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Březen - za kamna vlezem.
Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.
V březnu vítr břízy fouká.
V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.
Březnové slunce má krátké ruce.
Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce ohřát.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
Adventní sníh dočká-li marcového, nebudeš jídat, sedláčku, chleba režného.
Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí.
Březnového prachu za dukát lot.
V březnu prach co zlato a stříbro, ale sníh bývá pro osení jed.
V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.
V březnu prach - jistý hrách.
Březen bez vody - duben bez trávy.
Suchý březen, studený duben, mokrý máj - bude v stodole ráj.
Březen suchý, duben mokrý a květen větrný pytle obilím a sudy vínem naplní.
Mokrý březen od rolníků nenáviděn.
Na déšť březnový nenásleduje požehnání boží.
Mnoho dešťů březnových - hubené léto. Jak prší v březnu, tak také v červnu.
Hřmí-li v březnu, tak také v červnu.
Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů po velikonocích.
Mlha v březnu znamená za 100 dní bouřku.
Březnové mlhy - za 100 dní déšť.
Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce.
Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj.
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Rada zastupitelstva obce Dolní Čermná č. 17
21. 2. 2008
Zápis z jednání
Přítomni: Ing. Jiří Appl
Ing. Ludmila Müllerová
Jan Hampl
RNDr. Věra Šverclová
Ing. Vlastislav Vyhnálek
host: Petr Helekal
Program:
1.
Projednání rozpočtu dle návrhu finančního výboru
2.
Pronájem v domu čp. 226
3.
Projekt do ROP „Revitalizace sportovně kulturního Areálu zdraví Dolní
Čermná“
4.
Nájemní smlouvy nebytových prostor:
- textil čp. 101 paní Hai Bui
- manikůra čp. 230 paní Netková
5.
Kanalizace – žádost o dotaci, informace o schválení dotace z OPŽP
6.
Různé
Usnesení č. 17:
17.1 Rada projednala a bere na vědomí návrh rozpočtu obce na rok 2008.
17.2 Rada schvaluje pronájem bytu č. 12. v čp. 226 paní Markové na dobu
neurčitou.
17.3 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor
v čp. 230 pro paní Netkovou za nezměněných podmínek do 31. 12. 2008.
17.4 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor
v čp. 101 pro paní Hai Bui za nezměněných podmínek do 31. 12. 2009.
17.5 Rada schvaluje schůzku s představiteli Gminy Dzierzonow dne 13. 3. 2008
v Dolní Čermné a pracovní oběd v restauraci v Lanškrouně. Za obec Dolní
Čermná se zúčastní Vyhnálek, Müllerová, Šverclová dále dr. Fiala, P.
Czendlik.
17.6 Rada projednala postup přípravy projektu „Revitalizace sportovně kulturního
Areálu zdraví Dolní Čermná“ a doporučuje ZO požádat o dotaci z ROP.
17.7 Rada bere na vědomí žádost o dotaci svazku PBH z prostředků Kraje na
financování akce Kanalizace a ČOV Horní a Dolní Čermná ve výši 10%
uznatelných nákladů.
3
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

17.8 Rada schvaluje stavbu garáže pro hasičské vozidlo ve dvoře domu čp. 5 dle
projektové dokumentace Ing. Svobody.
17.9 Rada rozhodla pozvat do příští rady Mgr. Zdechovského za účelem projednání
návrhu znaku, praporu a žádosti o status městyse.
17.10 Rada schvaluje zprávu komise ŽP o povolení kácení stromů.
17.11 Rada bere na vědomí informaci o schůzce s Ing. Arch. Čížkem o změnách
územního plánu a ustavuje pracovní skupinu na projednání podrobností ve
složení Ing. Appl, Ing. Vyhnálek, pan Formánek, pan Pecháček (st. úřad), Ing.
Arch. Čížek.
17.12 Rada ukládá starostovi projednat s majitelem rybníka možnost instalace tzv.
zbraně při ústí potoka k zamezení vtékání plovoucích nečistot do rybníka.
17.13 Rada bere na vědomí informaci o zájezdu hasičů do Liptovské Tepličky. Rada
schvaluje úhradu nákladů na cestu.

10. schůze Zastupitelstva obce Dolní Čermná
25. 2. 2008
Zápis z jednání
1. Úvod
Zastupitelstvo obce bylo řádně svoláno a z pořadu jednání byli omluveni Karel Mačát
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:
Ing. Ludmila Müllerová
Ověřovatelé zápisu:
RNDr. Věra Šverclová, Ing. Jiří Zpěvák
3. Kontrola usnesení
Kontrolou usnesení bylo dohodnuto následující:
usnesení č. 9.6. - předběžné jednání starosty s panem Sýkorou ohledně dohledu
nad hospodařením v lesích - bylo realizováno, předběžný souhlas,
usnesení č. 8.9. - umístění dopravního značení v ulici nad Letnou – po
projednání s dopravní policií bude řešeno na příštím ZO
4. Zpráva o činnosti rady
Členům zastupitelstva byly předloženy zápisy z jednání rady č.16 a 17. Starosta
seznámil přítomné s průběhem jednání rad a konkrétními tématy dle zápisů.
Byla diskutována otázka vytváření nelegální skládky u malého rybníka. K tomu bylo
přijato usnesení.
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5. Zpráva finančního výboru – návrh rozpočtu na rok 2008
Návrh přednesl předseda výboru Ing. Jiří Mencl. Členům zastupitelstva byl
předložen variantní návrh rozpočtu obce na rok 2008. ZO se zabývalo vývojem
příjmů i výdajů podle položek v létech 2006 a 2007 a návrhem na rok 2008. Diskuse
byla vedena zejména k očekávaným daňovým výnosům v souvislosti se změnami
v daňových zákonech. Další otázky se týkaly výdajové stránky rozpočtu, zejména
výdajů do oblasti základního školství, kde došlo k navýšení oproti loňské skutečnosti
vzhledem k částečně nerealizovaným příspěvkům ze strany obce. Diskutovány byly
výdaje týkající se veřejného osvětlení, zájmové činnosti, komunálních služeb a
tiskovin. Vzhledem k očekávaným dotacím z evropských fondů a nutné finanční
spoluúčasti obce byla pozornost věnována i vývoji dluhové služby pro rok 2008 a
následující. Po dlouhé diskuzi byl návrh rozpočtu schválen. Příjmy obce jsou
plánovány ve výši 18.700 tis. Kč a výdaje činí rovněž 18.700 tis. Kč. ZO schválilo
vyrovnaný rozpočet.
6. Informace o projektu Revitalizace sportovně kulturního Areálu zdraví
Informaci o přípravě projektu Revitalizace sportovně kulturního Areálu zdraví
přednesl spolu se starostou a místostarostkou člen zastupitelstva Petr Helekal. Jde o
projekt z Regionálního operačního programu z oblasti podpory rozvoje venkova. Jde
o vybudování multifunkční plochy s umělým povrchem pro tenisové kurty, házenou,
košíkovou, fotbal a pod., samostatný kurt pro plážový volejbal, dále se jedná o
podium pro kulturní akce, zpevněné plochy a komunikace včetně sociálního zařízení
ke sportovní i kulturní zóně. Celkové náklady dle projektu činí 10,2 mil Kč, v případě
získané dotace z ROPu by finanční spoluúčast obce činila 10 %. Přípravou podkladů
pro podání žádosti byla pověřena firma Redea, zpracováním projektu firma
Techprojekt. Termín podání žádosti je stanoven do 26. 3. 2008. V této souvislosti
byla projednána i otázka vlastnictví pozemků, jichž se revitalizace bude dotýkat a
které jsou majetkem obce a TJ Sokol a také uzavření smlouvy o partnerství těchto
dvou subjektů v rámci projektu. ZO doporučilo podání žádosti do tohoto operačního
programu.
7. Informace o projektu kanalizace ČOV
Starosta spolu s místostarostkou podali informaci o dalším postupu prací na projektu
kanalizace pro obec Dolní a Horní Čermná. Projekt byl schválen v rámci Operačního
programu životní prostředí a podle předběžného harmonogramu by práce měly být
zahájeny ještě v tomto roce. V současné době je zpracovávána dokumentace pro
stavební povolení, zadávací dokumentace, dále příprava na výběrová řízení
dodavatele stavby a bankovní instituce. Byla podána také informace o finanční
spoluúčasti Pardubického kraje na tomto projektu.
8. Informace o SMS ČR
Starosta informoval o registraci naší obce do registru Sdružení místních samospráv
(SMS). Na Ustavujícím Republikovém shromáždění v Jihlavě dne 31. 1. 2008 byly
schváleny všechny zakládající dokumenty, které zastupitelé obdrželi v elektronické
podobě.
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9. Nemovitosti – prodej, převod
Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti obce na Pozemkový fond o
převodu nemovitostí z PF do vlastnictví obce Dolní Čermná.
10. Diskuse, různé
1
Připomínka paní Červenkové ohledně pozvánky na ZO v Jakubovicích
2.
Miloš Marek urgoval investiční práce na potoku Čermenka, aby nedocházelo
k povodním a vymílání pozemků.
3.
Milada Nováková se dotázala na umístění laviček v prostorách autobusových
zastávek – čekáren, které postrádají zejména starší lidé. Byla podána
informace, že rozvezení laviček bude ihned realizováno.
4.
ZO se zabývalo otázkami spojenými s provozováním rybníka a bylo
odsouhlaseno, že na příští jednání zastupitelstva bude přizván majitel rybníka
pan Plundra, kde bude také diskutován manipulační a provozní řád.
Usnesení č. 10
10.1 Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele a ověřovatele.
10.2 Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení č. 9 z mimořádného zastupitelstva
týkající se přijetí úvěru na splacení bezúročné půjčky od státu na podporu
bytového fondu.
10.3 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení.
10.4 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
10.5 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady.
10.6 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2008.
10.7 Zastupitelstvo obce schvaluje stanovení příspěvku příspěvkovým organizacím
ZŠ, MŠ a ŠJ.
10.8 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti do ROPu na projekt „Revitalizace
sportovně kulturního Areálu zdraví“ (Revitalizace)
10.9 Zastupitelstvo obce schvaluje případné uzavření smlouvy s TJ Sokol o
partnerství v rámci projektu Revitalizace.
10.10 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s TJ Sokol o umožnění
umístění stavby na pozemku TJ Sokol.
10.11 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na Pozemkový fond na převody
pozemků do vlastnictví obce.
10.12 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o projektu Kanalizace Dolní a
Horní Čermná
10.13 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o registraci a činnosti SMS ČR.
10.14 Zastupitelstvo obce ukládá starostovi urgovat u vodohospodářské správy
zajištění investiční akce na potoku Čermenka.
10.15 Zastupitelstvo obce ukládá starostovi prověřit nelegální skládku u malého
rybníka.
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Příjmy (v tis. Kč)
Par.

