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Jeden, dva, tři …
Když jsem chodil do školy,
učil jsem se litery:
jedna, dvě, tři, čtyři
to jsou moje litery.
Jeden, dva, tři, čtyři, pět,
cos to, Kubo, cos to sněd?
„Brambory pečený,
byly málo maštěný.“
(z Milevska)

Několik hádanek:
Půl deváté
bez půl páté,
dvě a půl třetí,
kolik je to?
(z Čech)

Sto luk,
na každé louce sto kop,
u každé kopy sto volů;
Kolik je to rohů?
(z Moravy)

Stojí v poli devět holí,
Na každé holi devět kabelí,
V každé kabeli devět koček,
Každá kočka devět mladých;
Kolik koček dohromady?
(z Moravy)
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Mistře nad mistry učený,
po všech školách vyučený,
pověz mně, co je to jedna!
„Jedno ouško u hrníčka.“
Mistře nad mistry učený,
po všech školách vyučený,
pověz mně, co je to dvě!
„Jedno ouško u hrníčka,
dvě jsou ouška u šálečka.“
Mistře nad mistry učený,
po všech školách vyučený,
pověz mně, co je to tři!
„Jedno ouško u hrníčka,
dvě jsou ouška u šálečka,
tři jsou nožky u rendlíčka.“
Mistře nad mistry učený,
po všech školách vyučený,
pověz mně, co jsou to čtyři!
„Jedno ouško u hrníčka,
dvě jsou ouška u šálečka,
tři jsou nožky u rendlíčka,
čtyři nožky u stolečka.“
(z Moravy)

(Karel Plicka, František Volf,
Karel Svolinský:
Český rok)
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Rada zastupitelstva obce Dolní Čermná č. 11
24. 7. 2007

Zápis z jednání
Přítomni: Ing. Jiří Appl
Ing. Ludmila Müllerová - omluvena
Jan Hampl
RNDr. Věra Šverclová - omluvena
Ing. Vlastislav Vyhnálek
Program:
1. Technické řešení čp. 224 a školní jídelny
2. Byt nad tělocvičnou
3. Oprava komunikací
4. Byt v čp. 224
5. Informace o průběhu přípravy kanalizace
6. Různé
Usnesení č. 11:
11.1 Rada vzala na vědomí návrh postupu prací ve školní jídelně a v čp. 224 na
odstranění vlhkosti ve zdivu.
11.2 Byt pro učitele ZŠ bude řešen nájemním vztahem v čp. 224. Prostor nad
tělocvičnou bude podle původního záměru přebudován na školní kuchyňky.
11.3 Stávající prostory ve staré škole využívané pro potřeby školy budou využity pro
rozšíření muzea.
11.4 Rada bere na vědomí vyrovnání s firmou AQUEKO.
11.5 Rada bere na vědomí naplánování oprav komunikací pod hrází rybníka, nad
Letnou a nad splavem. Cesty budou vyspraveny v celé šíři materiálem
odfrézovaným při opravách silnic a přestříkány penetračním postřikem. Práci
provede SUS Lanškroun.
11.6 Rada bere na vědomí informaci o přípravě projektu kanalizace.
Vlastislav Vyhnálek
Na základě žádosti Zastupitelstva Obce Dolní Čermná o projednání dalšího postupu
při opravě kostela v Jakubovicích a možnosti převodu této nemovitosti do vlastnictví
církve rozhodla ekonomická rada Římskokatolické farnosti Dolní Čermná dne 24. 6.
2007 následovně:
1.
Ekonomická rada Římskokatolické farnosti Dolní Čermná schvaluje poskytnutí
daru Obci Dolní Čermná v celkové výši 200 tis. Kč, tj. původní dar 100 tis. Kč
a změnu půjčky 100 tis. Kč na dar. Tento dar 200 tis. Kč bude poskytnut na
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2.

základě řádně sepsané darovací smlouvy s přesně daným účelem – oprava věže
kostela v Jakubovicích.
Ekonomická rada Římskokatolické farnosti Dolní Čermná schvaluje převod
nemovitosti do vlastnictví církve po celkové opravě střechy kostela provedené
současným vlastníkem, tj. Obcí Dolní Čermná. Veškeré další opravy bude
provádět po převodu vlastnictví Římskokatolické farnosti Dolní Čermná ze
svých finančních prostředků bez dalších nároků na dotaci od Obce Dolní
Čermná.
P. Pavel Seidl
(Z jednání ekonomické rady Římskokatolické farnosti Dolní Čermná)

Proto, aby níže zmíněné území mělo možnost dosáhnout na dotace EU z programu
LEADER je třeba založit právní subjekt.
Svazky obcí (DSO Lanškrounsko a Region Orlicko-Třebovsko) se shodli na
společném postupu a podpořily vznik občanského sdružení. MAS (místní akční
skupina) Karel byla založena 2. 6. 2006. Toto sdružení se intenzivně připravuje na
podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova v ose LEADER. Dotace z EU
fondů je možno využít pro obce, soukromé subjekty a neziskové organizace, které se
nachází na níže zobrazeném území.
LEADER je speciální dotační program, který má za cíl podpořit spolupráci mezi
lidmi žijícími na venkově, zejména mezi podnikatelskou sférou obcemi a
neziskovými organizacemi navzájem. Smyslem programu je podpora menších
projektů (cca od 50 tis. do 2 mil. Kč), které budou realizovány v daném regionu a
přispějí tak ke zlepšení života na venkově.
Zvláštností tohoto programu je způsob rozdělování finančních podpor. Na rozdíl od
jiných dotačních nástrojů je rozhodování ponecháno přímo na lidech žijících v daném
regionu, čímž jsou motivováni ke vzájemnému dialogu a spolupráci. Pro tyto účely
bylo vytvořeno výše zmíněné občanské sdružení, které zajišťuje přípravu
podkladových materiálů, hodnocení předložených projektů a jejich výběr. MAS Karel
si vytkla cíle a rozdělila je do čtyř oblastí, v nichž by se dané projekty měly
realizovat:
1.
Inovativní technologie a využítí obnovitelných zdrojů energie pro moderní a
rozvinutý venkov
2.
Ze starého nové, funkční a lepší
3.
Infrastruktura pro venkov a aktivní turistiku
4.
Aktivní venkov otevřený všem spoluobčanům
Abychom se pokusili získat peníze právě na to, co v našem regionu chceme a
potřebujeme vyzýváme celou veřejnost k předkládání nápadů a projektů pracovnímu
týmu. Za tímto účelem je zřízen kontejner projektů, do kterého lze vkládat Vaše
projektové záměry přes poradce MAS viz. kontakt níže. Vyhlášení programu
LEADER je očekáváno koncem roku 2007 a v případě úspěchu naší MAS je reálné
uvažovat s dotacemi od roku 2008.
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Více informací můžete získat také návštěvou webu www.orlicko-trebovsko.cz, kde je
přímý odkaz na rubriku MAS obdobný obsah je i na stránkách DSO Lanškrounska.
Pokud Vás tato výzva oslovila neváhejte a obraťte se, prosím na poradce MAS nebo
další členy MAS.
Ing. Vlastislav Vyhnálek - předseda výběrové komise MAS Karel
( 465 393 126
È603 847 093
š obec@dolni-cermna.cz
Ing. Vladimír Hofrichter - poradce MAS Karel
È 739 447 995
š hofrichter@ohgs.cz
Více informací můžete dále získat na www.orlicko-trebovsko.cz, kde je přímý odkaz
na rubriku MAS KAREL občanské sdružení, LEADER - peníze z EU na Vaše
projekty.
Vladimír Hofrichter

Sopotnice
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Luková

Žichlínek
Tatenice

Krasíkov

VZP připravila pro své klienty nové výhody
Od 1. července nabídla největší česká zdravotní pojišťovna svým klientům mnoho
nových výhod. Klienti Všeobecné zdravotní pojišťovny budou moci čerpat vedle
stávajících i nové příspěvky na očkování, ozdravné pobyty, sportovní a další aktivity.
Zvláštní výhody jsou připraveny pro těhotné ženy a novorozence. Ti, kdo jsou u
pojišťovny deset a více let, získají ještě některé výhody navíc.
„K osvědčeným programům, jako jsou příspěvky na ozdravné pobyty u moře pro děti,
na rovnátka či očkování proti klíšťové encefalitidě, jsme přidali další, které
považujeme při péči o zdraví za důležité. Novinkou je příspěvek na očkování dětí
proti pneumokokovým infekcím, které způsobují opakované záněty středního
ucha, průdušek nebo plic, či očkování proti karcinomu děložního hrdla,“
vyjmenovává ředitel VZP Pavel Horák nové výhody a dodává: „Na očkování proti
karcinomu děložního hrdla budeme přispívat dívkám ve věku 15 – 17 let částkou
tisíc korun, celkově máme na tento očkovací příspěvek vyhrazeno 35 milionů
korun.“ Dlouhodobě by toto očkování, spolu s účinnou prevencí, mělo snížit počty
žen, které rakovinou děložního hrdla onemocní. V součastnosti je to asi 1 000 ročně,
z nichž 400 tomuto onemocnění podlehne.
„V reakci na mnoho žádostí zavádíme podporu velmi oblíbeného cvičení a
plavání těhotných maminek a novorozenců,“ pokračuje Horák. Těhotné ženy i ty
s malými dětmi mohou od 1. července do konce roku požádat o příspěvek 500
korun na kurzy cvičení a plavání v období těhotenství (kurzy profylaxe) či
s miminkem do jednoho roku věku. „Tento příspěvek však mohou ženy využít i na
úhradu přítomnosti otce či jiného rodinného příslušníka u porodu. Celkově jsme na
tyto aktivity vyčlenili 30 milionů korun,“ vypočítává Pavel Horák.
Bonus k ostatním výhodám dostanou klienti dlouhodobě věrní pojišťovně. „Pro ty,
kteří jsou u Všeobecné zdravotní pojišťovny pojištěni deset a více let, jsme
připravili příspěvek 1 000 korun na ozdravný pobyt dítěte doporučený
ošetřujícím lékařem a příspěvek až ve výši 300 korun na vybraná očkování,“
vyjmenovává Pavel Horák. Příspěvek na očkování mohou využít např. lidé, kterým je
60 a více let a žijí v regionech s nadměrným výskytem onemocnění klíšťovou
encefalitidou, dále jakákoliv věková skupina dlouhodobých klientů na očkování proti
hepatitidě, rodiče dětí narozených v roce 2006 na očkování hexavakcínou (toto
očkování proti sérii onemocnění bylo zavedeno do základního očkování od 1. 1.
2007), a dále muži ve věku 22 – 23 let na očkování proti příušnicím, které mohou
způsobit u mužů i neplodnost.
Na očkování proti pneumokokovým infekcím přispěje VZP částkou 800 korun.
„Tento příspěvek poskytujeme nad rámec základního očkování, které je ze zákona
plně hrazeno jen skupině zvláště ohrožených dětí – asi 13 tisícům dětí ročně. My tuto
skupinu značně rozšiřujeme a příspěvek vyplatíme rodičům dětí ve věku 2 – 5
let, které během posledního roku prodělaly čtyři a více zánětů dolních cest
dýchacích,“ doplňuje Pavel Horák.
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Jednorázový příspěvek 300 korun je připraven pro členy Klubu pevného zdraví,
do kterého se mohou přihlásit všichni, kdo jsou pojištěni u VZP. Částka bude
poskytnuta na proplacení lékařské prohlídky nehrazené z veřejného zdravotního
pojištění, která je vyžadována např. při vstupu do sportovních klubů a družstev, dále
na zaplacení lékařského posudku nutného pro získání řidičského oprávnění či pro
částečné uhrazení permanentky na opakované cvičení v tělocvičnách a posilovnách,
pravidelné plavání a masáže či pobyty v solných jeskyních.
Dárcům krve a kostní dřeně přispěje VZP od začátku prázdnin nově na rehabilitačnělázeňský pobyt. Držitelé Zlaté medaile Dr. Janského a Zlatého kříže ČČK mohou
požádat o příspěvek ve výši 1 000 korun, nepříbuzní dárci kostní dřeně mají nárok na
2 000 korun. Kromě toho mohou dárci získat zdarma pojištění léčebných výloh při
cestě do zahraničí, a to až na 35 dní za rok.
Další novinkou, poskytovanou až od 1. 9. 2007, je příspěvek 300 korun na očkování
proti chřipce proplácený zaměstnancům společností přihlášených do programu
„Zdravá firma“.
Již tradičně VZP poskytuje příspěvky až ve výši 20 000 na léčebně-ozdravné pobyty
pro chronicky nemocné děti u moře. V letošním roce se uskuteční celkem deset
turnusů pro více než 6 tisíc dětí trpících např. atopickým ekzémem, psoriázou,
dermorespiračním syndromem, bronchiálním astmatem, chronickou obstruktivní
plicní nemocí, alergickým onemocněním horních cest dýchacích způsobeným pylem,
nebo jinými dýchacími, kožními či alergologickými onemocněními. Děti absolvují
třítýdenní ozdravný pobyt u moře pod dohledem lékařů a kvalifikovaných
zdravotníků. V letošním roce VZP ČR do tohoto projektu investuje celkem 95
milionů korun.
Výše uvedené programy Všeobecné zdravotní pojišťovny dále zlepšují její servis
pojištěncům. K vyřízení svých záležitostí se zdravotním pojištěním mohou klienti
využít nejhustší síť poboček ze všech zdravotních pojišťoven – k dispozici je jim 196
kontaktních míst VZP po celé ČR. Před využitím uvedených výhod doporučjeme
klientům, aby se nejprve informovali na přesné podmínky jejich čerpání na
jednotlivých pobočkách VZP, e-mailové adrese info@vzp.cz, webových stránkách
www.vzp.cz či infolince 844 117 777.

