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Červen mokrý a studený - bývají žně vždy zkaženy.
Jaký červen, takový i prosinec.
Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.
Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení.
Červen červený jako z růže květ.
Když prší na Medarda namokne každá brázda.
Svatý Vít dává trávě pít.
Na svatého Aloise, poseč louku neboj se.
Po Medardovi ostrá zima už nechodí, ani mráz vinici víc neuškodí.
Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
Červen studený - sedlák krčí rameny.
Když na Medarda prší, voda břehy vrší.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.
Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko.
Hřímá-li v červnu, zvede se obilí.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažný.
V červnu-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína.
Prší-li na svatého Víta, jest úrodný rok, ale žádný ječmen.
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Zastupitelstvo obce Dolní Čermná č. 12
26. 5. 2008
Zápis z jednání
1. Úvod
Zastupitelstvo obce bylo řádně svoláno a z pořadu jednání byli omluveni Petr Helekal
a Jiří Valter.
Zasedání řídil starosta. V 18,00 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:
Petr Faltus a Miloš Marek
3. Zpráva o činnosti rady
Členům zastupitelstva byly předloženy zápisy z jednání rady. Starosta seznámil
přítomné s průběhem jednání rady a konkrétními tématy dle zápisu. K činnosti rady
nebyly vzneseny žádné dotazy.
4. Zpráva finančního výboru – závěrečný účet obce za rok 2007
Informaci podal předseda výboru Ing. Jiří Mencl. Členům zastupitelstva předložil
vývoj v oblasti příjmů i výdajů rozpočtu za rok 2007. Konkrétnější pozornost byla
věnována výdajové stránce rozpočtu, zejména výdajům týkajících se ostatních služeb
a odpadů, oprav a udržování, ostatních osobních výdajů a uskutečněnému nákupu
pozemků za Teslou.
Dále byla podána zpráva o proběhlém auditu účetnictví obce. Auditorská zpráva
vytkla pouze 2 chybné případy účtování, které se týkaly nesprávně zaúčtovaných
příjmů v rámci převodu příspěvku na opravu cyklotras a neinvestičních transverů od
obcí. Tyto příjmy byly ošetřeny rozpočtovou změnou až v závěru roku. K těmto
výhradám finanční výbor navrhl opatření, která ZO schválilo. Po diskuzi bylo přijato
usnesení, které závěrečný účet obce za rok 2007 schválilo.
5. Rozpočtová změna č. 1
První navržená rozpočtová změna v letošním roce se týkala navýšení daňových
příjmů za obec, pronájmu pozemku, prodeje zboží a přijetí dotace z POV. Zvýšené
příjmy proto dovolují upravit výdajovou stránku rozpočtu a to v oblasti těžby dřeva,
nákupu investic, osobních výdajů, rekonstrukce bytů a daně z příjmů. Celkově byly
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příjmy navýšeny o 208 tis. Kč, o stejnou částku byly upraveny i výdaje.
Zastupitelstvo obce tuto změnu schválilo.
6. Nemovitosti – prodej, převod
Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti občanů týkající se prodeje a
převodu nemovitostí. Jednalo se o následující:
Záměr o koupi pozemku po nevypořádaném dědickém řízení po Prof. Dr. Emilu
Langerovi. Bylo dohodnuto, že cena pozemku bude nabídnuta za odhadní cenu.
Jiří a Věra Formánkovi, Dolní Čermná 136 potvrdili zájem o koupi pozemku 4268/1
ZO schvaluje prodej podle již dříve schváleného záměru.
Pan Kolomý, Jakubovice – žádost o koupi pozemkových parcel č. 104 – lesní
pozemek a č. 110 – lesní pozemek v k.ú. Jakubovice, ZO schvaluje prodej podle již
dříve schváleného záměru dle znaleckého posudku.
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. V současné době je zpracována
dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace. Dne 12. 6. proběhne za
účasti starosty a místostarostky jednání s firmou Dabona a projektantem o
konkrétních podmínkách pro výběrová řízení na dodavatele stavby a peněžní ústav,
který bude zajišťovat finanční krytí tohoto projektu.
