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Po teplém Marku se často ochlazuje.
Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.
Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.
Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom.
Duben hojný vodou - říjen vínem.
Prší-li na Velký pátek, je k doufání úroda.
Jiří a Marek - mrazem nás zalek.
Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní.
Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
Hezky-li na Boží hod velikonoční, s prací na poli zčerstva počni.
Vítr, který od velikonoc do svatého Ducha panuje, drží se celý rok.
Duben časy mění a obdaří fiolů zemi.
Do sucha zaseti do svatého Jiří jest velmi dobře, ale do mokra je hrob.
Hřmí-li před Jiřím, bude sníh po něm.
Na svatého Jiří rodí se jaro.
Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý.
Když na velikonoční neděli prší, na každé pondělí až do svatého Ducha pršeti bude.
Prší-li o velikonočním Hodu, bude v létě nouze o vodu.
Na velikonoce jasno - bude laciné máslo.
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Rada zastupitelstva obce Dolní Čermná č 18
17. 3. 2008
Zápis z jednání
Přítomni: Ing. Jiří Appl
Ing. Ludmila Müllerová
Jan Hampl
RNDr. Věra Šverclová
Ing. Vlastislav Vyhnálek
Hosté:
Petr Helekal
Program:
1. Projekt - Areál zdraví Dolní Čermná,
informace o průběhu přípravy, ustavení týmu pro zajištění investiční akce a týmu pro
zajištění budoucího provozu.
2. Projednání podmínek pronájmu třídy v ZŠ v Dolní Čermné pro Základní
uměleckou školu Jindřicha Pravečka za účelem otevření výuky hry na hudební
nástroje.
3. Informace o rozpočtu na garáž pro hasičské vozidlo a o průběhu přípravy
realizace a stanovení postupu prací a financování. Žádost o dotaci z prostředků PK
ve výši 800 tis. Kč. Zapojení zdrojů z prodeje bytu Ing. Applovi na zajištění nákupu
materiálu. Cca polovinu nákladů jsme schopni pokrýt vlastní brigádnickou prací. Ing.
Svoboda ustanoven stavebním dozorem nad touto akcí.
4. Poplatky za odpady.
Obecní úřad v rámci vytváření předpisu pro zpoplatnění rekreačních objektů podle
vyhlášky obce o poplatcích za likvidaci odpadů zahrnul do předpisu všechny
nemovitosti, ve kterých není hlášená žádná osoba k trvalému pobytu. OÚ řešil otázku
jak posoudit splnění podmínky pro zpoplatnění – objekt určený nebo sloužící
k rekreaci. Tímto postupem došlo k přílišné tvrdosti a OÚ obdržel řadu námitek.
Protože OÚ nemá nástroj, jak bezpečně určit zda objekt slouží k rekreaci, navrhuje
starosta vyžádat od majitelů objektů čestné prohlášení o využití objektů a podle toho
poplatek vybrat nebo od něho upustit.
5. Tělocvična.
Starosta přednesl zprávu o provozu v tělocvičně. Rada řešila nepřehlednou situaci
v přístupu ke klíčům. Navrhla svolat pro novou sezónu opět jednání se zájemci o
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užívání tělocvičny, prověřit stav klíčů a případně vyměnit bezpečnostní zámek. Klíče
budou přiděleny při podepsání smlouvy o užívání tělocvičny, ve které bude určena
osoba zodpovědná za průběh cvičení, bezpečnost a mimo jiné i za ztrátu klíče.
Zapůjčení tělocvičny bude úplatné, pro místní spolky paušálním ročním poplatkem,
pro ostatní hodinovou sazbou.
6. Pension.
Ing. Müllerová informovala radu o situaci v penzionu. Především se zmínila o
způsobu zajištění činností dohodnutých mezi pečovatelskou službou a občany. Duben
bude sloužit jako přechodné období a podle zájmu a potřeb bude navrženo řešení.
Doporučuje prověřit možnost příspěvku z programů zaměstnanosti ÚP. Hlavní důraz
klade na nabídku pomoci osobám, které by měly zájem otevřít si nad okruhem
činností, směřujících k pomoci potřebným, živnost. Stav věci byl projednán
s nájemníky penzionu 17. 3., další schůzka je plánovaná 28. 3.
7. Návštěva z Gminy Dzierzoniow.
Starosta informoval o průběhu návštěvy z úřadu gminy. Nové vedení má zájem o
znovuobnovení spolupráce, především na úrovni spolků, ZŠ a MŠ. Další schůzka
proběhne v Polsku 12. 5.
8. Pronájem bytu v čp. 226.
Rada projednala dvě žádosti o pronájem bytu v penzionu. Rada se dohodla na názoru,
že malorozměrové byty (30 m2) nejsou vhodné pro rodinu s dětmi a doporučuje
nabízet byt osamělým občanům, případně jako startovací byt na omezenou dobu.
9. Čekárny.
Rada projednala stav obecních čekáren (nepořádek, vytlučená skla apod.). Navrhuje
v rámci činnosti obecní čety čekárny opravit a hledat mezi občany správce, kteří by
dohlédli na jejich užívání. Starosta informoval o projektu obnovy čekáren v rámci
svazku Lanškrounsko, ke kterému jsme se přihlásili. Z tohoto zdroje by bylo možno
očekávat finanční příspěvek.
10. Vyúčtování dotací.
Rada byla informovaná o stavu vyúčtování dotací spolkům. Zprávu pro ZO připraví
Kontrolní výbor.
11. Umístění pouťových atrakcí.
Rada se zabývala rozmístěním pouťových atrakcí. Přiklání se k názoru přemístit
kolotoče a další atrakce do areálu zdraví. Umístění v areálu školy začíná být
problematické především pro nedostatek zázemí pro maringotky v souvislosti se
zahájením provozu prodejny potravin.
12. Učebna v přírodě pro ZŠ.
Rada projednala nedořešený záměr výstavby venkovní otevřené učebny pro ZŠ a
navrhuje znovu otevřít architektonické řešení.