Pol.

Název položky

000
103
214
232
3111
3113
3141
3314
332
334
339
3612

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1337
1341
1343
1345
1347
1351
1361
1511
2460
4111
4112
4116
4121
4122
4129
4134
4213
**
**
**
**
*
*
*
*
**
**
**
*

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
Daň z příjmů FO ze samost. výděleč. činnosti
Daň z příjmů FO z kapitálové činnosti
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
(1
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí zemědělské půdy
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek za ubytovací kapacity
Poplatek za provozovaný výher. hrací přístroj
Odvod výtěžku z provozování loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Splátky půjček od obyvatelstva
(2
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy.st.rozp.
Neinv.přij.transf.ze st.rozp.v rámci s.dot.vzt.
Ostatní neinv.přij.transf.ze stát. rozpočtu (3
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
(4
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Ost.neinv.přij.transf.od rozp.územní úrovně
Převody z rozpočtových účtů
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
Daňové příjmy a přijaté transfery
Lesní hospodářství
Vnitřní obchod
Odvádění a čištění odpadních vod
Předškolní zařízení
Základní školy
Školní stravování
Činnosti knihovnické a muzeum
Ochrana památek a péče o kulturní dědictví
Sdělovací prostředky
Ost.činnosti v zál.kultury,církví a sd.prostř.
Bytové hospodářství
7
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Skuteč.
Rozpočet
2007
2008
2 090,09
2 300,00
547,00
800,00
133,45
100,00
2 424,06
3 000,00
492,00
270,00
3 671,92
4 500,00
3,22
0,00
519,24
550,00
22,12
22,00
6,55
6,00
4,65
3,00
40,00
50,00
17,38
16,00
71,12
75,00
411,04
500,00
104,20
9,00
50,00
0,00
735,39
736,50
172,57
195,00
136,50
140,00
197,79
0,00
0,65
0,00
5 226,83
0,00
0,00
51,00
17 077,77 13 323,50
321,88
620,00
0,08
1,00
117,29
135,00
25,84
32,00
189,64
198,00
141,36
179,00
9,48
8,00
200,00
0,00
11,72
12,00
1,60
5,00
821,27
890,00

3613
3631
3632
3634
3639
3639
3639
3639
3639
3722
3725
431
551
6171
6310
6402

*
*
*
*
2111
2131
2132
2324
3111
*
*
**
**
*
2141
2223

Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Lokální zásobování teplem
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronáj.ostat.nemovit. a jejich částí
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z prodeje pozemků
(8
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování komunál.odp.
Služby a sociální péče
Požární ochrana
Činnost místní správy
Příjmy z úroků
Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.

*** PŘÍJMY CELKEM
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
PŘÍJMY CELKEM včetně přijatých
***
úvěrů a půjček

(27

144,06
7,61
10,16
370,40
1 483,04
9,02
14,71
0,53
868,77
49,90
39,16
24,02
32,81
122,43
12,85
1,20

42,00
0,00
12,70
400,00
740,00
10,00
10,00
0,00
680,00
50,00
30,00
10,00
30,00
90,00
17,00
0,00

22 108,60

17 525,20

0,00

1 200,00

22 108,60

18 725,20

Skutečnost
k 31.12.2007

Návrh
rozpočtu 2008

177,85
8,21
6,58
7,20
318,84
3,37
99,39
435,38
0,17
48,53
9,27
0,00
95,20
153,00
21,69

290,00
14,00
5,00
0,00
495,00
260,00
0,00
760,00
0,00
142,00
18,00
70,00
198,60
428,60
32,00

Výdaje (v tis. Kč)
Par.

Pol.

Název položky

103
214
2212
2212
2212
2212
2212
221
231
2321
2321
2321
2321
232
3111

**
**
5139
5169
5171
6121
6349
**
**
5169
5171
6121
6349
**
5154

Lesní hospodářství
Vnitřní obchod
Nákup materiálu jinde nezařazený
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Budovy, haly a stavby
Ostat. inv. transfery veřejným rozpočtům (28
Pozemní komunikace
Pitná voda
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Budovy, haly a stavby
Ostat. inv. transfery veřejným rozpočtům (22
Odvádění a čištění odpadních vod
Elektrická energie
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3111
3111
3111
3111
3111
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3141
3141
3141
3141
3314
3315
332
334
339
341
342
3612
3613
3619
3631
3632
3633
3634
3635
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639

5171
5331
5902
6121
*
5139
5151
5153
5154
5169
5171
5191
5331
5902
6121
6351
*
5154
5331
5902
*
*
*
**
**
**
**
**
*
*
*
*
*
*
*
*
5011
5021
5031
5032
5132
5137
5139

Opravy a udržování
Neinv. příspěvky příspěvkovým organizacím
Ostatní výdaje z finančního vypoř. min. let
Budovy, haly a stavby
Předškolní zařízení
Nákup materiálu jinde nezařazený
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Zaplacené sankce
(29
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým org.
Ostatní výdaje z finančního vypoř. min. let
Budovy, haly a stavby
(9
Investiční transf. příspěvkovým organizacím
Základní školy
Elektrická energie
Neinv. příspěvky příspěvkovým organizacím
Ostatní výdaje z finančního vypoř. min. let
Školní stravování
Činnosti knihovnické
Činnosti muzeí a galerií
Ochrana památek a péče o kultur. dědictví
Sdělovací prostředky
Ostatní činnosti kultury, církví a sděl. prostř.
Tělovýchova
Ostatní zájmové činnosti
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Ostatní rozvoj bydlení a byt. hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výstavba a údržba místních inženýr. sítí
Lokální zásobování teplem
Územní plánování
Platy zaměstnanců v pracovním poměru (12
Ostatní osobní výdaje
Povinné pojistné na soc. zabezpečení
Povinné pojistné na veřejné zdravot. pojištění
Ochranné pomůcky
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu jinde nezařazený
9
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0,00
253,00
0,00
0,00
274,69
0,13
0,07
82,00
304,00
1,85
61,51
147,92
718,53
200,00
500,00
41,47
2 057,48
4,71
450,00
0,00
454,71
76,66
48,10
388,18
111,94
127,00
0,71
0,00
97,07
356,93
50,00
269,07
25,87
85,99
368,51
100,00
621,96
109,33
155,81
53,93
9,02
69,53
63,41

20,00
151,00
47,00
0,00
250,00
5,00
2,00
80,00
370,00
20,00
55,00
0,00
610,00
390,00
720,00
0,00
2 252,00
0,00
400,00
220,00
620,00
76,00
47,00
72,00
112,00
221,00
26,00
10,00
78,00
63,00
0,00
390,00
81,00
396,90
390,00
0,00
530,00
90,00
134,00
45,00
10,00
40,00
80,00

3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
372
3745
3792
4349
4351
4351
4351
4351
4351
4351
4351
4351
4351
4351
4351
4351
4351
4351
4351
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512

5151
5153
5154
5156
5162
5166
5167
5169
5171
6121
6122
6130
*
**
*
*
*
5011
5024
5031
5032
5139
5151
5154
5156
5161
5162
5167
5169
5171
6121
*
5019
5021
5132
5137
5139
5151
5154
5156
5162
5163
5167

Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Konzultační, poradenské a právní služby
Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Budovy, haly a stavby
(25
Stroje, přístroje a zařízení
Pozemky
(13
Komunální služby a územní rozvoj
Nakládání s odpady
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ekologická výchova a osvěta
Ostatní sociální péče
Platy zaměstnanců v pracovním poměru (14
Odstupné zaměstnancům
Povinné pojistné na soc. zabezp.
Povinné pojistné na veřejné zdravot. pojištění
Nákup materiálu jinde nezařazený
Studená voda
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Služby pošt
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Budovy, haly a stavby
(15
Pečov. služba a podpora samost. bydlení
Ostatní platy
Ostatní osobní výdaje
Ochranné pomůcky
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu jinde nezařazený
Studená voda
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby peněžních ústavů
Služby školení a vzdělávání
10
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31,10
20,88
84,82
6,93
1,81
0,71
0,35
40,07
42,51
0,00
0,00
528,20
1 840,37
780,68
424,82
13,21
0,00
346,78
0,00
87,04
30,13
4,84
18,81
1,99
17,00
0,05
11,32
0,80
109,02
1,83
0,00
629,61
4,13
11,11
68,63
0,00
28,97
1,52
69,14
7,78
7,78
6,98
4,05

32,00
22,00
105,00
8,00
1,00
1,00
1,00
30,00
20,00
370,00
0,00
150,00
1 669,00
800,00
293,00
0,00
5,00
89,00
93,00
22,00
8,00
4,00
20,00
5,00
4,00
0,00
12,00
0,00
110,00
15,00
300,00
682,00
12,00
8,00
30,00
16,00
15,00
1,00
80,00
8,00
8,00
4,00
8,00

