
provozoval lékařskou praxi. Po Dr. Vohrnovi byl i závodním lékařem v tabákové
továrně v Lanškrouně. V Čermné - Dolní Čermné (Čermná se rozdělila v roce 1935/6
na Dolní a Horní Čermnou), působil až do německé okupace v roce 1938. Tohoto
roku odešel z Dolní Čermné a usídlil se na Zbraslavi. Vilu koncem roku 1945 koupil
od Dr. Melichara pan Jaroslav Vacek, obchodník se střižním zbožím. MUDr.
Vladimír Melichar v Dolní Čermné vykonával lékařskou praxi 12 roků.
V době německé okupace od roku 1938 až do roku 1945 naše obec Dolní Čermná
neměla svého lékaře. Velmi dobrou zdravotní službou na úrovni, s téměř lékařskými
znalostmi, posloužila našim občanům v této době zdravotní ošetřovatelka Hedvika
Wallochová. Byla dcerou prvního čermenského lékaře Maxmiliána Wallocha.
Narodila se dne 2. prosince 1877 v čp. 212. Velkou praxi získala již doma od svého
otce, kde mu dělala zdravotní sestru, tehdy ještě komisí neprozkoušenou. Kursem
pořádaným ČOS v Praze a složenou zkouškou v roce 1914 získala odborné zdravotní
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vzdělání ošetřovatelky a pečovatelky. Další praxi
vykonávala v Praze u MUDr. Scheinera. Ten však
byl za protihabsburskou protistátní činnost zatčen.
Proto se Hedvika vrátila do Čermné a nabídla své
služby pro případ nakažlivých nemocí okresnímu
zdravotnímu radovi. Brzy se také zapojila do
činnosti Červeného kříže a prostřednictvím ČK se
dostala do Korutan a následně do Tyrol. Zde
pracovala jako dobrovolná zdravotní sestra v
polních vojenských lazaretech (byla I. světová
válka). Po utvoření Československa v roce 1918
se vrátila do rodné Čermné, kde žila v domě čp.
237, který postavil její otec. Pracovala jako
zdravotní sestra v různých nemocnicích a u
soukromých lékařů až do svého odchodu do
důchodu, který prožívala v Dolní Čermné.
Jak již bylo řečeno, v době fašistické okupace
ČSR Německem, Čermná neměla svého lékaře.
Tehdy Hedvika Wallochová pomáhala kde mohla. Svými radami, léky a bylinoléčbou
pomáhala léčit a tišit bolesti. Nebyl snad v protektorátní části Dolní Čermné jediný
občan, který byl nevyužil znalostí „slečinky“, tak ji lidé nazývali, z oboru medicíny.
Léčila zcela nezištně a zadarmo. Jen za léky, které sama obstarala v lékárně „U
milosrdného Samaritána“ v Lanškrouně, si nechala zaplatit cenu, kterou ona sama
zaplatila. Sbírala se svou spolubydlící paní Filoménou Netušilovou, léčivé byliny,
které poté rozdávala potřebným. Jedním slovem lze charakterizovat „slečinku“ lidumilka a dobroditelka.
Hedvika Wallochová zemřela dne 29. září 1952. Je pochována na místním hřbitově.
Její hrob již není znám.
MUDr. Bedřich Utíkal, narodil se v Nákle u Olomouce v roce 1914. Medicínu
vystudoval za Protektorátu na pařížské Sorboně. Do Dolní Čermné přišel 12. prosince
1945 z nemocnice v Havlíčkově Brodě. Tehdy bylo nesnadné získat na vesnici
lékaře, neboť jich byl nedostatek. MUDr. Utíkal se přistěhoval do domu čp. 226, kde
měl i svou soukromou ordinaci. Jako jeden z prvních měl i vlastní rentgen a tak
snadno odhaloval a léčil u pacientů TBC. Po znárodnění soukromé praxe lékařů se
stal obvodním lékařem OÚNZ Lanškroun. Jeho obvod zahrnoval tyto vesnice: Dolní
a Horní Čermnou, Nepomuky, Dolní a Horní Třešňovec, Dolní a Horní Heřmanice,
Rýdrovice, Výprachtice, Koburk, Bystřec, Jakubovice a Petrovice. Počet pacientů
jeho obvodu dosahoval přes 6 000 osob. V roce 1963 se jeho ordinace přestěhovala
do nové budovy MNV v čp. 76. Pan doktor si v roce 1963 postavil rodinnou vilku a
tak natrvalo zakotvil v Dolní Čermné.
Pan doktor Utíkal byl dobrosrdečný člověk. Byl činný v Českém červeném kříži.
Propagoval a organizoval čestná dárcovství krve, prováděl zdravotnické přednášky a
školil zdravotní sestry. Velmi se zajímal o historii, zvláště o historii zdravotnictví.
Rád přispíval svými odbornými i historickými články do Dolnočermenského
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zpravodaje. Byl zakladatelem a dlouhá léta vedl zdejší Klub důchodců. Zabýval se i
včelařstvím.
MUDr. Bedřich Utíkal zemřel 5. září 1997. Naši občané na něj rádi vzpomínají.
Svým pacientům pan doktor věrně sloužil plných 40 let až do odchodu do důchodu.
V současné době slouží svým pacientům lékaři:
MUDr. Ivana Klejmová - praktická lékařka
MUDr. Zdenka Novotná – pediatrička
MUDr. Hedvika Applová – stomatoložka
Prameny: Obecní kronika
Vašíčkův místopis Dolní Čermné
Zpracoval: Vlad. Jansa, kronikář

