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Dej Bůh štěstí tomu domu!
My zpíváme Pánu Bohu,
malému děťátku,
Kristu Jezulátku
dnes v Betlémě narozenému.
On rozdává štědrovničky,
jabka, hrušky a trojníčky;
za naše zpívání,
za koledování
dejž vám Pán Bůh požehnání!
(z Čech i z Moravy)

Pásli ovce valaši
Při betlémské salaši.
Anděl se jim ukázal,
Do Betléma jim kázal.
„Jděte, jděte, pospěšte,
Ježíška tam najdete.“
A on leží v jesličkách,
Ovinutý v plenčičkách.
Marie ho kolíbá,
Svatý Josef mu zpívá:
„Hajej, dadej, synu můj,
Svatý Josef, pěstoun tvůj.“
Marie se starala,
Kde by plének nabrala.
Šla, utrhla z růže květ,
Ovinula celý svět.
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6. schůze Zastupitelstva Obce Dolní Čermná
15. října 2007 (pokračování jednání ze dne 1. 10. 2007)
Přítomni: viz prezenční listina,
Omluveni: Ing. Jiří Appl, Jiří Valter, Karel Mačát
Pokračování bodu č. 7
Starosta seznámil přítomné se zpracovanou a připravenou finanční analýzou, kterou
je třeba předložit v souvislosti se zpracováním projektu na kanalizaci. Byla řešena
otázka příjmů a výdajů obce a v této souvislosti byla diskutována a schválena
koncepce zvýšení těžby dřeva v obecních lesích min. o 200 tis. Kč ročně. Dále byl
projednán a schválen záměr prodeje obecních bytů.
Zastupitelstvo dále projednalo a schválilo smlouvu o sdružení prostředků na
kanalizaci mezi obcí Dolní Čermná a svazku PBH a smlouvu mezi obcemi Dolní
Čermná a Horní Čermná o rozdělení nákladů a dotací na projekt kanalizace.
8. Prodej, koupě, převod nemovitostí
Zastupitelstvu obce byly předloženy ke schválení následující záležitosti:
Záměr:
záměr prodeje nemovitostí: části pozemkové parcely č. 3282/1 (60 m2) v k.ú. Dolní
Čermná.
Prodej, koupě:
Suchomelová Andrea, Dolní Čermná čp. 251 – odkoupení pozemkových
parcel č. 3191/1, 3190 a část č. 4195 (vyznačeno v příloze)
Hrdina Luboš, Dolní Čermná čp. 216 - směna pozemků u čp. 189 (Obec - č.
4234/4, č. 4234/2, č. - 935 a č. - 936, Hrdina č. 3429/2 a č. 3430/2)
Plundra Milan, Dlouhoňovice, Hlavní čp. 73 – odkoupení části
pozemkových parcel č. 2210/2. č. 2189/1 a č. 2210/3, na kterých se nachází
zaměřená stavba rybníka. Nutný GP.
Jan Andrlík, Damníkov 217 – odkoupení pozemkových parcel č. 428 a č. 369
v kú. Jakubovice pro stavbu rodinného domu. Předpokládané zahájení
výstavby je v r. 2010. Projednat změnu územního plánu a zařazení pozemků do
zastavitelné části obce, dále projednat cenu pozemku pro r. 2010.
Vít Kyšperský, Hrochův Týnec, Nádražní 218, Helena Severinová, Dolní
Čermná 342 – odkoupení stavební parcely č. 3187/11 a č. 3216/27 pro stavbu
rodinného domku. (Omezení prodeje - až po kolaudaci dotované kanalizace).
Jiří Zezulka, Králíky, Berlínská 526 – odkoupení stavební parcely č. 3216/31
pro stavbu rodinného domku.
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p. Kunc – Lanškroun – směna stavební parcely č. 3188/2 a č. 3188/3 (2.260
m2) za 260 m2 z parcely č. 2754/1 (pruh rovnoběžně s hranicí s p. Pavlištou nutný geometrický plán) (Omezení prodeje stavebních parcel - až po kolaudaci
dotované kanalizace).
Jiří Formánek, Petrovice 69 - odkoupení stavební parcely č. 3187/14, 3187/1
a č. 3216/8 pro stavbu rodinného domku. (Omezení prodeje - až po kolaudaci
dotované kanalizace).
Pavla Špinlerová, Studené 52, Jablonné nad Orlicí a David Faltus, Na
výslunní 424, Jablonné nad Orlicí – odkoupení stavení parcely č. 3216/13, č.
3216/28, č. 3216/37 pro stavbu rodinného domku. (Omezení prodeje - až po
kolaudaci dotované kanalizace).

Věcné břemeno
Byla odsouhlasena smlouva na zřízení věcného břemena:
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8 – věcné břemeno na parcely v
k.ú. Jakubovice
Jana Šimková, Jakubovice 47 – věcné břemeno zabezpečení provozu,
údržby, oprav septiku společného pro čp. 47 a čp. 83
Změna územního plánu
Zastupitelé dále schválili připravit změny v územním plánu obce podle požadavků
Jitka Filipová, Dolní Čermná 67 – zařazení pozemku č. 2476/1 do
zastavitelné části obce změnou územního plánu
Lea Schlegelová, Dolní Čermná 77 – zařazení pozemků č. 2210/1 a č.4280/4
do zastavitelné části obce změnou územního plánu
9. Různé
Starosta informoval o Sdružení místních samospráv, jejich aktivitách a
nabídce na případnou registraci. Po rozpravě a informaci místostarostky bylo
dohodnuto zatím do tohoto Sdružení nevstupovat.
Petr Helekal inicioval vznik pracovní skupiny pro setkání obcí s názvem
„Čermná“ a byli odsouhlaseni tito členové: starosta, Jan Hampl, Petr Helekal,
Miloš Marek
Petr Faltus požaduje dořešení volného prostoru u výkupu
USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo obce:
6.1 Schvaluje program zasedání.
všichni pro
6.2 Schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu.
všichni pro
6.3 Bere na vědomí předložené návrhy obecního znaku a vlajky a ukládá starostovi
připravit prezentaci znaku a vlajky pro Zpravodaj tak, aby se s ním mohli
občané seznámit.
T: 30. 10. 2007
všichni pro
6.4 Bere na vědomí informaci o možnosti získání titulu „městys“ a ukládá
starostovi připravit informaci pro občany do Zpravodaje.
všichni pro
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Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru a schvaluje zprávu o kontrole
usnesení.
všichni pro
Bere na vědomí zprávu finančního výboru a finanční hospodaření za období
01-08/2007 a schvaluje rozpočtovou změnu č. 3.
Schvaluje žádost na získání úvěrového příslibu ve výši 18 mil. Kč na
spolufinancování projektu kanalizace a ČOV. V této souvislosti obec
prohlašuje, že má vlastní zdroje k dofinancování celé akce.
schvaluje začlenění obce Dolní Čermná do Místní akční skupiny (MAS)
s názvem Karel.
schvaluje žádost o příspěvek na úroky ve výši 200 tis. v rámci programu
obnovy venkova, který vypisuje krajský úřad.
Bere na vědomí informaci konání a průběhu závodu branné všestrannosti,
kterou podala paní RNDr. Věra Šverclová a děkuje SDH za podíl na organizaci
závodu a dobrou reprezentaci.
Bere na vědomí podmínku České spořitelny o poskytnutí úvěru na kanalizaci
pouze v případě, že bude obci poskytnuta dotace za SFŽP.
Schvaluje záměr prodeje obecních bytů
všichni pro
Schvaluje záměr zvýšit těžbu dřeva v obecních lesích v následujících letech
všichni pro
Schvaluje smlouvu o sdružení prostředků na kanalizaci mezi obcí Dolní
Čermná a svazku PBH
všichni pro
Schvaluje smlouvu mezi obcemi Dolní Čermná a Horní Čermná o rozdělení
nákladů a dotací na projekt kanalizace
všichni pro
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje nemovitostí: části pozemkové parcely
č. 3282/1 (60 m2) v k.ú. Dolní Čermná
všichni pro
Zastupitelstvo schvaluje prodej nemovitostí:
Suchomelová Andrea, Dolní Čermná čp. 251 – odkoupení pozemkových parcel
č. 3191/1, 3190 a část č. 4195 (vyznačeno v příloze)
Hrdina Luboš, Dolní Čermná čp. 216 - směna pozemků u čp. 189 ( Obec - č.
4234/4, č. 4234/2, č. -935 a č. -936, Hrdina č. 3429/2 a č. 3430/2)
Plundra Milan, Dlouhoňovice, Hlavní čp. 73 – odkoupení části pozemkových
parcel č. 2210/2. č. 2189/1 a č. 2210/3, na kterých se nachází zaměřená stavba
rybníka. Nutný GP.
Jan Andrlík, Damníkov 217 – odkoupení pozemkových parcel č. 428 a č. 369
v kú. Jakubovice pro stavbu rodinného domu. Předpokládané zahájení
výstavby je v r. 2010. Projednat změnu územního plánu a zařazení pozemků do
zastavitelné části obce, dále projednat cenu pozemku pro r. 2010.
Vít Kyšperský, Hrochův Týnec, Nádražní 218, Helena Severinová, Dolní
Čermná 342 – odkoupení stavební parcely č. 3187/11 a č. 3216/27 pro stavbu
rodinného domku. (Omezení prodeje - až po kolaudaci dotované kanalizace).
Jiří Zezulka, Králíky, Berlínská 526 – odkoupení stavební parcely č. 3216/31
pro stavbu rodinného domku.
p. Kunc – Lanškroun – směna stavební parcely č. 3188/2 a č. 3188/3 (2.260
m2) za 260 m2 z parcely č. 2754/1 (pruh rovnoběžně s hranicí s p. Pavlištou 6
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nutný geometrický plán) (Omezení prodeje stavebních parcel - až po kolaudaci
dotované kanalizace).
Jiří Formánek, Petrovice 69 - odkoupení stavební parcely č. 3187/14, 3187/1 a
č. 3216/8 pro stavbu rodinného domku. (Omezení prodeje - až po kolaudaci
dotované kanalizace).
Pavla Špinlerová, Studené 52, Jablonné nad Orlicí a David Faltus, Na výslunní
424, Jablonné nad Orlicí – odkoupení stavení parcely č. 3216/13, č. 3216/28, č.
3216/37 pro stavbu rodinného domku. (Omezení prodeje - až po kolaudaci
dotované kanalizace).
všichni pro
Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch:
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8 – věcné břemeno na parcely v
k.ú. Jakubovice z důvodu rekonstrukce sítě NN podle smlouvy o budoucí
smlouvě
Jany Šimkové, Jakubovice 47 – věcné břemeno zabezpečení provozu, údržby,
oprav septiku společného pro čp. 47 a čp. 83
všichni pro
Zastupitelstvo schvaluje nákup 50 ks kalendářů na rok 2008 prostřednictvím
svazku Lanškrounsko s leteckými pohledy naší obce.
všichni pro
Zastupitelstvo ukládá starostovi zahájit práce na dalším bytovém rozvoji obce
všichni pro
Zastupitelstvo ukládá starostovi projednat s panem Plundrou manipulační a
provozní řád rybníka v Dolní Čermné
všichni pro
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Rada zastupitelstva obce Dolní Čermná č 13
8. 11. 2007