Tabulka příspěvků poskytovaných od 1. 7. 2007 pojištěncům VZP ČR
Příspěvek
Preventivní očkování proti
karcinomu děložního hrdla
Očkování proti streptokokové
pneumonii
Očkování proti klíšťové
encefalitidě

Výše příspěvku
1 000 Kč
800 Kč

400 Kč
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Věkové ohraničení / podmínky
15 – 17 let + 365 dní
2 – 5 let (hranici tvoří kalendářní
měsíce dovršení určitého věku)
1. dávka nejpozději v kalendřním
roce, kdy klient dovršil 15 let,
revakcinace max. do konce roku,
kdy dovršil 19 let

Úhrada fixního ortodontického
aparátu

Až 1 000 Kč na
jednu čelist, výše
10 – 18 let + 365 dní
příspěvku dle
délky pojištění u
VZP

Příspěvek pro členy Klubu pevného zdraví / na jednu z uvedených aktivit
Lékařská prohlídka nehrazená
z veřejného zdr. pojištění pro
účely sportovně preventivního
charakteru
Úhrada posudku o zdravotní
způsobilosti k získání řidičského
průkazu
Permanentka na opakované
sportovní aktivity
Permanentka na opakované
rekondiční aktivity (opakované
pobyty v solných jeskyních)

300 Kč

Není určeno

300 Kč

Není určeno

300 Kč

Není určeno

300 Kč

Není určeno

Příspěvek pro těhotné maminky a novorozence / na jednu z uvedených aktivit
Kurzy cvičení a plavání
v těhotenství pořádané
akreditovanými porodními
asistentkami
Kurzy cvičení a plavání
v těhotenství (kurzy profylaxe)
Úhrada přítomnosti rodinného
příslušníka nebo otce u porodu
Kurzy cvičení a plavání s dětmi
do 1 roku

500 Kč

Není určeno

500 Ke

Není určeno

500 Kč

Není určeno

500 Kč

Dítě do 1 roku, jinak není určeno

Příspěvky věrným klientům – 10 a více let u VZP
Očkování proti příušnicím

200 Kč

Muži 22 – 23 let při zvýšeném
výskytu onemocnění v oblasti

Očkování proti hepatitidě

300 Kč

Není určeno

Očkování proti klíšťové
encefalitidě

300 Kč

Očkování hexavakcínou

300 Kč
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Pojištěnci, kteří po 1. 7. 2007
dovršili 60 let při zvýšeném
výskytu onemocnění v oblasti
Děti, které absolvovaly celé
očkování hexavakcínou
v průběhu roku 2006

Ozdravný tuzemský pobyt

1 000 Kč

3 – 14 let + 365 dní

Ostatní
Rehabilitačně – lázeňský pobyt

1 000 Kč

Rehabilitačně – lázeňský pobyt

2 000 Kč

Očkování proti chřipce

300 Kč

Dárci krve, kteří jsou držiteli
Zlaté medaile Dr. Janského nebo
Zlatého kříže ČČK
Nepříbuzní dárci krvetvorných
buněk, kteří předloží Registrem
dárců potvrzený doklad o
darování krvetvorných buněk
V rámci programu „Zdravá
firma“