Soutěžní sezóna je v plném proudu, a tak bych rád zmínil pár poznámek o činnosti
Sboru dobrovolných hasičů v Dolní Čermné.
Mladí hasiči se pilně připravují již od února na vyvrcholení jejich celoroční činnosti –
na okresní kolo soutěže PLAMEN. Absolvovali závod „Májové štafety“ ve Vysokém
Mýtě, kde v silné konkurenci mistrů ČR mladých hasičů mladší žáci obsadili pěkné 6.
místo a starší místo 11. Každý rok se rovněž zúčastňují soutěže „O pohár obce Svatý
Jiří“. Zde se letos soutěž uskutečnila 11. a 12. května 2007. Starší obsadili pěkné 6.
místo a mladší místo 8.
V soutěžení nezahálejí ani dospělí. Ti se zúčastnili I. kola soutěže v požárním sportu.
Muže a ženy čeká ještě okresní kolo. 16. června navíc budeme reprezentovat Obec na
setkání Čermných.
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Kromě toho jsme v dubnu uspořádali sběr železného šrotu, jehož výtěžek putuje na
celoroční činnost mladých hasičů. V dubnu jsme také zajišťovali prodej občerstvení
na čermenské pouti. Výbor se stará i o své zasloužilé členy. V březnu uspořádal
setkání zasloužilých hasičů sboru a v květnu setkání zasloužilých hasiček. Pro členy
připravujeme na září zájezd.
Kromě této činnosti se věnujeme i preventivně-výchovné činnosti. Pro základní školu
a dětský domov jsme uspořádali základní kolo výtvarné soutěže „Požární ochrana
očima dětí“. 15. května jsme ve spolupráci s Dětským domovem v Dolní Čermné
připravili pro základní školy ukázku požární techniky.
Každoročně také sbor pořádá letní tábor. V letošním roce jsme se setkali s opravdu
velkým zájmem. Letošní téma je „Cesta do pravěku“ a tábor se uskuteční opět první
červencový týden (od 30.6. do 7.7.).
Na závěr ještě jednu pozvánku: Sbor dobrovolných hasičů v Horní Čermné pořádá
v sobotu 23. června 2007 tradiční „PIVNÍ SLAVNOSTI“ u hasičské zbrojnice.
Přijďte podpořit hornočermenské hasiče!
Ještě bych rád poděkoval všem aktivním členům a všem těm, kteří naší činnost
podporují.
Za Výbor SDH Jan Růžička