4
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Usnesení č. 18:
18.1 Rada bere na vědomí zprávu přípravného týmu o průběhu přípravy projektu
„Revitalizace sportovně kulturního Areálu zdraví Dolní Čermná“.
18.2 Rada ustavuje pro akci „Revitalizace sportovně kulturního Areálu zdraví Dolní
Čermná“:
Investiční tým ve složení: kulturní zóna (pódium a sociální zázemí)
- Ing. Vlastislav Vyhnálek
- Ing. Ludmila Müllerová
- Ing. Jiří Appl
- Ing. Jiří Mencl
- Věra Formánková
Provozní tým ve složení:
- Ing. Vlastislav Vyhnálek
- Petr Helekal
- Jindřiška Vaníčková
- Věra Formánková
18.3 Rada ukládá starostovi prověřit možnost zatrubnění vodního toku v areálu
zdraví aby bylo možno prostor využít pro další aktivity, především pro
hasičské soutěže.
18.4 Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem učebny ZŠ pro ZUŠ
Jindřicha Pravečka za účelem zajištění výuky hry na hudební nástroje a to za
paušální částku 2.500,- Kč/rok.
18.5 Rada bere na vědomí informaci o průběhu stavby garáže pro hasičské vozidlo.
18.6 Rada doporučuje řešit poplatek za odpady pro rekreační objekty na základě
čestného prohlášení vlastníka objektu. V tomto smyslu bude ZO navržena
změna vyhlášky.
18.7 Rada ukládá starostovi připravit nové smlouvy pro uživatele tělocvičny a
v případě potřeby vyměnit bezpečnostní zámek. T: 09/2008
18.8 Rada bere na vědomí informaci o situaci v penzionu.
18.9 Rada bere na vědomí informaci o návštěvě delegace z Dzierzoniowa a
schvaluje cestu do Polska dne 12. 5. 2008.
18.10 Rada stanovuje obecné využití malých bytů v penzionu pro osamělé osoby
případně pro provizorní řešení jako tzv. startovací byty.
18.11 Rada neschvaluje pronájem bytu v čp 226 pro paní Čobakovou z důvodu
nedostatečné velikosti bytu pro 4 člennou rodinu.
18.12 Rada schvaluje pronájem bytu v čp. 226 pro paní Matouškovou.
18.13 Rada bere na vědomí informaci o vyúčtování poskytnutých dotací.
18.14 Rada ukládá starostovi zajistit opravu čekáren a doporučuje nabídnout
občanům údržbu čekáren za úplatu. 06/2008.
18.15 Rada ukládá starostovi zajistit návrh na venkovní učebnu.
07/2008.
18.16 Rada ukládá starostovi projednat umístění pouťových atrakcí v areálu zdraví.
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Zastupitelstvo obce Dolní Čermná č. 11
25. 3. 2008
1. Úvod
Zastupitelstvo obce bylo řádně svoláno a z pořadu jednání byli omluveni Karel
Mačát, Jiří Valter, Ludmila Müllerová a Miloš Marek.
Zasedání řídil starosta. V 17,00 hodin zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval,
že dle presenční listiny je zastupitelstvo schopno se usnášet. Hostem jednání byl pan
Milan Plundra, majitel čermenského rybníka.
Starosta seznámil přítomné s programem jednání a doplnil bod o změně vyhlášky o
poplatku za odpady. Další náměty na doplnění nebyly vzneseny a program jednání
byl schválen.
2. Ustavení pracovních orgánů
Zapisovatel:
RNDr. Věra Šverclová
Ověřovatelé zápisu:
Petr Faltus, Hana Červenková
3. Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení přednesl Ing. Zpěvák v rámci zprávy kontrolního výboru.
4. Zpráva o činnosti rady
Členům zastupitelstva byly předloženy zápisy z jednání rady č. 18. Starosta seznámil
přítomné s průběhem jednání rad a konkrétními tématy dle zápisů. Z jednání rady
vyšel požadavek na změnu vyhlášky o poplatcích za odpady.
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5. Zpráva finančního výboru – návrh rozpočtu na rok 2008
Zprávu přednesl předseda výboru Ing. Jiří Mencl. Výbor projednal požadavek na
rozpočtovou změnu z důvodu navýšení prostředků pro ŠJ z důvodu nutnosti nákupu
konvektomatu. Výbor požaduje zdůvodnění.
6. Informace o projektu Revitalizace sportovně kulturního Areálu zdraví
Starosta informoval ZO o podání žádosti do ROP. Vyzdvihl iniciativu pana Helekala
při přípravě potřebných dokumentů.
7. Diskuse o rybníku s panem Plundrou, majitelem.
Starosta uvedl několik problémů, které se objevují v souvislosti s rybníkem a zahájil
diskusi. Z ní vyšly tyto body:
Rozebírání tělesa hráze (nebezpečný jev, může být narušena hráz) Zákaz
vstupu je pro obec nepřijatelný, záměrem je otevřít po hrázi pěší procházkovou
trasu. Bude upozorněno ve zpravodaji.
Stížnost pana Plundry na motorkáře a jezdce na čtyřkolkách.
Nepořádek v potoku při ústí do rybníka. Bude řešeno tzv. zbraní. Nutno zajistit
pravidelné čištění, aby nedocházelo k přehrazení a vzedmutí hladiny potoka,
obec nabídla panu Plundrovi spolupráci.
Manipulace s hladinou rybníka. Obec požaduje vyškolení hrázného a jeho
zapojení do systému protipovodňové ochrany. Pan Plundra vysvětlil způsob
manipulace na požeráku a účel bezpečnostního přelivu. Uvedl, že po dohodě se
starostou se snažil držet určitý průtok v korytu pod bezpečnostním přelivem,
ale že došlo k manipulaci se stavidly neznámou osobou. Bude třeba vymyslet
opatření k zamezení manipulace se stavidly nepovolanou osobou.
Záměr dalších aktivit. Na přitěžovací lavici by měly být vybudovány nádrže na
ryby a obslužná roubenka, možnost sportovního rybolovu. Příjezd by byl řešen
pro lehká nákladní auta přes parkoviště. Starosta uvedl, že bude třeba předložit
četnost zajíždění. Poukázal na nutnost zpevnění vozovky.
V současnosti je povolen extenzivní chov ryb. Byl vysvětlen účel tzv. hnojení
dna z důvodu nastavení prostředí po odbahnění. Pan Plundra žádá
vodohospodářský úřad o polointenzivní chov.
8. Nemovitosti – prodej, koupě
Zastupitelstvo projednalo a schválilo záměr prodeje lesní parcely č. 104 a 110 v kú
Jakubovice na hranici s katastrem obce Horní Třešňovec.
Dále projednalo záměr prodeje parcely č. 4268/1 v kú Dolní Čermná a ustavení
věcného břemene pro ČEZ pro stavbu el. přípojky na poz. parcele 3224 a smlouvu o
věc. břemeni pro ČEZ na poz. parcelách 4106/61 a 3205/2.
9. Změny vyhlášky o místních poplatcích za likvidaci odpadu.
Starosta přednesl záměr úpravy vyhlášky v bodě, který se dotýká poplatku za
nemovitosti sloužící k rekreaci. Vytvořením předpisného seznamu ve smyslu zákona
došlo k některým absurdním situacím. Základním problémem je určit, která
nemovitost slouží k rekreaci. Rada navrhuje vyžádat si od poplatníků čestné
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prohlášení na jehož podkladě by obecní úřad jako správce daně od vybrání poplatku
upustil. V tomto smyslu je třeba změnit obecní vyhlášku.
10. Družba s Gminou Dziezoniow.
Starosta podal informaci o průběhu návštěvy zástupců úřadu gminy.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce
11.1 Schvaluje program jednání, zapisovatele a ověřovatele.
11.2 Bere na vědomí zprávu o hospodaření a dalších aktivitách na rybníku.
11.3 Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o kontrole usnesení a o kontrole
hospodaření příspěvkových organizací.
11.4 Bere na vědomí zprávu finančního výboru.
11.5 Ukládá starostovi uložit stavebnímu úřadu vyzvat majitele tírny k odstranění
závory uzavírající cestu kolem tírny a zajistit objekt tak, aby nedošlo k úrazu
osob.
11.6 Ukládá starostovi pozvat pana Pecháčka na jednání rady.
11.7 Ukládá starostovi vyzvat dlužníky k uznání dluhu a dále předat věc právníkovi.
11.8 ZO schvaluje nákup 2 konvektomatů pro ŠJ. Ukládá starostovi připravit
rozpočtovou změnu na pokrytí potřebné částky.
11.9 Bere na vědomí zprávu o činnosti rady.
11.10 Bere na vědomí zprávu o podání žádosti o dotaci z ROP na akci „Revitalizace
kulturně sportovního areálu zdraví Dolní Čermná“
11.11 Schvaluje záměr prodeje stežníku č. 4268/1.
11.12 Schvaluje záměr prodeje lesa č. p. 104 a 110 v kú Jakubovice.
11.13 Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ na parcelách
4106/61 a 3205/2.
11.14 Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch
ČEZ na pozemku č. 3924.
11.15 Bere na vědomí informaci o spolupráci s Gminou Dzierzoniow.
11.16 Schvaluje změnu vyhlášky č. 2/2003 v bodě č. 5, který se doplňuje o
osvobození od poplatku v případě, že poplatník čestným prohlášení uvede, že
objekt není využíván k rekreačním účelům.