5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
6112
6112
6112
6112
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171

5169
5171
5173
5175
5191
5194
6121
*
5023
5031
5032
*
5011
5021
5031
5032
5038
5132
5133
5136
5137
5139
5151
5153
5154
5156
5161
5162
5163
5165
5167
5169
5171
5172
5173
5175
5178
5192
5194
5221
5222
5321
5329

Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Cestovné
Pohoštění
Zaplacené sankce
Věcné dary
Budovy, haly a stavby
Požární ochrana
Odměny zastupitelstev obcí a krajů
Povinné pojistné na soc. zabezp.
Povinné pojistné na veřejné zdrav. pojištění
Zastupitelstva obcí
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Ostatní osobní výdaje
Povinné pojistné na soc. zabezp.
Povinné pojistné na veřejné zdravot. pojištění
Ostat.povinné pojistné hraz.zaměstnavatelem
Ochranné pomůcky
Léky a zdravotnický materiál
Knihy, učební pomůcky a tisk
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu jinde nezařazený
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Služby pošt
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby peněžních ústavů
Nájemné za půdu
Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Programové vybavení
Cestovné
Pohoštění
Nájemné za nájem s právem koupě
(16
Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady (17
Věcné dary
Neinv. transfery obecně prospěšným spol.
Neinv. transfery občanským sdružením (18
Neinvestiční transfery obcím
Ostatní neinvestič. transfery veřej. rozpočtům
11
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13,15
16,45
8,22
0,80
0,30
4,68
0,00
253,69
761,24
132,77
45,96
939,97
1 925,88
7,50
502,68
174,00
14,41
0,07
0,09
21,11
80,82
84,79
60,93
74,92
88,33
36,76
29,14
83,18
88,29
0,00
15,22
198,45
30,74
57,24
4,46
26,33
69,29
0,00
8,88
0,00
116,80
4,00
26,38

8,00
20,00
4,00
1,00
0,00
2,00
200,00
425,00
760,00
133,00
46,00
939
1 900,00
9,00
486,00
167,00
14,00
1,00
0,00
30,00
30,00
90,00
65,00
80,00
115,00
35,00
40,00
80,00
160,00
2,00
16,00
185,00
40,00
0,00
8,00
23,00
69,30
0,00
8,00
5,00
175,00
5,00
50,00

6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6310
6310
6310
6310
6330
6330
6330
6330
6399
6402

5361
5362
5499
5660
6119
6122
*
5141
5163
5191
*
5342
5345
5349
*
*
*

***
8124
8124
000
**

Nákup kolků
Platby daní a poplatků
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu
Ostat. nákup dlouhodobého nehmot. majetku
Stroje, přístroje a zařízení
Činnost místní správy
Úroky
Služby peněžních ústavů
Zaplacené sankce
Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací
Převody fondu kultur. a soc. potřeb
Převody vlastním rozpočtovým účtům
Ostatní převody vlastním fondům
Převody vlastním fondům
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let
VÝDAJE CELKEM
Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček
Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček
Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček

(19
(20

*** VÝDAJE CELKEM vč. splátek úv. a půj.
CELKOVÉ SALDO
Dluhová služba v %

5,50
19,73
104,32
2,00
0,00
0,00
3 962,24
406,18
39,29
0,18
445,65
136,10
5 085,00
5,73
5 226,83
492,00
15,84

10,00
20,00
100,00
0,00
0,00
0,00
4 018,30
370,00
40,00
0,00
410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270,00
0,00

20 692,43
1 324,40
700,00
2 024,40

16 088,80
1 336,40
1 300,00
2 636,40

22 716,83

18 725,20

- 608,23
16,36

0,00
11,95

Poznámky
1)
Daň z příjmů za obec (příjmy = výdaje)
2)
Splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení
3)
Dotace od Úřadu práce
4)
Příspěvky od okolních obcí za žáky ZŠ D. Čermná
8)
Počítá se se zvýšenou cenou za prodané pozemky (150,- Kč/m2)
9)
Laspon – splátky 12 x 50 tis. Kč + navýšení úhrady (sníží se úroky a závazek
z r. 2003)
12) Uvažuje se se snížením počtu zaměstnanců (alespoň o ½ úvazku)
13) Nákup pozemků – sídliště Tesla (zbytek 100 tis Kč z r. 2007) a jiné
14) Odstupné za 3 měsíce
15) Rekonstrukce pensionu – topení, voda 2 byty
16) Leasingové splátky automobilu
17) Zálohy v pokladně
18) V r. 2007 byl mimořádný příspěvek pro klub šachistů
19) Splátky úvěrů
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20)
22)
25)
27)
28)
29)

Splátka půjčky Fondu rozvoje bydlení 1300 tis. Kč
Příspěvek DSO PBH na kanalizaci
Investiční akce v kempu – 750 tis. Kč rozloženo do 2 let
Přijatý úvěr na splacení půjčky Fondu rozvoje bydlení
V r. 2007 platba za opravu Smrčiny prostřednictvím DSO Pod Bukovou horou
Úroky z prodlení ze splátek firmě Laspon

Rozpis úvěrových splátek:
Plynofikace (12 x 53 tis. Kč) – úvěr 7 mil. Kč
Drobné investiční akce (12 x 16,7 tis. Kč) – úvěr 2 mil. Kč
Úvěr na zaplacení půjčky Fondu rozvoje bydlení (10 x 50 tis. Kč) – úvěr 1,2 mil. Kč
Ing. Vlastislav Vyhnálek, starosta obce

MUDr. Ivana Klejmová – dovolená:
Neordinuje:

středa – pátek 19. - 21. března 2008
pátek 9. května 2008

Akutní případy ošetří MUDr. Zdenka Novotná v ordinaci v Horní Čermné

(Informační leták Ministerstva financí)
Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2008 bude daňová správa využívat nový způsob
zpracování a distribuce daňových složenek pro platby daně z nemovitostí. Ve většině
případů budou daňové složenky zpracovávány centrálně podle územní působnosti
jednotlivých finančních ředitelství a rozesílány daňovým subjektům hromadně
dodavatelskou firmou, tj. nikoli jednotlivými finančními úřady.
Má-li poplatník daně z nemovitostí více nemovitostí, které se nacházejí v působnosti
různých správců daně v rámci jednoho finančního ředitelství, budou v zájmu
urychlení distribuce do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto finanční
úřady. Jednotlivé složenky budou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného
finančního úřadu, kterému je příslušná platba určena. Na alonži složenky bude i
nadále informace pro poplatníka o počtu splátek a výši daňové povinnosti, případně o
výši daňového nedoplatku za předchozí zdaňovací období.
Má-li poplatník daně z nemovitostí nemovitosti u více finančních úřadů v působnosti
různých finančních ředitelství, obdrží obálku se složenkami za každé dotčené
finanční ředitelství samostatně. Vzhledem k centrálnímu zpracování a rozesílání
složenek musí být údaje na složenky za jednotlivé finanční úřady předány v předstihu
tak, aby složenky mohly být poplatníkům doručeny do 15. 5. 2008, neboť první
termín splatnosti daně z nemovitostí je do 31. 5. 2008. Je proto pravděpodobné, že
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někteří poplatníci zaplatí daň v mezidobí, tj. dříve než obdrží složenku. V takovém
případě budou údaje na alonži složenky sloužit pouze ke kontrole daňové povinnosti
a k případnému doplacení rozdílu mezi vyměřenou daňovou povinností a částkou již
uhrazenou.
Pro platbu daňové povinnosti u každého z dotčených finančních úřadů bude
poplatníkovi daně zaslána jedna složenka, pokud jeho daňová povinnost u tohoto
finančního úřadu činí nejvýše 5 000,- Kč, nebo dvě složenky, pokud je tato daňová
povinnost vyšší než 5 000,- Kč a daň se tedy platí ve dvou splátkách. Daň vyšší než
5 000,- Kč lze však zaplatit i najednou jedinou složenkou, a to v termínu první
splátky daně.
Jestliže poplatník podal daňové přiznání po 31. 1. 2008 a v něm vypočtená daň se liší
od daňové povinnosti uvedené na složence, uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém
přiznání, případně ve výši, kterou mu správce daně sdělí platebním výměrem nebo
hromadným předpisným seznamem.
Ve specifických případech, zejména tehdy, jestliže bude výše daňové povinnosti
poplatníkům daně sdělována platebními výměry či hromadnými předpisnými
seznamy, jim budou složenky i nadále zasílány či jinak distribuovány (např.
prostřednictvím obcí) jednotlivými finančními úřady. Tuto možnost zvolí jednotlivé
finanční úřady v závislosti na konkrétních podmínkách v daných lokalitách v zájmu
včasného a efektivního doručení složenek poplatníkům.
UPOZORNĚNÍ FINANČNÍHO ÚŘADU
Upozorňujeme poplatníky daně darovací a daně z převodu nemovitostí, že součástí
daňového přiznání k dani darovací a dani z převodu nemovitostí podávaného na
finanční úřad je podle § 21 odst. 3 z. č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a
dani z převodu nemovitostí ve znění pozdějších předpisů, ověřený opis nebo
ověřená kopie smlouvy a znalecký posudek o ceně nemovitostí zjištěné dle zákona
o oceňování majetku.