57. jednání Rady Pardubického kraje
Zpráva č. 2 – Granty a dotace v oblasti kultury a památkové péče
Dotace v celkové výši 465 tisíc korun schválila Rada Pardubického kraje čtyřem
vlastníkům památek. Konkrétně jde o částku 50 tisíc korun na dokončení restaurování
litinového kříže v Přívratu, dotaci 100 tisíc korun na dokončení opravy střechy
usedlosti ve Vraclavi, dále 150 tisíc korun na opravu hrotnice a věže kostela sv.
Prokopa v Sobkovicích a 165 tisíc korun na opravu fasády kostela sv. Václava
v Cerekvici nad Loučnou.
„Všechno to jsou objekty, které mají historickou hodnotu a které si rekonstrukci nejen
zaslouží, ale dokonce ji i potřebují,“ řekl Miroslav Brýdl, radní Pardubického kraje
zodpovědný za kulturu a památkovou péči. Kromě těchto dotací doporučila rada
svým kolegům v zastupitelstvu uvolnit granty a dotace v celkové výši 1 milion 150
tisíc korun na opravy kostelů, farních budov a zvonice.
„Navrhujeme zastupitelstvu také uvolnit částku 100 tisíc korun městu Žamberk a to
jako odměnu. Ministerstvo kultury totiž každoročně vyhlašuje Program regenerace
městských památkových rezervací a zón a pak spolu s ministerstvem pro místní
rozvoj a Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska vyhodnocuje město,
které v daném roce dosáhlo nejlepších výsledků při přípravě a realizaci tohoto
programu. V Pardubickém kraji to je za rok 2006 právě město Žamberk,“ dodal
Brýdl.
Zpráva č. 11 – Dopravní obslužnost Pardubického kraje v roce 2007 – dotace
obci Rudoltice
Obec Rudoltice trvá, stejně jako v předchozích letech, na zachování přímého
smluvního vztahu obce s dopravcem a požádala Pardubický kraj o poskytnutí dotace
na zajištění základní dopravní obslužnosti. Soukromý dopravce zajišťuje obslužnost
v celkovém rozsahu 31 177 km. Pardubický kraj žádosti vyhověl a uvolnil částku cca
336 tisíc korun.
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„Jde v podstatě o urovnání vztahů ve veřejné dopravě, kdy jako kraj hradíme ztráty
jednotně všem dopravcům. Rudoltice však trvají na individuálním přístupu, kterému
nebráníme. Výši dotace poskytujeme v relacích všech ostatních úhrad,“ vysvětlil
náměstek hejtmana pro dopravu Ivo Toman.
Zpráva č. 14 – Projekt vytváření a rozvíjení zájmu dětí o vědecké a technické
obory
Pardubický kraj připravil projekt, jehož cílem má být rozvíjení zájmu dětí a mládeže
o vědecké a technické obory. Půjde o pilotní projekt v České republice, který je
rozpracováním národního projektu Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET,
o.s. Praha.
„Akci organizujeme ve spolupráci s touto asociací a také Institutem rozvoje
evropských regionů – dceřinou společností Univerzity Pardubice,“ řekla Jana
Smetanová, radní Pardubického kraje zodpovědná za rozvoj lidských zdrojů,
vzdělávání a zaměstnanost a dodala: „Chceme v dětech vzbudit zájem o vědu a
techniku a pokusit se nasměrovat jejich budoucí profesní orientaci na obory, které na
našem trhu práce citelně chybějí. Začít s projektem chceme už u žáků 6. tříd
základních škol a pokračovat až k maturitním ročníkům.“
V rámci realizace projektu připravuje Pardubický kraj I. ročník „Festivalu vědy a
techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji“, který bude slavnostně zahájen dne
17. září 2007 na konferenci „Mládež, věda a technika“ v Domě techniky
v Pardubicích. Účastnit se jí budou i odborníci z USA, kteří mají s pořádáním
podobných akcí již zkušenosti. Záštitu nad konferencí přijali vicehejtman
Pardubického kraje Roman Línek a prezident Hospodářské komory ČR Jaromír
Drábek. Gestorem konference je radní Jana Smetanová.
Zpráva č. 16 – Dotace v oblasti zemědělství a venkova
Českomoravská myslivecká jednota ve spolupráci s veterinární správnou a státní
správou myslivosti pravidelně a dlouhodobě zajišťuje antiparazitární akce u spárkaté
zvěře. Ty je třeba provádět každoročně a plošně ve všech honitbách na území kraje.
Ideálním obdobím pro tuto činnost je v zimním období. Pardubický kraj letos, stejně
jako v předchozích letech, přispěje na nákup léčebných preparátů. Jde o částku
v celkové výši 338 tisíc korun.
„Vyhodnotili jsme také druhé kolo tzv. finančních podpor na hospodaření v lesích.
V kompetenci rady jsme podpořili 139 žádostí na více než 2 mil. Kč, dalších 143
žádostí s požadavkem na více než 10 mil. Kč je ve schvalovací kompetenci
zastupitelstva,“ řekl radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí a
zemědělství Petr Šilar. Tyto finanční prostředky jsou určeny na obnovu a výchovu
porostů a na ekologické technologie. Příjemci jsou soukromí vlastníci, ale i obce a
města.
Zpráva č. 19 – Investiční akce v oblasti dopravy
Radní Pardubického kraje tentokrát rozhodli o vítězi dvou zadávacích řízení na
modernizace komunikací v kraji. První je úprava průtahu silnice III/3155 v Brandýse
nad Orlicí včetně vybudování malé okružní křižovatky. Staveniště bude zhotoviteli –
firmě SKANSKA DS, a.s. Brno – předáno už v září, hotovo by mělo být nejpozději
do června příštího roku. Náklady na tuto stavbu jsou ve výši cca 22,7 mil. Kč.
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„Druhou vysoutěženou akcí je modernizace průtahu na silnici II/358 v České
Třebové. Jde o dvoukruhovou obousměrnou komunikaci, kterou by firma M-Silnice
a.s. Pardubice měla dokončit do léta příštího roku,“ řekl Ivo Toman, náměstek
hejtmana zodpovědný za dopravu. Náklady na tuto investici jsou ve výši cca 7 mil.
Kč.
Zpráva č. 21 – Odstraňování následků povodní v oblasti dopravy
O zahájení čtyř zadávacích řízení na zhotovitele prací rozhodla v oblasti odstraňování
následků povodní Rada Pardubického kraje.
„Ve všech případech jde o komunikace poškozené povodní na jaře roku 2006, na
nákladech se bude podílet Pardubický kraj a ministerstvo pro místní rozvoj,“ upřesnil
Ivo Toman, náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu. Do 17. září mohou stavební
firmy předkládat nabídky na opravu lokálního poklesu vozovky na silnici III/3713
v Malíkově, na přestavbu dvou mostů na silnici III/32251 v Kladině, na opravu mostu
na silnici III/3602 v Letohradu a na opravu silnice III/32244 ve Velkých Kolodějích.
„Oprava dalšího mostu, tentokrát v Lubníku, už má svého dodavatele. Za necelých 5
milionů korun ho opraví firma Skanska DS, a.s. Brno,“ doplnil Toman.
Zpráva č. 22 a 23 – Projektové dokumentace v oblasti dopravy v rámci OP
Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko a Projektové dokumentace v oblasti
dopravy v rámci ROP
Pardubický kraj se v oblasti dopravy uchází také o finanční podporu z Evropské unie.
Rada Pardubického kraje vybrala firmy, které předložily nejvýhodnější nabídky na
zpracování projektové dokumentace pro podání žádosti o spolufinancování
z evropského Operačního programu „Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko“.
„Jde o dva projekty v příhraničí – modernizaci silnice II/312 v úseku Králíky –
křižovatka Červený Potok a modernizaci stejné silnice v úseku Pastviny – Mladkov.
Firmy by měly projektové dokumentace dokončit nejpozději v listopadu letošního
roku, abychom svou žádost Evropské unii mohli včas předat,“ uvedl Ivo Toman,
náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu. Zpracovatele projektové dokumentace
vybrala krajská rada také pro projekt, který se bude ucházet o spolufinancování
v rámci Regionální Operačního Programu (ROP) Regionu soudržnosti NUTS II
Severovýchod (pozn. Pardubický, Královéhradecký a Liberecký kraj). V tomto
případě se jedná o modernizaci silnice II/315 v úseku Krasíkov – Tatenice – hranice
kraje.
Zpráva č. 26 – Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky kraje za rok
2006
Pardubický kraj zpracoval výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky kraje za
rok 2006, kterou připomínkovali i odborníci, města a obce a která bude předložena
sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Teď bude tento
dokument vyvěšen na internetových stránkách kraje.
Ze zprávy vyplývá, že v Pardubickém kraji zůstávají nejvíce využívanými drogami
legální drogy jako je alkohol a tabák. Z ilegálních drog je mezi uživateli nejčastější
kanabisové a taneční drogy. Z pohledu zneužívání drog s vysokým rizikem zůstává
drogová scéna v Pardubickém kraji výhradně pervitinová, užívání heroinu a dalších
opiátů je výjimečné. Podíl těchto uživatelů zůstává pod hranicí 10%.
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„Pro regionální drogové scény je typické víkendové užívání drog. Mezi uživateli drog
je rozšířeno také tzv. sezónní užívání např. lysohlávek či durmanu. Odhadujeme, že
v Pardubickém kraji máme přibližně 800 problémových uživatelů drog, v kontaktu
s léčebnými zařízeními je zhruba třetina z nich,“ řekla Jiřina Ludvíková, krajská
koordinátorka a doplnila: „Problémy nám vyvstaly, když ke konci loňského roku
ukončilo svou činnost občanské sdružení Klub Hurá Kamarád, které poskytovalo pro
uživatele drog veškeré služby od terénního programu přes prevenci až po ambulantní
program. Zhroutila se tím dlouho budovaná síť služeb a ne všechny služby byly hned
od ledna roku 2007 poskytovány. Služby na území Pardubického kraje začalo
poskytovat občanské sdružení Laxus až v průběhu prvních měsíců nového roku, dnes
již fungují všechny potřebné programy – kontaktní centrum, terénní programy i
ambulance.“
Zpráva č. 30 – Veřejná zakázka v oblasti zdravotnictví
Rada Pardubického kraje schválila výzvu k předložení nabídek na zhotovitele
rekonstrukce a modernizace oddělení ARO, na odstranění havarijního stavu úseku
vodoléčby rehabilitačního oddělení a také na obnovu monitorovací techniky jednotky
intenzivní péče interního oddělení, to vše v chrudimské nemocnici.
„Na financování akce se bude podílet kromě Pardubického kraje a nemocnice i
ministerstvo zdravotnictví. Rádi bychom stavební práce dokončili ještě letos,“ řekl
Josef Janeček, náměstek hejtmana zodpovědný za zdravotnictví s tím, že hlavním
hodnotícím kritériem pro výběr zhotovitele bude nejnižší cena.
(Tisková informace 23. srpna 2007)
Kroky správným směrem - vzděláváním sociálně ohrožených osob k integraci na
trh práce
Občanské sdružení EURO EDUCA v současnosti realizuje projekt „Kroky správným
směrem – vzděláváním sociálně ohrožených osob k integraci na trh práce“. Projekt je
realizován ve spolupráci s partnery, kterými jsou Pardubický kraj a občanské sdružení
SKP–CENTRUM. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem ČR.
Projekt je určen pro osoby dlouhodobě nezaměstnané, osoby ohrožené dlouhodobou
nezaměstnaností a uchazeče o zaměstnání, zejména pak osoby ohrožené sociálním
vyloučením. Konkrétní cílová skupina je složena z 18 účastníků ohrožených
sociálním vyloučením – ženy a matky s dětmi, případně muži, ocitnou-li se ve stejné
životní situaci, z Azylového domu „Paprsek“ v Pardubicích, jehož provozovatelem je
SKP-CENTRUM.
Největší úspěch zaznamenal kurz Základy obsluhy PC, kde se mimo jiné účastníci
naučili práci s internetem. 1 účastnice nastoupila nad rámec projektu do PC kurzu
ECDL start, aby si ještě prohloubila znalosti v práci s počítačem.
V rámci projektu poznají účastníci své možnosti a za odborné pomoci se mohou
rozhodnout, jaké povolání pro ně bude vhodné. 5 účastníků absolvovalo kurz
„Skladový logistik“, 1 účastnice absolvovala kurz „Cukrář“ a 1 účastnice kurz
„Pečovatelka se zaměřením na osobní asistenci“.
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„Projekt pomáhá nalézt pracovní uplatnění lidem, kteří si sami práci nenajdou.
Kromě významu společenského není zanedbatelný ani efekt finanční – každý
nezaměstnaný stojí státní rozpočet 200 tis. Kč ročně,“ uvedla krajská radní
zodpovědná za rozvoj lidských zdrojů, celoživotní vzdělávání a zaměstnanost Jana
Smetanová, která za Pardubický kraj v projektu spolupracuje.
V únoru 2007 byla zahájena druhá fáze projektu, bylo vybráno a zařazeno 10 nových
účastníků. Pro zájem nově příchozích klientek azylového domu Paprsek o zařazení do
projektu, bude koncem září 2007 zahájena nad původní rámec projektu další fáze
vzdělávání.
Během celého projektu se účastníci pravidelně schází ke klubové činnosti, kde
probíhají odborné semináře, které se vztahují k situacím, ve kterých se účastníci
nacházejí. Účastníci tak mají možnost konzultovat své problémy, nápady a
připomínky. Plně využívají získané znalosti s prací na internetu, kde se naučili
vyhledávat potřebné informace týkající se nabídek zaměstnání či možnosti ubytování.
Doprovodnou aktivitou projektu je tzv. přímá podpora. Účastníkům lze hradit jízdné
do místa realizace aktivit. Během kurzů mají účastníci zajištěno hlídání dětí.
Jana Smetanová členka Rady Pardubického kraje
(Tisková informace 23. srpna 2007)
Kyseliny ve chvaletickém skladu jsou zinventarizovány, na ostatním materiálu
odborníci ještě pracují
Koncem tohoto týdne dokončili odborníci inventarizaci kyselin, které byly bez
jakéhokoli systému uloženy v nelegálním skladu ve Chvaleticích na Pardubicku.
Další chemikálie a nebezpečné odpady tam ještě z části zůstávají.
„Na neutralizační stanici do Přelouče jsme odvezli kyseliny např. dusičnou,
fosforečnou, sírovou či chlorovodíkovou. Dohromady jich bylo 1 043,6 kilogramů,“
řekl Otakar Herberk z firmy Dekonta, která na likvidaci skladu pracuje. Za poslední
týden se svými kolegy roztřídili cca 2,7 tuny všech možných odpadů. V sektoru
pracovně označeným číslovkou „4“ jsou látky uloženy v několikapatrových labilních
regálech až do stropu, pracovat se proto muselo z vysokozdvižné plošiny. „Z tohoto
důvodu bylo inventarizování a třídění látek pomalejší. Museli jsme být velmi opatrní,
protože chemikálie tu byly uskladněny podle abecedy, nikoli podle skupin, typu či
toxicity látek. Další nebezpečí spočívalo v nesmyslném uložení obalů s chemikáliemi
na sebe, mnohdy i pěti či více různých sklenic, a kdykoli mohlo dojít k jejich pádu a k
následné nežádoucí spolureakci,“ doplnil Herberk.
Pravděpodobně v noci ze 4. na 5. září 2007 se uskuteční převoz nebezpečných odpadů
z Chvaletic k likvidaci do spalovny v Ostravě – podobně jako v první etapě v roce
2006.
„Samozřejmě vše bude za nejpřísnějších bezpečnostních opatření. Cestou hejtmana
také požádáme o policejní doprovod konvoje,“ řekl Aleš Boňatovský, tajemník
Bezpečnostní rady Pardubického kraje a vedoucí oddělení krizového řízení krajského
úřadu a dodal: „Informace o trase a časech transportu opět předáme všem krajům přes
které pojede“.
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Práce na inventarizaci, třídění a likvidaci skladu ve Chvaleticích by měly skončit
nejpozději v září letošního roku. Dne 14. září se tu uskuteční kontrolní den, kde
zástupci Pardubického kraje, města Chvaletice, České inspekce životního prostředí,
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, odborné firmy a další shrnou průběh všech
prací a sečtou množství zlikvidovaných materiálů.
„Ještě nás čekají odorizační jednotky, které jsou uloženy v jedné z hal a které mohou
být likvidovány jen v chladném počasí a také chceme jednat o případném vymáhání
škod a o dalším využití hal,“ upřesnil radní Pardubického kraje Petr Šilar.
(Tisková informace 24. srpna 2007)
První ročník soutěže potravinářských výrobků „Mls Pardubického kraje“
Obecně prospěšná společnost Pardubického kraje Agrovenkov pořádá pod patronací
hejtmana Pardubického kraje a za spoluúčasti Ministerstva zemědělství ČR, Ústavu
zemědělských a potravinářských informací, Agrární komory ČR, Zemědělského
svazu ČR a všech zemědělců kraje první ročník soutěže potravinářských výrobků.
Pod názvem „Mls Pardubického kraje 2007“ budou moci všichni potravináři
z Pardubického kraje předvést své umění ve čtyřech kategoriích – mlýnské,
pekárenské a cukrářské výrobky, mléčné výrobky, masné výrobky a výrobky z medu
(a ostatní).
„Hlavním cílem soutěže je podpora českých výrobců a jejich produktů. Slavnostní
vyhlášení soutěže včetně ochutnávky se uskuteční v září v rámci mezinárodní výstavy
Koně v akci,“ řekl Petr Šilar, radní Pardubického kraje zodpovědný za životní
prostředí, zemědělství a rozvoj venkova. Ocenění výsledků odbornou porotou, ale i
veřejností se uskuteční 8. září 2007 na tribuně A pardubického dostihového závodiště.
„Myšlenku uskutečnit tuto soutěž souběžně s výstavou Koně v akci pokládáme za
velmi vhodnou z hlediska doplnění obou programů, které mají přímou vazbu na
tradice zemědělství v našem kraji. Propagovat a prezentovat to, co v regionu umíme,
by se mělo stát přirozenou samozřejmostí,“ vysvětlil Vladimír Šabata z o.p.s.
Agrovenkov.
(Tisková informace 20. srpna 2007)
Prešovský kraj se představil na pardubickém závodišti
V rámci Slovenského dostihového dne se v sobotu, 25. srpna, na pardubickém
závodišti představil Prešovský samosprávný kraj. Tento slovenský kraj je jedním
z pěti partnerských regionů Pardubického kraje a v Pardubicích se tímto způsobem
prezentoval již potřetí v řadě. Pro návštěvníky stánku Prešovského kraje byly
připraveny audiovizuální prezentace a tiskoviny přibližující zajímavosti a krásy kraje.
Tradiční řemeslné výrobky si pak bylo možné zakoupit přímo od jejich slovenské
autorky.
„S Prešovským samosprávným krajem spolupracujeme velmi úzce a intenzivně. Já
osobně jsem tento region navštívil minulý měsíc a obě strany získaly celou řadu
podnětných informací o modernizaci a údržbě silniční sítě i způsobech jejich
financování,“ uvedl náměstek hejtmana Ivo Toman zodpovědný za oblast dopravy.
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Dohoda o spolupráci mezi Pardubickým a Prešovským samosprávným krajem byla
podepsána dne 22. října 2002 tehdejšími hejtmany Romanem Línkem a Peterem
Chudíkem v Prešově. „Od tohoto data se realizovala řada společných akcí, obzvláště
v oblastech kultury, sociálních věcí, školství a výměny zkušeností výkonu veřejné
správy. Letos v únoru navštívila prešovská delegace Pardubický kraj, v loňském roce
absolvovali zaměstnanci krajského úřadu stáže na zastoupení Prešovského kraje
v Bruselu a uskutečnily se i výměnné pobyty v oblasti sociální péče či divadelních a
folklorních souborů,“ přiblížil spolupráci s Prešovským krajem radní Petr Šilar, který
má kontakty s tímto partnerským regionem na starosti.
(Tisková informace 22. srpna 2007)
Ondřej Tušl - tiskové odd., Kateřina Nohavová - tisková mluvčí Pardubického kraje
tel: 466 026 185, 606 652 564, e-mail: katerina.nohavova@pardubickykraj.cz