8. Diskuse, různé
Informace o reciproční návštěvě polského zastupitelstva z Gminy Dzierzoniow a
příprava společného jednání obou zastupitelstev ve dnech 4. a 5. 7. 2008 v naší obci.
Informace o přípravě projektu týkajícího se zateplení obecních budov v roce 2009.
Informace o cestě hasičů a zastupitelů obce do Liptovské Tepličky v létě 2008 a
možnost finančního příspěvku na tuto návštěvu.
Jan Hampl se zajímal o možnosti likvidace křídlatky a požadoval urychlené řešení.
Dále připomněl přípravu bazénu a areálu kempu na koupání.
Hana Červenková připomněla opravu osvětlení v Jakubovicích, opravu cesty
k hospodě a požaduje přidání 2 sloupů el. veřejného osvětlení.
Miloš Mareš požaduje opravu vyvrácených obrubníků u Hrdiny, připomíná regulaci
potoka.
Milada Nováková připomíná opravu chodníku na hřbitově a obrubníků u kostela u
dolního kříže.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce
1.
schvaluje zapisovatele a ověřovatele.
2.
schvaluje program jednání.
3.
bere na vědomí zprávu o činnosti rady.
4.
schvaluje závěrečný účet obce za rok 2007 bez výhrad a bere na vědomí
auditorskou zprávu za rok 2007. Schvaluje opatření navržená finančním
výborem.
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5.
6.

7.
8
9.

schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 přijatou podle předloženého materiálu.
schvaluje prodeje a koupě nemovitostí dle projednaného programu.
Záměr:
- RNDr. Jana Pachlová, Praha 4, Jílovská 53/1156 – dědictví po Prof. Dr.
Emilu Lagerovi – stavební parcela č. 928 o výměře 306 m2 a pozemky ve
zjednodušené evidenci, původ Pozemkový katastr
- ppč. 3329/1 o výměře 827 m2
- ppč. 3330 o výměře 190 m2
- ppč. 4211/2 o výměře 360 m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 461
Prodej:
- Jiří a Věra Formánkovi, Dolní Čermná 136 – odkoupení části pozemkové
parcely č. 4268/1 v k.ú. Dolní Čermná - nutný GP.
- Petr Kolomý, Lanškroun, Poděbradova 871 – odkoupení pozemkových
parcel č. 104 – lesní pozemek a č. 110 – lesní pozemek v k.ú. Jakubovice
Prodej a koupě za odhadní cenu.
bere na vědomí informaci o projektu Kanalizace Dolní a Horní Čermná
schvaluje návštěvu polské delegace ve dnech 4. a 5. 7. 2007 a ukládá starostovi
připravit rozpočet akce.
ukládá starostovi urgovat u vodohospodářské správy zajištění investiční akce
na potoku Čermenka.
Ing. Vlastislav Vyhnálek, starosta obce

72. jednání Rady Pardubického kraje
Zpráva č. 10 – Dopravní obslužnost Pardubického kraje
Rada Pardubického kraje schválila uzavření dvou dodatků ke smlouvám o závazku
veřejné služby, konkrétně poskytování žákovského jízdného. První se týká dopravce
ČSAD Ústí nad Orlicí, který bude nově obsluhovat cyklobus a dále zavedení nového
spoje do obce Mistrovice, kde k 31. červenci končí službu jiný dopravce. Druhý
dodatek je ke smlouvě s firmou Connex Východní Čechy, a.s., kterým dochází ke
specifikacím spojů na některých linkách v rámci základní dopravní obslužnosti.
„Řešili jsme také otázku prudkého nárůstu cen nafty a pohonných hmot obecně.
Dopravci zcela logicky požadují navýšení dotací na základní dopravní obslužnost ze
strany kraje. Pravděpodobně koncem měsíce června budeme toto téma projednávat
v radě znovu a s největší pravděpodobností dopravcům vyhovíme. Krajský rozpočet
je však omezený, takže budeme muset najít nějaký kompromis mezi požadavkem
dopravců a možnostmi kraje,“ řekl hejtman Pardubického kraje Ivo Toman.
V současné době Pardubický kraj ročně hradí dotace v celkové výši cca 188 mil. Kč.