Pardubický kraj má nového hejtmana
Dne 21. 2. 2008 zvolilo Zastupitelstvo Pk novým hejtmanem dosavadního
náměstka hejtmana Ivo Tomana, který ve funkci hejtmana nahradí zesnulého Michala
Rabase. Hejtman Ivo Toman bude zodpovídat za oblast dopravy a krizového řízení.
Novou náměstkyní hejtmana se stala dosavadní radní zodpovědná za školství, sport a
volnočasové aktivity Marie Málková. Její gesce zůstává beze změn. Na uvolněné
místo v devítičlenné Radě Pardubického kraje byl zvolen dosavadní člen
zastupitelstva Miroslav Mareš, bude zodpovídat za finanční politiku kraje a správu
majetku. Předsedou výboru pro sport, mládež a volnočasové aktivity se nově stal
zastupitel Jaromír Vacek.
Územní plánování
Zastupitelstvo Pk se seznámilo s výsledky dopravní studie, která prověřovala
optimální trasu rychlostní komunikace R35 v úseku Zámrsk – Dětřichov u Moravské
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Třebové. Současná jižní varianta zakreslená ve schváleném územním plánu
Pardubického kraje je nejvhodnější z pohledu technického, ekonomického i
ekologického. Zastupitelé tedy potvrdili trasování R35 v jižním koridoru. Je potřebné
dořešit navazující přivaděče na tuto silnici. Jedná se především o připojení Chocně a
Žamberka, Ústí nad Orlicí a České Třebové a Lanškrouna.
CzechPoint - úřad na dlani
Od 4. 2. 2008 může pardubická veřejnost komunikovat s úřady a institucemi
z jednoho místa, z informačního centra pod Zelenou bránou. V komplexu budov,
které využívá Pardubický kraj, bude Český Podací Ověřovací Informační Národní
Terminál, tedy CzechPoint. Kraje mají ze zákona povinnost zřizovat tato pracoviště
CzechPoint, tzv. asistovaná místa výkonu veřejné správy, kde každý občan může
získat informace o údajích, které jsou o něm vedeny v centrálních registrech. Může tu
učinit jakékoli podání vůči státu, získat výpis ze živnostenského či obchodního
rejstříku, katastru nemovitostí či z rejstříku trestů. V Pardubickém kraji CzechPointy
existují již v řadě měst. Jejich přehled a další informace na www.czechpoint.cz.
Pardubický kraj spouští projekt rodinných pasů
Pardubický kraj se zřejmě stane čtvrtým krajem v ČR, který umožní svým
obyvatelům využívat slevový systém tzv. rodinných pasů. Slevové karty zvané
„rodinný pas“ jsou součástí opatření na podporu rodin s dětmi a budou je využívat
osoby pečující alespoň o jedno dítě mladší 18 let. Systém slev pro rodiny již úspěšně
funguje v Jihomoravském kraji, kraji Vysočina a začíná se rozbíhat také
v Olomouckém kraji. Předpokládá se vzájemná uznatelnost rodinných pasů
jednotlivými kraji. Myšlenka vybudovat slevový systém pro rodiny přišla do České
republiky z Rakouska.
Cestovní ruch
Podle ČSÚ navštívil Pardubický kraj historicky nejvyšší počet turistů v hromadných
ubytovacích zařízeních za rok 2007 – 390.099, čímž byl překonán rekord z loňského
roku. Spolu s Moravskoslezským krajem má Pardubický kraj nejvyšší meziroční
nárůst návštěvníků. Za poslední dva roky se návštěvnost kraje zvýšila o více než
18%, v případě zahraničních turistů dokonce o 23%. Kraj vsadil na nové formy
propagace, omezil účast na veletrzích či vydávání nákladných publikací.
Prostřednictvím nového internetového portálu, cílené spolupráce s cestovními
kancelářemi, podnikateli a médii se snaží vzbudit zájem turistů o své území. Zástupci
čtrnácti cestovních kanceláři a novináři z celostátních i regionálních médií se
seznamovali s příležitostmi cestovního ruchu v Pardubickém kraji. Každý rok budou
propagována dvě zajímavá témata. Rok 2008 byl ve znamení koní a Králického
Sněžníku a již jsou přijímány návrhy pro rok 2009. Pardubický kraj se rozhodl jít
cestou aktivní spolupráce s podnikatelským sektorem a investovat finanční
prostředky pro podporu cestovního ruchu do smysluplných projektů.
Hřebčín v Kladrubech nad Labem usiluje o získání zápisu na seznam UNESCO a o
finanční prostředky z EU. Problémem je, že hřebčín má statut státního podniku a ten
nemůže žádat o podporu z EU. Na Mze ČR, které je zřizovatelem hřebčína, už došlo
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k dohodě na vytvoření neziskové organizace za účasti ministerstev kultury,
zemědělství a Pardubického kraje. Tato nová společnost bude nositelem
připravovaných projektů. Hřebčín ve spolupráci s Pardubickým krajem a
ministerstvem kultury připravuje žádost a projekt do Integrovaného operačního
programu (IOP) na opravu hlavních budov a kostela. O prostředky z ROP bude
hřebčín usilovat na výstavbu nové haly a rekonstrukce budov, které slouží k
propagaci a k ubytování. Probíhá také příprava projektů revitalizace zeleně v celém
areálu, na kterou je možné získat prostředky z operačního programu Životní
prostředí.
Na silnicích Pardubického kraje přibylo nové dopravní značení. Smyslem je
upozornit řidiče projíždějící krajem, že se v jejich blízkosti nachází atraktivní
turistický cíl. Hnědě zbarvené dopravní značky s logy turistických cílů byly
rozmístěny na D11 (2 značky), silnicích I. třídy (43 značek) i na silnicích nižších tříd
(191 značek). Projekt „Informační systém Pardubického kraje – Dopravní značení
turistických cílů“ byl podpořen ze strukturálních fondů EU. Jeho realizátorem byl
Klub českých turistů s přispěním Pardubického kraje.
Ocení nejlepší východočeské manažery
Pardubický kraj a Královéhradecký kraj společně ocení nejúspěšnější manažery obou
regionů. V krajích probíhá již od roku 1993 soutěž o titul Manažer roku, která
podporuje podnikání a úspěšné podnikatele. Cílem akce je vyzdvihnout úspěchy
manažerů v obou krajích, seznámit s nimi širokou veřejnost a i touto formou vyjádřit
podporu podnikání jako nezbytné podmínky pro prosperitu regionů. Gestorem akce je
za Pardubický kraj členka rady Jana Smetanová. Pro letošní rok již byli úspěšní
podnikatelé do soutěže nominováni a po zveřejnění výsledků soutěže v dubnu 2008
proběhne i slavnostní setkání se všemi dosud oceněnými výherci, kteří získali titul od
roku 1993.
Vyhlášen Podnikatel roku 2007 Pardubického kraje
Martin Samek z holické firmy Pacifik Direct s.r.o. se stal Podnikatelem roku 2007
Pardubického kraje. Soutěž Podnikatel roku v kraji vyhlásila společnost Ernst &
Young ve spolupráci s Radou Pardubického kraje, která nad projektem převzala
záštitu a s podporou Úřadu práce Pardubice a Krajské hospodářské komory. Krajští
podnikatelé postupují do celostátního kola.
III. Zimní olympiádu dětí a mládeže
Závěrečný ceremoniál ukončil dne 1. 2. 2008 III. Zimní olympiádu dětí a mládeže ve
Zlínském kraji. Pardubický kraj na hrách získal deset medailí a v celkovém
hodnocení krajů obsadil šesté místo. Příštími hrami bude IV. Letní olympiáda dětí a
mládeže, kterou bude v roce 2009 hostit Jihočeský kraj. Občané Pardubického kraje
však budou mít možnost připomenout si historii dětských olympiád a olympionismu
vůbec už letos v březnu. To bude mít v Krajské knihovně v Pardubicích zastávku
putovní výstava věnovaná právě této tématice.
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Letošního března uplynulo 80 let od historické chvíle, kdy nemalá část naší
republiky v tehdejší podobě Čechy a Morava, kde sídlili Němci, byla nacistickým
Německem násilně odtržena. (Fašistické Slovensko se od ČSR odtrhlo). Podobný
osud stihl i naši obec Dolní Čermnou. Horní část obce byla násilně přičleněna k
Horní Čermné do Sudet, tzv. „Třetí říše“ a dolní část obce byla začleněna do zbytku
okupovaného území tzv. „Protektorát Čechy a Morava“. Hranice přechodu, jak se
lidově říkalo „hrázka“, se mezi těmito násilně utvořenými obecními útvary
několikrát měnila. První hrázku Němci postavili na silnici na náměstí mezi domy
Chmátalovým čp. 224 a Langrovým čp. 226 (nyní DPS). Katolický kostel byl tedy již
v Sudetech. Kněz byl povinen bohoslužby sloužit pro ryze české obyvatelstvo naší
obce mimo latiny také v němčině (epištoly a evangelium). Hrázka se několikrát
posouvala tlakem občanů, zvláště žen, až byla komisionálně ustanovena těsně nad
splavem rybníka. O posunu hranice a hrázky a její obraně dolnočermenskými
ženami se zachoval dopis přímé účastnice těchto událostí. Byla jí tehdy slečna
Marie Pecháčková z čp. 161 ze Smrčiny, která píše tehdejší události a své zážitky
své kamarádce Růženě.
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Milá Růžo!
D. Čermná 6/12 1938
Musím Ti dnes něco zajímavého napsati, že bys to ani na naši klidnou Čermnou
nevěřila. Když tu byla komis, ustanovila hranice u rybníka, jak to už snad víš. V
neděli 4. prosince ten mladý kaplan nečetl v kostele už německy evangelium. A zas
přišla zpráva, že hranice nejsou ještě definitivní, že Němci zaberou až po náměstí. To
udělali asi Jakubováci (Němci) ze zlosti. Tady, co jsou u nás ty německý financi, rádi
si přihnou, takže jsou každou chvíli namazaný a s českýma financema jedna ruka.
Němci měli říct, že z neděle na pondělí musí být hrázka zas na náměstí. A to zajistě
nechce dolní konec, ani my (Smrčina) připustit, poněvadž by bylo v kostele všechno
německý. Mužský se nechtěli do toho míchat, proto si to vzaly na starost ženský. Je
tady z Výprachtic četník Benda, ten pozval německé finance Na Rychtu (hostinec) a
poručil Cejnarovi (hostinskému) šenkovat, co budou chtít. Zatím sehnaly z celého
dolního konce ženský a ty stály u toho šenku na stráži, mohlo jich být kolem dvou
set. Každá měla hůlku v ruce a čekaly. Financové zatím Na Rychtě flámovali. U
splavu stáli na stráži tři ordneři a jeden voják Němec. Těm bylo divné, co ženský
zamýšlejí a mysleli, že jdou na ně s klacky, proto poslali pro komandanta Na Rychtu.
Tam je zatím četník Benda zpil. Komandant přišel. Se ženskýma byl také Branstein
(český četník). Komandant poručil Bransteinovi, aby se ženský rozešly. Ty ale
neměly v úmyslu se jen tak vzdát, proto mu jedna řekla: „Buď ticho, Ty vlastizrádče,
nebo Tě hodíme do rybníka zároveň s nima!“ Branstein se proto vzdálil. Mužský
pozorovali vše jen vzadu, co bude následovati. Když ženské neposlechly rozkazu,
komandant poručil zvednout závoru a postupovat dolů a rozehnat je. A teď nastala
mela. Komandant, který taky se hnal kupředu dostal holí, že mu, myslím, přešla chuť.
Mezi tím přišli na pomoc všichni ordneři, pro které honem jeden běžel. Tak se tam
šťouchali, ale pořádně, ordneři taky dostali přes záda, ale to víš, s tím se žádný
nechlubí. Také ženský jsou tři zraněný a sem tam nějaká ta modřina bude.
Komandant šel pak ještě Na Rychtu a tam pili dál, neboť si myslím, že se bál jít
domů. Přišel až ráno po osmé hodině. Límec měl ohrnutý a hlavu skrčenou, aby
nebylo nějaký ten šrám vidět. O nic by nebylo, ale když si nevěděli rady, poslali do
Lanškrouna pro pomoc a ti viděli, že jsou opilí, tak jestli nebudou přeložený.
Ženský hlídají každou noc, přijde sem prý ještě jedna komis. Němci od toho večera
zesílili hlídky a nic nepouští. My máme aspoň tu výhodu, že nás pustí vždycky. Taky
jsem se mohla do té mely namíchat. Už v neděli odpoledne byly po silnici samé
hloučky lidí a živě rokovaly. Večer přišel k nám G. Holečku a povídal, že se už
scházejí. Chtěla jsem se jít taky podívat, ale dobře, že jsem nešla. Mě znají a tak bych
to byla třeba šeredně odnesla. V noci byl u nás alarm, když přilítli pro ordnery, takže
jsme se nic nevyspali. Oni po těch schodech zrovna letěli, jeden spadl do potoka a
teď se tomu musíme stále smát. Ordneři říkají, že to mohlo špatně dopadnout, že tam
také stříleli. To střílel ředitel Veverka, dával ženským znamení. Tak to ještě šťastně
dopadlo a doufáme, že to dál už nezaberou, že si to udržíme. Ženský jsou stále na
stráži. V Bystrci je trochu spořádali mužský a když tady mužský za nic nestojí,
musely si to vzít na starost samy ženské. Tím končím. Mám to nadrápaný, nevím,
jestli to přečteš.
S pozdravem Máňa
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V Krajské soutěži naše šachové družstvo v 5. kole v neděli 20.
ledna doma porazilo SK Žamberk D 4:1. Zvítězili: Michal
Merta, Miroslav Slavíček a Josef Nikl, remizovali: Tomáš
Pecháček a Vladimír Dostálek.
6. kolo mělo pro naše družstvo nečekaný průběh, když soupeř
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí D se den před zápasem, který měl
být v neděli 10. února, našemu kapitánovi omluvil, že družstvo pro absenci hráčů
nemůže nastoupit. Podle pravidel Šachového svazu naše družstvo vyhrálo
kontumačně 5:0. Upřímně řečeno, až na potřebné body, asi nikoho z nás takové
vítězství netěšilo.
V 7. kole, které se hrálo v neděli 24. února, potom naše družstvo zvítězilo
v Kunvaldu nad domácím ŠO K a.s. Kunvald B 4:1. Zvítězili: Michal Merta, Josef
Merta, Vladimír Dostálek a Miroslav Slavíček. Nedařilo se jedinému Tomáši
Pecháčkovi, který svoji partii prohrál.
Za Šachový klub D.Č.: Pavel Seidl