Ze zápisů pana Jana Šilara z Dolní Čermné čp. 187, (*1911, +2005) a pana
MUDr. Bedřicha Utíkala (*1914, +1997), dlouholetého lékaře v Dolní Čermné.
Červánky všeho pokroku a osvěty i do naší krajiny zažehlo křesťanství. Na Moravu a
odtud do Čech, je přinesli Soluňští bratři Cyril a Metoděj v jazyce staroslovanském s
písmem hlaholicí, a když se český kníže Bořivoj nechal pokřtít (asi v roce 874), šířilo
se křesťanství po celé české zemi.
V roce 1344, za krále Karla IV., papež Kliment VI. zřídil v nedaleké Litomyšli
biskupství a v každé větší vsi byl vybudován kostel a fara. V Čermné postavili naši
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dávní předkové nad potokem Čermenkou na vršíčku vedle rychty v roce 1350
roubený kostelík, první kulturní středisko a je tu jmenován první plebán (farář) Jan.
Historikové dokládají v kronice obce Semanína u Přelouče, že místní kněz sám učil
děti, jiní jmenovali školního učitele, zvaného rektor.
Další zmínka o školách v našem kraji vůbec uvádí v roce 1401 v nařízení
litomyšlského biskupa Jana městu Lanškrounu, ve kterém se přikazuje, aby místo 4
vepřů, které bylo povinno dávat místnímu klášteru Augustiánů, dávalo čtyři kopy
grošů pro školního učitele – rektora, aby se šesti mnichy zpívali a hráli na varhany,
aby služby Boží vyzněly slavnostněji.
Za válek husitských, jež brzy následovaly a tolik škod a hrůz válečných přinesly, však
podle výroku papežského legáta Eneáše Silvia Picolominiho, pozdějšího papeže Pia
II., znalost Písma v Čechách výrazně pokročila. Vyjádřil se, že „mnohá husitská žena
znala bibli lépe než některý katolický kněz.“ Později byla založena kvetoucí Jednota
bratrská v duchu velkého pedagoga, biskupa Jana Ámose Komenského. Všude ve
sborech, kde zapustila kořeny, se zakládaly školy a kněží v nich šířili i osvětu
všeobecnou. Po Bílé hoře, nešťastnou válkou třicetiletou, byla tato ušlechtilá snaha
zastavena.
Když v roce 1651 po míru vestfálském proběhl v království českém soupis podle víry,
je v Čermné spolu s malými dětmi napočítáno 287 osob, mezi nimi je uveden i rektor
Martin Pecháček, jako 27-letý se svou manželkou Justynou, 20-letou. Pecháček začal
vyučovat v zemědělské chalupě, dnešní číslo 201 (Königovo), ale když bylo současně
vydáno nařízení aby všechny zpustlé a opuštěné grunty byly osazeny, odstěhoval se
z příkazu vrchnosti na nedaleký grunt č. 5, dnešní číslo 187. Celý děj se odehrával
v pohnutém čase pobělohorském, kdy všichni nekatoličtí kněží se museli v roce 1624
pro víru vystěhovat a na celém panství lanškrounsko-lanšperském byla obsazena jen
fara v Lanškrouně s 9 farnostmi a fara v Ústí nad Orlicí se 13 farnostmi, kam patřila i
Čermná. Někdy okolo roku 1650 byla zřízena ještě fara v blízkém Jablonném nad
Orlicí.
Rektor Martin Pecháček, o němž čermenský kronikář František Dušek doslovně
uvádí, že pracoval na poli, učil děti, a když přišli rodiče požádat o křest dětí,
snoubenci o ohlášky, nebo někdo o pohřeb, umyl si ruce, do záznamu zapsal žádaný
úkon a šel za svou prací. Na gruntě č. 5 učil děti do svých 34 let.
Ústecký děkan, rodem Polák, Martin Wilczinský hromadně děti vždy v některé
farnosti pokřtil, snoubence oddal, jen mrtvé asi učitel Pecháček na hřbitově u kostela
sv. Jiří pochovával. Bratrská víra, které zůstával věrný, v jejímž duchu vedl svěřené
děti ve škole, nebyla asi po vůli katolickým rodičům a čermenští a jakubovičtí farníci,
jak uvádí farní kronika v Dolní Čermné, žádali v Ústí o jmenování nového rektora
navrhovali sedláka Jiříka Heyle z horního konce obce, z gruntu 29, dnešní číslo 110.
Netrvalo dlouho a bylo jim vyhověno. 13. května 1660 je sedlák Heyl jmenován na
místo Martina Pecháčka novým rektorem a obec dostává za úkol postavit školu.
Nedaleko fary v dolní části Čermné postavili nevelkou dřevěnou chalupu, jejíž
učebna – dříve se říkalo „klasa“ – jak je uváděno ve farní kronice, měla jako inventář
tři dlouhé lavice, tabuli, jistě tu stál i stůl a židle a vešlo se do ní asi 50 žáků. V roce
1771 – 1772 při prvním číslování domů obdržela chalupa číslo 11.
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V pilné polní práci bývala klasa poloprázdná, v čas nepohody nebo v zimě se do ní
děti nemohly vejít. Školní docházka trvala 6 let, do 12 let věku žáka.
Bývalý kantor Pecháček se potom plně věnoval až do vysokého stáří sedlačině a jako
80-letý, 5. 1. 1694 zemřel. Po něm 6 generací na gruntě hospodařilo a rody
Pecháčkovy byly v 18. století jedny z nejrozšířenějších v obci. Domníváme se, že
věkovitou lípu u čísla 187 ve stáří okolo 300 let zasadil první čermenský učitel nebo
jeho potomci.
Nový kantor sedlák Jiřík Heyl měl do školy daleko téměř 3 km a sotva mohl mimo
školu sedlačit. Škola měla i jednu světnici pro učitele, kde vedl také po mnoho roků
evidenci rozsáhlé farnosti. Patřily k ní Dolní a Horní Dobrouč, Ostrov, Jakubovice a
Petrovice – celkem asi 4 500 duší – bez místního faráře.
Až v roce 1671 patron farnosti, kníže Lichtenstein, zpustlou a k obývání neschopnou
místní faru nechal obnovit a na ni byl téměř po padesáti letech dosazen první
katolický farář Ondřej Kryštof Stel.
Uběhla dlouhá léta, Heylovy dcery se provdaly na velké statky na dolním konci obce,
syn Ondřej se přiženil v roce 1695 k vdově Anně po zemřelém správci panského
dvora Hermanovi v Petrovicích a velký Heylův grunt v roce 1696 koupil za 300 kop
míšenských petrovický osadník Jiřík Kupka. Dva roky poté umírá v 50-ti letech
kantorova trpělivá žena Dorota, která po dlouhá léta nesla na statku tíhu starostí a
práce. V roce 1701 se kantor Heyl oženil podruhé se Zuzanou, vdovou po Janu
Prossovi z Dolní Čermné, z čísla 18 (Vránovi).
Dorůstající synek Jan Prossa se dobře učil a jeho otčím poznal jeho vlohy a nadání a
začal jej připravovat na dráhu učitele. Místní farář Vojtěch Frimmel jej jmenoval
rektorem a snad proto, že jeho matka pocházela z Dolní Dobrouče, jež patřila
k čermenské farnosti, usadil se tam a po léta tam učil.
S Janem Prossou starý kantor Heyl připravoval na učitele i nadaného chlapce sedláka
Jiříka Jansy z čísla 67 Jakuba, který později učitele Heyle ve vysokém věku ve škole
zastupoval. Starý učitel se dočkal vysokého věku 80 let, zemřel v roce 1716. V roce
1717 Jakub Jansa převzal rodný grunt a je jmenován místním učitelem. Narodil se
v roce 1689, byl dvakrát ženat, zemřel 6. 3. 1742 ve věku 53 let, zanechal po sobě 10
nezaopatřených dětí.
V těchto létech zaznamenávají čermenské matriky ludirektora Josefa Merkla často
jako kmotra čermenských dětí, avšak když v roce 1747 zemřela jeho manželka
Veronika, mizí jeho stopy z Čermné. Po něm je krátce jmenován jako ludirektor
Tomáš Viktorin, o němž, jakož i o jeho předchůdci Mertlovi, není známo, odkud do
Čermné přišli.
Označení ludirektor znamená i znalost hudby a zpěvu a oni v kostele vedli chór, hráli
na varhany a současně učili ve škole.
Je víc než pravděpodobné, že bývalí tři první učitelé, sedláci Pecháček, Heyl a Jansa
neovládali hru na varhany, a že když v kostele sv. Jiří byly asi pořízeny nové varhany,
že Merkl a Viktorin jsou jmenováni ludirektory.
Roku 1752 se do Čermné přistěhoval Jan Bednář z Jamného a ucházel se o práci ve
škole a v kostele. Když jej místní farář Karel Ant. Jankovský jmenoval učitelem i
vedoucím chóru, oženil se s Kateřinou, dcerou sedláka Václava Jansy z Čermné,
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koupili si v blízkosti fary chalupu číslo 2, a poněvadž byla novější a větší než stará
škola, děti učil v ní. (Stála v místech, kde stojí rodinný domek po řediteli školy
Vilému Malém.) Z obecní kroniky se dovídáme o jeho dlouholeté činnosti a
z robotního urbáře víme, že jeho manželka Kateřina pro několik měr pozemku, jež
k chalupě patřily, měla 13 dní povinné roboty.

