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Masopust dupavej,
šak už je tě kus malej!
Tři děvečky máme,
komu my je dáme?
Jednu dáme šafářovi,
druhou dáme rychtářovi,
třetí si necháme
že ji rádi máme.
Až ta třetí vzroste,
ať ji veme, kdo chce,
třeba starej slouha,
co troubívá zdlouha.
(ze Slovácka)

Zhusta, chlapci, zhusta,
konec masopusta,
už ty dívky lajú,
že se nevydajú.
Zhusta, chlapci, zhusta,
konec masopusta,
už ti chlapci želá,
že sa neožeňá.
(z jižních Čech)
Fašanek, fašanek,
velká noc bude,
kdo nemá kožucha,
zima mu bude.
Já nemám kožucha,
zimú sa trasu,
dajte mně slaniny,
nech sa napasu!
(ze Slovácka)
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Únor bílý - pole sílí.
Únorová voda - pro pole škoda.
Únor - úmor: kdyby mohl, umořil by v krávě tele a v kobyle hříbě.
Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.
Teplý únor - studené jaro, teplé léto.
Co si únor zazelená - březen si hájí;
co si duben zazelená - květen mu to spálí.
Mnoho mlh v únoru přivodí mokré
léto.
Když větrové na konec února uhodí,
moc obilí se na poli neurodí.
V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu
krovy kácí.
Můžeš-li se v lednu vysvléci do košile,
připravuj si na únor kožich.
Únorová voda - pro pole škoda.
Když tě v únoru zašimrá komár za
ušima, poběhneš jistě v březnu ke
kamnům s ušima.
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Rada zastupitelstva obce Dolní Čermná č. 15
10. 1. 2008

Zápis z jednání
Přítomni: Ing. Jiří Appl
Ing. Ludmila Müllerová
Jan Hampl
RNDr. Věra Šverclová
Ing. Vlastislav Vyhnálek
Hosté:
Petr Helekal
RNDr. Antonín Fiala
Program:
Projekt - Areál zdraví Dolní Čermná
Rada projednala možnosti uplatnit v ROP (regionální operační program) část
investičního záměru na rekonstrukci Areálu zdraví v Dolní Čermné. Dnešní schůze
má za úkol vybrat z širokého investičního záměru části vhodné pro dotační titul 2.3
obnova venkovské infrastruktury.
Rada se shodla na uplatnění širšího záměru, který sestává z těchto částí:
– kulturní zóna (pódium a sociální zázemí)
– multifunkční hřiště (rekonstrukce a rozšíření tenisových kurtů, umělý povrch)
– hřiště pro plážový volejbal
– sociální zázemí pro sportovní zónu
– zpevněné komunikační plochy
Dalším úkolem bylo projednání postupu pro přípravu žádosti a upřesnění realizačního
týmu.
Usnesení č. 15:
15.1 Rada se usnesla na názvu projektu na rekonstrukci areálu: „Revitalizace
sportovně kulturního Areálu zdraví Dolní Čermná“.
15.2 Rada schvaluje rozsah projektu „Revitalizace sportovně kulturního Areálu
zdraví Dolní Čermná“:
– kulturní zóna (pódium a sociální zázemí)
– multifunkční hřiště (rekonstrukce a rozšíření tenisových kurtů, umělý
povrch)
– hřiště pro plážový volejbal
– sociální zázemí pro sportovní zónu
– zpevněné komunikační plochy
Celkové náklady 10 000 000,- Kč včetně DPH
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15.3

15.4
15.5
15.6

Předpokládaný podíl dotace – 92,5% celkových nákladů.
Podání projektu do 25. 3. 2008
Rada schvaluje výběr firmy Redea pro sestavení a podání žádosti a pro další
činnost spojenou s ROP. Cena za vypracování žádosti je 15.000,- Kč + 1%
z dotačních prostředků v případě akceptace žádosti, cena studie proveditelnosti
je 70.000,- Kč.
Rada schvaluje rozšíření realizačního týmu : rada + RNDr. Fiala, Jiří Pecháček,
Ing. Jaroslav Dostálek.
Rada schvaluje výběr firmy Techprojekt k vypracování potřebné technické
dokumentace pro podání žádosti.
Rada ukládá starostovi ve spolupráci s panem Helekalem a projektantem
projednat podrobnosti.

Rada zastupitelstva obce Dolní Čermná č. 16
30. 1. 2008

Zápis z jednání
Přítomni: Ing. Jiří Appl
Ing. Ludmila Müllerová
Jan Hampl
RNDr. Věra Šverclová
Ing. Vlastislav Vyhnálek
Program:
1.
Výstavba garáže pro hasičské auto
Starosta informoval radu o dokončeném projektu úpravy prostor ve dvoře čp. 5
na garáže pro hasičské vozidlo. Zároveň požádal Ing. Appla, aby vypracoval
propočet stavby. Je určitá možnost požádat Kraj o dotaci na stavbu. Při
realizaci obec požádá Sbor dobrovolných hasičů o brigádnickou pomoc.
2.

Informace o financování folklorního festivalu
Starosta podal informaci o schůzce s Ing. Petrem Rybou. Předmětem jednání
bylo vyjasnění financování Čermenských folklorních slavností. Dále rada
projednala převod cimbálu do majetku Jitřenky.

3.

Dům čp. 224
Ing. Appl poukázal na nedostatek při uzavírání smluv v čp. 224. Při budoucím
vkladu vlastnických práv k jednotlivým bytům bude třeba dům rozdělit na
jednotky a tyto jednotky vložit do katastru nemovitostí. Tím bude jednoznačně
specifikován každý byt jako vkladuschopná jednotka.

4.

Rada projednala nedořešený stav pozemkových vypořádání na čermenském
náměstí.
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Usnesení č. 16:
16.1 Rada bere na vědomí informaci o projektové dokumentaci na rekonstrukci
prostor v čp. 5 na garáže pro hasičské vozidlo. Rada ukládá starostovi zajistit
propočet nákladů a dále požádat Pardubický kraj o dotaci. T: 02/08
16.2 Rada schvaluje bezúplatný převod cimbálu z majetku obce do majetku
občanského sdružení Jitřenka.
16.3 Rada ukládá starostovi zajistit rozdělení domu čp. 224 na bytové jednotky tyto
vložit do katastru nemovitostí T: 04/08
16.4 Rada ukládá starostovi dořešit vlastnické vztahy k pozemkům na náměstí a
dosáhnout zapsání GP do katastru nemovitostí. 06/08.

9. schůze Zastupitelstva Obce Dolní Čermná
30. ledna 2008

Zápis z jednání
1. Úvod
Starosta svolal mimořádné zastupitelstvo k projednání překlenovacího úvěru na
splátku půjčky z FRB na 18,00 hod. do zasedací místnosti OÚ.
2. Ustavení pracovních orgánů
Zapisovatel:
Ing. Vlastislav Vyhnálek
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Jiří Appl, Petr Faltus
3. Kontrola usnesení
Kontrola usnesení bude projednána na řádném zasedání v rámci zprávy kontrolního
výboru.
4. Vlastní program
4.01 Splátka půjčky z FRB
Týká se přijetí úvěru na splacení bezúročné půjčky od státu na podporu bytového
fondu. Výše půjčky byla 2 000 000,- Kč. V roce 2007 jsme zaplatili 700 000 Kč.
Požádali jsme MMR a Státní fond rozvoje bydlení o stanovení splátkového
kalendáře, abychom mohli rozdělit splátky do let 2008 a 2009. Po jednáních s fondem
bylo zřejmé, že na tuto možnost nepřistoupí, proto obec začala jednat se spořitelnou o
překlenutí této částky úvěrem. V případě nezaplacení bychom se vystavili nebezpečí
sankce ze strany finančního úřadu. Úvěr je připraven ve výši 1,2 mil. Kč s možností
předčasných splátek dle vývoje rozpočtu. Délka úvěru - 24 splátek po 50.000,- Kč/
měs. Poslední splátka 20. 2. 2010. Úroková sazba 5,4 %, což při plném splácení činí
cca 65.000,- Kč.
V rozpočtovém výhledu byla částka na splacení půjčky uvažovaná. Po upřesnění
výtěžností daní v roce 2007 a po zahrnutí změny DPH a změny v zákoně o
rozpočtovém určení daní můžeme povýšit rozpočtový výhled pro rok 2008 o 1,0 - 1,2
mil. Kč. Z toho vyplývá, že přijetí úvěru neohrozí vývoj rozpočtu.
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4.02 Informace o kanalizaci
Ing. Müllerová informovala o schválení žádosti o dotaci z OPŽP na kanalizaci.
Starosta upřesnil další postup. Po oficiálním převzetí Rozhodnutí ministra ŽP požádá
obec o dotaci z prostředků PK. Tento postup je konzultován s radním PK Ing. Petrem
Šilarem. Dále obec požádá PK o zařazení opravy povrchu krajské silnice do plánu
oprav na období 2010.
4.03 ROP – Regionální operační program
Starosta seznámil ZO s postupem přípravy projektu Rekonstrukce sportovně
kulturního Areálu zdraví Dolní Čermná. Proběhlo několik jednání na úrovni rady
Jejich výsledkem je stanovení rozsahu projektu a ustavení realizačního týmu. Po
specifikaci nákladů a upřesnění projektu bude žádost předložena ZO a v případě
schválení bude podána do ROP. (podrobnosti viz zasedání rady č. 15)
4.04 Dotace na ubytování souborů při Čermenských slavnostech
Starosta předložil nedořešenou pohledávku za sdružením Jitřenka na 20.000,- Kč za
ubytování souborů při slavnostech v roce 2005. K tomuto bodu proběhla schůzka
s ředitelem festivalu Ing. Rybou, na které byly upřesněny náklady a způsob
financování festivalu. Starosta navrhuje vyřešit tuto záležitost dotací na pokrytí
nákladů festivalu.
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4.05 Hospodaření v obecních lesích
V závěru roku 2007 zadala obec poptávkové řízení na výběr firmy, která bude
zajišťovat těžební a pěstební činnost v obecních lesích. Komise projednala nabídky 4
firem a doporučila uzavřít smlouvu s firmou Forest Svitavy, která tuto činnost
vykonávala i v minulém období. Pan Marek, člen komise, doporučil zajištění
kontroly těženého dřeva tzv. na pařezu.

Usnesení č. 9
9.1

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání, zapisovatele a ověřovatele

9.2

Zastupitelstvo obce Dolní Čermná schvaluje otevření úvěru u České spořitelny
a.s. ve výši 1 200 000,- Kč na splacení půjčky na rozvoj bytového fondu ze
SFRB. Čerpání úvěru 02/2008, splatnost úvěru 02/2010, úroková míra 5,4%.