vyhlašuje zápis žáků pro školní rok 2008/2009
pro odloučené pracoviště v Dolní Čermné
- obor hudební
- hudební obor nabízí výuku hry na housle a na dechové nástroje
(zobcová flétna, lesní roh, trubka, pozoun) pro děti do 10 let
- k talentové zkoušce budou uchazeči pozváni na základě podané
přihlášky
- přihlášky je možné vyzvednout u ředitelky ZŠ v Dolní Čermné a
odeslat na adresu: ZUŠ J. Pravečka Lanškroun, nám. A. Jiráska 3,
563 01 Lanškroun
- závěrka přihlášek pro hudební obor bude 11. 4. 2008
- bližší informace tel. 465 324 147, e-mail: zusla@inlan.cz
Přesný termín talentové zkoušky bude zájemcům včas oznámen!
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I. ROZSÍVAL, L. ŠEVČÍK:
VÝSTAVA OBRAZŮ (Muzeum)
Velikonoční výstava s ukázkami řemesel (Galerie)
Vystoupí: One Brain, výstava potrvá do 6. 4. 2008
Úterý 18. 3. 2008
PANOCHOVO KVARTETO (sál zámku) v 19,30 hod.
195. abonentní koncert KPH:
Jiří Panocha – housle Pavel Zejfart – housle Miroslav Sehnoutka – viola Jaroslav
Kulhan – violoncello, vstupné: 100,- / 140,- Kč
Středa 19. 3. 2008
JAK SE HONZA UČIL ČAROVAT (sál zámku) v 8,15 a 10,00 hod.
V pohádkovém muzikálu dle námětu Jaroslava Pustky s hudbou Romana Krebse se
setkává pohádkový Honza s kouzelníkem, aby tentokrát společně prošli příběhem,
kde Honza opět poznává, že bez práce nejsou buchty, a že kouzla nejsou žádné čáry.
Vstupné: 40,- Kč
Středa 26. 3. 2008
Cestopisná reportáž Ing. R. Jirků: SAHAROU DO ZEMĚ BAOBABŮ
(sál zámku) v 19,00 hod.
Vyrazíme z Gibraltaru do Maroka, prohlédneme si zdejší historická města, zelené
hory, oázy, kamenitou poušť i Obratník Raka. V málo obydlené Mauretánii uvidíme
jak těžké je žít v chatrčích uprostřed nekonečných písků Sahary. Senegal nás přivítá
typickou africkou atmosférou. V Mali a v Burkina Faso rostou zvláštní stromy
baobaby doslova na každém kroku. Čeká tu na nás ta „pravá“ Afrika. Vstup. 40,- Kč
Pátek 28. 3. 2008
LANŠKROUNSKÝ JAM (sál zámku)
Sobota 12. 4. 2008
KAREL KOMÍNEK VÝSTAVA OBRAZŮ (Galerie)
Vystoupí: Somebody’s singing, výstava potrvá do 11. 5. 2008
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Sobota 15. 3. 2008
Babský bál - Horní Čermná – sokolovna od 20,00 hod. - pořádá SDH Horní
Čermná
Sobota 29. 3. 2008
Zahájení turistické sezóny v Pardubickém kraji
Oblastní zahájení turistické sezóny se uskuteční v Chrudimi. Trasa: v okolí Chrudimi,
délka trasy: cca 20 km, odjezd od Magdalénského kostela v 7,30 hod., cena: členové
KČT 30,- Kč, ostatní: 60,- Kč. Startovné možno uhradit v obchůdku MATEŘINKA
(bývalé kožešnictví), Nádražní 88, Lanškroun. Vedoucí akce: Jan Toninger
12. 4. 2008 od 9,00 hod.
"Dejte vale obezitě, ale i doktorům!"
Pohybové studio LE+DA pořádá, 12. 4. 2008 v Dělnickém domě v Lanškrouně,
cvičení pro celou veřejnost lanškrounska a okolí pod názvem "Dejte vale obezitě, ale
i doktorům!"
Prezentace: 8,30 – 9,00 hod. (předpokládaný konec ve 13,00 hod.)
Program 1.: Cvičení zaměřené pro ty, kteří si chtějí změřit síly sami se sebou a hlavně
si to vyzkoušet na vlastní kůži a také utužit své zdraví (hodina bude zaměřena na
zahřátí svalů + Callanetics, step aerobic - základní prvky); vstupné: 40,- Kč
Program 2.: Cvičení pro pokročilé (aerobic + P-class) s překvapením (cizí cvičitelka);
vstupné: 80,- Kč
Dále zde bude možnost zakoupení sportovního oblečení od "MONI STYLE" (nové
trendy atd.). Masáže bude provozovat paní M. Janečková. V přestávkách vystoupení s tombolou. Nesabotujte své zdraví a přijďte se i pobavit. Sebou si
vezměte dobrou náladu, hodně pití, sportovní obuv a oblečení pro sport (možnost i
využití sprch).
Informace na telefonním čísle: 605 117 418
VOLNÉ BRUSLENÍ (Hala B. Modrého):
Sobota
Neděle
Středa
Čtvrtek

15. 3.
16. 3.
19. 3.
20. 3.