Zpráva č. 12 – Dotace v oblasti kultury a památkové péče
Dotace na nezapsané památky a havárie v celkové výši 1,37 mil. Kč schvalovali
krajští radní. Rozhodli se podpořit majitele zámku v Letohradu, který pochází ze 17.
století a který byl vystavěn na místě tvrze o tři století starší. Restaurátoři tu nyní musí
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zachránit historicky hodnotné části fasády včetně fragmentů erbů a renesančních
sgrafitových psaníček s výzdobou rostlinnými a figurálními motivy. Na tuto akci
radní uvolnili 70 tisíc korun.
„Zbývajících 1,3 mil. Kč bychom rádi rozdělili mezi tři projekty – opravu střechy
zámku v Chrasti, opravu vichřicí Emmou poškozené věže kostela sv. Petra a Pavla
v Korouhvi a opravu kostnice a odvlhčení fasády kostela sv. Markéty v Borové.
Protože to jsou velké částky, musí záměr rady posvětit ještě zastupitelstvo,“ řekl
Miroslav Brýdl, radní zodpovědný za kulturu a památky. Z jeho „kapitoly“ se také
přidělovali dotace na kulturní aktivity. Částky od 10 do 30 tisíc korun poputují na
mezinárodní folklorní festival Čermenské slavnosti, na oslavy založení obcí Chornice
a Uhersko, na studentský majáles v Litomyšli, na konferenci věnované restaurování a
ochraně uměleckých děl, na vydání Sborníku poezie východočeských básníků či na
koncert pro zdravotně znevýhodněné občany a osamělé seniory v přírodním areálu
v Chotovicích.

Zpráva č. 13 – Grantové programy
Rada Pardubického kraje schválila granty na kulturu, a to v rámci již 2. letošního
kola. Dohromady jde o částku 701 tisíc korun. Přibližně polovina grantů je
v kompetenci rady, zbývající část musí ještě podle zákona stvrdit zastupitelstvo na
svém červnovém jednání. Poté bude kompletní přehled poskytnutých grantů vyvěšen
na www.pardubickykraj.cz.
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Zpráva č. 15 a 16 – Pravidla pro čerpání účelové státní dotace v požární
ochraně a Dotace pro jednotky SDH v roce 2008
Pravidla pro čerpání účelové státní neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje
jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Pardubického kraje na rok 2008 schválili
krajští radní. Stejně jako v minulých letech se na nich podílel Hasičský záchranný
sbor Pardubického kraje a jsou do nich zapracovány požadavky Ministerstva vnitra –
generálního ředitelství HZS ČR a zejména zjištěné pozitivní i negativní zkušenosti
získané od obcí při čerpání dotací v minulých letech.
„Obce mohou z tohoto programu čerpat na základě předchozí žádosti např. na výdaje
spojené s odbornou přípravou velitelů a strojníků jednotek SDH, dále na udržení
akceschopnosti jednotek či na výdaje spojené se zásahem jednotky mimo jejich
územní obvod, pokud je k tomu vyzvalo operační středisko HZS kraje. Pravidla
budou od 9. června 2008 vyvěšena na krajském webu v sekci Krizové řízení, včetně
všech potřebných tiskopisů a žádostí. Pro letošní rok Pardubický kraj obdržel od státu
na tuto oblast částku 6,65 mil. Kč, což je o 2 mil. Kč více než v roce minulém,“ řekl
radní Petr Šilar. A jeho slova doplnil hejtman Ivo Toman: „Pardubický kraj ze svého
rozpočtu každoročně k těmto penězům přidává i své vlastní finanční prostředky.
Schválený rozpočet pro rok 2008 počítal se 4 mil. Kč, ale vzhledem k požadavkům
obcí, které v souhrnu činily více jak 18 milionů, jsme konečnou částku zvýšili na 4,4
mil. Kč. Dobrovolní hasiči jsou v obcích nenahraditelní a proto je kraj prakticky od
svého vzniku podporuje.“ Investiční i neinvestiční prostředky určené na nákup a
generální opravy vozidel, požárních stříkaček, motorových pil, čerpadel i osobního
vybavení dobrovolných hasičů obce obdrží po projednání v zastupitelstvu kraje,
které se koná ve čtvrtek 19. června 2008.