Zápis z jednání
Přítomni: Ing. Jiří Appl
Ing. Ludmila Müllerová
Jan Hampl
RNDr. Věra Šverclová
Ing. Vlastislav Vyhnálek
Program:
1.
DPS změna statutu
DPS nesplňuje požadavky zákona o sociální pomoci. Rada má za úkol zjistit
sociální potřebnost v Dolní Čermné, projednat možnosti spolupráce s Charitou
a podobnými organizacemi, stanovit míru poskytovaných sociálních služeb
obcí, případně poskytnout pomoc a podmínky pro soukromé iniciativy v této
oblasti.
2.

Kanalizace Jakubovice (stanovení postupu realizace kanalizační sítě
v Jakubovicích).
Po jednání s orgány státní správy na úseku vodního hospodářství a se správcem
toku (Zemědělská vodohospodářská správa Svitavy) v Jakubovicích
navrhujeme postupně vybudovat dílčí kanalizační sběrače, které budou
zaústěny do částečně zatrubněného vodního toku – potoka „Zadního“. Pro tyto
sběrače bude požádáno o povolení k vypouštění odpadních vod. Požadovaná
úroveň čištění je pro nové stavby ČOV, stávající objekty budou napojeny podle
výsledků propočteného množství a kvality splaškových vod buď přes stávající
septiky přímo nebo s dočištěním, případně s centrálním dočištěním dočišťovací
nádrží.

3.

Systém oceňování bytů v čp. 224, stanovení fondu oprav.
Rada má za úkol projednat cenu bytů v případě nových smluv o budoucích
kupních smlouvách v čp. 224. Jedná se o prověření ceny z důvodu amortizace
v porovnání s odhadní cenou dle vyhlášky o oceňování nemovitostí pro lokalitu
Dolní Čermná.
Rada projedná možnost zřízení fondu oprav.

4.
5.

Kanalizace H.Č – D.Č – informace o podání žádosti
Smlouva o částečné úhradě neinvestičních nákladů v ZŠ s obcemi Verměřovice
a Petrovice
Pronájem tělocvičny – stanovení způsobu pronájmu pro přespolní
Různé
- prodej majetku obce
- hospodaření v obecních lesích
- rozpočet 2007 – výpadek daňových příjmů
- příspěvek ZŠ

6.
7.
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Usnesení č. 13:
13.1 Rada schvaluje navržený způsob čištění odpadních vod v Jakubovicích.
13.2 Rada ukládá starostovi projednat podíl na financování I. části kanalizace a
způsob financování stavby s ohledem na vývoj obecního rozpočtu. Zejména je
potřeba stanovit rozdíl nákladů přípojky a veřejné kanalizace z hlediska
profilu.
T: 11/ 2007
13.3 Rada projednala situaci v DPS a ukládá:
zjistit požadavky na služby v oblasti sociální pomoci a požadavky na
další služby např. dovoz obědů, úklid, nákupy, péče o osoby vyžadující
neustálý dohled (děti, nemocní, dlouhodobě ležící...) a pod.
T: 12/ 2007
projednat s Charitou možnost širší spolupráce, zjistit rozsah
poskytovaných služeb
T: 11/ 2007
připravit úvodní zprávu o záměru změny statutu pro jednání ZO 19. 11.
2007
13.4 Rada bere na vědomí znalecký odhad ceny bytů v čp. 224 a ukládá starostovi a
ing. Menclovi zpracovat návrh ceny bytů pro nové smlouvy a předložit návrh
na jednání rady 19. 11. v 16,00.
13.5 Rada bere na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci na akci Kanalizace a
ČOV Dolní a Horní čermná z Operačního programu životní prostředí a to
k 26. 10. 2007.
13.6 Rada schvaluje smlouvy s obcemi Petrovice a Verměřovice o částečné úhradě
neinvestičních nákladů v ZŠ. Rada stanovuje příspěvek ve výši 3.500,- Kč,
vypočtený dle kalkulace nákladů v roce 2006 s přihlédnutím k výši územní
dotace z Kraje.
13.7 Rada projednala zapůjčení tělocvičny pro fotbalisty z Verměřovic. Ukládá
starostovi domluvit s p. Helekalem výši nájemného s možným přihlédnutím
k reciproční výpomoci a k vzájemným vztahům se sousední obcí.
T: 11/ 2007
13.8 Rada bere na vědomí informaci o vývoji rozpočtu a ukládá starostovi připravit
zprávu o vývoji daňových příjmů pro jednání ZO. Dále ukládá starostovi
projednat s finančním výborem rozpočtovou změnu a informovat o novém
stavu rozpočtu rozpočtové organizace
T: prosinec 2007
13.9 Rada ukládá starostovi připravit ve spolupráci s lesním hospodářem výběrové
řízení na zajištění lesních prací v obecním lese včetně obchodu se dřevem.
T: prosinec 2007
13.10 Rada deleguje do výběrové komise pro výběrové řízení dle bodu 9 Ing.
Müllerovou, Ing. Vyhnálka a Ing. Marešovou. Rada navrhuje, aby další dva
členy delegovalo ZO.
13.11 Rada ukládá starostovi připravit záměr prodeje 1/3 podílu na lesích vlastněných
společně s Horní Čermnou a Petrovicemi pro jednání ZO 19. 11. 2007
13.12 Rada projednala termín zasedání ZO dne 19. 11. 2007.
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7. schůze Zastupitelstva Obce Dolní Čermná
19. listopadu 2007