Školy odedávna podléhaly pod správu far. Faráři jmenovali nové učitele, každoročně
se konaly na školách vizitace, faráři sledovali výuku žáků a práci učitelů, školní
zprávy se nedávaly ani vysvědčení, jen pochvalné cedule s udávanou pilností. Tak to
bylo až do roku 1868 po prusko-rakouské válce, kdy školství převzal do správy stát a
doznalo pronikavé změny. (Babiččina cedule z roku 1860 - 2.)
Ze školní fasce z roku 1800 se dovídáme, jak neutěšené byly poměry na školách
v Čermné. Učilo se ve dvou chalupách, v čísle 11 a v obydlí učitele Jana Bednáře
v čísle 2 a obě chalupy tvořily dvoutřídku.
Za těchto svízelných poměrů se rozhodl místní rychtář Karel Dušek pozvat
k vyšetření stavu na škole krajského hejtmana z Chrudimi. Projeli spolu celou
dlouhou obec, shlédli tísnivé okolnosti a rozhodlo se příslibem výstavby nových škol.
Nejdříve se postavila škola na horním konci, pro evangelíky, kde učil děti ve svém
obydlí v čísle 155 chalupník Josef Šilar. V nové dřevěné jednotřídce v čísle 81
v Horní Čermné, podle vyprávění dědečka, školáka jednotřídky, učitel mimo
vyučování také předl. V příštím roce 1814 se postavila na nynějším náměstí větší
dřevěná škola katolická a v roce 1816 na horním konci ještě jednotřídka pro katolické
školáky (č. 95, nyní mateřská škola v Horní Čermné).
Škola na náměstí v několika létech shnila a v roce 1819 s povolením knížete
Lichtenšteina se stavěla škola nová z tvrdého materiálu. V roce 1834 musela být
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podlaha vydlážděna kamenem a střecha pokryta šindelem. (Vše nasvědčuje tomu, že
jsou zde spodní vody.) Výstavbou škol byly položeny základy k lepší výuce žáků.
Podle školní fasce z roku 1800 se také dovídáme, jaké bylo služné kantorů. Bylo
zapsáno 240 žáků
z Čermné,
mimo
školáky z Jakubovic,
Petrovic a Verměřovic.
Sobotáles ze 36 žáků
platili rodiče 1 a ½
krejcarů týdně, ze 36
školáků 1 krejcar týdně
a ¾ krejcaru také ze 36
školáků. Pro chudobu
se osvobozuje 114
žáků a 18 školáků se
osvobozuje proto, že
v jejich rodině jsou 3
školáci.
Dále
učitel
ročně
pobíral z kostela za
provozování muziky
denně 21 krejcarů,
z obecní pokladny jako služné 12 zlatých, z Jakubovic 2 zlaté, za štolu od pohřbu 14
zlatých, výtěžek z louky 1,30 zlatých, výtěžek ze 6 mír polí u Kreizigerova kříže 1,30
zlatých, z Verměřovic ½ měřice žita v ceně 11- zlatých, od obce 4 sáhy dříví (asi
8m3), m za 3 zlaté. Podomní sbírky na Nový rok ze 400 domů po 3 krejc. 20 zl., 33
bochníků chleba po 5 krejc. – 3 zl 40 krejc. a 44 koláčů po ¾ krejc. Všech příjmů 147
zl. a 29 a ½ krejc. ročně. Takové bylo služné okolo roku 1800. V roce 1870,
nedlouho před výstavbou patrové školy, bylo služné učitelů už 478 zl. a 30 krejc.
Školy byly pod státní správou. Podučitel měl 167 zl. a 57 krejc. Pro zajímavost,
podle Jana Jansy, měli tesaři a zedníci denně 45 krejc., nádeníci se stravou a kořalkou
30 krejc. a ženy denně 15 – 20 krejc.
Nejdéle v Čermné učil Josef Marek, syn pekaře, z čísla 3, celých 48 let. V roce 1799
koupil školu číslo 11 a zdá se, že tu do roku 1814, než se postavila nová škola na
náměstí byl nadučitelem.
V roce 1845 po zemřelém Josefu Markovi jmenuje královehradecká konzistoř nového
nadučitele Josefa Kvapila, který v mladém věku 43 let zemřel a na jeho místo
nastupuje v roce 1858 Ant. Pecivál. Ant. Pecivál je osobnost našim občanům blízká a
zasluhuje zmínku podrobnější. Narodil se 10. 2. 1825 ve Kořenici, byl pamětníkem
roboty i revolučních změn v roce 1848. Do Čermné přišel v 33 letech z Dolní
Dobrouče, kde dosud působil a měl manželku Matyldu. Mimo funkce nadučitele na
škole přízemní, potom i na nové pětitřídce z roku 1877, zastával v Čermné i funkci
obecního písaře a ředitele kůru. V roce 1887 koupil na náměstí vedle školy domek č.
6 od Anny Applové, vdovy po Josefu Applovi, tesaři, a ze školního bytu se tam
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přestěhoval. Narodili se mu dva synové – Cyril a Rudolf a k jejich narození zasadil
před chalupou dvě břízy.
Než se v roce 1877 postavila patrová škola, byla dole v Čermné jedna třída
v přízemní škole na náměstí se 12 lavicemi a pro druhou třídu obec najala u Habigerů
(bývalá STS) v čísle 212 místnosti po hostinském Millerovi. V roce 1875 tu vykonal
inspekci okresní lékař Čermák a ve zprávě se mimo jiné píše: „Třída je 8 m dlouhá a
5 m široká, stropy jsou jednoduché prkenné a dle výroku učitele kape v zimě dětem
voda na hlavu a za krk, takže ani psát nemohou. Záchodu pro děti není. Byt pro
učitele Marvana je dlouhé nízké a vlhké sklepení.“ Tak to bylo až do roku 1877, kdy
se občané usnesli, že starou budovu rozbourají a postaví novou patrovou pětitřídku
nákladem 18 000 zl. Byla to po faře druhá patrová budova v obci. Na dětské záchody
se zapomnělo. Okresní školní rada na jejich zřízení naléhala a teprve v roce 1895 se
záchody z dřevníků vybudovaly.
Takto stísněná a rozptýlená situace školy trvala do roku 1877. „Usnesli se katoličtí
občané v Čermné, že svou starou školní budovu rozhází a na jejím místě novou
pětitřídní postaví, jejíž náklad na 18 000,- zlatých vypočítán byl. V přítomnosti
hejtmana Voženílka se roku 1876, před započetím stavby školy, dohodli, že katoličtí
občané nebudou na své dvě školy nic požadovat od evangelíků, ani evangelíci od
katolíků. Ze dřeva obecního lesa pokáceného na stavbu školy dostali evangelíci
čtvrtinu, jak jim náleželo v ceně kolem 500 Zl.“
Do nové zděné patrové školy, postavené roku 1877, přešla všechna oddělení a každá
třída měla svou klasu. Od začátku nového školního roku se učilo již i v páté třídě.
Nadučitelem byl, jak bylo výše zmíněno, Antonín Pecivál.
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Za postavení měšťanské školy se zasazoval už starosta Cyril Pecháček. Ale teprve
novému starostovi Janu Jansovi se podařilo na zemské radě v Praze postavení
měšťanské školy vymoci. Do opozice se stavěli občané z horní části obce a svůj
odpor zdůrazňovali zvýšením školních přirážek a podávali rekurzy. Za povolením
stavby měšťanky jel několikrát do Prahy sám starosta Jan Jansa, až konečně 21. 8.
1905 povolení dostal.
Postavení nové školní budovy pro měšťanskou školu provázely neshody mezi horní a
dolní částí obce. Celá obec Čermná byla dlouhá 7 km a docházka dětí z dalekého
Stežníka a z Nepomuk vedla horní občany k úsilí, aby škola byla postavena uprostřed
obce, bez ohledu na historické správní centrum na náměstí. A tak došlo k měření obce
od prvního čísla v obci čp. 326 v Kotli, nyní v Petrovicích, až po poslední číslo
nahoře, tím bylo stanoveno, že pěkná secesní budova zkrášlí místo na náměstí po
staré kovárně.
Starou kovárnu s chalupou č. 4 a s velikým pozemkem na náměstí již dříve obec
odkoupila za 7 800,- Zl. Starou kovárnu za 54,- Zl. rozboural Josef Hynek, plán školy
vypracoval stavitel Alois Sojka z Olomouce. A tak se stavba rozjela naplno. Cihly
dodávala Applova cihelna, písek byl z místní Marešovy („Mašinářovy“) pískovny,
dřevo z obecního lesa pořezala Pecháčkova pila. Do odborných prací se pustili místní
řemeslníci: zedníci, klempíři, pokrývači, tesaři, truhláři. Políra stavby dělal Jan Jansa,
zednický mistr z horní části Čermné a tesařský mistr Josef Dušek. Již v září roku
1906 se začalo vyučovat v prvním ročníku Měšťanské školy, ač se ještě dostavovala.
Dostavěná a v plném provozu včetně školní tělocvičny byla měšťanka od září 1907.
Dekretem Zemské školní rady ze dne 11. 9. 1912 byla Měšťanská škola prohlášena za
školu smíšenou.
Starosta Jan Jansa, aby uspokojil horní občany, vymohl pro ně v roce 1922
měšťanskou školu zvanou Komenius. Po rozdělení obce Čermná na Dolní a Horní
Čermnou šel vývoj i ve školství už jejich vlastními cestami.
K historii školství patří význačné osobnosti naší školy. Ti nejstarší čtenáři rádi
vzpomenou na řídícího učitele Kulhánka, učitele Raitra, Karla Kaše, malíře, učitele
Jindřicha Štýrského, Josefa Baška, Václava Cifku, učitelku B. Pecháčkovou, ředitele
na měšťance Josefa Novotného, Jana Hesse, Ed. Veverku. Z generace mladších
učitelů to byli Karel Jezdinský, Vilém Malý, Vlad. Kostomlatský, František Chmátal,
Boh. Pravda, Žofie Klekarová, František Velehradský, František Macák a jiní.
Vzpomínka patří i těm učitelům, jež v Čermné, třebas jen několik let své poslání
vykonávali za těžkých existenčních poměrů před desetiletími.
Po staletí veškerý pokrok na vesnicích šířili faráři a učitelé, kdy robota a chudoba
tížila obyvatele statků i chalup a učitelé si svůj sobotáles a novoroční koledy jako
žebrotou museli sami bez stávek vybírat. Budiž jim všem čestná vzpomínka.
Prameny: Farská kronika v Dolní Čermné, Obecní kronika čermenská,
Kronika obce Semanína u Přelouče, Kronika Františka Duška z Horní
Čermné, Pozemkové knihy obce Čermné, Matriky narozených, oddaných
a zemřelých v Čermné, Robotní urbář z roku 1789, Výpis z matriky
sňatků v Dolní Dobrouči
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všem bývalým žákům, učitelům i ostatním pracovníkům,