17,00 – 18,15 hod.
14,00 – 15,15 hod.
17,00 – 18,15 hod.
13,30 – 15,00 hod.

Pátek
Neděle
Středa
Pondělí

21. 3.
23. 3.
26. 3.
31. 3.

12,45 – 14,00 hod.
14,00 – 15,15 hod.
17,00 – 18,15 hod.
Konec zimní sezóny

14. – 16. března
pátek 17,00 a 19,30 hod.
LOVCI POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ (USA)
sobota 19,30 hod.
V pokračování kasovního trháku „Lovci pokladů“ se
neděle 17,00 a 19,30 hod.
lovec pokladů Ben Gates zase jednou vydává na pátrání po pokladech po celém světě.
Vstupné: 64,- Kč, 124 min.
mládeži přístupno
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17. – 18. března
pondělí 19,30 hod.
* AMERICKÝ GANGSTER (USA)
úterý 19,30 hod.
Ridley Scoty natočil volně podle skutečnosti příběh veleúspěšného černošského
gangstera a jeho policejního pronásledovatele. Denzel Washington versus Russel
Crowe.
Vstupné: 64,- Kč, 156 min.
mládeži nepřístupno
19. – 20. března
středa 17,00 a 19,30 hod.
* ONCE (Irsko)
čtvrtek 19,30 hod.
„Film Once mi dal inspiraci na celý rok dopředu“ - Steven Spilberg. Hudební
melodram.
Vstupné: 59,- Kč, 86 min.
mládeži do 12 let nevhodné
21. března
pátek 19,30 hod.
* PERSEPOLIS (Francie)
Animovaný film podle „prvního a nejlepšího“ iránského comicsu všech dob vypráví
o dospívání v černém šátku muslimské totality.
Vstupné: 59,- Kč, 95 min.
mládeži přístupno
22. – 24. března
sobota 19,30 hod.
* P.S. MILUJI TĚ (USA)
neděle 17,00 a 19,30 hod.
Hilary Swanková, jako žena, milovaná až za hrob,
pondělí 19,30 hod.
aneb slzné kanálky mají pré. Romantická komedie.
Vstupné:64,- Kč, 126 min.
mládeži do 12 let nevhodné
25. – 26. března
úterý 19,30 hod.
* POKÁNÍ (Velká Británie)
středa 19,30 hod.
Spojila je láska. Rozdělil je strach. Zbyla jim naděje..
Vstupné: 59,- Kč, 122 min.
mládeži nepřístupno
27. března
čtvrtek 19,30 hod.
* WHOLETRAIN (Německo)
Dramatický akční příběh skupiny graffiti – writerů, kteří touží po slávě a úctě mezi
sprejery.
Vstupné: 54,- Kč, 85 min.
mládeži přístupno
28. – 30. března
pátek 17,00 a 19,30 hod.
O ŽIVOT (Český)
sobota 19,30 hod.
Student medicíny a koktavá modelka se snaží zabránit
neděle 19,30 hod.
následkům náhodného erotického dobrodružství. Komedie pod taktovkou Milana
Šteindlera.
Vstupné: 64,- Kč, 90 min.
mládeži přístupno
29. – 30. března
sobota 17,00 hod.
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
neděle 17,00 hod.
(Španělsko, Francie, Německo)
Lstiví Galové útočí na olympijské ideály. Další dobrodružný příběh oblíbených
hrdinů.
Vstupné: 64,- Kč, 117 min.
mládeži přístupno
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31. března
pondělí 19,30 hod.
* USA VERSUS JOHN LENNON (USA)
Dokument o životě Johna Lennona.
Vstupné: 59,- Kč, 96 min.
mládeži přístupno
DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
27. března
čtvrtek 9,30 hod.
POHÁDKOVÁ TAJEMSTVÍ
Pásmo krátkých kreslených filmů. Promítaní pro mateřské školky.
Vstupné: 15,- Kč,
mládeži přístupno

1. – 2. dubna
úterý 20,00 hod.
VÁCLAV (Český)
středa 17,30 a 20,00 hod.
Jeden průšvih za druhým. Příběh o dvou bratrech, které osudově rozděluje jedna
žena.
Vstupné: 64,- Kč, 97 min.
Mládeži přístupno
3. dubna
čtvrtek 17,30 a 20,00 hod.
OBČAN HAVEL (Český)
Nahlížení do zákulisí politických i soukromých dramatech prezidentského období
Václava Havla.
Vstupné: 59,- Kč, 118 min.
mládeži přístupno
4. dubna
pátek 20,00 hod.
* 4 MĚSÍCE, 3 TÝDNY A 2 DNY (Rumunsko)
Vítězný film z Cannes 2007. Drama o tom, jak těžké bylo v komunistickém
Rumunsku zařídit potrat.
Vstupné: 59,- Kč, 113 min.
mládeži nepřístupno
5. – 6. dubna
sobota 20,00 hod.
ZLATÝ KOMPAS (USA)
neděle 17,30 a 20,00 hod.
Knižní bestseller Philips Pullmana vstupuje na filmové plátno. Kdesi ve vesmíru
existuje paralelní svět, je téměř stejný, jako ten náš.
Vstupné: 64,- Kč, 113 min.
mládeži přístupno
7. dubna
pondělí 20,00 hod.
CHYŤE DOKTORA (Český)
Komedie o lásce a jejich následcích...
Vstupné: 59,- Kč, 97 min.
mládeži přístupno
8. dubna
úterý 20,00 hod.
* RESERVATION ROAD (USA)
Podle románu Johna Barnhama režíroval Terry George. Psychologický thriller.
Vstupné: 64,- Kč, 102 min.
mládeži do 12 let nevhodné
9. dubna
středa 20,00 hod.
* VÝCHODNÍ PŘÍSLIBY (Velká Británie, Kanada, USA)
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Nový thriller scénaristy Steva Kinghta opět svádí dohromady uznávaného režiséra
Davida Cronenberga.
Vstupné: 69,- Kč, 100 min.
mládeži přístupno
10. – 13. dubna
čtvrtek 20,00 hod.
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA (Český)
pátek 17,30 hod.
Nejnovější film krále českých pohádek Zdeňka Trošky.
sobota 17,30 hod.
Podívaná pro celou rodinu.
neděle 17,30 hod.
Vstupné: 69,- Kč, 98 min.
mládeži přístupno
11. – 13. dubna
pátek 20,00 hod.
* SWEENEY TODD:
sobota 20,00 hod.
ĎÁBELSKÝ HOLIČ Z FEET STRET(USA)
neděle 20,00 hod.
Tim Buton převedl na filmové plátno krvavý muzikál Stephena Soudheima. V hlavní
roli holiče Johnny Depp.
Vstupné: 69,- Kč, 116 min.
mládeži nepřístupno
14. - 15. dubna
pondělí 20,00 hod.
* 3 . 10 VLAK DO YUMY (USA)
úterý 20,00 hod.
Čas se pro jednoho z nich rychle krátí…..Russell Crowe a Christian Bale v drsném
příběhu o střetu dvou mužů stojících na opačných stranách zákona a morálky.
Vstupné: 59,- Kč, 117 min.
mládeži do 12 let nevhodné
16. – 18. dubna
středa 20,00 hod.
* LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY (USA)
čtvrtek 20,00 hod.
Jak dlouho byste dokázali čekat na lásku?
pátek 20,00 hod.
Vstupné: 59,- Kč, 137 min.
mládeži nepřístupno
19. – 20. dubna
sobota 20,00 hod.
* DARJEELING S RUČENÍM OMEZENÝM (USA)
neděle 20,00 hod.
Indie, vlak, tři bratři a několik pološílených žen...
Vstupné: 59,- Kč, 105 min.
mládeži nepřístupno
19. – 20. dubna
sobota 17,30 hod.
ŘÍŠE HRAČEK (USA)
neděle 17,30 hod.
Dustin Hoffman jako kouzelný pan Magoria, který je – pochopitelně – magor.
Vstupné: 69,- Kč, 97 min.
mládeži přístupno
21. – 23. dubna
pondělí 20,00 hod.
* SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA (USA)
úterý 20,00 hod.
Podle skutečné události. Tohle by si přece nikdo nevymyslel.
středa 20,00 hod.
Vstupné: 59,- Kč, 102 min.
mládeži nepřístupno
24. – 25. dubna
čtvrtek 20,00 hod.
* TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ (USA)
pátek 20,00 hod.
Žádná úniková cesta není bezpečná.
Vstupné. 59,- Kč, 122 min.
mládeži nepřístupno
26. – 27. dubna
sobota 20,00 hod.
* MONSTRUM (USA)
neděle 20,00 hod.
Kterak mrzutá neogodzilla zničila jednu oslavu a New York k tomu. Neváhej a toč!
Vstupné: 59,- Kč, 84 min.
mládeži nepřístupno
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28. – 29. dubna
pondělí 20,00 hod.
* TOUHA, OPATRNOST (USA, Čína, Honk Kong)
úterý 20,00 hod.
Od odvarového režiséra Anga Leeho. Jedná se o eroticky laděný špionážní thriller
odehrávající v Šanghaji roku 1942.
Vstupné: 59,- Kč, 157 min.
mládeži nepřístupno
30. dubna
středa 20,00 hod.
* 10.000 PŘ. NAŠIM LETOPOČTEM (USA)
Legenda. Bitva. První hrdina. Putování neohrožených hrdinů světem, kde se musí
utkat s prehistorickými stvůrami. Napínavý dobrodružný příběh.
Vstupné: 69,- Kč, 109 min.
mládeži přístupno
DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
4. dubna
pátek 13,00 hod.
KOUZELNÁ ROMANCE (USA)
Pohádková romantické komedie. Promítání pro školní družiny.
Vstupné: 35,- Kč, 108 min.
mládeži přístupno
24. dubna
čtvrtek 9,30 hod.
DOBRODRUŽSTVÍ NA PASECE
Promítání pro mateřské školky. Pásmo krátkých filmů.
Vstupné: 15,- Kč,
mládeži přístupno
Připravujeme na květen: Lovci pokladů: Kniha tajemství, Let s dance, O rodičích a
dětech, Kronika rodu Spiderwicků, Jan Soudek, Rambo IV Do pekla a zpět, Lovci
draků, Noc patří nám, Oko, Jumper, Bobule, Venkovský učitel.