9.3

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o kanalizaci

9.4

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o přípravě projektu
Rekonstrukce sportovně kulturního Areálu zdraví Dolní Čermná.

9.5

Zastupitelstvo obce Dolní Čermná schvaluje dotaci sdružení Jitřenka na pokrytí
nákladů na ubytování souborů ve výši 20.000,- Kč.

9.6

Zastupitelstvo obce Dolní Čermná schvaluje výběr firmy na hospodaření
v obecních lesích – Forest Svitavy a ukládá starostovi podepsat smlouvu o dílo
na dobu 3 roky. Dále ukládá starostovi projednat s panem Sýkorou možnost
vykonávání kontroly vytěženého dřeva na pařezu co do množství a kvality.

9.7

Zastupitelstvo se dohodlo na termínu další schůze ZO dne 25. 2. 2008 v 17,00
hod. Hlavním bodem programu bude projednání rozpočtu.

Obracím se na všechny občany s žádostí o spolupráci. Pomocí ankety chceme
zmapovat zájem o nejrůznější činnosti v oblasti sociální pomoci.
V souvislosti se změnou statutu domu s pečovatelskou službou (DPS) na penzion
vyvstala otázka, jakým způsobem by měla obec poskytovat pomoc občanům, kteří se
ocitnou v tíživé situaci, jsou osamělí, nemocní, nemohoucí a pod.
Doposud se sociální pomoc, až na výjimky, soustřeďovala do DPS. Očekáváme, že
pomocí ankety se podaří pojmenovat nejpalčivější problémy celé vesnice, navrhnout
dílčí řešení a z nich pak sestavit funkční model sociální pomoci. Rozsah není
limitován, soubor činností může zahrnovat např. drobné technické práce
v domácnosti, úklid, nákupy, dovoz obědů, pomoc při osobní hygieně, hlídání
dlouhodobě nemocných, ležících občanů až po odbornou zdravotnickou a
9
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pečovatelskou pomoc. Zajímají nás i zkušenosti odjinud. Vaše názory utřídíme a
budeme hledat řešení. Část problémů chceme řešit rozšířením spolupráce s Charitou,
některé činnosti by mohly být impulsem pro založení živnosti. Obec je připravena
nabídnout pomoc, prostory, případně technické zázemí. Některé práce by mohla obec
poskytovat ve své režii.
Své náměty, rady, zkušenosti a názory adresujte na adresu Obecního úřadu v Dolní
Čermné, Dolní Čermná 76, PSČ 561 53, telefonicky na číslo 465 393 125, Ing.
Marešová, faxem na číslo 465 393 126, el. poštou na adresu obec@dolni-cermna.cz
nebo nás kontaktujte osobně na obecním úřadě u Ing. Marešové nebo u starosty V.
Vyhnálka. Na vaše podněty čekáme do konce března 2008.
Ing. Vlastislav Vyhnálek, starosta obce
Upomínka:
Připomínáme občanům povinnost zaplatit poplatky:
- za likvidaci odpadu (mělo být do 31. 1. 2008)
- za psa (do 30. 4. 2008)
Upozornění pro občany:
Na obci jsou k dispozici nové popelnice – cena 800,- Kč

Český statistický úřad provádí sledování životní úrovně domácností. Tato statistika
rodinných účtů (RÚ) sleduje hospodaření soukromých domácností. Informace o
spotřebě v jednotlivých typech domácností a o vlivu různých faktorů (např. růstu cen,
situace na trhu atp.) na strukturu vydání a spotřební zvyklosti domácností nelze získat
z jiných zdrojů.
Údaje ze statistiky RÚ jsou významným podkladem pro kvalifikované rozhodování
při realizaci sociální politiky státu i pro další činnosti (sociální a ekonomický
výzkum, složení spotřebního koše jako vstupní podklad k výpočtu cenových indexů,
a další …).
V současné době hledáme zpravodajské domácnosti, které by byly ochotny za
čtvrtletní odměnu 855,- až 1355,- Kč (podle počtu členů domácnosti) sdělovat
veškeré příjmy a výdaje za všechny členy domácnosti. Tyto údaje se zapisují měsíčně
do „Deníků“ a údaje slouží pouze ke statistickým účelům.
Povinnost mlčenlivosti a ochranu důvěrných statistických údajů zajišťuje § 16 zákona
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů a zákon
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Český statistický úřad, SOTZ Pardubice, pro zajištění základního a doplňkového
souboru hledá ke spolupráci 8 domácností v následující struktuře:
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Společenská skupina
(osoba v čele dom.)

Velikost obce

Zaměstnanec s nižším
vzděláním
Zaměstnanec s nižším
vzděláním

Počet
Čistý měsíční
Druh
nezaopatř.
příjem
bydlení
dětí
na osobu v Kč

2 000 – 9 999
obyv.
10 000 – 49 999
obyv.
2 000 – 9 999
obyv.

ostatní
domy
rodinný
dům
ostatní
domy

nezaměstnaný

50 000 a více

----

nezaměstnaný

2 000 – 9 999
obyv.

rodinný
dům

do 1 999 obyv.

----

10 000 – 49 999
obyv.

rodinný
dům

OSVČ

Ekonomicky neaktivní
osoba v čele s ekonomicky aktivními členy
domácnosti
Ekonomicky neaktivní
osoba v čele s ekonomicky aktivními členy
domácnosti
Domácnost s minimálními
příjmy

bezdětná

7 001 – 10 000

bezdětná

7 001 – 10 000

bezdětná

13 001 – 16 000

3 děti

do 1,9 násobku
životního
minima

Kontaktní osobou pro zájemce o tuto činnost je paní Čermáková, tel. 466 743 435,
e-mail: vera.cermakova@czso.cz, z ČSÚ, SOZT Pardubice.

Inzerce:
Finanční a realitní kancelář
Ing. Světlana Neknězová
Tel.: 724 602 267
e-mail: sneknezova@seznam.cz

Ing. Petr Novotný
Tel.: 774 288 088
e-mail: pnovotny@seznam.cz

poradenské služby v oblasti:
- hypoték
- přeúvěrování hypoték
- soukromých úvěrů

- stavebního spoření
- realitní činnosti
- podnikatelských úvěrů
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- životního pojištění
- penzijního připojištění
- ekonomických analýz

Zastoupení Pardubického kraje v Bruselu
V říjnu 2007 bylo otevřeno zastoupení Pardubického kraje v Bruselu. Krajské radě
byla předložena zpráva o činnosti tohoto zastoupení. Podařilo se splnit úkoly
stanovené pro kalendářní rok 2007 a daří se mapovat evropskou komunitu v Bruselu
včetně vytváření kontaktů na představitele EU institucí a vrcholných i řadových
úředníků těchto institucí. Zastoupení se úspěšně etablovalo ve všech významných
databázích EU institucí. Rozvinula se úzká spolupráce se Stálým zastoupením ČR při
EU, Velvyslanectvím ČR v Belgii, ostatními českými regiony včetně Prahy,
institucemi jako např. CzechTourism, CzechTrade, CEBRE, CZELO, CzechInvest
apod. Prioritou pro rok příští bude příprava na předsednictví České republiky v Radě
EU v 1. pololetí roku 2009 a možné zapojení Pardubického kraje do aktivit s tím
spojených.
Výzvy
Operační program přeshraniční spolupráce ČR - Polsko
V rámci Programu jsou podporovány projekty z následujících prioritních os:
– Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik
– Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu
– Podpora spolupráce místních společenství
Příjem žádostí je průběžný a začíná 14. 1. 2008. Pro projednání na Monitorovacím
výboru v červnu 2008 se budou žádosti přijímat do 14. 3. 2008, do 14,00 hod.
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Plán výzev OPŽP na rok 2008
MŽP a SFŽP ČR zveřejnily plán výzev OPŽP na letošní rok, který se týká
individuálních projektů (tj. projektů s celkovými náklady do výše 25 mil. EUR). Po
vyhodnocení každé výzvy bude plán znovu posouzen a aktualizován tak, aby byl
příjem a hodnocení žádostí možný v maximálním objemu.
Pardubický kraj na Regiontouru
Dne 10. 1. 2008 byl na výstavišti v Brně zahájen 17. ročník mezinárodního veletrhu
turistických možností v regionech Regiontour a 18. ročník mezinárodního veletrhu
průmyslu a cestovního ruchu Go. Na Regionturu se prezentoval také Pardubický kraj,
ale v menší míře než v předchozích letech. Důvodem je nevyvážený poměr
vynaložených finančních prostředků na zajištění prezentace a výsledek pro cestovní
ruch v regionu.
Krajské ředitelství Policie ČR v Pardubickém kraji
Umístění budoucího krajského ředitelství policie pro Pardubický kraj je nejvhodnější
řešit v rámci stávajícího policejního komplexu v Pardubicích v ulici Na
Spravedlnosti, kde sídlí také policejní škola s celostátní působností. Pardubický kraj
zainvestuje objemovou studii a studii návrhu využití celého areálu ve spolupráci
s Policií ČR i policejní školou.
Studie potvrdila jižní variantu rychlostní silnice R35
Studie měla prověřit nejoptimálnější trasování rychlostní silnice R35 v úseku Zámrsk
– Dětřichov u Moravské Třebové. Byla jakýmsi auditem posledního rozhodnutí
krajského zastupitelstva, které v roce 2007 v územním plánu schválilo trasování tzv.
jižní variantou. Po zvážení všech možných kritérií se ukázalo, že tato varianta je
opravdu nejoptimálnějším řešením vedení koridoru R35. Studie bude předložena ke
schválení v zastupitelstvu na únorovém jednání a poté bude moci být zahájena
výstavba rychlostní komunikace R35.
Terminál na pardubickém letišti
V souvislosti se vstupem do schengenského prostoru, se vzrůstajícím počtem
cestujících na letišti v Pardubicích a s požadavky na bezpečnost provozu letiště se
město Pardubice a Pardubický kraj rozhodly vybudovat novou odbavovací halu
letiště a další nezbytná zařízení tak, aby letiště v Pardubicích splňovalo požadavky na
ně kladené a zároveň bylo i důstojným vstupem na území kraje a České republiky.
Nový terminál pro civilní povoz budou na pardubickém letišti připravovat a stavět
město Pardubice a Pardubický kraj prozatím vlastními silami.
Sociální oblast
Dne 7. 1. 2008 byl otevřen Domov seniorů „Drachtinka“ v Hlinsku. Nové zařízení,
zřizované městem, nabízí ošetřovatelské, zdravotní, rehabilitační i volnočasové
aktivity 87 klientům. Ubytování je zajištěno ve 23 jednolůžkových a 32
dvoulůžkových pokojích. Služby zde budou poskytovat obyvatelům Hlinska a okolí,
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v případě volných kapacit i z celého kraje. Náklady na vybudování zařízení dosáhly
částky 135 mil. Kč, z toho 100 mil. Kč uhradil státní rozpočet.
Nový azylový dům pro těhotné ženy v tísni byl dne 25. 1. 2008 otevřen na Hlinecku.
Podobné zařízení chybělo nejenom v Pardubickém kraji, ale i v jiných regionech. Má
kapacitu sedm pokojů, dva byty pro dobrovolné spolupracovníky, zahradu a pět
zaměstnanců. Rekonstrukce objektu stála 1,2 mil. Kč a trvala téměř čtyři roky.
Podnikatel roku 2007 Pardubického kraje
Dne 1. 2. 2008 byly v Pardubicích slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže
„Podnikatel roku 2007 Pardubického kraje“. Soutěž v září 2007 vyhlásil Pardubický
kraj spolu se společností Ernst & Young a za podpory Úřadu práce v Pardubicích a
Krajské hospodářské komory Pardubického kraje. Vítězem krajského kola se stala
holická firma Pacifik Direct s.r.o., která postupuje do 8. ročníku celostátního kola
soutěže. Držitel titulu Podnikatel roku 2007 ČR poté zamíří na mezinárodní finále do
Monte Carla.
Výroční cena MOSTY 2007
Letos byly uděleny výroční ceny ve třech kategoriích – instituce veřejné správy,
nestátní subjekt a tzv. zvláštní cena. Ta byla letos výjimečně udělena dvakrát. Celkem
bylo nominováno 90 projektů. Smyslem je ocenit projekt či akt, který výrazně
pomohl zlepšit postavení zdravotně postižených. V Pardubickém kraji pracuje i
poradní sbor, jehož výsledkem je např. grantový program pro zdravotně postižené či
přehled bariér, které je třeba v regionu odstranit. Slavnostní předání výroční ceny
MOSTY 2007 se uskutečnilo dne 5. 2. 2008 ve Velkém sále Muzea v Chrudimi od
15,00 hod.
Soutěž „Zlatý erb 2008“ vyhlášena i v Pardubickém kraji
Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy
prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým
skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických médií, a přispět
tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích České republiky. Vyhlášeny
jsou tři kategorie – nejlepší webové stránky města, nejlepší webové stránky obce a
nejlepší elektronická služby. Města, obce i regiony opět mohou soutěžit i se svými
turistickými weby o zvláštní cenu ministra pro místní rozvoj. Udělena bude i cena
veřejnosti. Do soutěže o nejlepší webové stránky s názvem „Zlatý erb 2008“ se
v Pardubickém kraji přihlásilo 22 obcí a měst. Některé z nich se ucházejí i v kategorii
o nejlepší elektronickou službu. Dne 5. 2. 2008 byla zahájena krajská kola soutěže.
Více na www.zlatyerb.obce.cz.
Semináře
Dne 27. 2. 2008 se od 9,00 do 16,00 hod. na Praze 1, v K-CENTRU na Senovážném
náměstí č. 23, uskuteční seminář na téma Jak čerpat prostředky z fondů EU. Obsahem
semináře bude např. - co je financovatelné z fondů EU, přehled operačních programů,
příklady čerpání prostředků, způsobilé a nezpůsobilé náklady, studie proveditelnosti,
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veřejné zakázky, pravidla pro výběrová řízení aj. Každý účastník obdrží CD s
operačními programy, metodickými příručkami a návody potřebnými pro
vypracování projektové žádosti.
Kontaktní e-mail: esf@personagrata.cz. Více na http://www.personagrata.eu.
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, www.rrapk.cz.
Jarmila Krejčí, jarmila.krejci@rrapk.cz.