že u příležitosti

100 let od zahájení výuky
ve zdejší škole
se koná

ve dnech 14. a 15. září 2007
v době od 10,00 do 17,00 hodin
Všichni jste srdečně zváni
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V neděli 1. července 2007 prožívala dolnočermenská farnost slavnost v kostele sv.
Jiří, při níž byla odhalena pamětní deska našemu slavnému rodáku P. Tadeáši
Hűblovi u příležitosti jeho 200. výročí úmrtí. V 10,00 hod. se naplnil kostel věřícími.
Po slavné mši, kterou
celebroval
biskup
královéhradecké
diecéze P. Dominik
Duka,
pak
následovalo
požehnání pamětní
desky a její odhalení
panem starostou Ing.
V. Vyhnálkem a paní
senátorkou Ing. L.
Műllerovou. Desku z
mramoru
vytvořil
Pavel
Doskočil,
akademický sochař z
Hradce
Králové.
Odpoledne
pak
přednesl P. Robert Kunert SJ, rovněž náš rodák, v Orlovně přednášku o životě, díle a
významu našeho rodáka P. Tadeáše Hűbla.
P. Tadeáš Hűbl byl na svou dobu velmi vzdělaný kněz, a byl prvním českým členem
řeholního řádu redemptoristů v Čechách. Kongregaci založil v roce 1732 Alfons
Maria de Liquori. Hlavní náplní redemptoristů je konání lidových misií. Spravují
poutní místa na Svaté Hoře u Příbrami, v Králíkách, ve Frýdku a v Tasovicích na
Znojemsku.
Tadeáš se narodil dne 26. října 1760 v chudé chalupě čp. 247 v dolní části Čermné
(nyní čp. 217 v Dolní Čermné). Narodil se jako šesté dítě Václavu Hűblovi, který byl
revírníkem na lichtenštejnských lesních statcích. Jeho matka byla Kateřina, rozená
Siserová z Horních Libchav. Záhy po narození byl pokřtěn ve farním kostele sv. Jiří.
Křtil jej tehdejší farář P. Jan Nepomuk Schlezinger, původem z Lanškrouna. Do
obecné školy chodil v Čermné. Na vyšší gymnaziální studia se vydal do Vídně.
Tadeáš byl velmi chudý student, drobné postavy. Ve Vídni zápasil takřka o holé
přežití. Když měl nejvyšší nouzi, upevnil na dveřích katedrály sv. Štěpána lístek s
prosbou o nějaké zaměstnání a uvedl svou adresu. Tehdy si lístku všiml o deset let
starší student Vyššího gymnázia Jan Dvořák - Hofbauer, rodák z Tasovic. Po otci byl
Čech, po matce Němec. Vyhledal Tadeáše a vyprosil mu u svých dobroditelek šlechtičen z Maulů, které měly Jana téměř jako syna, finanční podporu pro další
studia. Mladíci se spřátelili na celý svůj život a stali se nerozlučnými přáteli. Oba
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studovali ve Vídni dva roky filosofii. O prázdninách roku 1874 se odebrali do Říma a
vstoupili do kláštera sv. Juliána do kongregace Nejsvětějšího Vykupitele - k
redemptoristům. Jan přijal řádové jméno Klement Maria. Odtud odešli oba do
Frosinone v Itálii studovat bohosloví. Na kněze byli vysvěceni v roce 1785 v Alatri.
Až do podzimu téhož roku zůstali oba novokněží ve Frosinone, aby zakončili svá
studia. Poté je generální představený povolal do Říma, aby je připravil na misijní
činnost v rakouskouherské monarchii. Odešli tedy do Vídně. Zde zůstali pouze jeden
rok, neboť politické poměry za Josefa II., který zrušil mnoho klášterů, nebyly
příznivé pro zakládání klášterů redemptoristů. Když došla do řádového domu v Římě
žádost z Polska o vyslání misionářů, byli touto službou pověření P. Tadeáš Hűbl a P.
Klement Maria Hofbauer. Do svého nového působiště, do Varšavy, došli kolem
Vánoc roku 1786. Za místo působení jim byl dán opuštěný kostel s klášterem sv.
Benona. Začínali zde doslova od nuly. Byli požádáni, aby převzali duchovní péči o
německy mluvící obyvatele města. Zde kázali, polsky, francouzsky a hlavně
německy. Klášter nabýval na věhlasu. Hospodářská situace se lepšila, proto se začali
zabývat i sociální pomocí chudým. Založili školu pro zanedbané chlapce a dívky,
sirotkům vybudovali sirotčinec, pro bezdomovce založili útulek a vývařovnu polévek.
Poté založili učňovskou školu, gymnázium a několik klášterů.
V roce 1795 ve zmatcích tzv. „třetího dělení Polska,“ kdy správu Varšavy uzurpovali
protestanté,
se situace pro
redemptoristy
stává
nejistou.
Proto
se
rozhodl
generální
vikář odeslat
je
na
působení do
Švábska,
Bavorska
a
Čech.
V
Praze zůstali
9 dnů. Zda P.
Tadeáš Hűbl
v této době
navštívil
i
svou rodnou
Čermnou a zde žijící příbuzné, není známo. Odtud se vrátili zpět do Varšavy.
P. Tadeáš Hűbl svým milým chováním, rozsáhlými vědomostmi a hlubokou
zbožností si získal velkou vážnost a oblibu všech vrstev Varšavy. Pro svou horlivost
měl ale také mnoho nepřátel. Měl velké nadání, byl lingvista a dokázal plynně mluvit
sedmi jazyky, včetně několika jazyků slovanských. Jeho jednání bylo přívětivou
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protiváhou občas někdy prudce a rázně jednajícího P. Klementa Maria Hofbauera.
Obdivuhodná byla také jeho přátelská věrnost, s jakou podporoval zakladatelskou
činnost svého přítele Klementa, kterého doprovázel na všech jeho cestách. Podržel jej
i při různých nezdarech a životních krizích.
Jednou v noci v roce 1806 zastavil před klášterem povoz. Dva muži poprosili P.
Tadeáš Hűbla, aby se odebral k nemocnému. Byla to léčka. P. Tadeáš se stal obětí
přepadení nepřátel církve, kteří jej hrubým bitím vážně zranili, zavázali mu oči a
odvezli zpět ke klášteru a tam jej vyhodili z vozu. Z tohoto přepadení se dlouho
vzpamatovával.
V
době
napoleonských
válek ošetřoval
s podlomeným
zdravím
a
oslabený, avšak
s
horlivostí
sobě
vlastní,
napoleónské
vojáky,
kteří
zabrali klášter
sv. Benona ve
Varšavě
pro
vojenský špitál.
Mnozí vojáci
byli nakaženi
tyfem.
P.
Tadeáš
Hűbl
přesto obětavě ošetřoval nemocné vojáky až se sám tyfem také nakazil. Nákazu
nepřežil. Zemřel v pověsti svatosti v náručí svého přítele Klementa Maria Hofbauera
dne 4. července 1807 ve věku pouhých 47 let.
Nad smrtí oblíbeného otce Tadeáš Hűbla truchlila celé Varšava. Těžce však jeho smrt
nesl jeho věrný přítel Klement Maria Hofbauer. P. Tadeáš Hűbl byl pohřben za veliké
účasti obyvatel v arcibiskupské hrobce katedrály ve Varšavě.
Čermná - Dolní Čermná P. Tadeáše Hűbla vždy zařazovala mezi své slavné rodáky,
vyjma komunistického režimu. O vážnosti našeho rodáka svědčí zápis kronikáře Jana
Coufala v obecní kronice z roku 1923: „Jest pro nás ctí, že P. Tadeáš Hýbl vyšel z
Čermné a důkazem toho, že i z našich chaloupek a statků vycházeli do světa
uvědomělí synové národa, kteří se ve Vídni svému národnímu a náboženskému
poslání nezpronevěřili a celý svůj život obětavě věnovali službě lidu.“
Zpracoval Vladimír Jansa
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Na konci května tohoto roku se na společné schůzi Šachového klubu Sokol Horní
Čermná jeho členy odhlasovala možnost vytvoření samostatného Šachového klubu
v Dolní Čermné. Hlavním důvodem byla skutečnost, že většina hráčů, která ještě
v této sezóně reprezentovala klub v Horní Čermné, dojížděla na zápasy a tréninky
z Dolní Čermné. Po sestoupení ŠK Horní Čermná z Krajského přeboru do Krajské
soutěže padl poslední důvod, aby většina hráčů z Dolní Čermné zůstala i nadále
v Horní Čermné. Navíc zázemí ze strany Sokola Horní Čermná bylo v posledních
letech minimální.
Je spravedlivé uznat, že nebýt poskytnutí finančního příspěvku ze strany Obce Dolní
Čermná na pořízení základního vybavení (šachovnice a šachové hodiny) a umožnění
hrací místnosti na Obecním úřadě, by samostatný šachový klub u nás v Dolní Čermné
nemohl vzniknout. Velké díky za tuto finanční podporu i za důvěru, že nově
vznikající občanské sdružení „Šachový klub Dolní Čermná“ splní očekávání, patří
panu starostovi a celé radě Obce Dolní Čermná.
Chtěl bych na tomto místě za všechny šachisty poděkovat Vladimíru Dostálovi, který
byl v minulých letech naším kapitánem a skutečným tahounem celého družstva.
Poděkování patří i Pavlu Žídkovi, který během června obětavě vyřizoval všechny
nezbytné administrativní záležitosti, aby občanské sdružení „Šachový klub Dolní
Čermná“ mohlo včas vzniknout.
Na místě je logická otázka, co nabídne nově založený klub naší obci. Čekat závratné
úspěchy, by bylo určitě přehnané. Členové nově založeného šachového klubu (zatím
je přihlášeno 11 členů) chtějí dát možnost všem zájemcům v místě si zahrát závodní
šachy, a tak zdůraznit krásu a jedinečnost této královské hry. V družstvu by chtěli
v nastávající sezóně 2007/8 postoupit z Krajské soutěže do Krajského přeboru II.
Klub se chce také věnovat tréninku dětí, které projeví o šachy zájem. Bližší
informace: hrací dny, doba a
místo bude včas zveřejněna.
Věřím, že se nám šachistům
podaří klub v Dolní Čermné
nejen trvale usadit, ale i
vychovat si nové kvalitní
hráče. V současné době je
naší šachovou nadějí 17-ti
letý Tomáš Pecháček, který je
ochoten
předávat
své
dosavadní zkušenosti dalším
zájemcům.
Pavel Seidl
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Jako každý rok, i letos skauti pořádali letní tábor pro děti. Tentokrát jsme se rozhodli
prozkoumat okolí Litomyšle. Uprostřed krásné přírody, v bezprostřední blízkosti
přírodní rezervace zvané Toulavcovy Maštale jsme tábořili na základně zapůjčené od
skautek z Litomyšle. Od předchozích tábořišť se toto lišilo pevnou základnou –
chalupou, z které jsme využívali především sprchy a splachovací WC (někteří skalní
skauti si stěžovali, že jim klasická latrína přece jen trošku chybí J). V případě
nepřízně počasí byla dokonce možnost v chalupě ubytovat celý tábor.
A kolik nás vlastně bylo? Tábora se účastnilo celkem 33 dětí a 10 dospělých. Ač je
oddíl z Verměřovic i z Čermné převážně dívčí, zaznamenali jsme letos mezi
účastníky tábora rekordní počet kluků – celkem 10.
Jaké bylo téma tábora? Hlavním motivem celého táborového dětí se stala cesta
časem – každý den jsme byli v jiném století, jiné době či v jiné zemi. Takto jsme
navštívili například Pravěk, období vzniku písma, dobu mušketýrů, jeden den jsme se
ponořili i do pohádek a zkusili si, jak vypadají čarodějnice.
Co jsme všechno viděli? Důkladně jsme prozkoumali Toulavcovy Maštale nebo
Toulavcovu rozhlednu. Navštívili jsme město Litomyšl – menší děti nejvíce zaujalo
hřiště s prolézačkami, větší pak především rozchod po městě, kdy měli možnost si
nerušeně prohlédnout to, co je právě nejvíce zaujalo a nakoupit domů drobné dárečky.
Mezi nejnáročnější ale zároveň asi mezi nejzajímavější výpravy patřil výlet do
Pivnické rokle, která se rozkládá mezi obcí Zderaz a Hluboká – Dolany.
Děkujeme všem rodičům za spolupráci, všem dětem za krásných 14 dní a těšíme se na
další setkávání při schůzkách během dalšího školního roku.
Marie Marková
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1. srpna 2007 se víc jak milión skautů a skautek na
celém světě sešlo na vrcholcích hor či kopců, aby si
připomnělo že právě před sto lety Robert Baden
Powell uskutečnil první skautský tábor, který
proběhl na ostrově Brownsea – Island a který dal
vzniknout největší dětské organizaci světa.
Toto pro skauting významné výročí si připomnělo i
několik desítek skautů a skautek z našeho střediska
Bratra Robina, mezi kterými byli i čtyři členové
našeho chlapeckého oddílu sv. Jiří.
Ráno výše uvedeného dne o 5 hod. odjíždíme do
Verměřovic k vlaku, odkud pokračujeme až do
Starého Města po Sněžníkem. Zde nastupujeme 10 km pochod k vrcholu Králického
Sněžníku, který je cílem našeho putování. Tato vzdálenost se může jevit jako nic, ale
když přihlédneme k téměř 900 m převýšení, které je nutné překonat dá to přeci jen
něco úsilí a námahy. Cestou potkáváme skauty, kteří již sestupují dolů, jelikož na
vrcholu prožili východ slunce. Také cestou odpočíváme a konzumujeme dary přírody,
všude přítomné borůvky.
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Samotný vrchol Sněžníku zdoláváme kolem ½ 12 hod. a naše kroky míří ke skupince
skautů našeho Letohradského střediska, které organizuje tuto akci za pořadatelství
Junáka - Pardubického kraje. Zde na vrcholu se začíná hromadit z kamenů, které sem
byly doneseny z různých míst našeho kraje, mohyla. Od nás z Čermné přinesl kámen
i bráška Lachtan. Středisko nechalo zhotovit znaky Pardubického kraje a Junáka
společně s nápisem vztahujícím se k tomuto výročí. Tyto znaky byly vybroušeny do
skleněné destičky a vsazeny do tesaného pískovcového kvádru, který byl pak zasazen
do navršené mohyly.
V poledne bylo setkání zahájeno zpěvem Junácké hymny a následovalo krátké
zamyšlení nad přečtením původního skautského slibu a řeč bratra Edy. Náš oddíl
jakožto jediný dorazil na tuto akci se svoji historickou vlajkou, která byla středem
pozornosti přítomných.
Když byl program u konce byly rozdány všem účastníkům pamětní listy a každý
obdržel nášivku zhotovenou právě k tomuto „Výstupu na vrchol“. Vzhledem k tomu
že se dohodlo jet domů až pozdějším spojem využíváme krásného výhledu a kocháme
se pohledem na Jeseníky, Polsko a Dolní Moravu. Na místě dříve stávající horské
boudy hrajeme společně se skauty z Červené Vody a Žamberka různé hry. Cesta dolů
nám trvala o poznání kratší dobu a krátce před 5 hod. odpolední obléháme ve Starém
Městě obchod a dáváme si pořádnou zmrzlinu. Hodinové čekání na přípoj
v Hanušovicích opět vyplňujeme hrou.
Sice unaveni, ale šťastni a plni dojmů z tohoto setkání přijíždíme do naši obce o ½ 9
hod. večerní. Všichni tuto výpravu nazvanou „Výstup na vrchol“ zhodnotíme kladně.
Nejmladším účastníkem tohoto setkání byl shodou okolností člen našeho oddílu 8letý bráška Dan
Fabiánek, jemu patří
můj obdiv a uznání
za
zvládnuvší
výstup.
Rád bych též touto
cestou oslovil rodiče
a nabídl jim
možnost přihlásit
svého syna do sk.
oddílu. Schůzky
probíhají každý
pátek od ¾ 4 hod.
v klubovně pod
rybníkem.