Stejně jako každý rok se uskutečnilo I. kolo soutěže v požárním sportu okrsku č. 3,
kam patří kromě Dolní Čermné ještě družstva Horní Čermné, Petrovic a Nepomuk.
Letos soutěž pořádal SDH z Petrovic dne 19. května.
Soutěže se zúčastnilo 9 družstev mužů a 2 družstva žen 4 kategorií. Nejlepší družstva
postoupila do okresního kola, které se koná 16. června ve Vysokém Mýtě. A jak
soutěž dopadla?
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V kategorii mladších žen zvítězilo družstvo SDH Dolní Čermná a v kategorii starších
žen zvítězilo družstvo SDH Horní Čermná. Daleko větší souboj se odehrál
v kategoriích mužů. Mezi staršími muži zvítězilo družstvo domácích Petrovic
následované družstvy z Dolní Čermné. V kategorii mladších mužů s přehledem
vyhrálo družstvo Petrovic A následované družstvy z Dolní Čermné a Petrovic B.
Nejlepším jednotlivcem – mužem se stal Jakub Novák ze SDH Petrovice A. Nejlepší
jednotlivkyní pro letošní rok je Lída Faltusová ze SDH Dolní Čermná.
Po soutěži dospělých proběhla ještě soutěž mladých hasičů v požárním útoku.
Zúčastnila se 2 družstva mladších žáků a 2 družstva starších žáků. V požárním útoku
mladších zvítězili mladí hasiči z Horní Čermné, v kategorii starších družstvo z Dolní
Čermné.
Závěrem snad jen popřát postupujícím družstvům mnoho štěstí v dalších soutěžích.
Jan Růžička, hlavní rozhodčí

Po několika letech se opět proslavilo jméno naší Základní školy Vincence Junka
v rámci Pardubického kraje. Opět v souvislosti s dopravní soutěží mladých cyklistů.
Po vítězství družstva starších žáků v okresním kole (Mladší žáci skončili na pěkném
2. místě.) reprezentovala naše škola okres Ústí nad Orlicí v kole krajském, které
proběhlo v Seči a v Chrudimi. Náš tým ve složení Tomáš Hubálek, Robin
Pecháček, Michaela Blažková a Petra Pecháčková se značným náskokem zdolal
své soupeře. Jistě stojí za to připomenout, že v rámci soutěže jednotlivců obsadili naši
žáci 1., 2., 3. a 5. místo.
11
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V polovině června budou žáci zastupovat Pardubický kraj v celostátním kole ve
Zlíně. Budou bojovat nejen o 1. místo, ale také o účast na mezinárodní soutěži
v Madridu.
Přejeme jim proto i do dalších klání mnoho potřebného štěstí a dobré umístění.
Zdeněk Lněnička
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Čermenské slavnosti se blíží
Přiblížil se konec školního roku a s ním již tradičně Čermenské slavnosti. Letos se
konají již podevatenácté a opět slibují skvělou podívanou. Během festivalu se
představí soubory z Indie, Bulharska, dva soubory ze Slovenska a tři soubory české,
přičemž Jaro z Ústí nad Orlicí a Jitřenka z Dolní Čermné nemohou chybět.
Část festivalu obdobně jako v minulých letech proběhne také v Lanškrouně. Je to
především díky velmi dobré spolupráci se starostou a s Kulturním centrem.
Páteční dopoledne bude patřit žákům lanškrounských škol. Při koncertu na zámeckém
nádvoří se představí všechny zahraniční soubory a Nisanka z Jablonce nad Nisou.
Během koncertu se diváci dozví mnoho zajímavostí o souborech, o jejich krojích i
hudebních nástrojích. A navíc, co může být lepší a názornější ukázkou lidových
zvyků a obyčejů, než jsou lidové tance a písničky. Po obědě přijme zástupce souborů
starosta města a odpoledne pak vystoupí některé soubory v lanškrounském penzionu.
Spolupráce festivalu i s dalšími kulturními subjekty v širokém okolí je rok od roku
lepší, a tak výsledkem jsou koncerty a vystoupení nejen v Lanškrouně a v Dolní
Čermné, ale i v Dolní Dobrouči, ve Svitavách a v Žamberku.
Největší "atrakcí" letošního festivalu je bezesporu soubor SPANDAN z indického
Ahmedábádu, který je na návštěvě naší republiky poprvé a bude v ní trávit celé 3
týdny. Hostuje postupně na festivalu v Plzni, poté v našem regionu a od nás se
přesouvá na třetí festival do Rožnova pod Radhoštěm.
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Hlavní programový
koncert slavností je
již
tradičně
připraven v Dolní
Čermné, v sobotu
23.6. od půl šesté.
Tam se představí
všechny zúčastněné
soubory letošního
ročníku.
Je
připraveno bohaté
občerstvení
a
chybět
nebude
tradiční ohňostroj
při večerní taneční
zábavě.
Novinkou je sobotní úvodní vystoupení souborů v rámci folkového festivalu ve
Svitavách a nedělní odpolení koncert na zámeckém nádvoří v Žamberku při
slavnostech "Svátky dřeva". Záštitu nad slavnostmi poskytl p. Miroslav Brýdl, radní
Pardubického kraje. Na konání se finančně podílí řada podnikatelských i státních
subjektů.
Přijďte se i Vy podívat na některou z připravovaných akcí a vstřebat společně s
účinkujícími neopakovatelnou atmosféru slavností. Bližší informace sledujte na
plakátech.
Petr Ryba
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Středa 20. 6. 2007:
10,00 hod.