Po pěti letech se naše republiku opět dočkala prezidentských voleb. Sdělovací
prostředky se sice snaží kolem nich udělat pořádný rozruch, ale ruku na srdce,
zaslouží si prezidentské volby v České republice zájem u rozumného a soudného
Čecha? Není pochyb, že by se situace očividně změnila, kdyby o hlavě našeho státu
nerozhodovalo pouze 281 zákonodárců, ale všichni plnoletí voliči. V současné době
se těžko i poctivý poslanec nebo senátor ubrání zjevným tlakům ze strany lobbistů, ať
ze strany dosavadního prezidenta Václava Klause nebo jeho protikandidáta Jana
Švejnara. To, že si poslanci a senátoři odsouhlasí tajné hlasování při prezidentských
volbách je již jen slupka toho, co se v takovémto „produktu“ vlastně skrývá. Do
poslední chvíle se mohou jednotliví voliči tvářit tajemně, vydávat různá prohlášení a
napínat oba kandidáty, média a všechny občany této země, kteří jim na takovou
frašku skočí. Při posledních volbách v roce 2003, ve kterých vyhrál Václav Klaus,
mnozí poslanci a senátoři slibovali občanům, že příští volby budou již v režii všech
obyvatel této země. Nestalo se tak! Ani se vlastně o to nikdo nepokoušel. Proč? Všem
politickým stranám přece vyhovuje důležitost „jejich lidí“ při volbách. Navíc se dá
ledacos při nich také dosáhnout či politicky vyhandlovat.
Bylo by ovšem krátkozraké se zlobit jen na politiky. Velmi dobře to vystihla
v nedávné anketě pro dolnočermenský farní zpravodaj advokátka z Hradce Králové
JUDr. Gabriela Vilímková. Nejprve poukázala na hrabivost a elitářské chování našich
politiků, aby vzápětí výstižně prohlásila: „Je však potřeba si říci, že jsou to ti, kdo nás
zaujali, koho jsme zvolili ze svých řad a nechali vyrůst. Tito lidé museli vystoupit ze
složitých stranických i nestranických struktur, a tisíckrát uspět v klání, než se ocitli na
vrcholu. Jsou to jedni z nás, právě takoví, jaká je naše společnost, jen je to na jejich
jednání dobře vidět.“
Chceme-li, aby příští prezidentské volby přestaly být politickou fraškou, musíme
nejprve my sami řadoví Češi jít do sebe a při parlamentních a senátních volbách
dobře zvažovat komu a za co vlastně dáváme svůj hlas.
Pavel Seidl

15
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Poděkování účastníkům Tříkrálové sbírky:
Děkujeme za Váš finanční dar, ale především Vám
děkujeme za ochotu pomáhat druhým. Moc si Vaší ochoty
vážíme, zvláště v dnešní materialistické době.
Děkujeme Vám koledníkům za ochotu pomáhat, děkujeme
také všem organizátorům tříkrálové sbírky za jejich
pomoc a vstřícnost. Také děkujeme všem našim dárcům,
příznivcům, dobrovolníkům …
(Štefan Čanda, ředitel Oblastní charity Ústí nad Orlicí)
V tomto čísle najdete základní přehled charitních služeb a činností. Jsou zde i
důležité kontakty. Budete-li potřebovat pomoc Vy nebo Vaši blízcí, můžete se
z důvěrou obrátit na zaměstnance příslušného střediska, kde Vám pomohou a nebo
poradí, kam se můžete obrátit s žádostí o pomoc.
Jaké projekty Oblastní charita zřizuje:

Charitní ošetřovatelská služba
Ošetřovatelská služba poskytuje zdravotní služby lidem v jejich domácím prostředí,
hrazené zdravotní pojišťovnou. Služba je určena starým, nemocným a zdravotně
postiženým lidem. Jsme tu proto, abychom umožnili lidem prožít důstojný život tam,
kde se cítí doma. Našim cílem je, aby našim klientům byla poskytována kvalitní péče
a aby naši klienti neztratili styk se svým blízkým okolím.
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A jaké služby poskytujeme?
Aplikace injekcí, vyšetření glykémie, převazy, cévkování, odběry krve, prevence a
léčba proleženin, péče o těžce nemocné a umírající, zaškolení rodiny v péči o
nemocného člověka, pohybové aktivity apod.
Pracovnice služby docházejí do domácností klientů maximálně třikrát denně, sedm
dní v týdnu podle závažnosti stavu a doporučení lékaře. Rády vyslechnou jejich
trápení, bolesti a dokáží poradit jejich blízkým, jak pečovat o nemocného s různým
druhem onemocnění.

Charitní pečovatelská služba
Pečovatelská služba poskytuje starým a zdravotně postiženým lidem, laskavou a
odbornou péči ve vlastním domácím prostředí. Služby poskytujeme klientům Charitní
ošetřovatelské služby z okresu Ústí nad Orlicí. Jedná se o občany se sníženou
soběstačností v základních životních dovednostech, kteří žijí ve svém domácím
prostředí, osamělé lidi, nebo ty, jejichž rodinní příslušníci se o ně nechtějí, nemohou
nebo neumí starat.
Ve výjimečných případech a umožňuje-li to kapacita CHPS, může být poskytnuta
služba i ostatním zájemcům.
Našim cílem je poskytovat kvalitní pečovatelské služby kvalifikovaným personálem,
zajistit uživatelům co nejdelší pobyt ve vlastní domácnosti, aby nemuseli být
umístěni v domovech pro seniory nebo v jiných zařízeních.

Co poskytujeme?
Pomoc při koupeli, příprava a podání jídla, donáška léku, donáška nákupu, doprovod
k lékaři, …
Kontakt na CHPS, CHOS:
Letohrad a okolní obce:

Na Kopečku 356, Letohrad
Tel.: 465 621 281
Vrchní sestra: Helena Jurenková
Mob.: 731 402 338

Lanškroun a okolní obce:

Nám. A. Jiráska 2, Lanškroun
Tel.: 465 532 461
Vrchní sestra: Marie Vacníková,
Mob.: 731 402 339

Ústí nad Orlicí a okolí:

17. listopadu 69, Ústí nad Orlicí
Tel.: 465 524 715
Vrchní sestra: Anna Poláková
Mob.: 731 402 340

Občanská poradna
Občanská poradna Ústí nad Orlicí je určena všem lidem, kteří se dostali do těžké
životní situace, hledají pomoc a nedovedou ji řešit sami vlastními silami. Poskytuje
rady, informace a aktivní pomoc (psaní návrhů, žádostí, stížností, …)
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Poradna poskytuje bezplatné, nestranné, nezávislé a diskrétní poradenství z oblasti:
Sociální pomoci, bydlení, sociálních dávek, pracovně právních vztahů a
zaměstnanosti, rodiny a mezilidských vtahů, majetkoprávních vztahů, ochrany
spotřebitele, informací o EU.
Začátkem roku 2006 Občanská poradna prošla dvoukolovou kontrolou standardů
kvality a získala certifikát „A“ – vysoce kvalitní poskytované služby. Od roku 2003
je členem Asociace občanských poraden.
Příklad zodpovídaného dotazu:
Manžel mi je nevěrný. Mě to dost vyčerpává a chci požádat o rozvod. Naše
manželství je natolik rozvrácené, že nějaká domluva nebo návštěva v manželské
poradně nepřichází v úvahu. Chtěla bych vědět, na co všechno mám, kromě výživného
nárok. Máme spolu dvě děti. Starší dcera navštěvuje střední školu, mladší syn chodí
do třetí třídy. Zatím bydlíme společně v domě, který manžel dostal darem od svých
rodičů. Dům jsme sice opravovali za společné peníze, ale já nemám v ruce žádný
doklad. Vše je napsáno na manžela. Může mě vystěhovat na ulici?
Poradna neposkytuje rady a informace v podnikatelských a komerčních
záležitostech.
Kontakt:
Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 69, (na Charitě vedle úřadu práce)
Tel.: 465 520 520
Pondělí
9,00 – 11,30 hod.
12,30 – 18,00 hod.
Čtvrtek
9,00 – 11,30 hod.
12,30 – 17,00 hod.
Letohrad, Na Kopečku 356 (na Charitě u nádraží)
Tel.: 465 621 281
Úterý
9,00 – 12,00 hod.
e-mail: poradna@orlicko.cz
Mimo provozní dobu je nutné se objednat!