KC městské muzeum –
JARO V MUZEU – tradiční jarní výstava
(výstava potrvá do 29. března 2008)
Čtvrtek 27. 3. 2008 v 18,00 hod. – Zámecká
rotunda
POVÍDÁNÍ O MAŠINKÁCH

Pátek 14. března 2008 – JARNÍ KONCERT AF BRASS BAND Letohrad
Pravidelný jarní koncert – Dům kultury od 19,30 hod.
Pátek 21. 3. 2008 v 19,30 hod. – MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

Pátek 14. 3. 2008 v 18,00 hod. – DLOUHÁ KOCOVINA – projekce dokumentu
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Sobota 15. 3. 2008 ve 14,00 hod. – BYLINKOVÉ TĚHOTENSTVÍ, POROD A
ŠESTINEDĚLÍ - seminář
Pátek 21. 3. 2008 v 18,00 hod. – KONEC SVĚTA V SRDCI EVROPY – projekce
dokumentu
28. – 29. 3. 2008 - BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB

Středa 26. 3. 2008 v 17,00 hod.: ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY

Připravuje se na duben 2008
6. dubna 2008 - KUNČICKÝ DRTIKOL
Bikeové závody - začátek v 10,00 hod., Kunčice, sjezdovka na Umbuli
10. dubna – 8. května 2008 – KYŠPERK NA MAPÁCH – výstava zámek
19. dubna 2008 – Dům kultury od 11,00 hod.
SOUTĚŽ DĚTSKÝCH PÁRŮ VE SPOLEČENSKÉM TANCI
0 cenu DK Letohrad
19. dubna 2008 od 14,00 hod. – FLOOR MASTERS 2008
1. ročník Euro skupin break dance - tělocvična Spartak
25. – 27. dubna 2008 – zámek - JARNÍ VÝSTAVA KVĚTINY A VČELY
Zahájení v 17,00 hod., další dny 9,00 – 17,00 hod.

Kulturní a informační centrum čp. 30
Josef Faltus NEJEN DŘEVO
- pořádá odbor kultury a cestovního ruchu
- (výstava potrvá do 12. dubna 2008)
Středa 19. března 2008 v 19,00 hod. – sál kina
Pavel Šporcl – HOUSLOVÝ KONCERT
Pátek 4. dubna 2008 v 19,00 hod. – sál kina
VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA – divadelní představení
Hrají: P. Nárožný, K. Fialová, J. Brejchová / L. Švormová, V. Vydra, J. Ptáčník, D.
Morávková / E. Janoušková
Tři příběhy (Poznání šokem, Stopy holubic, Já jsem Herbert), které autor líčí, jsou
směšné, ale velice lidské. V jistých obměnách mohou potkat i nás.
Předprodej na Informačním centru tel: 465 641 371
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Sobota 5. dubna 2008 v 10,00 hod. – areál Malák
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PŘESPOLNÍM BĚHU – pro všechny
kategtorie
Středa 9. dubna 2008 v 8,10 a 9,30 hod. – sál kina
PEJSEK A KOČIČKA - Divadelní představení pro školky a první stupeň ZŠ
v podání divadla Drak z Hradce Králové
Herec s herečkou s využitím nejrůznějších divadelních triků a kouzel budou dětem
vyprávět něžné příběhy dvou zvířátek, která se ve skutečném světě v lásce zrovna
dvakrát nemají... Představení je s bohatou dekorací a kostýmy
Bližší informace na odboru kultury a cestovního ruchu, tel: 465 641 371
Pátek 18. dubna 2008 v 19,00 hod. – sál kina
JARNÍ KONCERT PDPS s hostem z Kladska – pořádá ZUŠ Jablonné nad Orlicí
Neděle 27. dubna 2008 – lyžařský areál Malák
61. ROČNÍK MEMORIÁLU Q. ŠTĚPÁNKA – závody v přespolním běhu
- pořádá Isolit-Bravo spol. s r.o. a oddíl atletiky TJ Jablonné nad Orlicí
Prezentace od 9,00 hodin - start v 10,00 hodin
Neděle 27. dubna 2008 - Kulturní a informační centrum čp. 30 v 18,00 hod.
Ing. Josef Krsek: OD REÁLU PO ABSTRAKCI – vernisáž výstavy
- pořádá Odbor kultury a cestovního ruchu (výstava potrvá do 15. června 2008)

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. Nabídka atraktivního dobrodružství svede dohromady
nesourodou skupinu nic netušících lidí, pro které je cesta jen zajímavým výletem.
92 min., přístupný
Pondělí 31. března v 19,30 hodin
LOVCI POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ (USA)
Druhý díl celosvětově úspěšného filmu Lovci pokladů vypráví o Benjaminu
Franklinu Gatesovi (Nicolas Cage), jenž se snaží odhalit pravdu o smrti Abrahama
Lincolna. Lincolnův vrah John Wilkes Booth si psal deník a z něj se během doby
podezřele ztratilo osmnáct stránek, které by mohly událost osvětlit.
124 min., přístupný
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Čtvrtek 3. dubna v 18,00 hodin
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY (Francie, Španělsko, Německo)
Frédéric Forestier a Thomas Langmann pokračují v hrané expanzi galské animované
legendy: Asterix a Obelix (Clovis Cornillac, Gérard Depardieu) se vydávají do
Řecka, aby svému mladému krajanovi pomohli vyhrát olympiádu i srdce půvabné
řecké princezny. Pozn. V roli Julia Caesara Alain Delon. - 117 min., přístupný
Pondělí 14. dubna v 19,30 hodin
A BUDE HŮŘ (ČR)
Kniha …a bude hůř, podle předlohy spisovatele Jana Pelce, se stala jedním z
kultovních undergroundových děl vypovídajících o životě a atmosféře minulého
režimu. I v současnosti oslovuje řadu čtenářů mladé generace.
86 min., přístupný od 15 let
Čtvrtek 17. dubna v 18,00 hodin
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA (ČR)
Režisér Zdeněk Troška (Z pekla štěstí) opět pohádkový: tentokrát spojil dvě pohádky
Jana Drdy o Matějovi a Majdalence a o princezně, která hádala, až prohádala.V
hlavních rolích uvidíme Jana Dolanského, Tatjanu Medveckou, Ladislava Potměšila a
Miroslava Táborského. - 98 min., přístupný
Pondělí 28. dubna v 19,30 hodin
O RODIČÍCH A DĚTECH (ČR)
Po Babím létě slibuje režisér Vladimír Michálek další herecký koncert (Josef Somr,
David Novotný, Zuzana Stivínová, Jiří Lábus a další) a silný divácký zážitek. Téma
jeho nového filmu je stejně tak banální jako silné – otec a syn a všechno viditelné i
skryté mezi nimi.
110 min., přístupný

Úterý 18. 3. 2008 od 19,00 hod.
ZAHRADA KRÁSNÁ NEZNÁMÁ
Receptář na cestách s ing. Ludmilou Duškovou a Janem
Kopřivou, jedinečná možnost setkání s nejžádanějšími
odborníky z televizního Receptáře prima nápadů.
Vstupné 80,- Kč
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Sobota 29. 3. 2008 od 15,00 hod.
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Hrají: Eva Hrušková, Jan Přeučil a loutky – pohádka pro děti.
Vstupné 45,- Kč

Pondělí 17. 3. 2008 od 10,00 hod. – MODERNÍ LÁTKOVÉ PLENY
Máte doma miminko nebo na jeho příchod teprve čekáte a váháte, jaké plenky
používat? Přijďte si poslechnout povídání fyzioterapeutky paní Suchomelové.
Středa 19. 3. 2008 od 14,30 hod. - ZDOBENÍ KRASLIC A VAJÍČEK
Přijďte se s námi připravit na velikonoce. Kraslice a vajíčka budeme zdobit několika
způsoby. Znáte nějakou netradiční techniku? Neváhejte a přijďte ji naučit ostatní.