Zápis z jednání
1. Úvod
Zastupitelstvo obce bylo řádně svoláno a z pořadu jednání byli omluveni Petr Faltus a
Jiří Valter.
Zasedání řídil starosta. V 17,00 hodin zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval,
že dle presenční listiny je zastupitelstvo schopno se usnášet.
Starosta seznámil přítomné s programem jednání, nebyly vzneseny žádné náměty na
doplnění a program jednání byl schválen.
2. Ustavení pracovních orgánů
Zapisovatel:
Ludmila Müllerová
Ověřovatelé zápisu:
RNDr. Věra Šverclová, Hana Červenková
3. Kontrola usnesení
Kontrolou usnesení bylo dohodnuto následující:
usnesení č. 6.20 ohledně práce na dalším bytovém rozvoji obce zůstává
v platnosti s termínem do 31. 1. 2008
usnesení č. 6.21 ohledně projednání manipulačního a provozního řádu rybníka
v Dolní Čermné s panem Plundrou zůstává v platnosti s termínem do 31. 12.
2007
4. Vlastní program
4.01 Zpráva finančního výboru
Zprávu přednesl předseda výboru Jiří Mencl. Členům zastupitelstva byla předložena
informace o finančním hospodaření obce za období 01-10/2007. ZO se zabývalo
vývojem příjmů i výdajů podle položek ve srovnání s minulým rokem a plánem.
Nedostatečné pokrytí příjmů má za důsledek schodek v dotacích určených pro školu.
Jednání příštího zastupitelstva se situací bude opět zabývat, v případě nutnosti přijme
další rozpočtové opatření.
Dále byly projednány změny ve stanovování cen pozemků, resp. zasíťovaných parcel
určených k bytové výstavbě.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 4 týkající se
navýšení příjmů a výdajů v hospodaření v lesích.
Místostarostka informovala o navýšení finančních prostředků pro naši obec o cca 760
tis. Kč od příštího roku v souvislosti s novelou zákona o rozpočtovém určení daní.
Novelu zákona ještě musí schválit senát a podepsat prezident. Účinnost zákona se
předpokládá od 1. 1. 2008.
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4.02 Zpráva kontrolního výboru
Kontrolní výbor se dle informací předsedy Jiřího Zpěváka sejde koncem listopadu,
bude se zabývat hospodařením příspěvkových organizací a zpráva bude předložena
na příští zastupitelstvo.
4.03 Zpráva o činnosti rady
Členům zastupitelstva byl zaslán zápis z jednání rady č 13. Starosta seznámil
přítomné s průběhem jednání rady a konkrétními tématy. Paní Červenková přednesla
reklamaci dosud neuskutečněných oprav osvětlení v Jakubovicích. Pan starosta
sdělil, že oprava bude v tomto týdnu provedena.
4.04 Prodej, koupě a převod nemovitostí
Zastupitelstvu obce byly předloženy k projednání následující záležitosti:
Miloš Pajtner Jakubovice – záměr na koupi pozemku č 47 nejedná se o
pozemek na stavbu domku, proto zastupitelstvo neschvaluje prodej z důvodu
možného řešení budoucí kanalizace a případné bytové zástavby, ale pronájem
pozemku na dobu jednoho roku.
zastupitelstvo ukládá radě připravit rozdělení pozemků z č. 242 pro výstavbu
garáží
zastupitelstvo potvrzuje přijetí Usnesení č. 3/1992 týkající se poskytnutí
pozemku pro stavbu klubovny Junáka pro potřeby skautů.
4.05 Záměr prodeje podílu lesů
Zastupitelstvo obce se zabývalo možností prodeje společného podílu lesů, který je ve
spoluvlastnictví obcí Horní a Dolní Čermná a Petrovice. Jedná se o 1/3 podílu
z celkových 45 ha lesa v katastru Dolní Dobrouč. Roční výtěžek z této části lesa je
cca 50 tis. Kč. Prodej lesa by mohl znamenat intenzivnější zvýšení příjmů.
Zastupitelstvo se shodlo na vyvolání jednání s oběma subjekty, tj. obcí Horní
Čermnou a Petrovicemi a stanovit společný postup v této záležitosti.
4.06 Záměr změny statutu DPS
Rada obce projednala na své schůzi dne 7. 11. 2007 situaci v hospodaření a využití
Domu s pečovatelskou službou (DPS) a jeho další provozování pro potřeby seniorů a
osob se zdravotním postižením.
Tímto hodnocením a přezkoumáním situace v DPS se zastupitelstvo i rada obce
zabývala již několikrát v letošním roce, tedy v době kdy začal od 1. 1. 2007 platit
nový zákon č. 106/2006 o sociálních službách.
Na základě provedené analýzy a zhodnocení technického a personálního vybavení je
patrné, že náš DPS nemá charakter sociálního zařízení. Oficiálně není možné zjistit,
kolik obyvatel DPS pobírá příspěvek na péči a k jakému účelu jej případně využívá.
Smlouvu o poskytování pečovatelské služby mezi obyvateli DPS a obcí nelze uzavřít,
protože obec nemá oprávnění dle výše popsaného takovou službu ze zákona
poskytovat.
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Z předloženého ekonomického rozboru je patrné, že je zcela nutné změnit charakter
poskytování služeb v DPS. K poskytování pečovatelských služeb nemá obec
oprávnění, rovněž tak k poskytování ošetřovatelské péče. Zastupitelstvo obce proto
doporučuje následující:
změnit statut Domu s pečovatelskou službou na Penzion,
bude se pak jednat o obecní byty, ve kterých bude stanoven jednotný nájem
jako v ostatních obecních bytech, tj, 48,- Kč/m2,
při přidělování bytů upřednostňovat občany Dolní Čermné,
stávající smlouvy s nájemníky ponechat a ke změnám přistupovat pouze u nově
navázaných nájemních smluv,
postupně rekonstruovat byty nově předávané a zajistit ve všech bytech měření
energií, vody a tepla,
do provedení rekonstrukce podle jednotlivých uvolňovaných bytů zatím nové
nájemníky nepřijímat,
zajistit aby v rámci své sociální politiky obec poskytovala svým starším a
sociálně slabším obyvatelům slevy na nájemném v těchto bytech v Penzionu,
pověřit starostu jednáním s neziskovými organizacemi (např. Charitou) o
možnosti poskytování ošetřovatelských služeb v rámci zákona o sociálních
službách nejen pro nájemníky Penzionu, ale i ostatních potřebných obyvatel
obce,
přehodnotit stávající personální obsazení v DPS (Penzionu)
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4.07 Návrh ceny bytů v čp. 224
Pro stanovení ceny bytů v čp 224 je možné vycházet z několika variant
dle odpisů
dle provedeného odhadu
Zastupitelstvo obce proto musí stanovit pravidla, podle kterých bude postupovat
v případě zájmu občanů o koupi bytu v tomto domě. Bylo dohodnuto, že pro každý
nově připravovaný prodej bytu bude proveden znalecký aktuální odhad ceny
bytu.
Dále byla diskutována otázka tvorby fondu oprav v obecních bytech a starostovi bylo
uloženo připravit Zásady pro vytváření a čerpání Fondu oprav.
4.08 Výběrová komise pro výběr firmy pro hospodaření v obecních lesích
Rada obce projednala na svém zasedání 8. 11. 2007 situaci ve smluvních vztazích
v obecních lesích a končící smlouvy se stávajícími dodavateli prací a služeb. Do
výběrového řízení na uzavření nových smluv deleguje rada obce starostu a
místostarostku, a Ing. Miladu Marešovou. Zastupitelstvo obce dále doplňuje komisi o
další dva členy a to Karla Mačáta a Miloše Marka.
5 Diskuse, různé
Petr Helekal – vznesl požadavek na vyřešení pozemků v areálu zdraví, zejména
prověřit možnost o odkoupení pozemku od pana Josefa Vávry pro další
sportovní činnost,
Milada Novákova – požadavek na úpravu dlažby u hlavní brány na hřbitově
Jiří Mencl – požadavek na umístění odpadkových košů u zastávky „Tesla“
Pan Seidelman – otázky k loňské olejové havárii v kotelně DPS, bude
projednáno za přítomnosti paní Bartoňové na obecním úřadě,
Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 21 hod., příští jednání se bude konat 17. 12. 2007
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce:
7.1 schvaluje program jednání
7.2 schvaluje zapisovatele a ověřovatele
7.3 bere na vědomí zprávu finančního a kontrolního výboru
7.4 schvaluje cenu obecních zasíťovaných pozemků na parcelách určených
k bytové výstavbě na částku 150,- Kč m2 od 1. 1. 2008
všichni pro
7.5 schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 týkající se navýšení příjmů a výdajů
z hospodaření v lesích
všichni pro
7.6 bere na vědomí zprávu o činnosti rady
všichni pro
7.7 schvaluje v oblasti nemovitostí následující:
Miloš Pajtner, Jakubovice – záměr na koupi pozemku č 47, nejedná se o záměr
na stavbu domku, proto zastupitelstvo neschvaluje prodej z důvodu možného
řešení budoucí kanalizace a případné bytové zástavby, ale schvaluje pronájem
pozemku na dobu jednoho roku.
všichni pro
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7.8

7.9
-

-

7.10

7.11
7.12

7.13
7.14

7.15

zastupitelstvo ukládá radě připravit rozdělení pozemků z č. 242 pro výstavbu
garáží
všichni pro
zastupitelstvo potvrzuje přijetí Usnesení č. 3/1992 týkající se poskytnutí
klubovny Junák pro potřeby skautů.
všichni pro
ukládá starostovi obce uskutečnit jednání se starosty obcí Horní Čermná a
Petrovice ohledně záměru na prodej části lesa a zjistit možnou cenu za prodej
dřeva.
T.: 31. 1. 2008
všichni pro
souhlasí s níže uvedenými změnami v Domě s pečovatelskou službou
změnit statut Domu s pečovatelskou službou na Penzion,
bude se pak jednat o obecní byty, ve kterých bude stanoven jednotný nájem
jako v ostatních obecních bytech, tj, 48,- Kč/m2,
při přidělování bytů upřednostňovat občany Dolní Čermné,
stávající smlouvy s nájemníky ponechat a ke změnám přistupovat pouze u nově
navázaných nájemních smluv
postupně rekonstruovat byty nově předávané a zajistit ve všech bytech měření
energií, vody a tepla,
do provedení rekonstrukce podle jednotlivých uvolňovaných bytů zatím nové
nájemníky nepřijímat, případně ošetřit budoucí rekonstrukci ustanovením
v nájemní smlouvě
zajistit aby v rámci své sociální politiky obec poskytovala svým starším a
sociálně slabším obyvatelům slevy na nájemném v těchto bytech v Penzionu,
pověřit starostu jednáním s neziskovými organizacemi (např. Charitou) o
možnosti poskytování ošetřovatelských služeb v rámci zákona o sociálních
službách nejen pro nájemníky Penzionu, ale i ostatních potřebných obyvatel
obce,
všichni pro
ukládá starostovi zveřejnit informace tykající se DPS v Dolnočermenském
zpravodaji a uspořádat anketu k zájmu obyvatel o sociální a pečovatelské
služby.
T.: 31. 1 2008
všichni pro
ukládá starostovi řešit personální otázky v DPS.
T.: 31. 12. 2007
všichni pro
ukládá starostovi připravit pro jednání zastupitelstva zásady pro vytváření a
čerpání Fondu oprav pro obecní byty.
T.: 15. 2. 2007
všichni pro
jmenuje další dva členy výběrové komise týkající se práce v obecních lesích a
to Karla Mačáta a Miloše Marka,
všichni pro
ukládá starostovi po dohodě s členy komise stanovit zadávací podmínky pro
výběrové řízení pro hospodaření v lese a prodej dřeva.
T.: 20. 12. 2007
všichni pro
ukládá starostovi prověřit možnost nákupu pozemků pro obec od pana Josefa
Vávry v areálu zdraví
T.: 31. 1. 2008
všichni pro
Ing. Vlastislav Vyhnálek, starosta
14
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S politováním a hlubokým zármutkem bohužel musíme oznámit, že dne 5. listopadu
2007 zemřel hejtman Pardubického kraje pan Michal Rabas. Odešel nejen schopný
politik, ale především slušný člověk a čestný muž.
Panu Michalu Rabasovi bylo pouhých 43 let. Tvrdě bojoval se zákeřnou nemocí,
která však nakonec měla více sil. V našich srdcích a myslích ale Michal Rabas
zůstává dál a je pro nás v mnohém výraznou inspirací…
Vyjadřujeme upřímnou soustrast jeho rodině.
Rada Pardubického kraje
Životopisná data Michala Rabase
Narodil se 9. června 1964 v Pardubicích. V roce 1982 maturoval na Gymnáziu
v Pardubicích. V roce 1987 absolvoval národohospodářskou fakultu Vysoké školy
ekonomické v Praze. Absolvoval odborné kurzy a stáže na institutu Ministerstva
vnitra ČR, Vysoké škole ekonomické, Prague Business school, České národní banky,
John Hopkins University a University Lusofona Lisabon.
V roce 1988 nastoupil jako referent na finanční odbor Okresního národního výboru
v Pardubicích, v roce 1993 byl jmenován vedoucím finančního referátu Okresního
úřadu Pardubice a současně zástupcem přednosty. V roce 1996 byl Vládou České
republiky jmenován do funkce přednosty tohoto úřadu.
Do politiky vstoupil se vznikem krajů v roce 2000. V letech 2000 – 2004 byl
statutárním zástupcem hejtmana Pardubického kraje a od prosince roku 2004
vykonával funkci hejtmana Pardubického kraje. V letech 2002 – 2004 působil jako
místopředseda finanční komise Asociace krajů České republiky. Byl členem ODS a
předsedou Regionálního sdružení ODS Pardubického kraje.
Michal Rabas byl činný i ve společenské a charitativní oblasti. Od roku 2005 byl
předsedou správní rady obecně prospěšné společnosti Smetanova Litomyšl, v letech
1999 – 2005 předsedou a později místopředsedou správní rady Univerzity Pardubice,
v letech 1996 – 2005 členem vědecké rady Fakulty ekonomicko-správní Univerzity
Pardubice. Byl také členem organizace s charitativním posláním LIONS Club
Pardubice.
V roce 2006 se podrobil závažné operaci.Kateřina Nohavová, tisková mluvčí PK