Zpráva č. 24 - Program rozvoje Pardubického kraje
Rada Pardubického kraje projednala monitorovací a hodnotící zprávu Programu
rozvoje Pardubického kraje za rok 2007, která bude v červnu předložena ke schválení
krajskému zastupitelstvu.
„Monitorovací zpráva je podrobnou inventurou naplňování jednotlivých aktivit
Programu rozvoje Pardubického kraje jako jednoho z klíčových rozvojových
dokumentů kraje. Zpráva na 62 stranách stručnou formou komentářů informuje o
vývoji v jednotlivých oblastech programu
za rok 2007, například v oblasti
ekonomiky, dopravní a technické infrastruktury, lidských zdrojů, nemocnosti,
venkovského prostoru a zemědělství, životního prostředí, cestovního ruchu apod.,“
řekl vicehejtman Roman Línek. Ve zprávě je možné najít například to, že v průběhu
roku 2007 byla dokončena nová tělocvična u Střední odborné školy automobilní v
Ústí nad Orlicí a rekonstrukcí školní kuchyně a jídelny pokračovala rekonstrukce
Gymnázia Chrudim. Jiným příkladem je objem a zaměření finanční podpory malým
obcím v rámci krajského programu obnovy venkova. Z oblasti cestovního ruchu
obsahuje zpráva například informaci o vytvoření internetového portálu cestovního
ruchu a vytvoření sítě certifikovaných turistických informačních center včetně
systému přidělování dotací na činnost těchto center. „Zpráva nás zároveň
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upozorňuje na potřebu více se v dalších letech zaměřit na některé činnosti, kterým
doposud nemohla být věnována odpovídající pozornost,“ dodal Línek.
Zpráva č. 26 – Záležitosti regionálního rozvoje
Rada Pardubického kraje se zabývala podporou na zasíťování průmyslové zóny v
Dolním Újezdu. Pro zasíťování zóny o rozloze 7 ha a nákladech cca 16 mil. Kč má
pomoci dotace z krajského rozpočtu ve výši 1,5 mil. Kč. „Myslím, že je to správné a
důležité podporovat v odůvodněných případech i průmyslové zóny ve venkovském
prostoru. Právě zde po strukturálních změnách a snížení zaměstnanosti v zemědělství
je vyvolána přirozená poptávka po pracovních místech mimo tento obor,“ uvedl
vicehejtman Roman Línek.
Z jiné oblasti je příspěvek z rozpočtu kraje na dokončení opravy věže kostela v obci
Uhersko ve výši 200 tis. Kč. K tomu vicehejtman Roman Línek dodáva: „Věřím, že
uvedené prostředky oběma akcím pomohou a návrh schválí také krajské
zastupitelstvo, kterému přísluší o těchto dotacích rozhodovat.“
Festival vědy a techniky pokračuje
Festival vědy a techniky pro děti a mládež Pardubického kraje pokračuje druhým
ročníkem. Záštitu nad jeho konáním převzal ministr práce a sociálních věcí Petr
Nečas. Gestorkou projektu je členka Rady Pardubického kraje Jana Smetanová.
„Nedostatek pracovníků v technických profesích je obrovským problémem pro
všechny naše firmy. Jako první v České republice jsme proto v roce 2007 zahájili
Program na vytváření a rozvíjení zájmu dětí a mládeže o vědecké a technické obory.
Každoročním vyvrcholením programu pak bude Festival vědy a techniky. Cílem
programu je podpora talentovaných žáků v oblasti vědy a techniky, jejich budoucí
profesní orientace a v neposlední řadě i vytvoření podmínek pro smysluplné
využívání volného času," uvedla Jana Smetanová.
V prvním ročníku postoupilo do krajského kola 68 projektů, ty nejúspěšnější z řad
středoškoláků budou dále soutěžit v Budapešti a v USA v Nevadě. Soutěž je určena
dětem od 12 ti let a projekty řeší na témata, která si samy vyberou. Při práci jim
pomáhají vedoucí projektů a odborní konzultanti. Ve finále pak prezentují projekt
před odbornou hodnotitelskou komisí složenou z odborníků ze škol i firem. Pro vítěze
krajského kola a vedoucí projektů bude opět hlavní cenou týdenní zájezd do Francie.