15. – 16. března
sobota v 19,30 hod.
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
neděle v 19,30 hod.
Vzrušující souboj s divokým přírodním živlem, samozvanými strážci zákona i
hranicemi vlastních možností ve filmu Filipa Renče.
Vstupné 74,- + 1,- Kč, 92 min.
17. března
pondělí v 19,30 hod.
VÝCHODNÍ PŘÍSLIBY
Porodní asistentku Annu hluboce zasáhne zoufalá situace mladé dívky, která zemřela
při porodu na londýnské klinice. Rozhodne se zjistit původ dítěte a nalézt jeho
příbuzné.
Vstupné 59,- + 1,- Kč, titulky, 100 min.
19. – 20. března
středa v 19,30 hod.
POKÁNÍ
čtvrtek v 19,30 hod.
Keira Knightleyová a James McAvoy v romanticko-válečném dramatu o dětském
bludu, který zničil jednu osudovou lásku, je adaptací slavného románu Iana
McEwana.
Vstupné 59,- + 1,- Kč, titulky, 122 min.
21. března
pátek v 17,00 hod.
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
Bratři Alvin, Simone a Theodor jsou neobyčejné veverky, které nejen že umí mluvit,
umí i výborně zpívat. Jejich talentu si všimne David a nechá je natočit desku.
Vstupné 59,- + 1,- Kč, česká verze, 87 min.
22. březen
sobota 17,00 hod.
ŘÍŠE HRAČEK
Vítejte v nejkouzelnějším místě na světě – v Říši hraček pana Magoria. Musíte ale
přistoupit na pravidla hry a věřit všemu, co vidíte.
Vstupné 64,- + 1,- Kč, česká verze, 94 min.
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25. – 26. března
úterý v 19,30 hod.
LOVCI POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ
středa v 19,30 hod.
Lovec pokladů Ben Gates (Nicolas Cage) se pouští za dalším tajemstvím – tentokrát
ve jménu své rodiny, jejíž pověst, resp. pověst jednoho z dávných předků, utrpěla
ohavným nařčením.
Vstupné 69,- + 1,- Kč, titulky, 124 min.
28. března
pátek v 19,30 hod.
TOUHA, OPATRNOST
Erotické drama situované do válečné Číny dobylo benátský filmový festival.
Špionážní thriller se odehrává v Šanghaji roku 1942.
Vstupné 59,- + 1,- Kč, titulky, 157 min.
30. – 31. března
neděle v 19,30 hod.
VETŘELCI VS. PREDÁTOR 2
pondělí v 19,30 hod.
Druhý díl se vrací k základům sci-fi a hororu, a to díky chytré kombinaci napětí, akce
a pikantních soubojů.
Vstupné 64,- + 1,- Kč, titulky, 89 min.

TJ Sokol Líšnice pořádá
v sobotu 19. 4. 2008

Turistický pochod <Líšnický puchýř>
VII. ročník: Cestou k táboru ve stopách husitů
Trasy 8-16-32 km, pěšky i na kolech!
Start sokolovna Líšnice 8:00-10:00
Cíl tamtéž do 17:00, startovné 20 Kč
Každý účastník obdrží oplatek a čaj na trase
U sokolovny bude připraveno posezení s možností občerstvení
Na malé i velké turisty se těší pořadatelé!
Orlické hory tady máme,
krajem rádi chodíváme,
s radostí a bez nudy,
každým rokem jinudy.
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Podaná ruka vyjadřuje přátelství, pohlazení je projevem něžnosti rodičů vůči dětem,
úsměv je výrazem sympatií a i drobný dárek říká : Mám tě rád.“ Každý náznak, každé
gesto nebo čin mluví o něčem jiném.
I Velikonoce jsou takové. Pro někoho jsou vítáním jara, přehlídkou folklóru a
různých krásných zvyků, jako třeba bylo utápění Morany, či vyhánění hus do luk…
Velikonoce v křesťanském pojetí mají v sobě především mystiku, jinými slovy
řečeno obsahují duchovní poselství. Po zimě přichází jaro, po smutku radost, po
bolesti uzdravení, po smrti život. A když to zavoláme naplno, po smrti Ježíše Krista –
jeho zmrtvýchvstání. Apoštolové u Ježíšova hrobu nečekali, tím větší byla jejich
radost, že vstal, že žije. I my máme právo na velikonoční radost. Každý člověk na to
má, protože žízní po štěstí.
Ty velikonoční zvyky, chcete-li symboly, jako beránek, zajíc, vajíčka… to vše patří
ke zprávě o zmrtvýchvstání Krista. Je to konkrétní duchovní i kulturní dědictví našich
předků. Ač mnozí byli hmotně chudí, uvnitř byli bohatí. Uvědomovali si, že víra
v Boha a člověk patří k sobě, tak jako obličej k hlavě. Pokud by se odbouraly
všechny tyto zvyklosti, mělo by to podobný zhoubný následek, jako kdybychom
odstranili dopravní značky z našich silnic. Symboly k nám promlouvají
srozumitelnou řečí.
Beránek je jedním z nejstarších a nejčastějších křesťanských symbolů a bývá
používán ve více významech. Ve velikonoční symbolice představuje Krista 31
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ukřižovaného a zmrtvýchvstalého. Toto znamení má svůj původ ve starozákonních
předobrazech: beran obětovaný Abrahamem místo Izáka a především beránek, jehož
krev ochránila domy Izraelitů při vyhlazování všeho prvorozeného v egyptské zemi.
V Novém zákoně je obraz Krista jako Beránka Božího na mnoha místech potvrzen a
ještě rozveden. Kristus je pravý velikonoční beránek, beránek bez vady a poskvrny
(tj. bez hříchu), který vykoupil lidi za cenu své krve. Bývá zobrazován s různými
vysvětlujícími znameními. Kříž stojící za beránkem je znamením vítězné smrti;
někdy je nahrazen praporem se slovy "Pokoj vám" či "Aleluja" a nebo bílou vlajkou s
červeným křížem, znamením vítězství nad smrtí.
Vejce je všeobecně rozšířený symbol
života a plodnosti. Často se
objevovalo
v
mytologických
představách, v alchymii a také při
pohanských oslavách jara. Pro
křesťany se vejce stalo symbolem
zmrtvýchvstalého Krista; mládě
narozené z vejce připomíná Krista
vycházejícího z hrobu. Ve středověku
sloužila vejce také ke splácení nájmu,
jedním z termínů plateb byly i
Velikonoce. Velikonoční vejce se
vybírala také jako dávka pro
kostelníka a ministranty.
Zajíc podle lidové víry nikdy nespí. V některých knihách se píše, že zajíc nemá oční
víčka a při spánku pouze obrátí pupilu nahoru, jinde se toto vysvětlení popírá a uvádí
se jiné: ocitne-li se zajíc v nebezpečí, zůstane na svém místě a přitiskne se k zemi,
takže to vypadá jako by spal s otevřenýma očima. Ať už je to tak či onak, pro
křesťany se zajíc stal symbolem zmrtvýchvstání: jako "stále bdící" jim připomínal
Krista, který přemohl spánek smrti a vystoupil z hrobu do věčného života. Někde se
pekl chléb v podobě zajíce, později se doprostřed vsazovalo vejce.
Symbolem zmrtvýchvstání je také číslice osm. Den zmrtvýchvstání Páně byl nazván
"osmým dnem stvoření", nového stvoření člověka, jemuž Kristova smrt a vzkříšení
vrátily naději na věčný život. Osmým dnem je nazývána také neděle, památka
zmrtvýchvstání Páně.
Vzkříšení. V křesťanském starověku i středověku byla velikonoční symbolika
mnohem bohatší. Vzkříšeného Krista představovaly nejrůznější symboly, většina z
nich se však již přestala používat nebo se jejich význam změnil. Připomeňme např.
fénixe, páva či orla, kteří podle legendy dostávají nový život z popela, takže
připomínají zmrtvýchvstání; dále čápa či vlaštovku, vracející se na jaře z teplých
krajů a připomínající tak návrat ze smrti do života; nebo ledňáčka, o němž se věřilo,
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že každoročně mění své peří, takže se stal znamením obnoveného života. Používal se
také symbol slimáka, který na jaře proráží víčko ulity a kohouta, který ohlašuje
příchod nového dne - vítězství světla nad temnotou.
Velikonoční liturgie je charakteristická také častým a radostným zvoláním „Aleluja“
(antifona neboli odpověď k žalmům). Aleluja převzali křesťané z židovské liturgie,
kde má význam radostného, slavnostního pokynu k svěcení největších židovských
svátků. Aleluja je hebrejský výraz složený z hallelú a jáh = chvalte Jahve (Pána).
Žehnání pokrmů na Boží hod
velikonoční. V dřívějších dobách
byla postní praxe církve přísnější.
Půst zdrženlivosti od některých
pokrmů byl uložen po celou dobu
postní a kromě masa se vztahoval
také na vejce a sýr. Přechod od
postu
k
radostnému
velikonočnímu hodování byl tedy
mnohem výraznější než dnes a byl
doprovázen četnými liturgickými i mimoliturgickými zvyky. V 10. století se objevuje
žehnání pokrmů při velikonoční slavnosti, které se v mnoha místních církvích
zachovalo až dodnes. Žehnání se konalo buď přímo při mši na Boží hod velikonoční,
někde také před nebo po ní. Žehnaly se jednak pokrmy, které byly v postu
zapovězeny a dále také beránek, mazanec, chléb a víno. Vedle praktického významu pozvolný přechod k normální, tučnější stravě - má toto žehnání především význam
symbolický. Je znamením velikonočního vítězství: hřích a smrt jsou přemoženy,
můžeme ukončit půst a radovat se.
Určitě je ještě mnoho dalších
symbolů a zvyků, které si
neseme životem. Můžeme tedy
vidět, kolik hloubky, něhy a síly
mají
tyto
tradice.
Jsou
křesťanské, jsou také hluboce
lidské a dotýkají se všech sfér
našeho bytí. Byla by škoda na ně
zapomenout.
Proto
je
zachovejme,
obnovujme,
hledejme jejich smysl.
Tak jako podaná ruka je znamení
přátelství,
úsměv
projev
sympatií, potom Velikonoce jsou
poselstvím, které nám říká: „Vstal jsem z mrtvých a jsem stále s tebou.“
Přeji všem radostné a spokojené prožití Velikonoc.
Pavel Seidl
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Životní jubilea
V měsíci březnu slaví svá životní jubilea:
Jan Hubálek z Dolní Čermné
Věra Chládková z Dolní Čermné
Vladimír Malý z Dolní Čermné
Josef Klekar z Dolní Čermné
Marta Faltejsková z Dolní Čermné
Miroslav Pecháček 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 březnu 2008 jsme se rozloučili:
S panem Ludvíkem Plhákem z Dolní Čermné
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast a zemřelému lehké odpočinutí.
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Jehňátko v Jakubovicích
(Foto Vlastislav Vyhnálek)
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