Za skautský chlapecký oddíl sv.Jiří
Lukáš Nastoupil
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Kulturní centrum Lanškroun
(nám. A. Jiráska 1, 563 01 Lanškroun, tel., fax.: 465 324 753)
10. 9. 2007 v 19,00 hod., lanškrounský zámek
JERUZALÉM V POHYBU aneb videoprocházka po svatém městě
S nejkrásnějšími místy Jeruzaléma a se svými zážitky z pracovního pobytu v Izraeli
se s vámi hledáčkem kamery podělí Tomáš Černohous.
Vstupné: 40,- Kč.
19. 9. 2007 v 19,30 hod., lanškrounský zámek
Divadlo MALÉhRY
VEPŘO, KNEDLO, ZELO aneb tři sestry a Pepan
Komedie z kravína o touze uniknout z „malého“ moravského venkova
symbolizovaného vepřovou se zelím do velkého světa.
Oly zklamaná životem, Irča plná nadějí, mírně opožděná Maruška a podivín Pepan
vám odkryjí své touhy, radosti i strasti na pozadí bučících krav…
Hrají: Nikol a Daniela Zbytovské, Barbora Seidlová a Josef Polášek
Vstupné: 180,- a 200,- Kč
20. 9. 2007 v 19,00 hod., lanškrounský zámek
ZAHAJOVACÍ TANEČNÍ
21. 9. 2007 v 19,30 hod., lanškrounský zámek
Základní umělecká škola J. Pravečka v Lanškrouně a Sdružení rodičů při ZUŠ
Vás zve na SPOLEČENSKÝ VEČER S TANCEM
- setkání učitelů, rodičů, žáků a příznivců školy.
V programu vystoupí žáci tanečního a hudebního oboru ZUŠ.
Výtěžek večera je věnován na činnost žáků školy.
23. 9. 2007 v 15,00 hod., lanškrounský zámek
Nedělní divadelní představení pro děti a rodiče
Divadlo GENUS
O KRTEČKOVI
Všem dětem důvěrně známá postavička ožívá na jevišti a prožívá spolu se svou
kamarádkou myškou nejedno dobrodružství. Písničky Leoše Kuby zaujmou dětského
diváka a v závěru si mohou děti i dospělí společně s Krtečkem zazpívat své oblíbené
písničky. Vstupné: 40,- Kč
24. 9. v 8,15 a 10,00 hod., lanškrounský zámek
Divadelní agentura Gordia Praha
ZÁZRAČNÝ PLAMÍNEK
Božena Šimková – autorka populárních Krkonošských pohádek
Pohádka s klasickou zápletkou je doplněna tanečně zpracovanými písničkami. Zavede
děti do prostředí, kde se ozývá klapot mlýna i dřeváků. Vstupné: 40,- Kč
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25. 9. 2007 v 19,30 hod., kostel sv. Václava
VARHANNÍ KONCERT
Michal Novenko – varhany
27. 9. 2007 v 19,30 hod., lanškrounský zámek
Divadlo Ve středu Vás zve na divadelní představení
„S MOJÍ DCEROU NE“
Komedie Antonína Procházky
Režie: Růžena Šteflová
Kurzy: ve školním roce 2007 – 2008
Jazykové: angličtina, němčina (pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé)
Orientální tance
Hudební: výuka hry na kytaru, klavír
Lanškrounská dřevěná píšťalka – kurz hry na zobcovou flétnu pro děti
předškolního a školního věku

Městské muzeum:
1. 9. 13,00 hod. výstava: OBRAZY ZE SBÍREK MUZEA
Vystoupení skupiny historického šermu, křest publikací Tabáková režie Lanškroun
(autorka Marie Macková) a Bohumil Modrý (autor Miloslav Jenšík).
(výstava potrvá do 21. října)
Otevírací doba muzea:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

zavřeno
9,00 – 11,30 hod.
9,00 – 11,30 hod.
9,00 – 11,30 hod.
9,00 – 11,30 hod.
-
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13,00 – 16,00 hod.
13,00 – 16,00 hod.
13,00 – 16,00 hod.
13,00 – 16,00 hod.
13,00 – 17,00 hod.
13,00 – 17,00 hod.

Program kina naleznete na Internetu: http://kino.mesto-lanskroun.cz, kina.365dni.cza
lanskrounsko.cz/kino. Vstupenky je možno rezervovat na tel. 465 324 662. Programy
označené * jsou titulkovány.
EDITH PIAF * (Francie, Anglie, Česko)
1. září – sobota 20,00 hod.
Přivítejte nesmrtelnou osobnost…
2. září – neděle 20,00 hod.
Vstupné: 74,- Kč
Mládeže nepřístupno
PROKLETÍ DOMU SLUNEČNIC *
3. září – pondělí 20,00 hod.
(USA)
4. září – úterý 20,00 hod.
Děti mají evidentní schopnosti vnímat paranormální jevy. Vidí to, co dospělí nevidí.
Věří v to, co dospělí popírají. A snaží se nás varovat…
Vstupné: 64,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodné
NEXT *
5. září – středa 20,00 hod.
(USA)
6. září – čtvrtek 20,00 hod.
Dle povídky Golden Man od jednoho z největších velikánů světové sci-fi literatury
P. K. Dicka.
Vstupné: 59,- Kč
Mládeži nepřístupno
FANTASTICKÁ ČTYŘKA A SILVER SURFER
(USA)
7. září – pátek 17,30 hod. a 20,00 hod.
Připravte se na další fantastické dobrodružství.
8. září – sobota 20,00 hod.
9. září – neděle 20,00 hod.
Vstupné: 54,- Kč
Mládeži přístupno
SIMPSONOVI VE FILMU
8. září – sobota 17,30 hod.
(USA)
9. září – neděle 15,00 hod. a 17,30 hod.
Vaše rodina není to nejhorší, co vás kdy potkalo.
Vstupné: 59,- Kč
Mládeži přístupno
HOSTEL II *
10. září – pondělí 20,00 hod.
(USA)
11. září – úterý 20,00 hod.
„Holky, znám jedny bezva Lázně na Slovensku…“ Pokračování úspěšného hororu.
Vstupné: 64,- Kč
Mládeži do 18 let nevhodné
GRINDHOUSE: AUTO ZABIJÁK *
12. září – středa 20,00 hod.
(USA)
13. září – čtvrtek 20,00 hod.
Trhá asfalt, drtí kosti. Kurt Russell jako vraždící maniak za volantem nezná slitování.
Vstupné: 64,- Kč
Mládeži nepřístupno
CESTA BOJOVNÍKA *
14. září – pátek 17,30 hod. a 20,00 hod.
(USA)
15. září – sobota 20,00 hod.
Postavil se zlu a stal se legendou.
16. září – neděle 20,00 hod.
Vstupné: 54,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodné
WARHOLKA *(USA)
17. září – pondělí 20,00 hod.
Když Andy potkal Edie, život se stal uměním.
Vstupné: 69,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodné
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KLETBA ZLATÉHO KVĚTU *
18. září – úterý 20,00 hod.
(Čína)
19. září – středa 17,30 hod. a 20,00 hod.
Velká říše na pokraji zkázy. „Nevyslovitelná tajemství jsou ukryta za branami
Zakázaného města.“
Vstupné: 59,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodné
FAUNŮV LABYRINT *
20. září – čtvrtek 20,00 hod.
(Mexiko, Španělsko, USA)
21. září – pátek 20,00 hod.
Únik devítileté Ofélie do fantaskního světa kouzel a čar režíroval Guillermo del Toro.
Vstupné: 59,- Kč
Mládeži nepřístupno
SPIDER – MAN 3
22. září – sobota 20,00 hod.
(USA)
23. září – neděle 17,30 hod. a 20,00 hod.
Ta největší bitva na něj teprve čeká. Na motivy komiksu Stana Leea a Stevea Ditka.
Vstupné: 59,- Kč
Mládeži přístupno
HEZKÉ SNY *
24. září – pondělí 17,30 hod. a 20,00 hod.
(USA)
25. září – úterý 20,00 hod.
Doma má Gwyneth Paltrow, ale zdá se mu o Penélope Cruz. Romantická komedie.
Vstupné: 54,Mládeži přístupno
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE (Český)
26. září –středa 17,30 hod. a 20,00 hod.
Jiří Menzel se setkal s „nefilmovým“ románem Bohumila Hrabala.
Vstupné: 69,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodné
DANNYHO PARŤÁCI 3 * (USA)
27. září – čtvrtek 20,00 hod.
Danny a spol. se rozhodnou zničit na duchu i peněžence vydřiducha, který dohnal
jejich kamaráda na ARO.
Vstupné: 64,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodné
SHREK TŘETÍ * (USA)
28. září – pátek 17,30 hod. a 20,00 hod.
Konečně máte zelenou!
29. září – sobota 17,30 hod.
Vstupné: 59,- Kč
Mládeži přístupno
TRANSFORMERS (USA)
29. září – sobota 20,00 hod.
Náš svět – Jejich válka. Akční sci-fi.
30. září – neděle 17,30 hod. a 20,00 hod.
Vstupné: 59,- Kč
Mládeži přístupno
DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ:
MACH A ŠEBESTOVÁ
13. září – čtvrtek 9,30 hod.
Pásmo krátkých filmů o známé dvojici a jejich dobrodružstvích. Promítání pro
mateřské školy a širokou veřejnost.
Vstupné: 15,- Kč
Mládeži přístupno
Připravujeme na měsíc říjen: Zodiak, Vratné láhve, Prokletí domu slunečnic, Planeta
teror, Božský Iven, Divoké vlny, Bournerovo ultimátum, Mr. Brooks, Edith Piaf,
Denní hlídka, MEDVÍDEK, Irning, Inland empire, Tekel má problém, Irina Palm
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Město Lanškroun, Klub českých turistů,
Městské muzeum Lanškroun,Kulturní centrum Lanškroun a OS Sleepy Hollow
Vás zvou na

při příležitosti

Pátek 7. září 2007 – náměstí J. M. Marků:
15,00 hod. – 21,00 hod.
16,00 hod. – 22,00 hod.

prezentace účastníků dálkového pochodu
Regionrock 2007 koncert rockových skupin

Sobota 8. září 2007 – náměstí J. M. Marků:
7,30 hod.
8,30 hod.
od 13,00 hod.

koncert dechového orchestru Lanškroun
slavnostní start pochodu
kulturní program:
- TRAP (country)
- BIG BAND LANŠKROUN (swing, jazz)
- SHANON (keltská hudba)
- L.P.B. (pop)
- BERBEKJÚ (dětská rocková skupina)
- ELVIS PRESLEY REVIVAL (rock and roll)
- TURBO (rock)
- TANEČNÍ SOUBORY
- SOUTĚŽE
- Závěr programu OHŇOSTROJ

Společenský dům: - Diskotéka – „Sdělování dojmů“
Zámek – muzeum a galerie:
stálá expozice: „Sklářství na pomezí Čech a Moravy“
kabinet ak. Sochaře a medailéra Zdeňka Kolářského
paměťní síň Jindřicha Pravečka
„Město Lanškroun a jeho občané na obrazech ze sbírek Městského muzea
Lanškroun“
Zámek – Kulturní centrum: - výstava květin a ovoce
Pivovarské náměstí: - Lanškrounský jarmark
Náměstí A. Jiráska: - 100 let skautingu
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39. ročník dálkového pochodu