Rozšíření Integrovaného dopravního systému Pardubického kraje o České
dráhy – do systému jsou zapojeni už první zákazníci
Dne 1. května 2008 přistoupil do Integrovaného dopravního systému Pardubického
kraje další dopravce – České dráhy, a.s.
„V systému spuštěném počátkem letošního roku jsou tak celkem zapojeni již tři
dopravci. Nově má cestující s časovou jízdenkou na čipové kartě možnost využít i
služeb železniční dopravy na zaintegrovaném území ve 2. vozové třídě osobních a
spěšných vlaků,“ řekl hejtman Pardubického kraje Ivo Toman, který v kraji
zodpovídá za oblast dopravy. Podmínkou využití je vystavení papírového kontrolního
dokladu v jedné ze 16 označených výdejen jízdenek ČD. Kontrolní doklad je
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vystaven pouze jednou v období platnosti časové jízdenky. Bližší informace je možné
získat v letáčcích nebo na www.idspk.cz.
Kateřina Nohavová, tisková mluvčí Pardubického kraje,
tel: 466 026 185, 606 652 564, e-mail: katerina.nohavova@pardubickykraj.cz

Zavítáte-li na bohoslužby do evangelického
kostela v Horní Čermné, máte možnost
uslyšet kázání evangelického faráře Jakuba
Kellera. Je duchovním, který se vyzná nejen
v teologii, ale umí vést také dialog sobě
svěřeným i se svým okolím. S Jakubem se
známe od jeho příchodu do Horní Čermné.
Pravidelně se setkáváme a příležitostně
spolupracujeme. Napadlo mne přiblížit jeho
poslání i životní postoje také čtenářům
dolnočermenského zpravodaje.
Jakube, budu docela zvědavý a zeptám se
tě, kdo z lidí tě výrazně ovlivnil, že jsi se
v mládí rozhodl stát evangelickým farářem? Byl to někdo z rodiny nebo
z kamarádů či z duchovních?
Jistě mě ovlivnil můj farář Alfred Kocáb v Praze u Salvátora. Za jeho duchovní
vedení a jeho široké srdce jsem moc vděčný. Potom Jan Keřkovský – přítel a dnes i
starší kolega v Jihlavě, který mi v době studií svým laskavým a vtipným způsobem
jednání s lidmi ukázal, že být farářem je výborná možnost, jak zprostředkovávat
druhým setkání s Bohem. Pokud jde o rodinu, její vliv na mé rozhodování je těžké
docela rozkrýt, ale určitě bych vedle rodičů zmínil svého strýce Jana, bratrance Filipa
a sestřenici Magdalenu, mimochodem jsou to všichni tři faráři (resp. farářka).
Na co jsi kladl důraz, když jsi se připravoval na své povolání? Byla to záležitost
především teologického vzdělání nebo jsi dával čas také jiným disciplínám,
například duchovní formaci?
Co mě formovalo? Asi bych si potřeboval přidat ještě přítomný čas: co mě formovalo
a formuje? Mám totiž dojem, že se připravuji neustále. Stále žasnu a učím se. Teď
možná víc od lidí, které potkávám, učím se z jejich zkušeností. Teologické vzdělání
na fakultě - to byl určitě dobrý grunt (i když v revoluční době - studoval jsem od září
1989 - jsme se vedle studia teologie věnovali i mnoha dalším věcem). Od té doby si
každý rok vyhledám a navštívím alespoň dva týdny různých kursů z oboru teologie a
psychologie, protože mě to baví a navíc je to i má povinnost. Podstatnou formativní
zkušenost si určitě nesu z duchovního vedení svého faráře a z exercicií vedených
podle Ignáce (poznámka redakce: Ignác z Loyoly, kněz a autor vynikajícího díla
„Duchovní cvičení“, žil v letech 1491 – 1556, zakladatel řádu Tovaryšstva Ježíšova).
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Jako evangelický duchovní máš svoji rodinu, manželku a děti. Je náročné
skloubit každodenní starosti o rodinu s pastorační péčí o farnost?