Osobní asistence
Středisko Osobní asistence poskytuje své služby dětem, dospělým a seniorům
s různými typy postižení bez rozdílu věku. Působíme na celém ústeckoorlickém
okrese.
Naše služby poskytujeme klientům v jejich domácnosti a všude tam, kde se právě
pohybují. Osobní asistent pomáhá člověku s postižením se vším, co by zvládl sám,
kdyby byl zdravý. Především s hygienou, toaletou, stravováním, péčí o domácnost, o
děti, v zaměstnání, dětem s některými úkony ve škole apod. Asistent ale také
doprovází klienta např. při nakupování, návštěvě kulturních akcí, návštěvě lékaře atd.
Snažíme se o to, umožnit nemocným a postiženým lidem žít jako jejich vrstevníci.
Osobní asistence byla v roce 2007 poskytována ve městech Ústí nad Orlicí, Choceň,
Česká Třebová, Lanškroun, Tisová, Vysoké Mýto, Hnátnice, Žamberk, Jablonné nad
Orlicí, Černovír. Službu Osobní asistence provozujeme od roku 2003. v roce 2007
službu využilo 24 uživatelů, 8 dospělých a 16 dětí.
18
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Kontakt:
Kateřina Chudá
17. listopadu 69, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.: 465 520 520, 731 402 314
e-mail: chuda.katka@orlicko.cz

Mateřské centrum Mozaika, Letohrad
Rodinné centrum Kopretina, Sloupnice
Mateřské centrum je místo, které se snaží o vytvoření otevřeného a přátelského
setkávání rodin s malými dětmi. Je určeno pro rodiče a blízké okolí dětí od 0 do 6 let.
MC funguje na základě laického přístupu tzv. práce laiků pro laiky, službě
protislužbou. V MC je každá matka „odbornicí“, což posiluje zdravé sebevědomí žen,
jež bývá snížené díky jejich jednostranné práci v domácnosti. V MC mohou ženy
samy organizovat činnosti a starat se o chod centra. To má vliv na jejich začlenění do
společnosti a schopnost prosadit se.

Co Vám můžeme nabídnout?
Jednorázové akce, jako jsou besedy, besídky, přednášky, výlety, výstavy, bazary,
výtvarné dílny pro dospělé apod. Také zde máme pevný program.
MC Mozaika Vám nabízí cvičení na míčích, keramiku pro maminky – každých 14
dní, tvořivou dílnu, zpívánky, kurz sebeobrany. Přibližně jednou za měsíc pořádáme
výlet s dětmi, besedy přednášky, …
RC Kopretina ve Sloupnici Vám nabízí každé úterý dopolední program s možností
cvičení, malování nebo zpívánek. Ve středu se koná angličtina pro předškoláky a
první třídy a hudební kroužek, ve čtvrtek zde probíhá klub a v pátek je možnost
navštívit výtvarný kroužek pro předškoláky a školáky.
Statistika:
RC Kopretina – od ledna 2007 navštívilo centrum 170 klientů.
MC Mozaika – od ledna 2007 navštívilo centrum 190 klientů.
Kontakt:
MC Mozaika –
RC Kopretina –

Taušlova 714, Letohrad,
Tel.: 465 622 201, 731 402 336
565 53 Horní Sloupnice 326
Tel.: 465 594 248, 731 604 601

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je místem, které se snaží vyplnit volný čas
dětí a mládeže. Nabízí podporu, zázemí a odbornou pomoc dětem a mládeži v obtížné
životní situaci z Letohradu a okolí ve věku 10 – 20 let.
Během času stráveného u nás klienti mohou využít nabídky volnočasových aktivit,
(trampolína, kulečník, stolní fotbal, mixážní pult, hudební zkušebna, elektronické
šipky, internet …), nebo nabízených služeb jako je např. poradenství,
zprostředkování kontaktu s institucemi …
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Pořádáme zde i různé jednorázové akce jako například turnaje ve stolním fotbálku,
filmové kluby a další různé zajímavé akce, ze kterých si určitě každý něco vybere.
Kontakt:

Centrum Pod střechou, Taušlova 714, Letohrad
Tel.: 465 622 201; 731 402 336
e-mail: podstrechou@seznam.cz

Regionální půjčovna kompenzačních pomůcek
Regionální půjčovna kompenzačních pomůcek vznikla jako jeden ze záměrů
Třikrálové sbírky 2002 a je určena klientům z celého ústecko-orlického vikariátu.
Naší snahou je podpořit rozvoj domácí péče a umožnit tak nemocným, aby mohli
dobu své nemoci trávit především v domácím prostředí.
Jedná se o pomoc pro občany, kteří čekají na vyřízení žádosti o pomůcku, nebo ji
potřebují jen na krátkou dobu. Díky této službě si za poplatek můžete vypůjčit
polohovací nemocniční lůžka, mechanické invalidní vozíky, toaletní křesla, chodítka,
francouzské berle, antidekubitní matrace, sedačku do vany, biolampu apod.
Kontakt:

Letohrad 561 51, Na Kopečku 356
Olga Tomková, tel.: 465 621 281

Dům pokojného stáří
Oblastní charita Ústí nad Orlicí provozuje Dům pokojného stáří sv. Kryštofa
v Kerharticích. Tato služba je určena pro staré a zdravotně postižené dospělé občany,
zejména občany žijící osaměle, kteří jsou v základních životních úkonech soběstační,
ale pro zajištění některých potřeb potřebují pomoc jiné osoby. V DPS sv. Kryštofa
poskytujeme bydlení v 17 malometrážních bytech pro jednotlivce i pro manželské
páry. Prostřednictvím pečovatelské služby se snažíme umožnit lidem vést svou
domácnost, udržovat svoje zvyky, koníčky a zachovat si svůj režim.
V DPS sv. Kryštofa je provozován také Denní stacionář pro seniory z Ústí nad Orlicí.
Nabízíme zde denní pobyty seniorům, kteří již nemohou zůstat celý den sami doma, o
které pečuje jejich rodina, ale vzhledem k pracovnímu vytížení o ně nemůže pečovat
celodenně. V denním stacionáři nabízíme klientům výchovné a vzdělávací aktivity,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při zvládání běžných
úkonů o vlastní osobu, atd.
Kontakt:

Dům pokojného stáří sv. Kryštofa
Sokolská 68, 562 04 Ústí nad Orlicí
Božena Vychytilová, tel.: 465 522 375; 731 402 341
e-mail: dps.utino@seznam.cz

Vzdělávací program pro osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce
Od října 2006 probíhá v Centru Pod střecho vzdělávací projekt pro rodiče na
rodičovské dovolené, pro rodiče, kteří jsou evidováni na úřadu práce po rodičovské
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dovolené a pro osoby se změněnou pracovní schopností. I v roce 2007 tyto kurzy dále
probíhaly.
Tento projekt je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie (EU), Společným
regionálním operačním programem (SROP) a za podpory státního rozpočtu a
Pardubického kraje.
V roce 2007 jsme realizovali kurzy:
Opět probíhala výuka Anglického jazyka. Účastníci byli rozděleni do tří skupin dle
pokročilosti znalostí, takže každá skupina měla individuálně stanovenou výuku
s ohledem na jejich dosavadní znalosti. Během výuky bylo rodičům opět zajištěno
hlídání dětí v mateřském centru.
Na podzim probíhal kurz Práce s počítačem – zde se mohli účastníci naučit
základům ovládání počítače a seznámit se s programy jako Word, Excel, grafickým
programem, internetem, vypalováním dat a jiné. Po skončení tohoto kurzu měli
možnost získat mezinárodní certifikát ECDL.
V lednu 2008 se bude konat kurz s názvem Příprava na získání pracovního místa.
Tato příprava má účastníkům přinést jistotu ve vlastní prezentaci a prezentaci svých
dovedností, zlepšit jak telefonní tak osobní komunikaci. Nedílnou součástí bude i
zlepšení vlastní image, posílení sebedůvěry, jistějšího vystupování.
V lednu a v únoru se bude konat kurz Právní poradenství v praxi, který pomůže
účastníkům orientovat se ve spletité „džungli“ dnešních zákonů a paragrafů,
nejrůznějších nároků jak v sociální sféře, tak v zaměstnanecké oblasti.
Kontakt:

Centrum Pod střechou
Taušlova 714, 561 51 Letohrad
Kateřina Pirklová, tel.: 465 622 201; 731 604 602
e-mail: kalouskova.katerina@centrum.cz

Sociální šatník v Pobytovém středisku žadatelů o azyl v Kostelci nad
Orlicí
Provoz Sociálního šatníku v Pobytovém středisku pro žadatele o azyl v Kostelci nad
Orlicí jsme zahájili 1. 3. 2001. Pobytové středisko zřizuje Ministerstvo vnitra.
Žadatelům o azyl stát zajišťuje základní hygienický standard, stravu a zdravotní péči.
Mezi tyto služby ovšem nepatří poskytnutí oděvů a obuvi. Migranti bývají obvykle
nedostatečně oblečeni či obuti, proto je tu ku pomoci Charita se sociálním šatníkem.
Pracovnice Oblastní charity odjíždějí každých 14 dní vždy v pondělí do Kostelce
s oblečením, obuví, ale i hračkami. Pro žadatele je šatník otevřen v tyto dny od 8,30
do 11,30 hodin. Ne vždy máme dost oblečení pro všechny, problémem je i sehnat
správnou velikost či druh. Tyto problémy řešíme individuálně, spolupracujeme i se
sociálními pracovnicemi ze střediska. Dalším jevem ztěžujícím tuto pomoc je u
většiny migrantů jazyková bariéra.
Jak nám můžete pomoci?
Již více než 7 let probíhají v Letohradě sbírky oděvů a to na jaře a na podzim
v průjezdu fary na náměstí. Jelikož v táboře bydlí převážně mladé rodiny s dětmi,
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charita uvítá oblečení především pro ně. Dále můžete po domluvě přinést oblečení a
obuv každou středu přímo do charitní prodejny levných oděvů v Letohradě.
Kontakt:

Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad
Tel.: 465 621 281

Adopce na dálku
Projekt „Adopce na dálku“ je zaměřený na pomoc chudým indickým dětem z diecéze
Belgaum. Pomoc dětem spočívá ve sponzorování jejich vzdělávání. Každému
adoptovanému dítěti jsou ze sponzorského příspěvku pořízeny školní pomůcky,
zaplatí se mu školné a cestovní výdaje. Z příspěvku děti dostávají alespoň jedno
plnohodnotné jídlo denně a je jim poskytována základní zdravotní péče. Minimální
částka na jedno adoptované dítě je 5.000,- Kč na rok.
Přispět na adopci dětí můžete celoročně jakoukoliv částkou na charitě v Letohradě a
v kostele v Letohradě do zapečetěných pokladniček. Oblastní charita Ústí nad Orlicí,
díky vaší podpoře, zprostředkovala sponzorování 10 indickým dětem. Do
sponzorování se mohou zapojit jednotlivci i celé rodiny, důchodci, mladé páry,
studenti, různá společenství lidí, školy, …
Kontakt:

Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad
Marcela Náhlíková, tel.: 465 621 281
Více informací najdete na: www.hk.caritas.cz./adopce

Příměstský tábor
O letních prázdninách se konal opět příměstský tábor v centru „Pod střechou“.
Příměstský tábor byl vlastně určitým kompromisem. Nabídl dětem podobně bohatý a
pestrý program jako běžné pobytové tábory, jen s tím rozdílem, že se konal v našem
městě (odkud mohly děti vyrážet na různé výlety a další akce). Děti na tábor ráno
přišly a odpoledne se zase v pořádku vrátily domů. Přes den trávily čas ve společnosti
kamarádů a netoulaly se jen tak bezprizorně někde po ulici, přespávaly doma.
Jednotlivé týdny tábora dětem nabídly rovněž speciální programy zaměřené na
zájmy, koníčky a nadání dětí. Také jsme měli týdny tématicky rozděleny na výtvarný,
hudební, sportovní a přírodní.
Středy byly zasvěceny výletování po blízkém i vzdálenějším okolí. První výlet byl na
zámek v Častolovicích, kde jsme si prohlédli i tamní malou ZOO. Další týden jsme
cestovali vlakem do Cakle u Ústí nad Orlicí, kde si děti mohly vyzkoušet lezení po
horolezecké stěně, střelbu lukem a jízdu na kanoích. Třetí týden se uskutečnila
výprava do Perníkového hejtmanství u Pardubic, kde jsme si mohli prohlédnout
muzeum perníku a pohádek. Také nám tamní odborník pověděl, jak to vlastně bylo
s Jeníčkem, Mařenkou a Ježibabou doopravdy… Nakonec se konala cesta za
pokladem, který byl schovaný u Zemské brány. Děti musely splnit různé úkoly, aby
poklad získaly. Všem se to povedlo a ještě jsme se stihli vykoupat v Divoké Orlici.
Tábor završilo přespání v centru – s opékáním, diskotékou a dobrodružnou noční
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hrou. Během čtyř týdnů trvání tábora se zde vystřídalo na 60 dětí z Letohradu a
blízkého okolí. Ohlasy rodičů i dětí byly kladné, proto všichni doufáme, že se příští
rok tábor opět uskuteční.

Čajovna
Čajovna v Centru Pod střechou vám nabízí čaje z Indie, Číny, Japonska, Nepálu … a
také kávu různých příchutí a další občerstvení. Přijďte si posedět se svými přáteli nad
šálkem čaje nebo u voňavé kávy z dalekých zemí! Těšíme se na vaši návštěvu.
Otevírací doba: středa:
17,00 – 20,00 hodin
pátek:
18,00 – 22,00 hodin
Minimálně týden dopředu lze domluvit otevření mimo otevírací dobu, avšak pro více
jak 5 osob.

Inzerce:
Oblastní charita Ústí nad Orlicí poskytuje novou službu, kromě kopírování a
barevného laserového nebo voskového tisku, nabízíme také laminování dokumentů
a kroužkovou vazbu. Tato služba je poskytována v budově Oblastní charity
v Letohradě, Na kopečku (u nádraží naproti lékarně).
Podrobné informace o našich projektech a činnosti získáte na www.uo.caritas.cz
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Obec

Počet
skupinek

2008

Farnost Brandýs nad Orlicí
Brandýs nad Orlicí
4
24 037,00
Orlické Podhůří - Rviště
1
2 555,00
Sudislav
0,00
Orlické Podhůří - Říčky
3
9 581,50
Podlesí
1
3 500,00
Zálší
1
3 116,00
Sopotnice
3
11 261,00
celkem
13
54 050,50
Farnost Bystřec
4
7 300,00
Bystřec
celkem
4
7 300,00
Farnost Heřmanice
1
1 815,00
Heřmanice
2 510,00
1
Boříkovice
2
4 325,00
celkem
Farnost Česká Třebová
22
182 947,50
Česká Třebová
1
1 711,50
Anenská Studánka
1
3 196,00
Damníkov
1
10 741,50
Dlouhá Třebová
1 857,00
1
Květná
7 299,50
2
Přívrat
3
12 347,00
Rybník
3
14 250,50
Řetová
2
8 405,00
Řetůvka
2
8 354,00
Semanín
0,00
Skuhrov
1
1 239,00
Trpík
39
252 348,50
celkem
Farnost Dolní Čermná
Dolní Čermná
10
31 298,50
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2007
20 617,00
3 980,00
0,00
9 094,00
4 792,00
0,00
4 821,50
43 304,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156 050,50
2 259,50
5 413,50
11 334,50
2 337,50
6 161,00
11 884,00
13 781,00
9 754,00
6 342,50
4 338,00
1 545,00
231 201,00
27 231,00

Jakubovice
Horní Čermná
Verměřovice
Petrovice
celkem
Dolní Dobrouč
Hnátnice
celkem
Horní Heřmanice
Dolní Heřmanice
Výprachtice
celkem
Horní Sloupnice
celkem
Běstovice
Dvořisko
Hemže
Choceň
Jehnědí
Koldín
Loučky
Oucmanice
Skořenice
Slatina
Sv. Jiří
Zálší
Kostelecké Horky
Sruby
Zářecká Lhota
Kosořín
Plchovice
celkem

0
0,00
8
21 436,00
5
11 665,00
2
6 382,00
25
70 781,50
Farnost Dolní Dobrouč
70 120,50
16
7
19 282,50
23
89 403,00
Farnost Horní Heřmanice
3
22 216,00
0
0,00
4
25 892,00
7
48 108,00
Farnost Horní Sloupnice
34 732,00
12
12
34 732,00
Farnost Choceň
1
5 128,00
1
2 977,00
1
3 310,00
19
76 881,00
4 466,00
1
5 630,00
2
0
0,00
1
5 270,00
1
4 704,00
0
0,00
1
4 940,00
0
0,00
2
4 264,00
12 362,00
2
1
5 347,50
1
2 120,50
1
1 320,00
35
138 720,00
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0,00
19 154,50
11 993,50
5 873,00
64 252,00
65 570,50
17 135,50
82 706,00
21 017,50
0,00
19 281,50
40 299,00
32 607,00
32 607,00
3 399,00
0,00
0,00
84 243,50
5 771,50
6 100,00
0,00
5 520,00
3 925,00
0,00
5 122,00
0,00
2 861,50
10 744,00
5 670,00
0
0
133 356,50

Jablonné n. Orlicí
Jamné nad Orlicí
Orličky
Čenkovice
celkem
Mladkov
Králíky
Červený Potok
Lichkov
celkem
Kunvald
celkem
Lanškroun
Žichlínek
Rudoltice
Horní Třešňovec
Dolní Třešňovec
Ostrov
Květná
Luková
Sázava
Albrechtice
celkem
Letohrad
Lukavice
Mistrovice
Šedivec
celkem
Nekoř
celkem

Farnost Jablonné nad Orlicí
22
64 462,00
4
14 833,00
1
7 070,00
1
3 888,00
28
90 253,00
Farnost Králíky
4
10 259,00
7
41 598,00
0
0,00
3
8 512,00
14
60 369,00
Farnost Kunvald
3
16 313,00
3
16 313,00
Farnost Lanškroun
17
79 081,00
5
22 308,00
13 703,00
3
13 914,00
5
0
0
2
12 033,50
0
0
3
13 686,00
2
10 304,00
1
1 000,00
38
166 029,50
Farnost Letohrad
151 020,50
33
37 946,50
11
18 856,00
5
9 682,00
2
217 505,00
51
Farnost Nekoř
6
32 252,50
6
32 252,50
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63 143,00
14 877,00
5 210,00
4 564,50
87 794,50
9 686,00
31 245,00
0,00
7 468,50
48 399,50
14 831,50
14 831,50
83 958,00
19 709,00
12 970,50
13 426,50
0,00
11 085,50
0,00
12 806,50
8 932,50
7 763,50
170 652,00
142 567,00
34 789,00
17 699,00
10 685,00
205 740,00
29 085,50
29 085,50

Sobkovice
celkem
Těchonín
celkem
Ústí nad Orlicí
České Libchavy
Dolní Libchavy
Hejnice
Sopotnice
Černovír
celkem
Vysoké Mýto
Vraclav
Sruby
Zádolí
Lhůta, Knířov
Zámrsk
Slatina
Jaroslav
celkem
Písečná
Žamberk
Líšnice
celkem
Klášterec nad Orlicí
celkem
Vikariát celkem

Farnost Sobkovice
1
4 273,50
1
4 273,50
Farnost Těchonín
1
2 050,00
1
2 050,00
Farnost Ústí nad Orlicí
28
128 579,50
8
14 020,00
4
13 579,50
1
4 880,00
1
1 251,00
42
162 310,00
Farnost Vysoké Mýto

84 971,50
19
Farnost Žamberk
3
14 425,00
7
34 281,50
4
17 599,50
14
66 306,00
Farnost Klášterec nad Orlicí
1
7 472,00
1
7 472,00
378