Rada zastupitelstva obce Dolní Čermná č. 19
3. 4. 2008
Zápis z jednání
Přítomni: Ing. Jiří Appl
Ing. Ludmila Müllerová
Jan Hampl
RNDr. Věra Šverclová - omluvena
Ing. Vlastislav Vyhnálek
Hosté:
Mgr. Tomáš Zdechovský
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Program:
1. Projednání připomínek k návrhu znaku a praporu obce.
K návrhu předloženému ZO se vyskytly tyto základní připomínky:
- barevnost postavy sv. Jiří
- příliš kontrastní volba kombinace červeného pozadí a černé patky
Mgr. Zdechovský předložil další návrh, který vychází z bílého (stříbrného) podkladu
s barevnou postavou a červené patky s bílou (stříbrnou) holubicí.
2. Projednání žádosti o statut městyse.
Starosta předložil dokumenty získané z obecní kroniky a od p. Jansy v nich se užívá
pro Čermnou označení městys. Z dalších dokumentů lze usuzovat, že obec Dolní
Čermná byla nástupnickou obcí (městyse) Čermné po rozdělení. Argumentem pro
požádání o obnovení statutu městyse je i charakter zástavby.
3. Závazek vůči firmě Laspon.
Firma Laspon má zájem převést pohledávku na banku. Starosta uvedl, že by to bylo
řešení, avšak doporučuje jednat s Českou spořitelnou a dohodu o převodu směřovat
až do doby, kdy budeme znát skutečnou výši úvěru na kanalizaci, tj. po výběrovém
řízení. Úvěrový příslib od ČSp. ve výši 15 mil. Kč nebude pravděpodobně potřeba
čerpat v celé výši a pak se otevře prostor pro další jednání.
4. Pronájem bytů.
Starosta předložil žádost paní Kubíčkové na pronájem bytu v čp. 226. Žádost
neodporuje možnostem a byla schválena.
5. Stížnost ZŠ.
Rada projednala zprávu školní inspekce o vyřízení stížnosti občana na postup
Základní školy Vincencec Junka Dolní Čermná při stanovení snížené známky
z chování. Inspekce konstatuje že:
známka byla stanovena v souladu s klasifikačním řádem a v této části je
stížnost bezdůvodná
oznámení o snížené známce z chování bylo rodičům doručeno až spolu
s vysvědčením, což je v rozporu se školním řádem
Rada projednala předložené podklady a rozhodla ve smyslu § 174 odst. 4 školského
zákona (561/2004).
6. Konvektomat pro školní jídelnu.
Rada projednala předložený návrh na pořízení konvektomatu pro ŠJ. Pro objektivní
posouzení požaduje komentář ředitelky ŠJ.
Usnesení č. 19:
19.1 Rada bere na vědomí informaci o průběhu splácení závazku vůči firmě Laspon.
19.2 Rada schvaluje nájemní smlouvu v čp. 226 pro paní Kubíčkovou.
19.3 Rada projednala závěry školní inspekce ve věci stížnosti občana na jednání ZŠ
a konstatuje, že postup školy byl za dané situace správný a informace směrem
k rodičům dostačující. Rada nebude ukládat škole žádná opatření.
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19.4 Rada vzala na vědomí předloženou nabídku na pořízení konvektomatu a ukládá
starostovi připravit ve spolupráci s ředitelkou ŠJ srovnání nabídek.
19.5 Rada bere na vědomí návrh Mgr. Zdechovského na řešení obecního znaku a
vlajky.
19.6 Rada bere na vědomí předložené dokumenty podporující žádost o statut
městyse.

Čas od času se objevují vtipy o naprosto nesmyslných návodech k použití u
běžných výrobků jenom proto, že obratní právníci dokáží na výrobci vysoudit značné
částky, protože spotřebitel nebyl na to či ono upozorněn. Například, že se
nepolykají hřebíky nebo že pračka není vhodná k vyprání kočky. Jsou to naprosté
absurdity, vyvolávají v nás úsměv. Ale poslední zasedání zastupitelstva mi uložilo
podobný úkol. Mám vhodným způsobem upozornit občany na to, že kameny na hrázi
rybníka tam nejsou proto, aby je někdo naházel do vody, ale aby zpevnily návodní
stranu hráze, obrnily ji proti vodě a zamezily jejímu případnému protržení a
následně zaplavení vesnice cca 250 000m3 vody.
Použil jsem tento způsob proto, že nechci zakazovat abychom nedopadli jako
v Obecné škole po zákazu olizování zábradlí. Prosím všechny občany aby si víc
všímali dění kolem sebe a nebáli se upozornit na nepravosti. Banalita by mohla
přerůst do nepříjemnosti. Hráz rybníka je stavba a to dokonce vodní dílo, v našem
případě zařazené do III. stupně nebezpečnosti. Nechci ani domyslet, kdyby se
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někomu podařilo poškodit toto dílo závažnějším způsobem. Stavba stála cca 40
milionů korun a každé % z tohoto čísla při úhradě škody by bylo velké číslo.
Děkuji za pochopení.
Ing. Vlastislav Vyhnálek, starosta obce