Indie tančí a zpívá, koncert pro školy, Dolní Dobrouč
Kulturní sál

Čtvrtek 21. 6. 2007:
10,00 hod.

Koncert zahraničních přátel, koncert pro školy, Kutlurní
dům Svitavy

Pátek 22. 6. 2007:
10,00 hod.
14,00 hod.
18,00 hod.
19,30 hod.

Ozvěny folkloru, koncert pro školy, zámecké nádvoří
Lanškroun
Kytička folkloru, Pension Lanškroun
HECBOJ, zábavné soutěžení souborů, kemp v Dolní
Čemné
Posezení s písničkou, kemp v Dolní Čermné

Sobota 23. 6. 2007:
13,00 hod.
17,30 hod.
21,00 hod.

Koncert v rámci folkového festivalu, koupaliště Svitavy
Galaprogram, kemp Dolní Čermná
Večerní veselice s ohňostrojem, kemp Dolní Čermná

Neděle 24. 6. 2007:
13,00 hod.

Koncert zahraničních přátel, zámecké nádvoří Žamberk
V případě nepříznivého počasí
proběhne sobotní Galaprogram na sále Orlovny
v Dolní Čermné
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V pondělí 28. května 2007 uspořádalo přírodovědné muzeum v Dolní Čermné již IV.
ročník přírodovědné soutěže pro žáky ZŠ „Za přírodou Pavla Havla“. Soutěž se
tradičně skládala z 5 částí: poznávání živočichů, poznávání rostlin a hub, teoretická
úloha, praktická úloha a test všeobecných znalostí přírody. Každá část byla
ohodnocena maximálně 30 body.
Zahájení soutěže se ujala paní senátorka Ing. Ludmila Müllerová společně se
starostou Obce Ing. Vlastislavem Vyhnálkem. Celkem se zúčastnilo 16 dětí ze čtyř
škol. V soutěži škol suverénně vyhrála ZŠ náměstí Aloise Jiráska Lanškroun, na
druhém místě skončila domácí ZŠ Vincence Junka Dolní Čermná a třetí místo
obsadila ZŠ Dobrovského Lanškroun.
V soutěži jednotlivců byla nejlepší Klára Donátová ze ZŠ Dobrovského Lanškroun
(získala celkem 123,3 bodu), na druhé příčce se umístila Dana Mačátová ze ZŠ nám.
Aloise Jiráska Lanškroun a třetí místo obsadila Pavla Zelenková rovněž ze ZŠ nám.
Aloise Jiráska Lanškroun. Z našich reprezentantek se nejlépe umístila Denisa Ryšavá
na 7. místě. Všem umístěným ještě jednou blahopřejeme.
Soutěž by se samozřejmě nemohla
uskutečnit bez obětavé práce mých
pomocníků, kterým patří obrovský dík.
Jsou to paní Eva Havlová, Saša Pirklová st.
i ml., Vendula Pirklová, Pavla Hubálková a
Michal Nastoupil. Děkuji i Obci Dolní
Čermná za podporu při organizaci.
Podle slov učitelů mají děti o soutěž velký
zájem, takže se můžeme těšit na jubilejní V.
ročník soutěže věnované památce pana
Pavla Havla.
Jan Růžička
16
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Kopretina bílá (Chrysanthemum leucanthemum)
Tuto bylinu pozná snad každý. Patří mezi
dvouděložné
rostliny
do
čeledi
hvězdnicovitých, což poznáme podle
typického květenství této čeledi, které
označujeme jako úbor. Úbor se skládá ze
dvou typů květů – ty žluté jsou květy
trubkovité, ty bílé na okraji jsou květy
jazykovité. To znamená, že celý jakoby květ
se skládá z velkého množství drobných
květů. To je přizpůsobení na opylení
hmyzem, který je velkým květem a žlutou
barvou přilákán.
Kopretina roste hojně i ve větších trsech na kosených loukách či zahradách, raději na
polosuchých až sušších místech. Kvete přibližně od května do července až srpna a
hojně se používá k dekoračním účelům i jako řezaná květina do vázy.
Jan Růžička