1 610 073,50
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0,00
0,00
2 420,00
2 420,00
129 066,00
16 275,50
15 015,00
5 136,00
0,00
3 989,50
169 482,00
46 997,50
6 968,00
0,00
0,00
0,00
7 382,50
4 628,50
3 576,00
69 552,50
13 383,00
33 939,50
17 348,00
64 670,50
6 143,00
6 143,00
1 496 497,00

Dávají na vědomí: Zatím žijeme!
A ti z nás, kteří v rámci svých možností chtějí nejen dožívat před obrazovkou
s nekonečnými plytkými seriály, mohli se setkávat a vytěžit z četných nabízených
programů. Mnohé z nich se staly již tradicí.
Jsou to třeba přátelská posezení při hudbě a tanci, na která se navzájem zvou
důchodci z okolních obcí. Často při nich předvedou i originální program vlastní
výroby.
Užuž se těšíme, co zas vymyslí Hornočermáci na letošní „ostatky“.
V Jablonném zas třeba + – sedmdesátileté dorostenky předvedly Českou besedu
v krojích.
Pěkná scénka v Třešňovci měla název Jak šel Honza do světa.
„Bály“ v Bystrci – ať už v sále nebo u vody – bývají vždycky příjemné.
Je tu i jakási družba dokonce s Chocní. Tam mají mezi sebou zdatné muzikanty a
baviče – dokázali to u nás v kempu. A taky několik z nás bylo na jejich maškarní
merendě.
Výprachťáci nás mj. provedli svými rekonstruovanými pečovatelskými domy. Móc
hezké!
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Jindy nám zprostředkovali exkurzi v tamním zvenčí zdánlivě nepříliš vzhledném
areálu OEZ. Mnozí z nás si tady obnovili vzpomínky na vlastní dělnický život
strávený v provozech třeba Tesly. Technologie ovšem „poskočily“. Prosperující
tamní výroba a její výsledky – pojistky, jističe – jsou „o něčem jiném“, než co jsme
znávali my.
Příjemné bylo i posezení s „Horňáky“ v hasičárně v Nepomukách.
A to nemluvím o pohostinné pohodě v petrovickém kulturním stánku a legráckách,
které pro obveselení svých babiček a dědů pokaždé v jiném pestrém scénáři
produkují tamní (stále ještě) mladíci a mladice!
My sami jsme se 2x střetli s Horní Čermnou v minigolfu.
Další akcí byla návštěva místního dětského domova – samy děti byly hostiteli.
Tou největší akcí bývají u nás „Posvícenské dozvuky“. Dají nějakou tu práci, starost i
obavy, bude-li se program líbit, nebudeme-li ztrátoví… Až doposud ale převažovala
pozitiva.
S programem v roce 2006 vypomohli místní ochotníci a úspěšnou premiéru
absolvovaly mažoretky z našich řad.
Letos jsme vyprodukovaly pásmo country tanečků opět v choreografii a pod
odjištěným coltem energického SHERIFA, který na divadelních prknech vystupuje
pod uměleckým pseudonymem Věra Chládková. – Byla to přehlídka čile se vlnících
kyprých tvarů českých důchodkyň (jen ať jim Julínek a spol. utáhne pásek!). Dvě
mírně podvyživené tanečnice nemohly celkový umělecký dojem pokazit.
Pro velký úspěch jsme byly zangažovány k pohostinskému vystoupení v zahraničí
(Turecko)!
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To ale chronologicky předbíhám.
My jsme se totiž příjemnou formou i vzdělávali, a to při odhalování krás naší vlasti i
cizích krajů.
Do opravdového Turecka nás pomyslně zavedl p. Emil Appl při svém poznávacím
zájezdu po antických památkách a přírodních krásách této pro nás tak exotické
krajiny. Řecké a římské umělecké a technické skvosty jsou tam údajně zachovalejší
než v mateřských zemích.
Netradiční pohled z plavby na malém člunu po tureckých řekách nám poskytl pan
učitel Malý.
Pan Vladimír Jansa zalovil ve svých nepřeberných zásobách diapozitivů, tentokrát
z Česka: Český ráj, Jičín, Mělník, Kokořín, Pardubice, Kunětická Hora, Mariánské
Lázně, Cheb, Teplá, Jeseník, Karlova Studánka, Velké Losiny, Lidice, Křivoklát – na
záběrech se poznali někteří účastníci zájezdů v době, kdy ještě byli mladí a hezcí …
Mladý muž Martin Doleček z Letohradu nás nechal proplouvat hlavními evropskými
řekami na své amatérsky postavené lodi. Nasedli jsme u nás na Labi a širé moře
spatřili na jihu Francie. Po obeplutí Itálie skončilo toto mnohaměsíční dobrodružství,
obohacené o přátelství z celého světě (na vodě platí pro nás suchozemce nepříliš
zažitá solidarita ... leckdy tam totiž jde o všechno!), šťastným setkáním s rodinou
v Chorvatsku. Nezbylo než obdivovat bezstarostnost mládí a z ní plynoucí odvahu.
Ale putovali jsme i po vlastních nohou! Několik zdatnějších jedinců absolvovalo
trasu Brandýs nad Orlicí (prohlídka hradiště, sochy Komenského, návštěva
městského úřadu a tamní obřadní síně) směrem Choceň!
Koncem prázdnin jsme s vnoučátky tentokrát zajeli na návštěvu zámku a Muzea
hraček v Rychnově, pokračovali do Police nad Metují, kde mají expozici hraček a
stavebnic Merkur. Následoval Broumovský klášter s mumiemi a zámek Skalka
s blízkým židovským hřbitovem.
Na samý závěr roku nás navštívil Mikuláš s hodným andílkem. Ti strašlivého čerta
udrželi na uzdě. Rozbalili jsme dárky, zazpívali koledy, zasmáli se.
Snad na shledanou v plném počtu příště! Nebo radši vyšším – zván je každý!
Marie Pecháčková

Pozvánka na divadelní představení pro děti
O veverkách a lidské hlouposti
– divadlo p. Peřina
Kde: mateřská škola Dolní Čermná
Kdy: 11. března 2008 v 8,45 hod. (délka představení 45 min.)
Vstupné 30,- Kč
Zveme i ty děti, které do mateřské školy ještě nechodí!
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Již potřetí se představili v mateřské škole v
Dolní Čermné učitelé a jejich žáci ze ZUŠ
Lanškroun. Tentokrát přispěli ke zpestření
adventní doby svým „koncertíkem“ pro děti
z mateřské školy a 1. stupně ZŠ.
Někteří účinkující (mezi nimi i jeden pan
učitel) byli absolventy místní mateřské a
poté základní školy. O to příjemnější setkání
to bylo. Ne všude na vesnicích mají děti
možnost nejen se zaposlouchat do tónů
hudby a poznávat barvu jednotlivých
nástrojů, ale dokonce si je i vyzkoušet.
Děkuji proto všem účinkujícím za velmi
zdařilé vystoupení a ochotu zajet i do okolí
Lanškrouna. Těším se spolu s dětmi na další
spolupráci a přeji hodně sil do dalšího roku.
Ivana Hamplová
ředitelka MŠ Dolní Čermná
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V Krajské soutěži naše šachové družstvo ve 3. kole doma porazilo SK Žamberk F
4:1. Zvítězili Josef Merta, Miroslav Slavíček a Pavel Žídek, remizovali Tomáš
Pecháček a Ladislav Motl. Ve 4. kole potom naše družstvo jasně zvítězilo
v Mistrovicích nad domácím TJ Sokol 5:0. Zvítězili Tomáš Pecháček, Michal Merta,
Josef Merta, Vladimír Dostálek a Miroslav Slavíček. Věříme, že se také v dalších
zápasech kladně projeví letitá zkušenost starších hráčů a dravá hra mladších,
především Tomáše Pecháčka a Michala Merty.
Ve čtvrtek 27. prosince 2007 se konal v hostinci Krčma v Horní Čermné Vánoční
turnaj v bleskovém šachu, kterého se zúčastnilo 23 hráčů. Hrálo se systémem: každý
soutěžící hraje s každým dalším hráčem. V turnaji přesvědčivě zvítězil Michal Merta
18,5 bodů před druhým Josefem Niklem a třetím Tomášem Pecháčkem.
V pátek 28. prosince 2007 se pořádal na faře v Dolní Čermné již 9. ročník Tradičního
šachového turnaje o „Cenu dolnočermenského faráře“. Turnaje se zúčastnilo 20
hráčů, 13 z Dolní Čermné, 5 z Lanškrouna a dva z Horní Čermné. Hrálo se
švýcarským systémem na sedm kol, přičemž každý z hráčů měl na partii maximálně
20 minut. Po zajímavém a poměrně vyrovnaném boji překvapivě, ale zaslouženě
zvítězil Tomáš Pecháček, když získal ze 7 partií skvělých 6 bodů. Pořadí na dalších
místech: 2. Michal Merta 5,5 b., 3. Miroslav Slavíček 5 b., 4. Pavel Žídek 4,5 b., 5.
Karel Šilar (Horní Čermná) 4,5 b., 6. Josef Nikl 4 b., 7. Josef Merta 4 b., 8. Stanislav
Palla (Tropic Lanškroun) 4 b., 9. Ladislav Motl 4 b., 10. L. Boháč (Tropic
Lanškroun) 4 b., 11. Pavel Seidl 3,5 b., 12. J. Šebrle (Tropic Lanškroun) 3,5 b., 13.
Robin Pecháček 3,5 b., 14. O. Jirout (Tropic Lanškroun) 3 b., 15. Vladimír Dostálek
2,5 b., 16. Dominik Havel (Horní Čermná) 2,5 b., 17. Ondřej Málek 2 b., 18. Pavel
Rössler 2 b., 19. J. Křivohlávek (Tropic Lanškroun) 1 b. a 20. Fišer 1 b. Při rovnosti
bodů rozhodovaly o konečném umístění pomocné body, které tvořily součet bodů
všech soupeřů, se kterými
se dotyčný hráč utkal.
Jako pořadatel turnaje rád
blahopřeji jeho vítězi
Tomáši Pecháčkovi a
všem ostatním hráčům
děkuji za účast. Vřelý dík
patří panu Vladimíru
Dostálkovi, který konal
funkci rozhodčího a jeho
manželce paní Evě, která
se
ujala
role
zapisovatelky.
Za Šachový klub D.Č.:
Pavel Seidl
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19. 1. – 24. 2. 2008 – Galerie
KLUB LANŠKROUNSKÝCH SBĚRATELŮ SE PŘEDSTAVUJE
Libor Janeček – kytarový recitál
Středa 27. 2. 2008 v 8,00 hod. zámek a městské muzeum – sál zámku
„DĚTSKÁ SCÉNA 2008“ – oblastní přehlídka dětského divadla
29. 2. 2008 v 17,15 hod. - Městská knihovna
MEZI OBRAZY – výstava pana Václava Smejkala (JMB)
Účast na akci přislíbili spisovatel Milan Dušek ze Žamberka, básník Jiří Faltus z
Lanškrouna a spisovatel Milan Richter z Ústí nad Orlicí. V rámci otevření výstavy
budou čteny a recitovány ukázky z díla přítomných autorů. Výstava potrvá do 31.
března 2008 v rámci března – Měsíce knihy.
8. 3. – 6. 4. 2008
Muzeum - I. Rozsíval, L. Ševčík – obrazy
Galerie - Velikonoční výstava s ukázkami řemesel
Vystoupí – One Brain