Sběrný dvůr – upozornění!
Upozorňujeme občany, aby starý papír do sběrného dvora odevzdávali
buď dobře převázaný nebo v krabicích!
Sběrný dvůr je otevřen: středa 15,00 – 17, 00 hod.
sobota 9,00 – 11, 00 hod.
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Začátkem
ledna,
již
tradičně, zazvoní u vašich
domovů
tříkráloví
koledníci. Zazpívají vám a
budou
koledovat
o
příspěvek na pomoc lidem,
kteří žijí mezi námi, jsou
opuštění, staří, nemocní
nebo se mnohdy, ne
vlastním
zaviněním,
dostali do těžké životní
situace a není v jejich
silách ji řešit. Tříkrálová
sbírka, letos již osmá v pořadí, bude probíhat v termínu od 4. do 13. ledna 2008.
Koledníkům budete moci přispět do zapečetěných pokladniček označených logem
charity. Vedoucí koledníků budou mít u sebe platný občanský průkaz a viditelně
nošenou průkazku s údaji (jméno, bydliště, datum narození, číslo občanského
průkazu). Průkazka bude opatřena číslem, které bude totožné s číslem na
pokladničce, a je plnou mocí ke koledování.
V roce 2008 je obecným účelem sbírky pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v
zahraničí a podpora charitního díla.
Na ústeckoorlicku vás charita prosí o příspěvek na provoz a realizaci těchto projektů:
v Občanská poradna
v Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba
v Centrum „Pod Střechou“
v Pečovatelská služba v Domově pokojného stáří v Kerharticích
v Mateřské centrum „Kopretina“ v Horní Sloupnici
v Fond na rozvoj nových a rozšíření stávajících projektů
v Přímá pomoc
v Misijní dílo – sponzorování sirotků v misiích
Tříkrálová koleda dává možnost každému z vás zapojit se do charitativní pomoci,
posiluje soucítění s lidmi potřebnými, podílí se na výchově malých i větších
koledníků i na vnitřním růstu osobnosti nás všech.
Děkujeme vám všem, kteří pomáháte charitě pomáhat.
Za OCH Marcela Náhlíková
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Potvrzení daru:
Potvrzení o daru dárci-přispěvateli nebudou skupinky vystavovat.
Všechny dary do kolednických pokladniček jsou anonymní a na
anonymní dary nelze vystavovat potvrzení. Pokud má dárce o
potvrzení zájem - je třeba přispět do sbírky složenkou (složenky
budou mít skupinky koledníků při koledování k dispozici), po jejím
zaplacení a písemném požádání, sekretariát SČKCH toto potvrzení
vystaví a zašle.
V žádném případě není možné vystavovat předem ani dodatečně potvrzení o daru,
který byl nebo bude vložen do sbírkové pokladničky!

Název projektu

Občanská poradna
(OP)

Částka, cíl a obsah projektu
100.000,- Kč
OP zahájila činnost v únoru 2003.
OP poskytuje rady a informace lidem, kteří by mohli být
poškozeni nebo diskriminováni neznalostí svých práv a
povinností, dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit
účinně své potřeby.
Poskytujeme bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní
poradenství.
OP sídlí v Ústí nad Orlicí, kontaktní místo má v Letohradě.

300.000,- Kč
CHOPS poskytuje své služby od roku 1991.
Cílem je pomáhat starým a nemocným spoluobčanům,
Charitní
umožnit jim žít co nejdéle ve vlastním přirozeném prostředí a
ošetřovatelská a
pečovatelská služba tím předcházet zbytečným pobytům v nemocnicích nebo
(CHOPS)
léčebnách pro dlouhodobě nemocné.
CHOPS provozuje střediska v Letohradě, Lanškrouně, Ústí
nad Orlicí, České Třebové, Chocni a Vysokém Mýtě.

Centrum „Pod
střechou“
Volnočasové
aktivity pro děti a
mládež

60.000,- Kč
Centrum provozuje svoji činnost od prosince 2003.
Cílem je poskytnout mladým lidem chráněný prostor pro
trávení volného času s nabídkou různých volnočasových
aktivit, a tím předcházet nudě, výtržnictví a dalším
negativním jevům. V centru nabízíme zájmové kroužky
(paličkování, hra na flétnu a kytaru, výtvarný kroužek,
modelářství, …), k dispozici je hudební zkušebna, čajovna,
filmový klub. Pořádají se zde koncerty, besedy přednášky, …
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50.000,- Kč
Dům pokojného stáří byl otevřen v roce 1998 v Ústí nad
Orlicí pro obyvatele, kteří přišli při povodních v roce 1997 o
Pečovatelská služba
bydlení a využívají v plné míře služeb, které poskytujeme.
v DPS
Kromě zdravotní péče poskytujeme klientům i tyto služby:
úklid, mytí oken, praní prádla, donáška nákupu, léků, obědů;
odvoz k lékaři, holiči, na nákupy, za kulturou;

Mateřské centrum
„Kopretina“
v Horní Sloupnici

60.000,- Kč
Tuto službu provozujeme od ledna 2005.
Slouží zejména rodičům s dětmi na mateřské nebo
rodičovské dovolené nebo v domácnosti a neúplným
rodinám. Rodiče s dětmi se mohou v centru scházet,
vzdělávat, radit, předávat si zkušenosti.
Centrum zajišťuje programy umožňující klientům s malými
dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají.
Pomáhá posílit mateřskou roli ženy, sebevědomí a nalézat
nové přátele.

240.000,- Kč
Provozuje několik projektů a máme v plánu provozovat
projekty nové. Situace je však taková, že nevíme, zda
Fond na rozvoj
získáme dostatečnou částku na jejich provoz (žádosti o
nových a rozšíření
dotace musíme odesílat do konce září, října, a zda získáme
stávajících projektů
aspoň část z požadovaných peněz, se dozvídáme někdy
v únoru). Proto bychom z tohoto fondu chtěli financovat ty
projekty, na které budou chybět finanční prostředky.

Přímá pomoc

80.000,- Kč
Jedná se o pomoc lidem tělesně postiženým nebo sociálně
slabým rodinám.
Vybraným občanům se poskytne tato přímá pomoc na
základě sociálního šetření, které se provádí přímo v rodině.
Při šetření se zjišťuje ekonomická situace rodiny, zjišťují se a
doporučují možnosti získání sociálních dávek, … Cílem této
přímé pomoci je zkvalitnit životní podmínky tělesně
postižených spoluobčanů a sociálně slabých rodin.
V minulosti byly peníze využity např. jako příspěvek na
nákup automobilu, specielně upraveného kola, …

Misijní dílo

60.000,- Kč
Sponzorování sirotků v misiích prostřednictvím papežského
misijního díla.
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Vánoční čas je krásný nejen pro zasněženou krajinu a všude znějící koledy, ale pro
celou atmosféru, která se kolem Vánoc vytváří. Jsme citliví a vnímaví pro radost
druhých. Zvlášť to prožijeme na Štědrý večer při rozbalování dárků. Některé udělají
radost mně, jinými dárky udělám radost druhým. I pohlednice, dopisy s přáním
krásných Vánoc a s ujištěním, že o sobě víme, nás naplní radostí. Věřím, že bude
dobře… A to je to pravé rozpoložení, kdy jsme oslovitelní.
Co kdybychom se nechali také oslovit „Slovem, které se stalo člověkem, aby
přebývalo mezi námi“, jak píše v Bibli na začátku svého evangelia svatý Jan. Snad
bude milé v těchto dnech vědět, že kromě lidí, kteří nám svou lásku projevili dárkem,
pohledem či dopisem, je tu ještě Někdo, jehož láska je nekonečná, nezatížená
vnucováním, plná svobody, a ukazuje se úžasně citlivým způsobem. Ač se většinou
prohlašujeme za nevěřící, dotek a něha toho všeho nám jasně říkají, že pravda je
někde jinde.
My víme a známe dobře, že není slovo jako slovo. Jsou slova, která potěší. Jsou slova
vtipná, radostná, urážející, plná bolesti i tvrdá. Ale slovo, které se nás o těchto
vánočních svátcích dotýká, je Slovo věčné, Slovo plné dobroty a lásky. Tímto
Slovem přišel sám Bůh proměnit tento svět. Přišel ho uzdravit. Záleží opravdu jen na
nás, zda se otevřeme a popřemýšlíme…
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Projevem tohoto otevření bude jistě i to, že si podržíme tu nádhernou atmosféru
Vánoc i pro všední dny.Nepůjde přitom jen o poetičnost a naladěnost koledami, ale o
připravenost ukazovat druhým lásku. Budu přijímat, abych dával, budu dávat, abych
dokázal, že štěstí není v peněžence či na bankovním účtu, ale v srdci. Budu se učit
mít rád a naslouchat. Budu se učit čekat a přemýšlet. Budu se učit důvěře…
Bůh člověka miluje a prokazuje mu dobro, nemá pro to vyhrazené jen některé dny či
úřední hodiny. Celou historií lidstva volá: „Člověče, vrať se, čekám na tebe!“
Vánoční čas je krásný, pro sníh i koledy, pro dárky a různá hezká přání… vánoční čas
je krásný, protože ten tajemný Bůh v Ježíši Kristu, který se narodil v Betlémě, je
blízko člověku.
Přeji Radost a Pokoj do každého lidského srdce v Dolní Čermné a to nejen o
Vánocích, ale po celý nový rok 2008.
Pavel Seidl

Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás, tak jako v minulých letech,
informoval o pořadu vánočních bohoslužeb a akcí ve farnosti Dolní
Čermná a současně na ně všechny zájemce srdečně pozval. Věřím, že si
z následujícího pořadu alespoň některou z vánočních akcí vyberete.
Pavel Seidl

Název vánoční akce

hodina

místo konání

24.12.2007
pondělí
Štědrý den

16,00

kostel sv. Jana
Křtitele
Verměřovice

Zpívaná Česká mše vánoční
z
24.12.2007
Jakuba J. Ryby „Hej mistře,
pondělí
Půlnoční
vstaň bystře !“
na
bohoslužba
Učinkuje místní chrámový sbor.
úterý

24,00
v noci

farní kostel
sv. Jiří
Dolní Čermná

10,30

farní kostel
sv. Jiří
Dolní Čermná

Štědrovečerní bohoslužba pro
děti – zpívané lidové koledy.

datum

den

Slavná zpívaná vánoční mše
svatá.
Učinkuje místní chrámový sbor.