Tradičně u myslivecké chaty

v sobotu

21. července 2007
začátek v 19,00 hod.
hudba Letrando
občerstvení zajištěno
bohatá myslivecká kuchyně
srdečně zvou myslivci!
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Spotřebitelé mají možnost výběru z mnoha druhů paliv pro své domácnosti. Ne každý
se zcela orientuje ve skutečných nákladech na vytápění v porovnání s účinností a
spotřebou. Proto vznikl tento článek, který porovnává pro větší přehled přepočty
různých paliv na stejné jednotky apod. Mnoho lidí například neví, kolik dřevní hmoty
obsahuje volně ložený m3, nebo jakou mají výhřevnost různá paliva. Tento článek
poukazuje i na zatížení exhalacemi.
HNĚDÉ UHLÍ:
Výhody:
Nevýhody:

ČERNÉ UHLÍ:
Výhody:

Nevýhody :

KOKS:
Výhody:
Nevýhody:

- jedno z nejdostupnějších paliv
- relativně nejnižší výhřevnost
- v poměru s ostatními palivy vzniká nejvíc popela
- největší vznik škodlivých exhalací (viz. tabulka)
- vyšší poplatky za svoz komunálního odpadu
- vysoká výhřevnost = nižší průměrná spotřeba
- z důvodu dokonalejšího hoření nevzniká tolik exhalací,
jako u hnědého uhlí
- vysoká cena
- není vhodné pro každý kotel
- množství odpadu podobné hnědému uhlí
- vyšší poplatky za svoz komunálního odpadu
- nejvyšší výhřevnost z tuhých paliv
- větší účinnost než hnědé a černé uhlí
- vysoká cena
- není vhodné pro každý kotel
- množství popela nižší než u hnědého, nebo černého uhlí
- vyšší poplatky za svoz komunálního odpadu
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DŘEVO:
Výhody:

Nevýhody:

- ekologicky čisté palivo – při spalování vzniká tolik CO2 , kolik
rostlina při růstu pohltí z ovzduší, SO2 není přítomno
= ekologická rovnováha
- nízké náklady na vytápění
- vysoká účinnost hoření (75 %)
- malé množství odpadu
- snížené poplatky za svoz komunálního odpadu
- nižší výhřevnost
- nutnost včasné přípravy z důvodu vyschnutí materiálu (min. 1 rok)
- časová náročnost na přípravu (rozřezání, uskladnění, atd.)

POZOR - lidé se domnívají, že se jedná o nejlevnější palivo, ale ...
Dřevo se udává v m3. Volně ložený 1 m3 obsahuje přibližně 60 % dřevní
hmoty, což odpovídá např. u suchého smrku váze cca. 270 kg.
Při přepočtu průměrné ceny 650 Kč/m3 vychází cena 2,4 Kč/ kg.
DŘEVĚNNÉ BRIKETY A PELETY:
Výhody:
- vysoká výhřevnost a účinnost
- při hoření vykazují stejné emise, jako dřevo
- velmi malé množství odpadu cca. 1 % - potvrzeno testem
Výzkumného ústavu paliv a energetiky Praha – Běchovice
- ekologicky čisté palivo bez chemických pojiv
- jedny z nejnižších nákladů na vytápění
- snížené poplatky za svoz komunálního odpadu
Nevýhody:
- potřeba uskladnění v suchu
- u pelet potřeba speciálního kotle + vyšší nákupní cena pelet
DŘEVNÍ ŠTĚPKA:
Výhody:
- vysoká účinnost hoření
- malé množství odpadu
- snížené poplatky za svoz komunálního odpadu
Nevýhody:
- nejnižší výhřevnost
- potřeba uskladnění v suchu
- relativně vysoká cena
ZEMNÍ PLYN:
Výhody:

Nevýhody:

- možnost automatického nastavení kotle
- velmi vysoká výhřevnost a účinnost
- ekologicky čisté palivo
- stále se zvyšující cena
- distribuční poplatky
- měsíční zálohy
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ELEKTŘINA:
Výhody:
Nevýhody:

- možnost automatického nastavení kotle
- velmi vysoká výhřevnost a účinnost
- nejdražší způsob vytápění
- distribuční poplatky
- měsíční zálohy
- nutnost úpravy elektroinstalace

Tabulka nákladů na vytápění
Průměrná cena
(kg, m3,
kWh)