Obec Dolní Čermná provozovala Dům s pečovatelskou službou. Více než před rokem
začal platit nový zákon o sociálních službách. Ten stanovuje přesná kriteria a
standardy pro sociální zařízení, tedy i pro Dům s pečovatelskou službou (DPS),
včetně kvalifikačních požadavků na personál. Proto jsme změnili statut DPS na
Penzion. Pro obyvatele, kteří zde bydlí, nedošlo k žádné změně. U nových nájemníků
však dojde k navýšení nájmu. Postupně bude celý dům procházet rekonstrukcí otopné
soustavy a bytových jednotek.
Nejen obyvatelé tohoto Penzionu, ale mnoho našich občanů potřebuje sociální,
pečovatelské či jiné drobné služby. Jak už jsme dříve informovali, máme zájem na
jejich zajištění či zprostředkování. Ošetřovatelskou a pečovatelskou službu může
podle zákona poskytovat pouze osoba či organizace, která má k této činnosti
registraci. Proto jsme jednali s Charitou a dle vyjádření jejich zástupců jsou schopni
tyto služby našim občanům nabízet. Zůstávají však další služby, jako například úklid,
praní prádla, nakupování, dovoz zboží, doprovod k lékaři či do nemocnice a další, ale
jejich poskytování by se mělo týkat všech lidí v obci, kteří takovou pomoc potřebují.
Právě pro zajištění těchto služeb hledáme pracovníka (pracovnici), který by tuto
činnost provozoval na základě živnostenského oprávnění. Práce by byla vhodná i pro
ženy na rodičovské dovolené nebo pro nezaměstnané v rámci programu veřejně
prospěšných prací.
Dolní Čermná má zájem na poskytování těchto služeb svým občanům, proto je také
budeme maximálně podporovat i formou finančního příspěvku. Pokud tedy máte
zájem získat bližší informace, obraťte se co nejdříve na starostu nebo místostarostku.
Chceme, aby i v naší obci tato služba byla poskytována, protože ulehčí život mnoha
potřebným občanům.
Ing. Ludmila Müllerová, místostarostka obce

První domovské listy byly vydávány ještě za rakouskouherské monarchie na základě
říšského zákona č. 105 z 3. prosince 1863. Proto původní domovské listy nesou mimo
příslušnost k domovské obci i příslušnost ke Království českému. Za první
Československé republiky pak již příslušnost k Československé republice. Byly to
dokumenty na způsob občanských průkazů. Byly tedy dokladem domovského práva k
obci, které znamenalo nerušený pobyt dotyčné osoby v dané obci či městě a právo na
chudinské zaopatření. Bydlel-li někdo v jiné obci než domovské a přišel-li o veškerý
majetek a „střechu nad hlavou“, a to jakýmkoliv způsobem, a neměl-li dostatečné
sociální zajištění od zde žijících příbuzných, mohl být úředně „odeslán“ do své
domovské obce, která se o něho musela postarat. V případě bydlení mu obec udělila
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místo v chudobinci, v případě obživy mu povolila žebrotu, v případě úmrtí jej obec
musela nechat pohřbít, v případě osiření dětí se obec o ně musela postarat. Život
takových dětí byl velice trpký a těžký. Důvodem odeslání způsobem “vykázání“ do
domovské obce mohl být i nezřízený způsob života, který se vymykal tehdejším
mravům
(opilství,
krádeže, smilstvo aj.)
Domovské právo bylo
možné získat dědičně,
tzv. rodem, kdy oba
rodiče
měli
stejné
domovské právo k obci v
níž bydleli, nebo jej bylo
možné získat na základě
zdůvodněné žádosti. To
bylo převážně v případě
přivdání či přiženění a
přestěhování. O přidělení
domovského
práva
rozhodovali představení
obce nebo města. Ne
vždy bylo snadné získat
domovské právo na
základě žádostí, zvláště
byl-li
to
člověk
problematický a nebo v
případě chudé obce,
která nebyla dostatečně
finančně
zajištěna
vlastními prostředky.
Dříve
byla
sociální
oblast
vzhledem
k
domovskému právu na
bedrech obcí. Dnes na
sebe tuto starost o
občany převzal v daleko
velkorysejší péči stát.
Na základě domovského
práva měla i Dolní
Čermná v chudinské péči ve třicátých letech 20. století 2 osoby. Václava Vašátko,
přezdívaného Vencíl. Ten bydlel u vlastního bratra v čp. 74 a obec mu umožnila
obživu žebrotou. Druhá byla Filoména Šnévajzová, zvaná Šnývajzka. Bydlela v
chalupě a obec jí také umožnila živit se žebrotou.
Domovské právo bylo zrušeno po roce 1948.
Vladimír Jansa, kronikář
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Stejně jako kterýkoli korporátní subjekt, tak i každá obec, městys a město disponuje
symboly, které recipientům zprostředkovávají jeho historii, identitu, geografické
zvláštnosti, vize či zastávané principy. Jedním z hlavních prvků této korporátní
identity je i jeho status, který výrazně přispívá k budování vztahu občanů k danému
místu.
V historii našeho státu existovala sídla označovaná podle velikosti a významu jako
obce a města, jakýmsi mezistupněm byly tzv. městyse. Ty nesplňovaly kritéria pro
udělení statusu města, nicméně svým regionálním významem, velikostí i počtem
obyvatelstva překračovaly rámec běžné obce. Znatelný rozdíl mezi obcemi a městysi
spočívá i v oblasti společenské, kulturní a architektonické.
Případné obnovení statusu „městys“ nemá pro obec žádné finanční výhody, nicméně
přispívá k rozvoji sousedské vzájemnosti a občanské náležitosti. Význam spočívá
především v posílení zdravého vztahu občanů k místům, kde žijí, a tento patriotismus
je klíčem k uvědomění si národní identity. Titul městys byl v minulosti otázkou
prestiže. Jeho mnohaletá absence v české společnosti je však díky médiím už téměř
smazána.
Podle posudku vypracovaného experty na problematiku statusu obcí a měst nebyly
městyse jako takové nikdy zrušeny. Problém je však také v tom, že v roce 1990
nebyly legislativně obnoveny. Podle statistické ročenky z roku 1930 bylo na území
současné České republiky na 503 městysů, z nichž byla po schválení nové legislativní
úpravy obnovena asi desetina.
Dle knihy 700 let Dolní Čermné získala obec Čermná status městyse dne 3. července
1873. Po rozdělení městyse Čermná na Dolní a Horní Čermnou se stala nástupnickou
obcí Dolní Čermná se všemi správními výhodami. Proto připadá jednoznačně titul
městys Dolní Čermné, která díky urbanistické a architektonické skladbě obce splňuje
všechny požadavky. Z detailů lze uvést například náměstí, které je přirozeným
centrem čilého života obce. Dolní Čermná by tak měla z výše uvedených důvodů
požádat o obnovení titulu Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.
(Mgr. Tomáš Zdechovský)