25.12.2007
Boží hod

Rytmická, zpívaná vánoční mše
sv. v podání dolnočermenské
mládeže.

26.12.2007
sv.Štěpána

středa

10,30

farní kostel
sv. Jiří
Dolní Čermná

Vánoční posezení při sklence
vína - aneb „Připijme na lásku
sv. Jana“.

27.12.2007
čtvrtek
sv. Jana

19,00

fara
Dolní Čermná
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úterý

Vánoční besídka dětí – v kostele
začneme bohoslužbou, potom
28.12.2007
bude v orlovně vánoční hra a
zpívání

od 9,00

pátek

kostel D. Čermná
orlovna
od 10,00
Dolní Čermná
do 12,00

Tradiční šachový turnaj
(9. ročník) - o „Cenu
dolnočermenského faráře“.

28.12.2007

pátek

od 17,00

Děkovná bohoslužba na závěr
občanského roku 2007.

31.12.2007
pondělí
Silvestra

16,00

Obřad žehnání vody, křídy a
kadidla při bohoslužbách.

6.1.2008
Tří Králů

7,30

Slavná zpívaná mše svatá na
konci vánoční doby.
Vzpomeneme památku Jana
Hampla, bývalého sbormistra
v Dolní Čermné.
Účinkuje místní chrámový sbor.

13.1.2008
Křtu Páně

neděle

neděle
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10,30

fara
Dolní Čermná
farní kostel
sv. Jiří
Dolní Čermná
farní kostel
sv. Jiří
Dolní Čermná
farní kostel
sv. Jiří
Dolní Čermná

V letošním roce vyhrála naše
slovenská
partnerská
obec
Liptovská
Teplička
soutěž
„Dedina roka 2007“. Toto
prestižní ocenění získala jako
absolutní
vítěz
ve
všech
vyhlašovaných
kategoriích
(kategorie jsou: dedina ako maľovaná, dedina ako
hospodár, dedina ako klenotnica, dedina ako
pospolitsť, dedina ako partner a dedina ako
hostiteľ). Na druhém místě se umístila obec Očová
(okres Zvolen) a na třetím obec Pruské (okres Ilava).
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo ve
čtvrtek 22. listopadu 2007 v kostele Svätého Jána
Krstiteľa v Liptovské Tepličce za účasti členů
pořadatelské agentury, zástupců oceněných obcí a
mnoha dalších hostí.
Prostředí Liptovské Tepličky
Liptovská Teplička se rozkládá po obou stranách malého potůčku Teplica (Teplička),
který ani v zimě nezamrzá. Právě od jména potoka se odvozuje i název obce.
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Až do poloviny minulého století se zde stavěly dřevěné roubené chalupy –
„tepličianske drevenicie“. V těchto trojprostorových dřevěnicích se život celé rodiny,
obzvlášť v zimě, soustřeďoval v „izbe“. Za zimních večerů zde ženy předly, tkaly,
dělaly drobné domácí práce. Podobně i muži. Zde se v zimě tkaly i známé typické
koberce. Dnes se v obci pojí původní architektura těchto starých dřevěnic s novou
moderní výstavbou.
Ve středu obce dominují kostel, škola, požární zbrojnice, společenský dům a
zdravotní středisko.
Vesničtí lidé si v minulosti musili vše
udělat sami, a tak se po vsích vytvořilo
množství řemesel. Všude se našli
jednotlivci, kteří v tom kterém řemesle
dosáhli
přímo
mistrovskou
až
uměleckou zručnost. Práce od železa a
dřeva vykonávali muži, ženám zůstaly
spíš práce týkající se odívání a
domácnosti. I dnes se v Liptovské
Tepličce různým řemeslům věnuje
vícero občanů.
Typický je i tepličanský kroj. Je to
tradiční lidový oděv, který dodnes nosí
převážně
starší
ženy.
Nese
hornoliptovské a částečně i horehronské
prvky, mezi kterými tvoří jakýsi
přechod. Muži dnes už běžně kroj
nenosí.
Dodnes se v obci úspěšně udržuje a
přetrvává lidový zpěv a tanec. Projevem
kladného vztahu, převážně mladého
obyvatelstva, k tomuto druhu folklóru je i existence DFS Turnička, dále folklorní
skupiny Tepličan a ženské pěvecké skupiny. Hře na různé hudební nástroje se
v minulosti věnovali a i dnes se věnují mnozí talentovaní jednotlivci. Skupinovou hru
dodnes praktikují místní Rómové. Tady jako raritu připomeňme zvláštní hudební
nástroj – bezdírkovou píšťalku „prežernicu“, která je jinde na Slovensku téměř
neznámá. Původně se vyráběla z dutých stonků divokého kmínu „lupštika“. Tóny se
na ní vyluzují speciálním přiložením ke rtům, měněním proudu vdechovaného a
vydechovaného vzduchu a pohybem prstu. Dnes se už původní rostlinný materiál dá
nahradit i kovovou trubičkou.
Kromě toho, že folklorní tradice pomáhají udržovat už jmenované soubory, snaha po
jejich zachování byla tak silná, že se představitelé obce rozhodli každoročně v první
srpnový víkend pořádat velký folklorní festival s názvem „Pod Kráľovou hoľou“.
Tyto dvoudenní lidové slavnosti, kterých se zúčastňují folklorní soubory ze
Slovenska i ze zahraničí, nejsou jen přehlídkou lidového zpěvu, tance a hudby, ale i
nádhernou přehlídkou lidových zvyků, řemesel, jídel a lidové zábavy. První ročník se
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uskutečnil v roce 1996 a v současnosti jsou jediným folklorním festivalem, který se
pravidelně koná v Popradském okrese.