Výhřevnost
(MJ)

Účinnost
(%)

Ostatní
náklady
(poplatky)

Průměrná
roční
spotřeba
(kg, m3,
kWh)

Roční
náklady
(Kč)

Hnědé uhlí

2,4/kg

13,4

55

900,00

9 569 kg

22.430,-

Černé uhlí

4,3/kg

22,5

55

900,00

6 081 kg

26.184,-

Koks

5,7/kg

27,5

62

900,00

4 594 kg

26.185,-

Dřevo

2,4/kg

14,6

75

225,00

9 132 kg
34 m3

21.917,-

3,0/kg

18,5

75

225,00

6 207 kg

18.621,-

4,8/kg

18,5

75

225,00

6 207 kg

24.994,-

3,2/kg

12,5

75

225,00

10 667 kg

34.359,-

10,3/m3

33,4

89

2868,00

3 364 m3

34.649,-

Propan
Butan

25,94/kg

46,4

89

1000,00

2 422 kg

63.826,-

LTO

19,41/kg

42,3

89

800,00

2 656 kg

52.352,-

El.
akumulace

1,44/kWh

3,6

93

3672,00

29 869
kWh

46.683,-

El.
přímotopy

1,8/kWh

3,6

95

6084,00

29 240
kWh

58.716,-

Dřevěné
brikety
Dřevěné
pelety
Štěpka
Zemní plyn
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Porovnání emisí škodlivin uvedených druhů paliv na 1GJ
Emise (kg/GJ)

Palivo
SO2

CO2

NOx

Hnědé uhlí

1,0

95,6

0,219

Černé uhlí

0,4

92,7

0,25

Zemní plyn

0,0

56,3

0,17

Dřevěné brikety, pelety, štěpky, palivové dřevo

0,0

102,3

0,027

Je už na každém z nás, pro který druh paliva a vytápění se rozhodneme, jak
uvědoměle posoudíme ekologické zatížení pro své okolí a cenové vstupy. Vytápění
domácnosti už zdaleka není pouze záležitostí fosilních paliv. Pevně věříme, že se
tímto článkem rozšířil Váš přehled o současných možnostech.
Jan a Martin Frkovi

VÝROBA A PRODEJ
DŘEVĚNÝCH BRIKET
Jan a Martin Frkovi
Horní Čermná 241
561 56
tel.: 775 104 482

Výzva čtenářům Dolnočermenského zpravodaje:
podnikatelům i soukromým osobám
máte-li zájem prezentovat své výrobky nebo svoji činnost
na stránkách Dolnočermenského zpravodaje
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Ordinace pro děti – MUDr. Zdeňka Novotná
Dovolená:

21. – 22. června 2007
13. – 27. července 2007

20. června 2007 – ordinace pouze v Dolní Čermné od 9,00 – 10,00 hod.
2. – 4. července 2007 – ordinace pouze v Horní Čermné
(z důvodu zástupu Dr. Beránka a Dr. Klejmové)

Ordinační doba v Horní Čermné:
Pondělí
Úterý
Středa

7,00 – 10,00 hod
10,00 – 11,00 hod
10,00 – 12,00 hod.
12,00 – 13,00 hod.
13,00 – 16,00 hod.

pro dospělé
pro děti
pro děti
pro dospělé

Zastupující lékaři v době dovolené:
Pro děti:

MUDr. Beránek, Lanškroun, poliklinika
Tel.: 465 321 029
Ordinační doba: Po – Pá 7,30 – 11,00 hod.

MUDr. Klejmová – Dolní Čermná
Tel.: 465 593 117
Ordinační doba: Po – Pá 7,30 – 11,00 hod.
Průkaz zdravotního pojištění sebou!!!

Pro dospělé:

Ordinace pro dospělé – MUDr. Ivana Klejmová
Dovolená:

25. června – 6. července 2007

Po dobu dovolené zastupuje MUDr. Zdeňka Novotná v Horní Čermné
Ordinační doba:
Pondělí
8,00 – 10,00 hod.
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

10,00 – 12,00 hod
13,00 – 15,30 hod.
12,00 – 14,00 hod.
8,00 – 10,00 hod.