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je
projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná
správa. V současnosti musí občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho
problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy,
umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala
data ne občan“.
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Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se
státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde bude možné získat a ověřit
data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a
listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat
informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro
zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví
státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.
Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých
situacích bude stačit dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan
mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.
Pro každého, pro všechny
Czech POINT je nyní rozšiřován na 1300 matričních úřadů, krajské úřady a během
roku také na 800 pracovišť České pošty, vybrané zastupitelské úřady a kanceláře
Hospodářské komory.
Czech POINT E-SHOP – výpisy poštou
Czech POINT přichází s průlomovou novinkou. V tuto chvíli již skutečně obíhají
data, nikoli občan. Pro tři výpisy z centrálních registrů státní správy díky službě
Czech POINT E-SHOP nemusíte udělat jediný krok. Pomocí jednoduchého
webového formuláře můžete výpis ze živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku
a katastru nemovitostí objednat ze svého počítače a počítat, že do tří pracovních dnů
od přijetí objednávky vám je pošťák spolehlivě dodá.

Co poskytuje Czech POINT
Czech POINT v současné době poskytuje čtyři druhy výstupů. To znamená, že každý,
kdo zaplatí příslušný poplatek na místě Czech POINT, může požádat o následující:
1. Výpis z Katastru nemovitostí.
O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel.
Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.
Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo
listu vlastnictví. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální
výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna
částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč. Pokud žadatel žádá o
výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní
číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo
číslo popisné, jedná-li se o stavbu. I v tomto případě je ověřený výstup zpoplatněn
stejně. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena
na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže
atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i
přesné číslo bytu v domě.
2. Výpis z Obchodního rejstříku.
O výpis z Obchodního rejstříku České republiky opět může požádat anonymní
žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I zde je
vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem
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omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž
maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.
3. Výpis z Živnostenského rejstříku.
I v tomto případě může o výpis z Živnostenského rejstříku České republiky požádat
anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I
v tomto případě je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální
výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna
částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.
4. Výpis z Rejstříku trestů.
Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze
vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě
písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k
podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán; tuto žádost úřad archivuje
dle zákona. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný
doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může
vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na
pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o
výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci.
V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z Rejstřík trestů elektronicky, zaplatí
klient podle zákona za tento výpis 50,- Kč jako správní poplatek úřadu za přijetí
žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Na tento výpis se nevylepuje
žádný kolek.
V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně
zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem
podle §11 odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění – tedy
formou papírové žádosti. Systém Czech POINT umožňuje vytisknout žadateli tuto
papírovou žádost již předvyplněnou jeho osobními údaji, které sdělil obsluze
pracoviště Czech POINT. V tomto případě se neplatí správní poplatek úřadu, ale
vylepí se kolek v hodnotě 50,- Kč a žádost úřad pošle ke zpracování na Rejstřík
trestů.

MUDr. Ivana Klejmová – ordinace pro dospělé:
Neordinuje:
pátek 9. května 2008
Akutní případy ošetří MUDr. Novotná v ordinaci v Horní Čermné
MUDr. Hedvika Applová – zubní ordinace:
Neordinuje:
pátek 2. května 2008
pátek 9. května 2008
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Dolnočermenští hasiči zvou všechny občany na tradiční pouťové
posezení „U maringotky“ - tentokrát do areálu kempu
(Pouťové atrakce i občerstvení boudou letos zkušebně přesunuty do „Areálu zdraví“
v dolnočermenském kempu. Vzhledem k nově otevřenému obchodu na náměstí, není
možné již pro pouťové atrakce využívat soukromý prostor mezi školou a obchodem a
pro větší počet atrakcí je již dolnočermenské náměstí, bez tohoto prostoru, malé.)

Součástí pouti bude již tradiční výstava

Tentokrát v místnosti fitcentra TJ Dolní Čermná
v Kempu
Vernisáž - v sobotu 26. dubna v 17,00 hodin
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Nejen pravidelným, ale i novým zájemcům oznamujeme, že připravujeme 14. ročník
Vítání ptačího zpěvu v Dolní Čermné. Tato celosvětová akce se již v naší obci stala
neodmyslitelnou součástí první květnové neděle.

Sraz bude v neděli 4. května ve 4,00 hod. na hrázi rybníka u sauny.
Program připravujeme tradiční, tj. několikakilometrovou procházku převážně
lesnatým terénem, nevyhneme se ale ani vodním plochám a mokřinám. Po cestě
využijeme také nahrávky ptačích hlasů a chceme předvést i ukázku kroužkování.
Pokud nám bude přát počasí, zažijeme příjemné ráno s probouzející se přírodou a
ptačím zpěvem.
Pokusíme se pro závěrečné zhodnocení zajistit nějaké prostory, takže na trasu – pro
jistotu – si vezměte dobré boty a pláštěnku, dále doporučujeme dalekohled a do cíle
něco peněz, protože po ránu vytráví a jistě budete chtít i zahnat žízeň!
Přijďte poznat něco nového i vy, kdo jste se ještě nezúčastnili! Vždyť takhle začínali
i ti, kteří jsou dnes už neodmyslitelnými účastníky.
Aleš Hampl, Petr Havel, Honza Růžička
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Ve čtvrtek 24. dubna 2008 – začátek v 8,45 hodin
Divadelní představení

Vstupné 30,- Kč
Na představení zveme i ty děti, které do mateřské školy ještě nechodí.

Děti z mateřské školy v Dolní Čermné
zvou na oslavu

S programem:

v neděli 11. května 2008
ve 14,00 hodin,
v Orlovně v Dolní Čermné

Z ankety, která proběhla v mateřské škole vyplynulo, že rodiče postrádají v obci
možnost hudebního vzdělání pro své děti.
Po jednáních se ZUŠ Lanškroun svitla naděje, že i v Dolní Čermné bude její
pobočka. Vždyť nadaných žáků kteří „slyší“ je plno i na vesnici, jen se vždy musel
obětovat někdo z rodiny, kdo doprovodil své dítko do „hudebky“. Od září by tedy
tyto děti nemusely nikam dojíždět, bude-li dostatečný počet zájemců. Výuka by
probíhala v Základní škole Dolní Čermná, na hudební nástroje dle zájmu.
Přihlášky do hudebního oboru jsou k dispozici u paní ředitelky základní školy nebo
v mateřské škole.
Ivana Hamplová, ředitelka MŠ
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V 8. kole Krajské soutěže naše šachové družstvo v neděli 9. března doma porazilo ŠO
K a.s. Kunvald C 3,5:1,5. Zvítězili: Miroslav Slavíček a Ladislav Motl, remizovali:
Michal Merta, Josef Merta a Vladimír Dostálek.
V posledním 9. kole Krajské soutěže naše družstvo v neděli 30. března bojovalo
v Žamberku o 1. místo v soutěži a o postup do Krajského přeboru II s SK Žamberk E.
Po velké bitvě nakonec naši nešťastně prohráli 2:3. Přišli tak nejen o 1. místo, ale
také o postup. Zvítězili: Josef Merta a Miroslav Slavíček, prohráli: Michal Merta,
Vladimír Dostálek a Josef Nikl. Michal Merta ve své partii stál na remízu, nevydařil
se mu ale závěr hry. Vladimír Dostálek měl po celou partii lepší pozici, v závěru se
ale dopustil osudné chyby. To se ale v šachu stává.
Jménem všech příznivců a fanoušků klubu bych chtěl poděkovat hráčům, kteří
důstojně reprezentovali naši obec. Jmenovitě jsou to hráči podle pořadí na soupisce:
Tomáš Pecháček (3/6), Michal Merta (5,5/7), Josef Merta (7,5/8), Vladimír Dostálek
(4,5/8), Miroslav Slavíček (7,5/9), Josef Nikl (2/3), Ladislav Motl (2/3) a Pavel Žídek
(1/1). V závorce je počet získaných bodů a počet odehraných zápasů.
Při hodnocení působení našeho šachového družstva v Krajské soutěži lze konstatovat,
že mělo sice na postup, ale 2. místo není žádným zklamáním. Uznání a gratulace patří
také hráčům TJ Sokol Horní Čermná, kteří skončili na výborném třetím místě a jako
jediní porazili vítěze SK Žamberk E !!

Konečná tabulka krajské soutěže
Poř.

Družstvo

Záp

V

R

P

Body

Poč.
výher

Skóre

1.

SK Žamberk E

9

8

0

1

24

31

33,5 : 11,5

2.

ŠK Dolní Čemná

9

7

0

2

21

28

33 : 12

3.

Sokol Horní Čermná

9

6

2

1

20

21

26,5 : 18,5

4.

TJ Jiskra Ústí n. O D

9

4

0

5

12

16

19,5 : 25,5

5.

TJ OEZ Letohrad B

9

3

1

5

10

21

23,5 : 21,5

6.

ŠO K a.s. Kunvald B

9

3

1

5

10

15

19 : 26

7.

TJ Sokol Mistrovice

9

2

4

3

10

14

18,5 : 26,5

8.

ŠO K a.s. Kunvald C

9

2

2

5

8

15

21,5 : 23,5

9.

SK Žamberk F

9

2

1

6

7

11

14,5 : 30,5

10.

SK Žamberk D

9

1

3

5

6

11

15,5 : 29,5

Za Šachový klub D. Č.: Pavel Seidl
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12. dubna 2008 – Galerie
KAREL KOMÍNEK – VÝSTAVA OBRAZŮ
Vystoupí: SOMEBODY´S SINGING (výstava potrvá do 11. května 2008)
18. dubna 2008 v 19,00 hod. – sál zámku
VEČER S DIVADLEM VE STŘEDU
23. dubna 2008 v 18,00 hod. – sál zámku
Koncert žáků ZUŠ J. Pravečka
29. dubna 2008 v 19,30 hod. – sál zámku
CESTOU NECESTOU – pořad známého herce Miroslava Donutila
30. dubna 2008 v 9,00 hod. - sál zámku
KONFERENCE LANŠKROUN HISTORICKÝ
Městské muzeum Lanškroun ve spolupráci s Radou města Lanškrouna, Komisí pro
mládež a kulturu, Gymnáziem Lanškroun, SOU a SOŠ Lanškroun a SZeŠ Lanškroun
si Vás dovolují pozvat na konferenci a vyhodnocení středoškolských prací.
17. května – 15. června 2008 – Galerie
BIENÁLE ZUŠ J. Pravečka Lanškroun – výstava výtvarných prací
20. května 2008 v 19,30 hod. – sál zámku
TRIO „VČELLI“
Helena Velická, Sylva Jablonská, Lucie Minaříková Netradiční seskupení tří
půvabných violoncellistek čerpá inspiraci z palety děl vážné hudby, ale stejně tak i
jazzu, evergreenových a populárních melodií i z tvorby světoznámé skupiny
Apocalyptica, jenž interpretují sobě vlastním - žensky jemným a zároveň energicky
dravým způsobem hry, aniž by opustily tradiční hodnoty české violoncellové školy.

22. dubna 2008 – Rekreační oblast Obora – na chatě Lesanka
DEN ZEMĚ – pořádá Dům dětí a mládeže
25. – 26. dubna 2008
Pálení čarodějnic (Hala B. Modrého) Kulturní program
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30. dubna 2008
Čarodějnice na loděnici - táborák, občerstvení (KČT Lanškroun)
1. května 2008 – náměstí J. M. Marků
MAJÁLES - pořádá Gymnázium Lanškroun, Kulturní centrum Lanškroun
1. května 2008 v 8,00 hod. – Myslivecká chata Lesanka v Kypuši
JARNÍ SVOD MLADÝCH LOVECKÝCH PSŮ
Pořádá: Myslivecké sdružení "Obora" Lanškroun, občerstvení na této akci zajištěno.
14. května 2008 ve 14,00 hod. – rekreační oblast Obora
PŘESPOLNÍ BĚH KUYPUŠÍ
Pořádá TJ Lanškroun, oddíl lyžování - lyžařská sjezdovka Kypuš

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 Magorkám, 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
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
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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
DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
24. dubna
DOBRODRUŽSTVÍ NA PASACE
Promítání pro mateřské školky. Pásmo krátkých filmů.
Vstupné: 15,- Kč,

čtvrtek 9,30 hod.