8. září 2007
Pěší trasy:
Cyklo trasy:

5 km (vhodné pro vozíčkáře), 10, 15, 25, 35, 60 a 100 km
20, 30, 45, 55, 70, 110 km po silnici a 60 km terénem po trase
kopy

Prezentace:

v pátek 7. září 2007 od 15,00 do 21,00 hod.
v sobotu 8. září 2007 od 6,30 hod do startu na radnici na nám.
J. M. Marků
Trasa 100 km pěší – v pátek 7. září v Dělnickém domě

Start:

trasa 100 km pěší – v pátek 7. září od 20,00 do 24,00 hod.
v Dělnickém domě
ostatní trasy společný slavnostní start v sobotu 8. září v 8,30 hod.
z náměstí J. M. Marků

Cíl:

pro všechny trasy do 20,00 hod. na nám. J. M. Marků v budově
radnice

Startovné:

pěší:
5 km
10, 15, 25 km
35 km
60 km
100 km

= 15,- Kč
= 20,- Kč
= 25,- Kč
= 35,- Kč
= 40,- Kč

cyklo:
20, 30, 45 km
55, 60, 70, 110 km

= 20,- Kč
= 30,- Kč

Pohádkový les:
Upozornění:

na trasách 5, 10 a 15 km
vstup do areálu „Pohádkového lesa“ bude umožněn i těm, kteří se
pochodu neúčastní a to za vstupné 10,- Kč

Soutěže o ceny:

(pro děti) na poslední kontrole tras 5, 10 15 km u Sportovní haly
B. Modrého

Občerstvení:

na kontrolách, na pěší trase 100 km na 40. km teplé jídlo

Upomínky:

v cíli obdrží každý účastník diplom a medaili

Ubytování:

ve vlastních spacích pytlích v tělocvičně za 10,- Kč

(Korespondence: Robert Groschup, Husova 760, 563 01 Lanškroun – za známku)
(Informace: e-mail: rgroschup@centrum.cz, tel.: 465 322 972, 723 856 666)
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Čtvrtek 6. září 2007 v 19,30 hod.
DANNYHO PARŤÁCI 3 (USA)
Vstupné: 69,- + 1,- Kč;

přístupný od 12 let;

(122 min.)

Pondělí 10. září 2007 v 18,00 hod.
HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD (VB + USA)
Vstupné: 74,- + 1,- Kč;
přístupný;

(138 min.)

Pondělí 17. září 2007 v 19,30 hod.
JEDNOTKA PŘÍLIŠ RYHLÉHO NASAZENÍ (VB)
Vstupné: 54,- + 1,- Kč;
přístupný od 15 let;

(121 min.)

Čtvrtek 20. září 2007 v 19,30 hod.
CESTA BOJOVNÍKA (USA)
Vstupné: 54,- + 1,- Kč;
přístupný od 12 let;

(99 min.)

Pondělí 24. září 2007 v 18,00 hod.
SIMPSONOVI VE FILMU (USA)
Vstupné: 59,- + 1,- Kč;
přístupný;

(87 min.)

18. – 20. září 2007
XXII. SETKÁNÍ AUTORŮ A PŘÁTEL LITERATURY FAKTU
Ústředním tématem je „Česká historická šlechta v průběhu dějin“
Středa 19. září 2007 v 19,30 hod. v Domě kultury
JAKO JEDNA RODINA – Divadlo KALICH
Hrají: Pavel Zedníček, Svatopluk Skopal, Miroslav Vladyka a Jana Paulová
Režie: Milan Lasica
Cena vstupenek: 180,- a 200,- Kč (Předprodej vstupenek již zahájen)
Úterý 25. září 2007 v 19,00 hod. v restauraci v Novém Dvoře
Koncert: LACO DECZI CELULA NEW YORK
Cena vstupenek: v předprodeji:
160,- Kč
na místě:
180,- Kč
(Předprodej vstupenek již zahájen v MIKCENTRU a v Muzeu řemesel)
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Dechová hudba Dolní Čermná
připravuje

na pátek 14. září 2007 ve 20,00 hod.
v budově Orlovny

Účinkují:
Dechová hudba Dolní Čermná
Zpěv:
Hana Dušková, Miloš Dytrich,
Dirigent:
Petr Mlynář
Pořadem provází: Pavel Neumeister
Dále vystoupí několik mladých začínajících
hudebníků
Srdečně zvou členové Dechové hudby

Nabídka zaměstnání:
Provozovna ve Verměřovicích přijme zaměstnance –
vyučení v oboru kovoobráběcím nebo strojírenském. Možnost práce na CNC stroji.

Informace na tel.: 724 251 150
Karel Čapek: O lidech,
(z roku 1937)
Je jeden druh lidí (ke kterému náležíme skoro všichni), jenž oplývá zvláštní a
nevyčerpatelnou iniciativou. Většina nás lidí totiž neobyčejně ráda říká, co by se
mělo. Stát by měl udělat to a to, a bylo by po trampotách. Měly by se opatřit
prostředky. Obec by měla. Ve školách by se mělo to a to. Spisovatelé by měli.
Parlament by měl. Mělo by se působit na veřejnost v tom a tom směru. Měli by se
spojit všichni lidé, kteří chtějí nápravu. Mělo by se to přísné stíhat. Mělo by se to
nařídit zákonem. Noviny by měly věnovat víc pozornosti. Divadlo by mělo. Mělo by
se postavit to a to. Měly by být na to peníze, a tak dále.
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Charakteristické pro tento druh podnikání ve slohu „mělobyse“ je:
1. že se jím navrhují vesměs věci dobré, obecně prospěšné a vysoce naléhavé v zájmu
veřejném, které by šlo provést snadno a obratem ruky, kdyby rozhodující místa měla
dostatek iniciativy, energie a dobré vůle;
2. a že to jsou vesměs věci, které může, potažmo má nebo měl by uskutečnit někdo
jiný než navrhovatel a které leží mimo oblast jeho osobního vlivu a přičiňování. Na
příklad nikdo nepřijde s návrhem, co by měl dělat on sám, aby se zjednala náprava;
nikdo neřekne, že by jeho úřad, povolání nebo stav měly udělat to a to v zájmu
obecném. Vždycky by se mělo jen to, co leží v jiných rukou a jiné kompetenci. Naše
reformátorská fantasie pracuje nejbujněji, můžeme-li ty reformy a projekty uložit
někomu jinému. Věc by podstatně tratila na poutavosti, kdyby se ukázalo, že bychom
ji měli vzít do rukou sami.
*
Druhý druh lidí (ke kterému náležíme skoro všichni) je právě opačný. Většina nás lidí
totiž neobyčejné ráda namítá. Prosté to a to není tak jednoduché. Nemáte ponětí, s
jakými technickými překážkami by se to setkalo. Není to možné z těch a oněch příčin.
Melo by to své stinné stránky. Za dnešního stavu věcí vyloučeno. Bylo by to krásné,
ale prakticky neproveditelné. Nebylo by úhrady. Poměry a lidé se nedají tak rázem
předělat. Administrativní a jiné potíže. Ani tak, jak jsou věci dnes, nestačíme na své
úkoly, a tak dále.
Charakteristické pro tento druh namítání je:
1. že vesměs to jsou námitky praktické a věcné, těžené z dlouhých zkušeností a
počítající s tak zvanými reálními poměry;
2. a že se užívají jenom tehdy, ukládá-li se něco nám nebo našemu úřadu nebo stavu.
Nikdo neřekne, že věc není tak jednoduchá, jde-li o něco, co se týká jiných oborů; ale
ve své vlastní oblasti jsme skoro zásadné přesvědčeni, že se nedá nic dělat, čím by se
měla zjednat nějaká náprava nebo splnit nový úkol. U nás to prosté nejde; ale mělo by
se v nějakém jiném oboru...
*
Tedy ty dva druhy lidí se dokonale a harmonicky doplňují. Na každé mělobyse je tak
říkajíc v lůně možností předem připravena námitka nenítotakjednoduché. Souhra a
rovnováha těch dvou faktorů nám zaručuje stálost všeho dění; mělo by se sice dít
ledacos nového, ale jelikož to není tak jednoduché, bude se vuřtlovat dál. Je příjemno
navrhovat, co by se mělo stát v zájmu obecném; ale je neméně příjemno odvrátit to od
sebe a svého dosahu.
Má-li se však přesto tu a tam udělat něco nového nebo napravit něco zanedbaného —
Zkrátka mělo by se najít víc iniciativních lidí, kteří by říkali: já bych měl, nebo my
bychom měli; a víc mužů, kteří by měli zálibu říkat: safra, není to docela jednoduché,
ale může se to zkusit; u nás, v naší oblasti se toho nebudeme bát.
Tak to by se mělo především; ale já vím, není to tak jednoduché.
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Životní jubilea:
V měsíci červenci oslavili svá životní výročí:
Eugenie Utíkalová z Dolní Čermné
V měsíci srpnu oslavili svá životní výročí:
František Nastoupil z Dolní Čermné
Věra Krobotová z Dolní Čermné
Zlata Foretová z Dolní Čermné
Václava Šemberová z Jakubovic
Milada Klekarová z Dolní Čermné
Božena Řeháková z Dolní Čermné
Eva Dušková z Dolní Čermné
V měsíci září oslaví svá životní výročí:
Ladislav Pecháček z Dolní Čermné
Zdeňka Vacková z Dolní Čermné
Vladimíra Jansová z Dolní Čermné
MVDr. Václav Filáček z Dolní Čermné
Zlátá svatba:
V červenci 2007 oslavili zlatou svatbu manželé Ludmila a Josef
Marešovi 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 období od června do srpna 2007 jsme se rozloučili:
S panem Janem Faltejskem z Dolní Čermné
S panem Karlem Bílým z Dolní Čermné
S panem Václavem Peichlem z Dolní Čermné
Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast a zemřelým
lehké odpočinutí.
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Sobota:
19,00 hod.
20,00 hod.

rytmická mše sv. – za požehnání pro všechny mladé lidi
modlitba křížové cesty – venku na Mariánské Hoře,
jednotlivá zamyšlení čtou mladí lidé
22,00 – 23,00 hod.
společná adorace - v poutním kostele, zakončená
svátostným požehnáním
23,00 – 24,00 hod.
možnost soukromé adorace - v poutním kostele
(ve 24,00 hod. se kostel uzavírá!)

Neděle:
7,30 hod.
10,00 hod.
14,00 hod.
15,00 hod.
16,00 hod.

mše sv. – za farníky – v poutním kostele
mše sv. – za poutníky – v areálu křížové cesty venku
před hlavním vchodem do kostela
literárně – hudební pásmo – v poutním kostele
modlitba křížové cesty – v poutním kostele
mše sv. – v areálu křížové cesty venku před hlavním
vchodem do kostela

Kostelní sbírka této neděle je určena na potřeby poutního kostela
na Mariánské Hoře
Odjezdy autobusů na Mariánskou Horu:
Z Verměřovic: v 6,45 hod., 9,15 hod. a ve 14,30 hod.
Odjezdy autobusů z Mariánské Hory:
v 8,30 hod., ve 12,00 hod. a v 17,30 hod.
Autobus jede z Verměřovic přes Petrovice
a zastavuje na obvyklých zastávkách v Dolní a Horní Čermné.
Po mši sv. se vrací stejnou cestou zpět.
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Vyobrazení:
Obálka 1. str.

Základní škola Vincence Junka na náměstí v Dolní Čermné
(postavena před 100 lety - v roce 1907)
str. 2 – 3
Čermenské chaloupky
str. 6
Mapka katastrů obcí zapojených do MAS Karel
str. 16
Náměstí v Čermné – stará pohlednice
str. 19
Kostel a rychta – stará pohlednice
str. 20
„Babiččina cedule“ – školní pochvalná cedule z let 1860 - 2
str. 21
Měšťanská škola v Čermné při slavnostním otevření – stará
pohlednice
str. 23
Základní škola Vincence Junka v Dolní Čermné
str. 24, 25, 26
Odhalení desky P. Tadeáše Hübla v čermenském kostele –
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