Pozoruhodnosti obce
Ve volném čase si mohou návštěvníci obce prohlédnout kostel, který je zasvěcený sv.
Janu Křtiteli. Je to už druhý kostel v obci. Původní dřevěný kostel z roku 1706 stál na
jiném místě a po dostavění současného zděného kostela zanikl. Byl též zasvěcený sv.
Janu Křtiteli, který se tak stal patronem obce. Současný kostel byl dostavěn roku
1759 v barokním slohu. Dnes je již modernizovaný.
Zajímavostí obce je prý údajný evropský unikát – „pivničky“, které se nacházejí mezi
obcí a hřbitovem. Jsou to vlastně sklípky na brambory vyhloubené kolmo do země.
Dosahují hloubky okolo 2,5 – 3 m, mají hruškovitý tvar, směrem nahoru se zužují.
Nad jámou je stříška z kulatiny, na ní je vrstva hlíny pokrytá trávou. Stříšku, která má
mírný spád, podpírají malá
dvířka vsazená do sloupků.
Brambory
se
v těchto
sklípcích udrží v dobrém
stavu nejen přes zimu, ale až
do následující úrody, tedy až
do příštího podzimu. Stálou
teplotu a vlhkost v nich
udržuje zvláštní písečná
hornina, kterou tady nazývají
„mončička“ – a opravdu se
podobá mouce, moučce. Do
jednoho sklípku se vejde 50 i
více pytlů brambor. Na ně
dnes hospodyňky z Tepličky
uskladňují i zeleninu ze svých zahrádek.
Pro někoho může být zajímavá i návštěva místního hřbitova (je to už také druhý
hřbitov), kde mohou upoutat různé druhy náhrobků i různá jména zesnulých, která se
dnes už v Tepličce nevyskytují.
V blízkosti vstupu do obce ve směru od Vikartoviec v nádherném prostředí na břehu
Černého Váhu stojí stylizovaná budova „Mlyn na Váhu“, která vznikla rekonstrukcí
bývalého Vikartovského mlýna. V současnosti slouží jako ubytovací a stravovací
zařízení.
Mimořádně pozoruhodná jsou terasovitá políčka v okolí obce a stodoliště, které
svědčí o nesmírné houževnatosti a dřině předků zdejších obyvatel při zabezpečování
každodenního chleba pro sebe a pro svou rodinu.
Už samotná poloha obce, ležící na rozhraní dvou národních parků (NAPANTu a
TANAPu) ve výšce 900 m nad mořem, čistý vzduch a vynikající klimatické
podmínky jsou zárukou blahodárného působení na lidský organismus, především na
onemocnění dýchacích cest, mnohých civilizačních chorob, alergií a stresů.
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Okolní lesy jsou od
jara
do
pozdního
podzimu plné hub,
v pozdním
létě
dozrávají
jahody,
maliny a borůvky.
V lesích je dostatek
vysoké zvěře, jelenů i
srnčí, a tak setkání s ní
není nic neobyčejného.
Pochopitelně, žijí zde
všechny druhy zvěře,
která má svoje životní
podmínky v místních
podmínkách. Je zde
možné
narazit na
králíky,
divočáky,
lišky, vlky, medvědy, ale i na rysa či jezevce. Ze vzácné pernaté zvěře je třeba chránit
tetřeva a tetřívka. Přemnožená zvěř se však musí redukovat, je tu tedy ještě
zachovaný lovecký ráj.
Na kopcích a na okrajích lesa najdeme množství vzácných lučních i horských, ničím
neznečištěných, léčivých rostlin.
V bystřinách Čierného Váhu i Ždiarského potoku se jako blesk míhají pstruzi. Tyto
horské vodní toky však jsou pro rybolov chráněnou oblastí.
Při výstupech na blízké kopce, ze kterých je nádherný rozhled po širokém okolí,
otvírá se před zrakem pozorovatele kraj nevšedních krás a neobvyklých přírodních
scenérií.
Určitě
každého
nadchnou
nejen hřebeny Nízkých
Tater, ale i pohledy na
nádherou
hýřící
vrcholy
Vysokých
Tater,
které
se
nacházejí na opačné,
severní, straně obce.
Nenarušené
přírodní
prostředí v okolí obce
se smrkovými lesy,
kosodřevinou,
horskými loukami a
kopci až do nadmořské
výšky 1948 m, přímo
láká k turistice jak
v letním tak i v zimním období.
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Naši předkové, když zakládali obce, stavěli brzy kostely, a to na znamení svého
životního přesvědčení, že počítají s jakousi nebeskou vertikálou, přesahující lidský
rozum. Zcela logicky se zanedlouho potom pustili do stavby školy, která pro ně
představovala nezbytnou pozemskou horizontálu, umožňující potřebné lidské
vzdělání a přípravu na další etapy jejich života. Z obou důležitých směrů vyplývá, že
mají cosi společného. Rozhodně nejsou odtaženy od života. Jsem přesvědčen, že
právě škola - centrum vzdělání, a kostel - představující postoje víry, si nemusí
konkurovat, ani nemusí na sebe žárlit. I když oba mají jiný rozměr a jiné metody
k předávání pravd, mohou přesto úspěšně rozvíjet lidský rozum i lidského ducha
k dobru jednotlivců i celé obce.
Naše obec v pátek 14. září tohoto roku oslavila při slavnostním shromáždění 100 let
od zahájení výuky v místní Základní škole Vincence Junka a současně v ní pořádala
Den otevřených dveří. Po krátkém vystoupení představitelů obce a základní školy si
přítomní hosté mohli prohlédnout zajímavé výstavky, které byly tematicky
uspořádány v jednotlivých třídách školy. Bylo například možné shlédnout, jak se
učilo na začátku 20. století, jaké byly učební pomůcky v padesátých letech minulého
století, a jak se vzdělávají děti v současné době. Osobně se mi líbila nejen výzdoba ve
škole, ale také dobrá atmosféra. Ta ostatně nechybí i v běžných dnech během
školního roku. Nejsem schopen vypočítat všechno dobré, co se na naší škole v
posledních letech podařilo při vzdělávání a výchově dětí, od toho jsou zde jiní. Podle
mého názoru se do zdejšího pedagogického sboru podařilo získat dost učitelů – mužů,
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a to je na poměry venkovské školy „široko daleko“ docela výjimka. Stejně tak je
evidentní úspěšnost žáků z dolnočermenské školy při přijímacích zkouškách na
střední školy, a hovoří o kvalitě výuky jednotlivých předmětů. Nedávno jsem se
setkal s jedním středoškolským profesorem z České Třebové a když jsem mu řekl, že
působím v Dolní Čermné, poznamenal: „Člověče, tam u vás na škole velmi dobře učí
fyziku. Děcka, co jsou od vás, tak ve fyzice u nás na škole válí…“ Kterého patriota
v Čermné by tato slova nepotěšila?
Naše „Stoletá dáma“, tak jsem si dovolil titulovat naši školu, oslavila 100 let své
existence. V průběhu času ukázala svoji sílu v předávání poznání lidské moudrosti i
dovednosti. Vychovala celou řadu generací. Buďme vděčni za všechny, kteří naši
školu zbudovali, podporovali a vážili si jí. Přejme jí nejen dalších sto let působení, ale
aby měla i nadále dobré, charismatické učitele, učenlivé žáky a spolupracující rodiče.
Pavel Seidl

Víte, že:
v jsme k oslavě 100. výročí založení školy
uspořádali dvě akce?
Na školní akademii jsme návštěvníky ani
nespočítali, byl plný sál, a na dni otevřených
dveří se nám podepsalo asi 500 hostů.
v nás na jaře čekají různé kurzy?
Lyžařský, běžkařský, turistický a v lanovém
centru.
v uspořádáme několik projektových dnů, z nichž
jeden bude určitě věnován chování a ochraně žáků za mimořádných situací?
v uvítáme rodiče, kteří mají zájem vést zájmové kroužky, pro které škola
poskytne vhodné prostory?
v zápis nových prvňáčků proběhne 6. února 2008?
v máme nové paní učitelky?
Na prvním stupni p. Hanu Zpěvákovou a p. Marii Rouskovou a na druhém
stupni p. Petru Urbánkovou, p. Romanu Havlovou a p. Marii Faltejskovou.
v s dětmi postiženými logopedickými vadami pracuje p. uč. Rousková?
v každý učitel má ve svém rozvrhu konzultační hodiny pro rodiče (uvedené na
webových stránkách) a že jich téměř nevyužíváte?
v když telefonujete do školy a sluchátko nikdo nezvedá, musíte nechat telefon
zvonit alespoň šestkrát?
Pokud v ředitelně nikdo není, přepojí se hovor do sborovny, případně na
druhou budovu školy.
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Kdo v září navštívil naši výstavu o
kroužkování ptáků v Dolní Čermné se
seznámil s našimi zahraničními hlášeními. Jen
pro přesnost připomínáme, že zahraniční
hlášení znamená, když někdo v zahraničí
nalezne nebo odchytí ptáka, kterého jsme my
kroužkovali.
Začátkem listopadu dorazilo zajímavé hlášení
konipasa horského, sice z roku 1999.
Konipasy horské kroužkujeme na splavu
Čermenského rybníka a za 25 let kroužkovací
činnosti se nám podařilo jich okroužkovat
téměř 900. Konipas horský je méně známý
příbuzný lidmi oblíbeného konipasa bílého s
dlouhým ocáskem, kterým neustále pohupuje.
Konipas horský je zbarven žlutavě a
vyskytuje se téměř výhradně u vodních toků.
U nás běžně hnízdí a přilétá k nám v březnu a odlétá v říjnu až listopadu, řada
konipasů u nás rovněž zimuje, zvláště pokud je mírnější zima.
A
konečně
ono
zahraniční hlášení –
konipas horský, kterého
jsme kroužkovali jako
mladého ptáka na splavu
rybníka 25. července
1999 byl po 152 dnech
24. prosince téhož roku
nalezen mrtev ve Francii
v městečku Saint Gilles
na
pobřeží
Středozemního
moře
v oblasti města Arles.
Celková
vzdušná
vzdálenost je asi 1157
km. Toto hlášení je
jistým důkazem, kde
tráví zimu naši konipasi.
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Proč došlo ke zdržení, že toto hlášení k nám dorazilo až po osmi letech, to nevíme,
ale přesto je i po osmi letech toto hlášení cenné. Mimo jiné není to naše první
zahraniční hlášení konipasa horského – to druhé je z roku 2003, kdy konipas horský
kroužkovaný v srpnu 2003 na splavu rybníka byl ještě tentýž rok už v říjnu nalezen
mrtev ve Španělsku
poblíž města Burgos
v obci Pedrosa del
Principe. Toto hlášení
rovněž ukazuje zřejmě
zimoviště
našich
konipasů.
Závěrem si můžeme
přát, aby takovýchto
hlášení jen přibývalo –
pomáhají nám poznat
důležité fakty z ptačí
biologie.
Aleš Hampl,
Petr Havel,
Jan Růžička,
Michal Nastoupil

Byl jsem dotázán, co děláme, když jsme letos nehráli žádné nové představení. Je to
pravda, ale naše činnost je trochu širší. Samozřejmě, že hrát divadlo je naším hlavním
úkolem, ale ne každý rok se to podaří. Jedním z důvodů jsou autorská práva
k divadelním představením. Naše hry jsou ještě schůdné, ale u cizích už se musí
pečlivě zvažovat, co je v našich finančních možnostech a co ne. Např. u jednoho
vybraného kusu bychom museli zaplatit přibližně 20 tis. Kč, abychom získali práva
na 6 představení. Tak to si skutečně nemůžeme dovolit.
Od začátku roku jsme však přesto nespali a uspořádali jsme Sousedský ples, výstavu
v tradičním pouťovém termínu (i když tentokrát ne „koníčkářskou“), pomohli jsme
s Pohádkovým lesem, uskutečnili zájezd členů spolku a pozvali jsme divadelní
kroužek „Škeble“ lanškrounského gymnázia s představením Žluté mužátko. Koncem
listopadu jsme začali zkoušet nový kus. Co to je, dozvíte se na jaře. Předtím ještě
uspořádáme 19. ledna Sousedský ples se skupinou Variace.
Takže tolik k naší činnosti. Rádi vás všechny přivítáme na našich akcích, které pro
vás připravujeme a těšíme se na vaši přízeň.
Za Spolek divadelních ochotníků Aleš Hampl
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Od podzimu tohoto roku začal svoji činnost nově vzniklý Šachový klub v Dolní
Čermné. Na svém prvním setkání v pátek 7. září 2007 členové klubu (celkem jich je
registrovaných 11) souhlasili s účastí jednoho pětičlenného družstva v krajské
soutěži, kterou pořádá Pardubický šachový svaz. Také se rozhodli, že se bude konat
oddílový přebor jednotlivců. Bude se hrát vždy v pátek sudého týdne od 19,00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dolní Čermné. V neděli 11. listopadu t.r. naše
družstvo úspěšně vstoupilo do krajské soutěže, když doma v 1. kole porazilo
v zajímavém a prestižním derby soupeře z Horní Čermné 3,5 : 1,5. Ve 2. kole se již
našemu družstvu tak nedařilo, a nešťastně v Letohradě prohrálo s TJ Spartak OEZ
Letohrad B 2 : 3. Tři hráči našeho dolnočermenského Šachového klubu: Tomáš
Pecháček, Michal Merta a Pavel Seidl se zúčastnili v sobotu 24. listopadu 10. ročníku
memoriálu Járy Masopusta, který pořádal Šachový klub TJ Sokol Mistrovice.
V konkurenci 28 soutěžících se jim podařilo dosáhnout docela kvalitních výsledků.
Michal Merta v konečném pořadí po sedmi kolech obsadil velmi dobrou pátou příčku
(získal 4,5 bodů ze sedmi možných) a hned za ním na skvělém šestém místě byl 17- ti
letý Tomáš Pecháček (také získal 4,5 bodů ze sedmi možných). Pavel Seidl skončil
šestnáctý se ziskem 3,5 bodů.
Všechny zájemce o královskou
hru srdečně zveme na Vánoční
turnaj v bleskovém šachu. Každý
z hráčů bude mít na partii
k dispozici maximálně 5 minut.
Hrací systém je: každý soutěžící
hraje s každým dalším hráčem.
Turnaj se koná ve čtvrtek
27. prosince od 12,00 hodin
v hostinci
Krčma
v Horní
Čermné. Rádi také zveme na
Tradiční šachový turnaj o „Cenu
dolnočermenského faráře“. Turnaj
se koná v pátek 28. prosince od
17,00 hodin na faře v Dolní
Čermné a každý z hráčů bude mít
na partii maximálně 20 minut.
Hraje se švýcarským systémem na
sedm kol. Přijít mohou nejen
hráči, ale i ostatní zájemci.
Za Šachový klub D.Č.:
Pavel Seidl
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Kultura v našem okolí - prosinec:

od 1. 12. do 15. 1. 2008 – muzeum –
výstava:
„Čas radosti, veselosti nastal nám“ - Betlémy z muzejních a soukromých sbírek
Otevírací doba: Po
zavřeno
Út
9,00 – 11,30 hod.
13,00 – 16,00 hod.
St
9,00 – 11,30 hod.
13,00 – 16,00 hod.
Čt
9,00 – 11,30 hod.
13,00 – 16,00 hod.
Pá
9,00 – 11,30 hod.
13,00 – 16,00 hod.
So
–
13,00 – 17,00 hod.
Ne
–
13,00 – 17,00 hod.

14. – 15. prosince
pátek 19,30 hod.
*KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ (Norsko)
sobota 19,30 hod.
Všechno, co potřebujete vědět k přežití, vítejte v klubu !
Vstupné: 64,- Kč, 79 min.
Mládeži do 12 let nevhodné
16. prosince
neděle 19,30 hod.
*EDITH PIAF (Francie, Anglie, ČR)
Přivítejte nesmrtelnou osobnost …….
Vstupné: 69,- Kč, 140 min.
Mládeži nepřístupno
17. prosince
pondělí 19,30 hod.
*SATURNO CONTRO (Itálie, Francie, Turecko)
Další Ozpetekův komorní „skupináč“ o tom, že každý chce milovat a být milován.
Vstupné: 64,- Kč, 110 min.
Mládeži nepřístupno
18. – 19. prosince
úterý 19,30 hod.
*POSLEDNÍ LEGIE (USA, Francie, V. Británie)
středa 19,30 hod.
Excalibur byl ještě před králem Artušem. Dobrodružně historický příběh.
Vstupné: 64,- Kč, 110 min.
Mládeži do 12 let nevhodné
20. – 22. prosince
čtvrtek 17,00 hod. a 19,30 hod.
POSLEDNÍ PLAVKY (Český)
pátek 17,00 hod. a 19,30 hod.
Nová česká rozmarná komedie s Petrem Čtvrtníčkem v hl. roli.
sobota 19,30 hod.
Vstupné: 74,-Kč, 90 min.
Mládeži do 12 let nevhodné
23. – 24. prosince
DOVOLENÁ
Divákům přejeme krásné a radostné prožití svátků vánočních!
25. – 26. prosince
úterý 19,30 hod.
*INVAZE (USA)
středa 19,30 hod.
Nikomu nevěř, neprojevuj emoce, neusni……
Vstupné: 69,- Kč, 99 min.
Mládeži do 12 let nevhodné
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čtvrtek 17,00 hod. a 19,30 hod.
pátek 17,00 hod. a 19,30 hod.
sobota 19,30 hod.
Komedie o lásce, naději a boji s osudem. Příběh rebelky, která hledá dobré lidi.
Vstupné: 69,-Kč, 90 min.
Mládeži do 12 let nevhodné
27. - 29. prosince
CRASH ROAD (Český)

30. – 31. prosince

DOVOLENÁ

Klubcentrum Ústí nad Orlicí pořádá:
Sobota 15. 12. 2007 v 10,00 hod. – Mírové náměstí
ÚSTECKÉ VÁNOCE
Folklorní soubor JARO a Alena Janebová – zpívá
rock, beat, pop
Úterý 18. 12. 2007 v 19,30 hod. – Chrám Nanebevzetí
ALOU VIVAT – VÁNOČNÍ KONCERT – pěvecký smíšený sbor
Jako host DPS Čtyřlístek
Vstupné 90,- Kč
Středa 26. 12. 2007 v 15,00 hod. – Mírové náměstí
ŽIVÝ BETLÉM
RC Medvídek pořádá:
Středa 19. 12. 2007 v 14,30 hod. – RC Medvídek
VYRÁBÍME ZE VČELÍHO VOSKU
Už jste někdy pracovali se včelím voskem? Děti mohou vykrajovat ozdobičky na
stromeček. Vstupné dle spotřebovaného materiálu.
Kino MÁJ
Sobota 15. 12. 2007 v 19,30 hod.
RATATOUILLE
Miluje jídlo a rád by stal kuchařem. Jaké jsou ale jeho šance, když je krysa? Hlavním
hrdinou animované komedie je krysák Remy.
Česká verze, 110 min., vstupné 65,- Kč
Pondělí 17. 12. 2007 v 19,30 hod.
Úterý 18. 12. 2007 v 19,30 hod.
KRÁLOVSTVÍ
Špičkoví agenti FBI by měli být připraveni na všechno. Příběh byl inspirován
teroristickým sebevražedným útokem proti civilním americkým základnám
v Saudské Arábii v roce 2003, při které zahynulo 35 lidí a na 160 jich bylo zraněno.
Titulky, 109 min., vstupné 60,- Kč
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Středa 19. 12. 2007 v 19,30 hod.
Čtvrtek 20. 12. 2007 v 19,30 hod.
ZBOUCHNUTÁ
Komedie je jedním z největších a nejpříjemnějších filmových překvapení letošního
roku. Inteligentní romantická komedie, neskutečně pravdivá, zábavná a vtipná, trochu
necudná s drsnějším humorem a dobrým koncem.
Titulky, 129 min., vstupné 60,- Kč

Od čtvrtka 6. 12. 2007 do neděle 23. 12. 2007
- ulice Komenského
PŘEDVÁNOČNÍ LADĚNÍ
Opět bude otevřena „Zlatá ulička“ na zídce a pod zídkou v Komenského ulici pro
ty, kteří se chtějí potěšit prodejními výstavami uměleckých řemesel.
pondělí až pátek
15,00 – 17,00 hod.
sobota
9,00 – 11,00 hod.
Od pátku 7. 12. 2007 do neděle 23. 12. 2007 – městské muzeum
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Výstava lesních Betlémů Stanislava Vacka a vánoční prodejní výstava.
Sobota 15. 12. 2007 v 17,00 hod., evangelický kostel
VÁNOČNÍ KONCERT V EVANGELICKÉM KOSTELE
Vystoupí: Korálky – Žamberk a Petrklíč – Letohrad
Sobota 22. 12. 2007 v 17,00 hod., Dům kultury
KONCERT BRODWAY REVUE
Hudební představení na které Vás zve pěvecké hlasové studio. Přijďte se
zaposlouchat a zazpívat si spolu s námi vánoční koledy.
Středa 26. 12. 2007 v 15,00 hod., Dům kultury
VÁNOČNÍ PŘEHLÍDKA „HARMONIKÁŘŮ“
Zavedená přehlídka harmonikářů se skvělou atmosférou se tentokrát koná v domě
kultury. Nenechte si ujít ojedinělou akci, na kterou se sjedou harmonikáři z celých
Čech a Moravy.
Středa 26. 12. 2007 v 16,00 hod., sál ZUŠ
NA ZUŠCE SE MUZICÍRUJE I O VÁNOCÍCH
Srdečně Vás zveme na Vánoční koncert našeho bývalého žáka Mikuláše Ježka, nyní
člena bosenské filharmonie. Po dvou velmi úspěšných koncertech, které se konaly
v Letohradě v květnu a v srpnu, se violista Mikuláš rozhodl, že nás potěší i do třetice.
Spolu s klavíristou Jiřím Hrubým nám zahraje skladby starých mistrů.
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Čtvrtek 20. prosince v 19,30 hodin
sál kina v Jablonném nad Orlicí
ZBOUCHNUTÁ (USA)
Film Zbouchnutá je jedním z největších a
nejpříjemnějších
filmových
překvapení
letošního roku. Režisér Judd Apatow.
129 min. titulky, přístupný od 15 let, vstupné:
59 + 1 Kč

MUDr. Klejmová – ordinace pro dospělé
nebude ordinovat: od 27. 12. 2007 do 4. 1. 2008
Nechte si včas předepsat léky!
Zástup: MUDr. Zdeňka Novotná v ordinaci v Horní Čermné – pouze akutní stavy!
Ordinační doba: pondělí
9,00 – 11,00 hod.
úterý
10,00 – 12,00 hod.
středa
13,00 – 16,00 hod.
čtvrtek
12,00 – 14,00 hod.
pátek
7,00 – 10,00 hod.
MUDr. Zdeňka Novotná: 31. 12. 2007 ordinace pouze v Horní Čermné
7,00 – 11,00 hod.
MUDr. Hedvika Applová – zubní oddělení
pátek 21. 12.
- neordinuje
čtvrtek 27. 12.
- ordinace jen dopoledne
pátek 28. 12., pondělí 31. 12. - neordinuje
od 2. 1. 2008
- normální ordinace
Nové telefonní číslo na Pohotovostní službu Lanškroun:
Sobota, neděle, svátky

9,00 – 18,00 hod.