Předpokládám, že je to podobně náročné jako pro jiné rodiče v jiných povoláních a
zvlášť v pomáhajících profesích. Jsem ale za tuto náročnost vděčný. Vím, že dělám
chyby a učím se nejen „skloubit“ ale i „oddělit“.
Již 10 let působíš jako farář ve Sboru ČCE v Horní Čermné. Můžeš prozradit
jaká činnost ve tvém povolání převládá a která ti také dělá největší radost ?
Setkání. Rozhovory. Katecheze. Modlitba. Největší radost mám z neděle.
Během tvého působení v Horní Čermné se opravil interiér místního
evangelického kostela. Ty máš na tom velký díl práce. Mnozí návštěvníci se o
výmalbě interiéru pochvalně vyjadřují. Co pro tebe konkrétně znamenala tato
oprava kostela?

Mám velkou radost, když je druhým lidem v kostele dobře, a úprava interiéru našeho
kostela tomu, myslím, pomáhá. Ale nemám na té práci větší podíl než jiní,
rozhodujeme společně v týmu 17ti lidí. Stavebním věcem nejvíc z nás rozumí Hana
Šilarová a díky jejím zkušenostem probíhaly práce tak dobře.
Když jsme byli na začátku, rozhodli jsme se, že necháme v interiéru kostela
promluvit jeho historii a odstraníme pozdější vrstvy. Nehledali jsme nějaké
„moderní“ řešení, ale nechali jsme zrestaurovat hlavní části: střed apsidy, varhany,
kazatelnu a „kulatinu“ - totiž lavici v apsidě. Tyto části jsou teď ve své nejpůvodnější
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barevné podobě. Pokud je kostel místem modlitby a místem setkání s Bohem i s
lidmi, pak je radost o něj pečovat.
Nedaleko Horní Čermné je poutní místo Mariánská hora. Vím, že tam čas od
času chodíváš s rodinou, s návštěvami i sám. Je pro tebe toto místo něčím
přitažlivé?
Jako každý člověk „pozvedám své oči k horám“. Zvlášť když je to místo, kde se slaví
bohoslužby a kde je nejbližší křížová cesta, kde jsou krásné stromy a kde bydlí
Pecháčkovi.
Vybavují se mi tváře těch, s kterými jsem tam byl a potkal se. Takže je to pro mne
místo posvěcené mimořádností setkání a meditacemi poutníků. Chodím tam moc rád.
Vím o tobě, že kromě povinností faráře jsi činný také v Krizovém centru v Ústí
nad Orlicí. Můžeš čtenářům svěřit, jaké úkoly tam na tebe čekají?
Absolvoval jsem výcvik psychosociálního intervenčního týmu (PIT) pod odborným
vedením paní psycholožky Bohumily Baštecké. Trošku jsem pak v této oblasti
pomáhal pardubickým hasičům při školení starostů v našem kraji. Snažím se podle
možností reagovat na některé mimořádné události (požár, živelná pohroma, dopravní
nehoda, násilný čin, náhlá smrt blízkého člověka apod.), podpořit ty, kdo pomáhají
nebo mohou pomoci, a předat zkušenost s tím, co pomáhá (naslouchání, rozhovor,
pláč, informace, rituály...).
Máš ještě před sebou nějaké nenaplněné cíle ? Co bys chtěl v brzké budoucnosti
dosáhnout?
Svých cílů do budoucnosti si nejsem tak docela vědom. Vnímám spíš přítomnou
chvíli jako výzvu neminout se s Boží tichou blízkostí mezi námi. Nepřeslechnout
naléhavé otázky. Nenechat se spoutat strachem, když „brod je ještě daleko“. Nezůstat
trčet. Nepřekážet dobrým počinům a slovům... Jsou to jen takové mé osobní touhy.
Myslíš si, že farář má možnost se více prosadit ve veřejném životě? Uvažoval jsi
někdy, že budeš třeba kandidovat do zastupitelstva obce?
Jako faráři jsme ve veřejném životě zapojeni, ať chceme nebo nechceme, a byla by
chyba, kdybychom si to neuvědomovali. Nejde ale o to prosadit v něm sebe. Můžeme
(nejen faráři, ale i další farníci) pro komunitu v obci mnoho dobrého udělat i zaspat.