mládeži přístupno

1. – 3. května
čtvrtek 20,00 hod.
*10.000 PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM (USA)
pátek 17,30 a 20,00 hod.
Legenda. Bitva. První hrdina. Putování neohrožených hrdinů
sobota 20,00 hod.
světem, kde se musí utkat s prehistorickými stvůrami. Napínavý dobrodružný příběh.
Vstupné: 69,- Kč, 104 min,
mládeži přístupno
4. května
neděle 17,30 a 20,00 hod.
LOVCI POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ (USA)
V pokračování kasovního trháku „Lovci pokladů“se lovec pokladů Ben Mates zase
jednou vydává do pátrání po pokladech po celém světě.
Vstupné: 69,- Kč, 124 min.
mládeži přístupno
5. – 7. května
pondělí 20,00 hod.
*LET’S DANCE 2 (USA)
úterý 20,00 hod.
Film o milostném jiskření mezi dvěma studenty
středa 17,30 a 20,00 hod.
umělecké školy. Romantika na tanečním parketu.
Vstupné: 64,- Kč, 98 min.
mládeži přístupno
8. – 10. května
čtvrtek 20,00 hod.
O RODIČÍCH A DĚTECH (Český)
pátek 17,30 a 20,00 hod.
Milovat je lidské – chybovat je dědičné.
sobota 20,00 hod.
Komedie o otcích, synech a ženách jejich života.
Vstupné: 69,- Kč, 110 min.
mládeži přístupno
11. května
neděle 17,30 a 20,00 hod.
OBČAN HAVEL (Český)
Nahlížení do zákulisí politických i soukromých dramat prezidentského období
Václava Havla.
Vstupné: 64,- Kč, 97 min.
mládeži přístupno
12. – 14. května
pondělí 17,30 a 20,00 hod.
KRONIKA RODU SPEDERWICKŮ (USA)
úterý 20,00 hod.
Jejich svět je blíž, než si myslíte.
středa 17,30 a 20,00 hod.
Další přírůstek do řady úspěšných dětských fantasty sérií.
Vstupné: 64,- Kč, 95 min.
mládeži přístupno
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15. května
čtvrtek 20,00 hod.
JAN SAUDEK (Český)
Neskandální dokument o „skandálním“ fotografovi.
Vstupné: 59,- Kč, 90 min.
mládeži nepřístupno
17. května
sobota 17,30 hod.
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY (USA)
Lstiví Galové útočí na olympijské ideály. Další dobrodružný příběh oblíbených
hrdinů.
Vstupné: 64,- Kč, 117min.
mládeži přístupno
16. – 18. květen
pátek 17,30 a 20,00 hod.
*RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT (USA)
sobota 20,00 hod.
Nesmrtelný Rambo opět na scéně!
neděle 20,00 hod.
Vstupné: 69,- Kč, 93 min.
mládeži nepřístupno
19. května
pondělí 17,30 a 20,00 hod.
*ONCE (Irsko)
„Film Once mi dal inspiraci na celý rok dopředu!“ Steven Spilberg. Hudební
melodrama.
Vstupné: 59,- Kč, 86 min.
mládeži do 12 let nevhodné
DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
16. května
pátek 13,00 hod.
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ (USA)
To bude mazec…….Nejsme žádný blbý, vymaštěný veverky – jsme esa z lesa, jsme
superstars! Promítání pro školní družiny a širokou veřejnost.
Vstupné: 35,- Kč, 87 min.
mládeži přístupno

10. dubna 2008 v 16,30 hod.– zasedací síň zámku –
vernisáž výstavy
KYŠPERK NA MAPÁCH
(výstava v rámci oslav 700. let města Letohradu)
Výstava bude otevřena: po – pá
15,00 – 17,00 hod.
so
9,00 – 11,00 hod.
(Dopolední návštěvu je možno dohodnout v informačním
centru na tel. 465 622 092, výstava potrvá do 8. května
2008)
14. – 20. dubna 2008 – Hotel Na zámku
Týden steaků
19. dubna 2008 v 11,00 hod. – Dům kultury
SOUTĚŽ DĚTSKÝCH PÁRŮ VE SPOLEČENSKÉM TANCI
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19. dubna 2008 od 14,00 hod. – Tělocvična TJ Spartak
FLOOR MASTERS 2008
1. ročník Euro skupin break dance - tělocvična Spartak ve 14,00 hod.
Soutěž bude otevřená pro zahraniční skupiny, což bude pro diváky určitě velmi
zajímavé. Soutěžit mezi sebou budou skupiny o max. počtu 10 lidí v jedné skupině.
Budou bojovat v 7 minutových vystoupeních ve vyřazovacím systému pavouka.
5člená porota z různých konců Evropy – bude mít též svoji ukázku, aby přesvědčila
diváky, že mají právo sedět v křesle porotců. Speakeři Gipsy a Rock-star jsou známé
osobnosti hip hopu a DJingu (Dj Miniman) Předání cen a after párty zakončí skupina
Sestry v Rýmu (ŽBK), Bow Wawe (Karlovy Vary).
25. dubna 2008 v 16,00 hod. – Zámek – zasedací síň – vernisáž výstavy
KVĚTINY A VČELY –
pořádají Základní organizace Českého zahrádkářského svazu a Základní organizace
Českého svazu včelařů v Letohradě
Výstava bude otevřena: v sobotu 26. 4.
9,00 – 17,00 hod.
v neděli 27. 4.
9,00 – 17,00 hod.
29. dubna 2008 v 16,00 hod. – Zámek – sál ZUŠ
Koncert mladých pedagogů a jejich hostů
3. května 2008 v 11,00 hod. – zámecká terasa
POVĚSTI O ŠTĚSTÍ – pohádka
7. – 8. května 2008 Koncert a beseda ke Dni osvobození od fašismu
17. května 2008 ve 20,00 hod. – zámecká terasa
KOMEDIE „NA HLAVU“
17. května 2008 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ OEZ
Společnost OEZ, s.r.o. generální partner oslav otvírá své brány 8,00 – 13,00 hod.
16. – 18. května 2008 – centrum města Letohrad
KOPEČKOVÁ POUŤ
17. 5. Kopečkový ohňostroj – po setmění (cca v 21,30 hod.) se bude střílet ze
zámeckého parku

16. dubna. 2008 v 19,30 hod.
SVATBA NA BITEVNÍM POLI – filmové představení
23. dubna 2008 v 19,30 hod.
ONCE – filmové představení
3. května 2008 v 19,30 hod.
KONCERT K 10. VÝROČÍ BIG BANDU LETOHRAD
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Pátek 18. duben 2008 v 17,00 a v 19,00 hod.
TANČÍME PRO RADOST
Celovečerní vystoupení Tanečního oddělení ZUŠ
Jaroslava Kociana
- choreografie: Hana Benešová, Olga Bílá,
Hana Blažejová
Vstupné 60,- Kč
Neděle 27. duben 2008 v 19,30 hod.
HÁDEJ KDO PŘIJDE
Divadlo Na Fidlovačce Praha – autentický příběh Spensera Tracyho a Katherine
Hepburnové. „Ti dva spolu nadosmrti bojovali, milovali se i zraňovali,“ říká autor.
Hrají: Tomáš Töpfer, Eliška Balzerová, Pavel Nečas, Zdeněk Maryška, Milada
Kratochvílová, Marek Holý, ...
Pátek 9. května 2008 v 19,30 hod.
FESTIVALOVÝ KONCERT
jubilejní 50. ročník Kocianovy houslové soutěže