18. – 19. února
pondělí 19,30 hod.
* TĚSNĚ VEDLE (USA) Nežeňte se do ženění.
úterý 19,30 hod.
Vstupné: 59,- Kč, 107 min.
mládeži do 12 let nevhodné
20. února
středa 19,30 hod.
* SÍLA SRDCE (USA)
Příběh, který jste nikdy neslyšeli. O události, která šokovala celý svět.
Vstupné: 59,- Kč, 107 min.
mládeži nepřístupno
21. – 24. února
čtvrtek 19,30 hod.
SVATBA NA BITEVNÍM POLI (Český)
pátek 17,00 a 19,30 hod.
Úsměvná komedie o chlapech s hlavou v oblacích,
sobota 19,30 hod.
hříšných touhách lásky a jedné svatbě, která skončila
neděle 17,00 a 19,30 hod.
málem jako bitva u Waterloo.
Vstupné: 74,- Kč, 100 min.
mládeži do 12 let nevhodné
25. – 27. února
pondělí 19,30 hod.
* JÁ, LEGENDA (USA)
úterý 19,30 hod.
V po apokalyptickém New Yorku bojuje jeden muž
středa 17,00 a 19,30 hod.
proti hordě zmutovaných, kteří mají jedinou touhu na světě – zahnat svou nikdy
neutuchající žízeň po lidské krvi...
Vstupné: 69,- Kč, 110 min.
mládeži do 12 let nevhodné
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28. – 29. února
čtvrtek 19,30 hod.
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ (USA)
pátek 17,00 a 19,30 hod.
To bude mazec..., Nejsme žádný blbý, vymaštěný veverky – jsme esa z lesa, jsme
super – stars!
Vstupné: 59,- Kč, 87 min.
mládeži přístupno
DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
28. února
čtvrtek 9,30 hod.
BABIČKA VYPRÁVÍ POHÁDKU
Pásmo krátkých filmů. Promítání pro mateřské školky.
Vstupné: 15,- Kč,
Mládeži přístupno
Připravujeme na březen: Hallowen, Holka na hlídání, Na vlastní nebezpečí,
Neznámá, Sněhový dort, Lovci pokladů, Pan Včelka, Americký gangster, Mezi
nepřáteli, PS. Miluji Tě, Wholetrain, Život, Pokání, Asterix a Olympijské hry

Středa 20. 2. 2008 v 19,30 hod.
CO V DETEKTIVCE NEBYLO
HARLEKÝN Praha – Arthur WATKYN – Obyčejný slušný
člověk v situaci, kdy je schopen i vraždit. Režie Pavel
HÁŠA, hrají: Petr NÁROŽNÝ, Jana BOUŠKOVÁ/Jana
ŠVANDOVÁ a další.
Vstupné: 190,- Kč
Sobota 23. 2. 2008 v 15,00 hod.
VODNICKÁ POHÁDKA
Divadýlko MRAK Havlíčkův Brod, pohádka pro děti.
Vstupné: 45,- Kč
Úterý 26. 2. 2008 v 19,00 hod.
ZEMĚ VE STÍNU BAOBABŮ
Mali a Burkina Faso – 2. díl putování po africkém kontinentě v sedle motocyklu.
Cestopisná přednáška ing. Radovana JIRKŮ z Pelhřimova.
Vstupné: 65,- Kč

Pátek 29. 2. 2008 v 19,30 hod.
OLYMPIC - koncert legendární skupiny.
Vstupné: 250,- Kč v předprodeji, 270,- Kč v den konání
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18. a 19. 2. 2008
pondělí 19,30 hod.
KINO – BEOWULF
úterý 19,30 hod.
Staroanglický epos o bojovníkovi, který se stal králem, se pod režijním vedením
Roberta Zemeckise mění v digitální dobrodružství.
Titulky, 114 min., vstupné 69,- + 1,- Kč
22. a 23. 2. 2008
pátek 19,30 hod.
JÁ, LEGENDA
sobota 19,30 hod.
Adaptace hororového sci-fi románu Richarda Mathesova o vědci (Will Smith), který
se coby poslední člověk na Zemi potýká v New Yorku budoucnosti se samotou a
agresivními mutanty.
Titulky, 110 min., vstupné 69,- + 1,- Kč
25. 2. 2008
pondělí 19,30 hod.
VÁŠEŇ A CIT
Vášnivý milostný příběh o skutečném setkání mladé spisovatelky Jane Austenové a
Toma Lefroye, který pravděpodobně inspiroval její největší romány.
Titulky, 120 min., vstupné 69,- + 1,- Kč
27. 2. 2008
středa 19,30 hod.
ACROSS THE UNIVERSE
Rozverný muzikál situovaný do 60. let, ve kterém se pojí originální milostný příběh
s 33 nejznámějšími hity skupiny Beatles.
Titulky, 131 min., vstupné 64,- + 1,- Kč
28. 2. 2008
čtvrtek 19,30 hod.
MEZI NEPŘÁTELI
Válečné drama odhaluje skutečný příběh někdejší francouzské koloniální války.
Titulky, 111 min., vstupné 59,- + 1,- Kč

Městské muzeum
31. 1 - 23. 2. 2008 - Významné osobnosti města - výstava
První z cyklu výstav k 700. výročí města. Představí se Vám
řada zajímavých osobností, které se v Letohradě narodily, žily
nebo jen působily.
6. 3. - 29. 3. 2008 - Jaro v muzeu - tradiční jarní výstava
zahájení 16,30 hod. Kulturní centrum.
NZDM Street
Čtvrtek 21. 2. 2008 v 18,00 hod. - Projekce filmu Dětský svět drog
MC Mozaika
Středa 20. 2. 2008 od 16,00 hod. - Kurs 1. pomoci kojenců a dětí
Středa 27. 2. 2008 v 16,00 hod. - Dětský maškarní karneval
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SC Nový dvůr
Úterý 19. 2. 2008 v 17,00 hod. - Videoprojekce: Skandinávie 2007 (1.)
Úterý 26. 2. 2008 v 17,00 hod. - Videoprojekce: Skandinávie 2007 (2.)
Restaurace Na koupališti
Pátek 29. 2. 2008 od 14,00 hod. - Křapáčové hody
Hotel Na zámku
18. 2. – 24. 2. 2008 - Steakový týden
Letohradské soukromé gymnázium
Úterý 19. 2. 2008 v 16,00 hod. - Promítání fotografií z cesty do Santiaga de
Compostela
Zámecká rotunda
Čtvrtek 21. 2. 2008 v 18,00 hod. - Povídání o mašinkách
Evangelický kostel
Sobota 1. 3. 2008 v 18,00 hod.
Přednáška Pavla Jungwirtha: Globální změna klimatu – co víme a co nevíme?
Sobota 23. 2. 2008 v 19,00 hod. – Dům kultury
MĚSTSKÝ PLES
Město Letohrad a Bristol club Vás srdečně zvou na ples věnovaný 700. výročí města.
A co vás čeká? zahájení předtančením, Letrando, Wejvrat, ABBA Revival, módní
přehlídka, diskotéka 70. – 80. léta
v 18,00 hod., v divadelním sále domu kultury
hodinu před začátkem plesu vám jako hudební předkrm nabízíme
- vystoupení hudební skupiny ALIBABA BAND
Alibaba band, neváhá najít most mezi rockovou a vážnou hudbou.

Pondělí 18. února v 19,30 hodin
ZLATÝ KOMPAS (USA)
Zlatý kompas vychází z úspěšné knižní trilogie Philipa
Pullmana. Hlavní postavou prvního dílu je jedenáctiletá
Lyra, která žije v Anglii 19. století, kde se zastavil čas a vládne zde přísná církev.
120 min., titulky, vstupné: 64 + 1 Kč, přístupný
Pondělí 25. února v 19,30 hodin
KOUZELNÁ ROMANCE (USA)
Film o pohádkové princezně z minulosti, kterou zlá královna přemístí do současnosti.
108 min., vstupné: 64 + 1 Kč, přístupný
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Pondělí 3. března v 19,30 hodin
SVATBA NA BITEVNÍM POLI (ČR)
Úsměvná komedie o chlapech s hlavou v oblacích, hříšných touhách lásky a jedné
svatbě, která skončila málem jako bitva u Waterloo.
100 min., vstupné: 69 + 1 Kč, přístupný od 12 let.
Čtvrtek 8. března v 18,00 hodin
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ (USA)
Námětem se stal v USA velmi populární seriál z osmdesátých let o zvířecích
hudebních hvězdách.
87 min., dabing, přístupný
Pondělí 10. března v 19,30 hodin
O ŽIVOT (ČR)
Vojta Kotek se coby student medicíny hned na začátku filmu dostane do jedné velmi
prekérní situace. V komedii Milana Šteindlera (Perníková věž) se ovšem potká
s nejednou divokou překážkou.
90 min., vstupné: 64 + 1 Kč, přístupný
Pondělí 17. března v 19,30 hodin
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ (ČR)
Majitel cestovní kanceláře zaměřené na extrémní sporty získá zajímavou zakázku
sjezd nebezpečné Černé řeky.
92 min., přístupný
čtvrtek 21. února 2008 sál kina v 8,10 a v 9,30 hodin
ČERT VŠUDYBYL - Divadelní představení
Umělecká agentura Alena Bastlová - pro školky a první stupeň ZŠ
Bližší informace na odboru kultury a cestovního ruchu - Tel: 465 641 371
Pátek 29. února 2008 - sál hotelu U Dubu ve 20,00 hodin
MAŠKARNÍ PLES - na svůj tradiční ples vás srdečně zvou volejbalisté
K tanci a poslechu hraje Horizont.
Předprodej vstupenek (místenek) v Kulturním a informačním centru čp. 30