Tel.: 466 650 647
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Josef Lada - 120 let od narození
- 50 let od úmrtí

*17. prosince 1887 v Hrusicích
+14. prosince 1957 v Praze

Milé děti, jak se vždycky Pepík těšíval na krásný Štědrý den! Nedostával sice žádné
dárky od Ježíška, ale stromeček měl přece každé Vánoce. Byl ověšen řetězy,
slepenými moukou z barevných papírových obalů z cikorie, několika kousky cukroví,
a když se na něm rozsvítily svíčičky, rděla se červená jablíčka jako malovaná. Pepík
se nemohl na tu krásu ani dost vynadívat. A přece všechno hned opustil, jakmile
uslyšel slouhu na dolejší návsi vytrubovat. Děti, to vám bývala krása! Byl už večer,
v baráčcích, zachumlaných ve sněhu, už svítili a tam kdesi před jedním stál pastýř a
do štědrovečerní noci vytruboval krásnou koledu. Děti vydržely za ním chodit celý
večer, od baráčku k baráčku, od statku ke statku, až zvony volaly na krásnou půlnoční
mši.
S tím sněhulákem se Pepík Mikešovi smál až do Vánoc. Ale potom přestal, protože
mu nastaly jiné starosti. Starý kolář Kudrna mu asi týden před Vánocemi na návsi
povídal, že Mikeš si dal u něho udělat pěkně sáňky. Budou dlouhé a tak pohodlné, že
si na ně mohou sednout tři kluci.
„Ty jistě chystá Mikeš pro mne jako dárek od Ježíška!“ pomyslil si Pepík a hned mu
nastala starost, co dá Mikešovi pod stromeček. Cožpak Mikeš! Ten měl peněz dost,
jak už víte, ve starém hrnku někde na půdě dobře uschovaném. Dostával dost peněz
od pražských výletníků, kteří v létě kolem chodili a velice se divili, když je Mikeš
zdvořile pozdravil. Ale lakomec Mikeš nebyl. Dal často Pepíkovi několik krejcarů,
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aby si koupil papír a barvičky k malování. Ale od Ježíška Pepík ještě nikdy nic
nedostal, proto ho velice těšilo, že si na něj Mikeš vzpomněl.
Pepík dlouho přemýšlel, co dá Mikešovi k Ježíšku a co dá těm ostatním kamarádům,
Pašíkovi a Bobešovi. Měl sice několik krejcarů ušetřených, ale za ty by toho pro tři
kamarády mnoho nekoupil.
Dlouho nic moudrého nemohl vymyslit, až se konečně rozhodl, že jim dá všem třem
dohromady udělat u koláře Kudrny koloběžku! Mikeš ji dostane pod stromeček,
druhý den ji bude mít celý den ve svém chlívku Pašík jako vánoční dárek a třetí den
Bobeš. Vozit se na ní prozatím nebudou, protože je všude plno sněhu, ale k tomu
budou mít sáňky, které Pepíkovi dá k Ježíšku Mikeš. Dobře si to Pepík vymyslil: „V
zimě budeme jezdit na sáňkách, v létě na koloběžce, a tak se budeme mít na čem
vozit celý rok!“
Dal tedy u koláře udělat tu koloběžku. Ale těch několik krejcarů, co měl ušetřeno,
nestačilo na zaplacení koloběžky, proto s kolářem Kudrnou udělali dobrý obchod: on
udělá tu koloběžku a Pepík mu za ni pěkně namaluje jeho barák. A už měl po starosti.
Na Štědrý den přišel navštívit Pašíka kozel Bobeš. Měl na sobě starý slouhův burnus
a kolem krku teplou šálu, aby nenastydl. Pašík se v chlívku myl a kartáčoval, a když
ho Bobeš pochválil, že se dává na svátky do pořádku, odpověděl mu Pašík na
vysvětlenou:
„I to já dělám kvůli Pepíkovi. On se dnes celý den postí a už je od toho až hrůza
hubený. Ale zato prý uvidí v noci zlatá prasátka, jak běhají po stěně! A proto se
dávám do pořádku, abych vypadal jako ta zlatá prasátka a abych se zítra Pepíkovi
zase líbil.
A tak konečně nastal ten dlouho očekávaný, krásný Štědrý večer! Hezký stromeček,
vonící smrčím a pryskyřicí, stál už na stole, pevně zadělán do starého moždíře, aby se
nepřevalil. Kolem dokola jej obepínaly řetězy z barevných papírů, na větvích viselo
v řasnatých papírech zabalené cukroví a červená panenská jablíčka se rděla ve svěží
zeleni. A nahoře svítila ze zlatého papíru vystřižená betlémská hvězda. Ani nevíte,
milé děti, jakou měl Pepík z toho malého, skromně vyzdobeného stromečku
ohromnou radost.
Když bylo po skrovné večeři, která se skládala z černé perníkové omáčky se
švestkami, rozinkami a mandlemi a z „černého kuby“, kterého jistě každý dobře znáte
(jsou to vařené krupky se sušenými houbami), rozsvítila babička na stromečku
svíčičky a vtom zrovna začal slouha troubit u prvního stavení na trumpetu vánoční
koledu.
Pepík poslal Mikeše, aby se podíval, u kterého stavení slouha troubí, a než se Mikeš
vrátil, ležela na stole pod stromečkem zbrusu nová koloběžka. Vykulil na ni oči a ptal
se babičky, jestli je to pro Pepíka dárek od Ježíška. Ale babička mu povídala:
„To nadělil Ježíšek tobě, Mikeši, že jsi takový hodný a poslušný. Pepík nedostal nic!“
Mikeš se usmál pod vousy a povídal:
„Děkuji za tu pěknou koloběžku!“
A přitom se nějak lišácky na Pepíka podíval. Potom mu pošeptal do ucha.
„Pojď se podívat, co tobě Ježíšek nadělil!“
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Pepík byl zvědav, kam ho to Mikeš vede, a nechápal, proč ho táhne na zasněženou
zahrádku. Ale hned to pochopil, když ho Mikeš přivedl k malé jablůňce, pod kterou
ležely krásné sáňky.
„To je pro tebe dárek od Ježíška,“ povídal Mikeš, „a přeji ti, abys je ve zdraví
roztrhal!“ (Tohle slýchával Mikeš od Pepíkova tatínka, když odevzdával zákazníkovi
nové boty a přál mu, aby je ve zdraví roztrhal.)
Pepík Mikešovi srdečně poděkoval a hned si u té jablůňky ujednali, že si budou oba
dárky navzájem půjčovat, aby jich v zimě i v létě hodně užili.
Potom se ptal Pepík Mikeše, proč
ty sáňky dal na zahrádku pod
jablůňku, a on nějak rozpačitě
povídal:
„Nu, já jsem slyšel, že se dárky
dávají pod stromeček, tak jsem ty
sáňky zatáhl sem na zahrádku pod
jablůňku. Já jsem ještě nikdy
vánoční stromek neviděl, já jsem
nevěděl, že se dárky dávají pod
stromeček z lesa přinesený!“
Pepík kocourka pochválil, že to
dobře provedl, a táhl sáňky do
světnice, aby se Mikešovým
dárkem pochlubil. Babička za to
hodného kocourka pošimrala za
ušima a řekla mu, že je nejhodnější
kocourek z celých Hrusic.
Ale dlouho to ve světnici
nevydrželi, protože už měli tisíc
chutí sáňky vyzkoušet. Pepík se
teple oblékl, Mikeš si také natáhl
rukavice a chutě vyvlekli sáňky ze
světnice ven. Pepík se chtěl také
pašíkovi se sáňkami pochlubit, ale
ten tlustý brach už chrupal po
dobré večeři jako dudek a o světě
už dávno nic nevěděl.
Vytáhli tedy sáňky spojenými silami až na kopeček k Šobrovému statku. Tam se
Pepík na ně posadil, Mikeš si vlezl za něj a frrr! – už ujížděli jako střela kolem
Ševcového baráku dolů po cestě až k potoku. Byla krásná, hvězdnatá štědrovečerní
noc. V dálce, někde až na druhém konci vesnice, vytruboval slouha pod okénky
sněhem zapadlých chaloupek. A za to z každé té chaloupky přinesli slouhovi nějaký
dárek, který od dárců s uctivým poděkováním vzal kozel Bobeš a pečlivě uložil do
nůše. Byla to krásná, svatá noc vánoční…
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Je závěr roku. Doháníme, co jsme zameškali, co jsme nestihli, jakoby na konci roku
byla nějaká tlustá čára, která nás oddělí od minulosti a prvního ledna otevřeme nový,
čistý nepopsaný sešit. Valné hromady, schůze, účty, dotace a to vše v předvánočním
shonu, který každý rok nastupuje o něco dřív než loni. Dlouhé večery a krátké dny
jen prohlubují stísněnost, kdyby alespoň napadl sníh. Slunce, které se jen občas
proklube skrz mraky rychle spěchá za kopec a zas je šero a pochmurno.
A přesto je předvánoční čas něčím zvláštní, kouzelný a neopakovatelný. Je to čas
očekávání. Čas, ve kterém všichni na něco čekáme. Někdo na slunovrat, děti na
Mikuláše a na stromeček, křesťané na oslavu narození Krista. Právě tím čekáním se
pochmurný a uspěchaný závěr roku stává příležitostí zamyslet se nad skutečnými
hodnotami. I když pro každého mohou představovat něco trochu jiného. Pokusme se
každý najít pro sebe něco na co je rozumné čekat, něco, co nám pomůže překonat
potíže, něco, co se nemění každý
den a o co se můžeme opřít.
Jednou z možností, jak najít
inspiraci jsou předvánoční
koncerty a výstavy. Jsem rád,
že v Čermné se najdou obětaví
lidé, kteří nelitují času a
námahy,
jsou
schopni
vymyslet
a
nainstalovat
výstavu,
zorganizovat
koncert, převléknout se za
Mikuláše, anděla, čerta. Proč
to dělají? Určitě ne jen pro
sebe. Dělají to pro nás a já
jim za to děkuji.
Přeji na závěr roku všem
občanům za zastupitelstvo i
za sebe hodně zdraví a
spokojenosti,
mnoho
úspěchů v novém roce a
hlavně aby každý našel
pro sebe tu správnou
hodnotu.
Vlastislav Vyhnálek,
starosta
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