Ordinační doba v ordinaci v Dolní Čermné po dobu prázdnin:
Pondělí – pátek:
6,30 – 11,00 hod.
Průkaz zdravotního pojištění sebou!!!
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Zubní oddělení – MUDr. Hedvika Applová
Dovolená:

23. července – 3. srpna 2007

Po dobu letních prázdnin od 2. července do 31. srpna 2007 bude
změna ordinačních hodin:
Pondělí
7,30 – 11,00 hod.
12,15 – 17,00 hod.
Úterý
7,30 – 11,00 hod.
12,00 – 15,00 hod.
Středa
--11,30 – 18,00 hod.
Čtvrtek
7,30 – 11,00 hod.
12,00 – 18,00 hod.
Pátek
7,30 – 11,00 hod.
--Telefon: 465 393 266

Lékárna
Po dobu prázdnin bude otvírací doba v lékárně pozměněna podle
ordinačních hodin MUDr. Zdeňky Novotné.

Součástí bude prodejní výstava dětských výrobků
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Program kina naleznete na Internetu: http://kino.mesto-lanskroun.cz,
kina.365dni.cz a lanskrounsko.cz/kino. Vstupenky je možno rezervovat na tel.:
465 324 662. Programy označené * jsou titulkovány.
ROMING (český)
1. července - neděle 17,30hod. a 20,00 hod.
Komedie s Bolkem Polívkou a Mariánem Labudou od tvůrců filmu Účastníci
zájezdu.
Vstupné: 74,- Kč
Mládeži přístupno
* DRSŇÁK (Německo)
2. července - pondělí 20,00 hod.
Na MFF v Berlíně 2006 získal film cenu FIPRESCI. Dramatický příběh mladého
člověka v součastném Německu.
Vstupné: 54,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodné
* NORBIT (USA)
3. července - úterý 20,00 hod.
Už jste někdy udělali opravdu velkou chybu ?
4. července - středa 20,00 hod.
Vstupné: 54,- Kč
Mládeži přístupno
* DIVOČÁCI (USA)
5. července - čtvrtek 20,00 hod.
Dobrodružná komedie o motorkářích, jak je neznáme. 6. července - pátek 20,00 hod.
Vstupné: 64,- Kč
Mládeži přístupno
* SUNSHINE (USA)
7. července - sobota 20,00 hod.
8. července - neděle 20,00 hod.
Slunce začíná vyhasínat a tím ohrožuje existenci života na ZEMI. Sci-fi.
Vstupné: 54,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodné
SHREK TŘETÍ (USA)
9. července - pondělí 17,30 hod. a 20,00 hod.
10. července - úterý 17,30 hod. a 20,00 hod.
Konečně máte zelenou !
Vstupné: 59,- Kč
Mládeži přístupno
TAJNOSTI (český)
11. července - středa 17,30 hod. a 20,00 hod.
12. července - čtvrtek 20,00 hod.
Jan Svěrák uvádí nový film Alice Nellis.
Vstupné: 54,-Kč
Mládeži do 12 let nevhodné
* ODSTŘELOVAČ (USA)
13. července - pátek 20,00 hod.
14. července - sobota 20,00 hod.
Včerejšek byl o cti. Dnešek je o spravedlnosti.
Vstupné: 54,- Kč
Mládeži nepřístupno
* „ 23 “ (USA)
15. července - neděle 20,00 hod.
Pravda si tě najde …
Vstupné: 64,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodné
TRKEL MÁ PROBLÉM (Dánsko)
16. července - pondělí 20,00 hod.
17. července - úterý 20,00 hod.
„Film, který musíte vidět dřív, než Vám ho doma zakážou…“
Vstupné: 64,-Kč
Mládeži nepřístupno
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* NEJLEPŠÍ SPORTOVEC STOLETÍ
18. července - středa 20,00 hod.
(Švéd., Niz., Něm.)
Hladivý příběh z Holandska uvádíme v bratrské spolupráci s Divadlem Járy
Cimermana.
Vstupné: 59,- Kč
Mládeži přístupno
PUSINKY (český)
19. července - čtvrtek 20,00 hod.
20. července - pátek 20,00 hod.
Když nepřekročíš hranice, nedostaneš se dál. Poslední prázdniny po maturitě.
Vstupné: 59,- Kč
Mládeži nepřístupno
* PŘEDTUCHA (USA)
21. července - sobota 20,00 hod.
Věřte vlastním představám.
22. července - neděle 20,00 hod.
Vstupné: 54,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodné
* VELKEJ BIJÁK (USA)
23. července - pondělí 20,00 hod.
Víme, že je velkej. Změřili jsme ho.
24. července - úterý 20,00 hod.
Vstupné: 54,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodné
OŠKLIVÉ KAČÁTKO A JÁ
24. července - úterý 17,30 hod.
(Dán., Fr., Něm., VB, It.)
25. července - středa 17,30 hod.
Romantická komedie. Filmová pohádka podle H. Christiana Andersena o
nejošklivějším kačátku na světě a jeho kamarádu kryse, která se stala proti své vůli
jeho otcem.
Vstupné: 59,- Kč
Mládeži přístupno
* VDÁŠ SE A BASTA ! (USA)
25. července - středa 20,00 hod.
Proč ? Protože jsem řekla. Romantická komedie.
26. července - čtvrtek 20,00 hod.
Vstupné: 64,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodné
* KREV JAKO ČOKOLÁDA
27. července - pátek 20,00 hod.
(USA, VB, Něm., Rum.)
28. července - sobota 20,00 hod.
Romance s vlkodlakem se někdy nečekaně zvrtne.
Vstupné: 59,- Kč
Mládeži nepřístupno
* ZÁPISKY O SKANDÁLU (USA, V. Británie) 29. července - neděle 20,00 hod.
Podlehnout vášni může být nebezpečné.
Vstupné: 54,- Kč
Mládeži nepřístupno
PRÁZDNINY PANA BEANA (USA)
30. července - pondělí 20,00 hod.
Katastrofa jménem Bean dostala svůj vlastní pas.
31. července - úterý 20,00 hod.
Vstupné: 59,- Kč
Mládeži přístupno
Připravujeme na měsíc srpen: Smrtonosná past 4.0., Zodiak, Jednotka příliš rychlého
nasazení, Bestiář, Vratné láhve, Renesance, Dopisy z IWO JIMY, Červená kniha,
Harry Potter a Fénixův řád, Piráti z Karibiku 3 - na konci světa, Barevný závoj,
Dandyho parťáci III.
Pozvání do videopůjčovny kina na výprodej všech titulů na VHS v cenách od 50,Kč. Otevřeno: pondělí, středa a pátek od 16,00 do 20,00 hodin.
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Životní jubilea
V měsíci květnu oslavili svá výročí:
Růžena Jirásková z Dolní Čermné
Jiří Pecháček z Dolní Čermné
Dagmar Malá z Dolní Čermné
Karel Štěpánek z Dolní Čermné
Anna Seidlmanová z Dolní Čermné
Božena Bednářová z Dolní Čermné