Sobota 23. 2. 2008
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL – Rudoltice
Od 13,00 hod.
DĚTSKÝ KARNEVAL – Dolní Třešňovec
sál pohostinství U Zlatky – 14,00 hod.
MAŠKARNÍ KARNEVAL – Cotkytle – 14,00 hod.
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PLES ARRS ELECTRONIC – Lanškroun – sál zámku – od 20,00 hod.
Neděle 24. 2. 2008
DĚTSKÝ KARNEVAL – Verměřovice – Kulturní dům od 14,00 hod.
Pátek 29. 2. 2008
PAPÍRENSKÝ PLES – Žichlínek od 20,00 hodin
K tanci a poslechu hraje hudební skupina BETTY z Letohradu; předtančení: TK
Dynamika Svitavy;
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno (domácí kuchyně a zvěřinové speciality);
Vstupenka s místenkou: 80,-Kč; Předprodej: p. Nováková; tel: 465 386 212;
j.novakova@orpa.cz
Sobota 1. 3. 2008
DĚTSKÝ KARNEVAL – Horní Čermná Sokolovna – od 14,00 hod.
- pořádá Unie rodičů ČR při ZŠ
KVĚTINOVÝ PLES – Verměřovice – Kulturní dům od 20,00 hod.
COUNTRY BÁL – Dolní Třešňovec – sál pohostinství U Zlatky – od 20,00 hod.
Hraje – turistická skupina "Šlapák", předtančení – country skupina "Erich-Pusinky,
ženský pěvecký sbor KC Lanškroun s hudebním doprovodem.
Předprodej vstupenek s místenkou – v prodejně "Mateřinka" - bývalé kožešnictví "U
Netušilů". Bližší informace: A. Novák - tel. 603 255 016; J. Vokátková - tel. 777 770
951
Sobota 15. 3. 2008
BABSKÝ BÁL Horní Čermná - Sokolovna
Pořádá SDH Horní Čermná
TANEČNÍ ZÁBAVA – Verměřovice - Kulturní dům – od 20,00 hod.
– pořadatel Grepl
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Zhusta, chlapci, zhusta,
konec masopusta,
masopust sa krátí,
věc sa nenavrátí.
Závěr zimy prožívali naši předkové
často ve znamení zábav a bujarého
veselí. Byl čas masopustu. Nastal
již svátkem Tří králů a klenul se
mezi závěrem Vánoc a dobou
předvelikonoční a
kulminoval
svými závěrečnými dny, které
bývaly
nazývány
poslední
masopust, fašank, končiny nebo
také ostatky.
V životě mnoha lidských generací hrál důležitou úlohu jako zlomový bod na rozhraní
dvou ročních etap. Jednalo se o dobu poměrného hospodářského klidu, o níž se
ostatně říkalo, že kdo v masopustě moc dělá, v létě to odleží. Dokončovaly se ještě
drobné práce z předešlého hospodářského roku (draní peří, přástky, mlácení obilí),
ale zároveň se všichni připravovali na blížící se jaro, počátek nové hospodářské
sezóny. Souvisela s tím i řada symbolických magických úkonů a pověr, majících
zajistit jednak blahonosný a plodonosní účinek, jednak ochránit usedlost před zlými
silami a nepříznivými vlivy.
S prvními týdny roku bylo pevně svázáno i několik obchůzkových obyčejů konaných
na Tři krále, svatého Blažeje (3. 2.), svatou Dorotu (6. 2.) a svatého Řehoře (12. 3.).
Účastnila se jich především mládež a děti školou povinné a měly podobu drobných
dramatických výstupů prokládaných zpěvem. Byl to i jistý způsob koledy, kterým si
přilepšovaly, jak samotné děti, tak i pan učitel, který takto vybíral v naturáliích
školné.
Masopust vrcholil ve třech dnech před prvním postním dnem zvaným Popeleční (též
škaredá) středa. Při pomyšlení, že již zakrátko nastane dlouhý předvelikonoční půst,
si každý dopřál dosytosti bujarého veselí, zpěvu, tance – a pochopitelně i jídla a pití.
Ne nadarmo se v tento čas odehrávalo nejvíce zabíjaček. Ostatně mrazivé počasí pro
ně bylo ideální a řezníci měli proto v tento čas nejvíce napilno. Jeden z lidových
popěvků se jim posmívá: „ ... a vy, páni řezníci, jak to děláte, vy volečky kupujete a
peněz nemáte! “
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Nezbytnou součástí masopustního jídelníčku byly koblihy smažené na másle, dříve i
na bukvicovém oleji. Měly svou obřadní úlohu v podobě obětních poživatin, které
vynášel hospodář do polí. Na stole ovšem nesměly chybět ani boží milosti, klobásy a
slanina a pochopitelně pálenka, neboť tím vším byli obchůzkáři obdarováváni. A
pokud byla třeskutá zima, vhod přišlo i počastování teplou zhřívanicí. O jídle a
obdarování obchůzkářů se zpívá i v masopustní písni z Valašskokloboucka:

„Tutéj nám nedali, tutéj nám dajú,
komára zabili, slaninu majú.
Henkaj hore na komíně sedí kocúr na slanině.
Běžte si ho sehnat a mě kus uřezat.
Jak nám malý uřežete, všecky prsty pořežete,
jak nám velký uřežete, do neba sa dostanete.“
Nejtypičtější součástí závěru masopustu byly obřadní obchůzky a rej maškar.
Původně byly vyhrazeny jen pro svobodnou mužskou mládež a mladé ženaté muže,
posléze se možnost účasti rozšiřovala i na další obyvatele. To, co vykoledovali,
nakonec zpeněžili a utratili u taneční zábavy. K obchůzce a zastávkám u jednotlivých
usedlostí patřil i tanec. Byl pociťován jako obřadní povinnost, jíž se hospodyně, a
často ani hospodář, nemohli vyhnout. A tak hospodyně či jejich svobodné dcery
tančily za zpěvu: „ ..to bude na konopě, to bude na len, toto bude starej babě, toto
bude mladej! “ - a čím výše tanečníci vyskakovali, tím vyšší a větší plodina měla
narůst.
Některé z masopustních masek mají prastarý původ dokonce až v době pohanské, jiné
jsou novodobými inovacemi a aktualizací. Obyvatelstvo oplývalo při jejich přípravě
neobyčejnou fantazií. Téměř v žádném z masopustních obchůzek nesměl chybět
medvěd, oblečený v obráceném kožichu nebo omotaný hrachovinou či slámou.
Medvěda vodila na provaze jiná maska – medvědáře či žida. Masce medvěda se
přisuzovaly magické plodonosní vlastnosti, které mohly být přeneseny na ženy i celé
hospodářství. Při každé zastávce si s ním tedy hospodyně a děvčata musela
zatancovat, odepřít mu tanec bylo nemyslitelné. Medvěd při tanci poskakoval kolem
hospodyně, strkal do ní, dával ji hubičky a tropil nejrůznější rozvernosti. Pokud byl
medvěd oděn do slámy či hrachoviny, snažily se ženy kousek z něj odtrhnout a ten
pak vkládaly drůbeži do hnízda, aby se húsata dobře válaly.
Slaměný medvěd se svým přestrojením podobal východomoravské masce
pohřebenáře, muže oděného také do slámy s papírovými ozdobami a třásněmi na
hlavě. Při své obchůzce v masopustní pondělí držel v jedné ruce rožeň, na který
napichoval výslužku, v druhé měl karabáč nebo bič a neustále vykřikoval: „Pohřebeň,
staré baby na hřebeň!“. Obyvatelé mu o záda rozbíjeli staré hrnce, které již nebyly k
užitku. V Nedašově nosil na ramenou pytel a po bocích kabely, do nichž skládal
obdaruňky - koláče, chléb a obilí.
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K nejstarším formám masek patří převleky mužů za ženy, hlavně za nevěsty. Na
jižním Valašsku byla dokonce jedním z ústředních motivů obchůzky parodie celé
svatby. Tento zvyk souvisel s množstvím uzavíraných sňatků v tomto období, ale
chápat ho musíme i ve vztahu k ostatním skrytým erotickým motivům masopustu
(tanec, hry...), majících zajistit zdar hospodářství v novém roce.
Častým námětem bývaly běžné profese a povolání z bezprostředního okolí. V
průvodu bychom tak mohli potkat řezníky, holiče, lékaře, dráteníky ale i hasiče či
vojáky všech možných podob. Masopustní maska byla často prostředkem výsměchu a
kritiky některých lidských vlastností a neřestí – hamižností počínaje, přes tloušťku až
po přehnanou výřečnost. Většinou novějšího původu jsou naopak zvířecí masky,
mezi nimiž nechyběl ani velbloud, slon či opice. Domácí zvířenu vedle již zmíněného
medvěda zastupoval kůň (mohl být i s jezdcem), vizovičtí řezníci chodili při
obchůzce s teletem (většinou pes s přehozenou telecí kůží), ve Vsetíně bylo možno
zase vidět průvod s vlkem. Spatřit bychom mohli i démonické postavy smrtky, čerta,
někdy i hastrmana či strigy.
Obyčejů a zvyků v poslední masopustní dny bylo mnoho, každá vesnice, každý kraj
byl něčím odlišný, měl svá specifika. Všude se ale období radostí a rozverností
uzavíraly závěrečnou zábavou spojenou s pochováváním basy. Jedná se o parodii na
pohřeb zemřelého marnotratníka. Do necek, na desku nebo na prostřený stůl či máry
se položila figurína nebo samotná basa pokrytá plachtou. Následoval vlastní pohřební
obřad s upozorněním na domnělé prohřešky basy v čase masopustních zábav a za
tklivého
nářku byla
slavnostně
vynesena ven ze sálu a „pohřbena“. Po
tomto aktu čas nevázaného veselí
definitivně skončil, nastal čas půstu.
Sousedé si po půlnoci na rozloučenou
zazpívali postní píseň a rozešli se
domů. Život se opět vrátil do klidných
kolejí, jen v první postní den ve
Škaredou středu se např. na Vsetínsku
po mši všichni ještě sešli v hospodě,
kde si dali kořalku a pučálku (ve vodě
máčený, vařený a posléze upražený
hrách). Tančit ani zpívat se již také
nesmělo, neboť během půstu byla
zemja samodruhá, odpočívala a stejně
jako její hospodář se chystala na nový
hospodářský rok, novou úrodu.

„Už sa fašank krátí, už sa
nenavrátí,
staré dívky lajů, že sa nevydajů.“
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Životní jubilea:
V únoru 2008 oslaví svá životní jubilea:
Matěj Lipták z Dolní Čermné
Vlasta Polzerová z Jakubovic
Josef Šembera z Jakubovic
Vladislav Hrdina z Dolní Čermné
Jaromír Prokop z Dolní Čermné
Jiří Pavlišta 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 lednu a začátkem února jsme se rozloučili:
S paní Stanislavou Mačátovou z Jakubovic
S panem Ladislavem Radou z Dolní Čermné
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast a zemřelým lehké odpočinutí.
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