19. a 20. dubna
sobota v 17,00 hod.
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
neděle v 19,30 hod.
Asterix a Obelix jsou zpět. Čeká vás příběh plný sportovního zápolení mezi Galy a
jejich soupeři z celého světa.
Vstupné 64,- + 1,- Kč, česká verze, 117 min.
21. a 22. dubna
pondělí v 19,30 hod.
SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA
úterý v 19,30 hod.
Neuvěřitelný leč skutečný příběh o kongresmanovi (Tom Hanks), který dokázal
obstarat půl miliardy dolarů na vyzbrojení afghánských mudžáhedů, a rozhodl tak
válku.
Vstupné 59,- + 1,- Kč, titulky, 102 min.
23. dubna
středa v 19,30 hod.
TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ
Odvarový film bratrů Coenových natočený podle slavného románu C. McCarthyho je
jejich nejdrsnější a nejtemnější thriller. Nudný život Mosse v texaském zapadákově
změnil nález auta plného mrtvol, drog a peněz a jeho rozhodnutí využít je k vlastnímu
prospěchu. Otevřel tím bránu do pekel, kterou už nedokáže zavřít.
Vstupné 59,- +1,- Kč, titulky, 122 min.
26
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

25. duben
pátek v 19,30 hod.
LET´S DANCE 2
Vítejte zpět do marylandské taneční školy. Hudební romantický film o milostném
jiskření mezi dvěma studenty pocházejícími z rozdílného prostředí.
Vstupné 64,- + 1,- Kč, titulky, 98 min.
26. dubna
sobota v 17,00 hod.
RATATOUILLE
Miluje jídlo a rád by stal kuchařem. Jaké jsou ale jeho šance, když je krysa? Hlavním
hrdinou animované komedie je krysák Remy, který odvážně sní o tom, že se stane
vyhlášeným kuchařem v pařížské pětihvězdičkové restauraci.
Vstupné 59,- + 1,- Kč, česká verze, 110 min.
28. dubna
pondělí v 19,30 hod.
O ŽIVOT
Komedie režiséra Milana Šteindlera s Vojtou Kotkem a Dorotou Nvotovou
v hlavních rolích.
Vstupné 64,- + 1,- Kč, 90 min.
29. dubna
úterý v 19,30 hod.
SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ HOLIČ Z FLEET STREET
Režisér Tim Buton převedl na filmové plátno krvavý hororový muzikál, do hlavní
role holičského mstitele obsadil Johnnyho Deppa a oba získali Zlatý glóbus.
Vstupné 69,- + 1,- Kč, titulky, 116 min.

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 v 18,00 hod. – vernisáž výstavy
OD REÁLU PO ABSTRAKCI – Ing. Josef Krsek
V Kulturním a informačním centru čp. 30
(pořádá Odbor kultury a cestovního ruchu - výstava potrvá do 15. června)

17. dubna
čtvrtek 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
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28. dubna
pondělí 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
1. května
neděle v 19,30 hod.
SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ HOLIČ Z FLEET STREET (USA, VB)
Film podle legendy o Sweeney Toddovi z 19. století a jí inspirovaného
broadwayského muzikálu s hudbou a texty Stephena Sondheima. Benjamin Barker,
nyní pod jménem Sweeney Todd (Johnny Depp) se vrací do Londýna poté, co byl
neprávem odsouzen soudcem Turpinem, který znásilnil jeho ženu (ta poté spáchala
sebevraždu) a přivlastnil si jeho dceru Johannu.
117 min.
přístupný od 15 let
8. května
čtvrtek v 18,00 hod.
KRONIKA RODU SPEDERWICKŮ (USA)
Rodinná fantasy na motivy stejnojmenné série knih THE SPIDERWICK
CHRONICLES, jenž napsali Holly Black a Tony DiTerlizzi. Film vypráví o třech
dětech, které mají rozcházející se rodiče a tak z rodinných depresí utečou do
kouzelného pohádkového světa.
95 min.
přístupný
12. května
pondělí v 19,30 hod.
TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ (USA)
Kdybyste v pustině našli hromadu mrtvol a auto s kufrem narvaným drogami a penězi
(přesně dvěma milióny dolarů), co byste udělali? Vzali je nebo nechali ležet? Pádnou
odpověď na tuhle pokušitelskou otázku dávají bratři Coenové ve svém nejnovějším
thrilleru podle slavného románu Cormaca McCarthyho Tahle země není pro starý. "Je
to pravděpodobně náš nejdrsnější a nejtemnější film," říká Joel Coen.
112 min.
přístupný od 15 let
15. května
čtvrtek v 19,30 hod.
10 000 PŘ. N. L. (USA, Nový Zéland)
Příběh se soustředí na etapy vývoje 21letého lovce mamutů. Se svými
spolubojovníky putuje přes neznámé území. Na této nebezpečné cestě plné nástrah
musí zvládat nelítostné boje o přežití. Boje s obřími šelmami, šavlozubými tygry a
démonickými pštrosy jsou na denním pořádku, ale prvořadou úlohou je zabezpečit
přežití svého kmenu a ulovit mamuta. 109 min.
přístupný od 12 let
19. května
pondělí v 19,30 hod.
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
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Životní jubilea
V měsíci dubnu slaví svá výročí
Marie Applová z Dolní Čermné
Marie Nastoupilová z Dolní Čermné
Ladislav Bárta z Dolní Čermné
Libuše Bártová z Dolní Čermné
Zlatá svatba:
V dubnu 2007 slaví zlatou svatbu manželé Milada a Josef Klekarovi 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 až dubnu 2008 jsme se rozloučili:
S panem Jiřím Pecháčkem z Dolní Čermné
S panem Milanem Pecháčkem z Dolní Čermné
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast a zemřelým lehké odpočinutí.
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První dubnovou sobotu dopoledne jsme do naší obce slavnostně přivítali tyto děti:
Kateřinu Malcovou
Petra Vávru
Adama Bedrníčka
Kristýnu Hubálkovou
Jakuba Smetanu
Emu Adamcovou
Matěje Mareše
Daniela Vacka
Jáchyma Frangos
Marii Jiroutovou
Všem našim novým malým občánkům přejeme
dobré zdraví, dobré rodinné zázemí a úspěšný
život.
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Vyobrazení:
Obálka 1 str.
Str. 6, 10
Str. 12
Str. 16
Str. 17
Stř. 18, 19

Dolnočermenská pouť v dubnu 2007
Nově opravená hráz rybníka
List domovský z roku 1925
Dolnočermenská pouť v dubnu 2007
Konipas horský (foto převzato z Internetu)
Děti z mateřské školy na tradičním karnevalu ve školce
(foto: Ivana Hamplová)
Str. 30, 31
Vítání občánků v sobotu 5. dubna 2008
(ostatní foto: Ing. Vlastislav Vyhnálek)
Uzávěrka příštího čísla: 30. dubna 2008
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