V měsíci červnu oslaví svá výročí:
Pavlína Rösslerová z Dolní Čermné
Marie Křivohlávková z Dolní Čermné
Ludmila Mačátová z Dolní Čermné
Miluška Náglová z Dolní Čermné
Olga Vávrová z Dolní Čermné
Hana Formánková z Dolní Čermné

Zlaté svatby:
V červnu 2007 oslaví zlatou svatbu manželé Emilie a Jaroslav Nastoupilovi a
v měsíci červenci manželé Ludmila a Josef Marešovi obojí 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 dubnu 2007 jsme se rozloučili:
S panem Václavem Vomočilem z Jakubovic
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast a zemřelému lehké odpočinutí.
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Vyobrazení:
Čermenské folklorní slavnosti rok 2006 – soubor Jitřenka
Čermenské folklorní slavnosti roky 2005 a 2006 - muzikanti
MUDr. Václav Vohrna – čermenský lékař, působící v Čermné
v letech 1913 - 1925
Str. 8
Hedvika Wallochová – zdravotní ošetřovatelka
Str. 9
Hasičská auta v kempu v Dolní Čermné v září 2004
Str. 10
Mladé čermenské hasičky při závodech v Dolní Čermné
20. května 2006
Str. 11
Základní škola Vincence Junka
Str. 12
Vítězné družstvo v dopravní soutěži mladých cyklistů (foto ZŠ
Dolní Čermná)
Str. 13 – 14
Soubory Jitřenka a Jaro na slavnostech v roce 2006
Str. 16
Ze sbírek čermenského muzea – přírodovědná část
Str. 17
Kopretina bílá (foto Jan Růžička)
Laň – ilustrační foto
Str. 18
Ilustrační foto
Str. 27
Soubor Jánošík ze Svitu (SR) – Čermenské folklorní slavnosti
2006
(Foto: Ing. Vlastislav Vyhnálek)

Obálka 1. strana
Str. 2
Str. 7
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