Zlepšovat komunikaci mezi lidmi a institucemi - na tom je práce vždycky dost. Moji
kolegové na několika místech v obecních zastupitelstvech pracují. Já osobně
odpovědnost za obec vnímám (snad dostatečně – to je čtyřka) jako místní farář.
Myslím na děti, které žijí v dětském domově, na školu, na kulturu, na hosty.
Neodpustím si nakonec otázku, co v současné době čteš a jakou hudbu máš
nejraději?
Zrovna čtu několik písemných prací vikářů, kteří v naší církvi letos absolvují roční
vikariát (přípravu na farářskou službu). Pak mám něco rozečteno: Šílená touha tančit
– Elie Wiesel, Pohled do slunce – Irvin D.Yalom, Třetí poločas – Kluun, Rozhovory
nad biblí – Jan Sokol, Pozvání k Večeři Páně – Václav Vacek.
Poslouchám teď (krom zpěvu ptáků) „Herbárium“ - Noční optiku (jazz), „Mater“ Ivy Bitové a Vladimíra Godára, „Moravian Gems“ Ivy Bitové a George Mraze.
Jakube, díky za tvůj čas a zajímavé odpovědi.
Pavel Seidl
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V tradičním pouťovém termínu jsme opět uspořádali
v Dolní Čermné výstavu. Přípravu provázela trochu
nejistota, kde se vlastně uskuteční, protože do poslední
chvíle se nevědělo, zda pouťové atrakce budou opět na
náměstí, nebo se přesunou do areálu kempu. Nakonec
zvítězila varianta „náměstí“, takže výstava byla opět
v obřadní síni.
Letos se nám podařilo zajistit skutečně reprezentativní
průřez tvorbou pana Bedřicha Šilara z Lanškrouna, který
se věnuje řezbářství. Návštěvníkům jsme mohli předvést
sochy, betlémy, nástěnné plastiky, loutky, perníkové
formy a dále i v prodejní části výstavy vyřezávané a
kolorované ptáčky, které dělá po vzoru dřívější
neodmyslitelné součásti výzdoby starých chalup. Mimo tvorby ze dřeva si
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návštěvníci mohli zakoupit i svíčky z včelího vosku, které odlévá – jak jinak – než do
vlastnoručně vyřezávaných dřevěných forem.
Přes počáteční skepsi některých našich členů, že nám toho pan Šilar na výstavu půjčí
málo a že ji tedy budeme muset doplnit ještě něčím jiným, se tato obava nesplnila a
výstava se dočkala pochvaly z úst mnoha návštěvníků.
Součástí výstavy byly také prezentační práce žáků místní základní školy se
zeměpisnými tématy, které jsme pracovně nazvali „Má vlast“. Byly to skutečně
samostatné práce žáků a ukazovaly na schopnost vyhledat a prezentovat různé
informace ke zvolenému tématu. Někteří autoři prací byli překvapeni, že tam své
prezentace vidí, takže v podobných případech budeme muset zlepšit propagaci přímo
ve škole.
Přítomným, kteří se podíleli na přípravě výstavy, jsem poděkoval osobně již na
vernisáži. Takže alespoň touto cestou ještě děkuji zástupcům ZŠ Vincence Junka
v Dolní Čermné za zapůjčení a instalaci opravdu zajímavých prací žáků.

Tak se nám letos opět
podařilo nacvičit divadelní
představení. Tentokrát se
jednalo o situační duchařskou
komedii anglického autora
sira
Noela
Cowarda
„ROZMARNÝ DUCH“.
V průběhu
přípravy,
nacvičování a realizace jsme
se
dočkali
několika
překvapení. Prvním bylo, že
po počátečních rozpacích se
z tohoto scénáře vylouplo
docela vtipné a svěží dílko.
Dalším bylo obsazení, kde ze
sedmi postav byli tři naprostí
nováčci a jedna představitelka
hrála teprve podruhé.
Třetím byla scéna, kde po
několika kusech se spíše
náznakovou
scénou,
se
objevily klasické kulisy. To
nám umožnil charakter hry,
která se odehrávala celá
v jedné dekoraci.
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Tím čtvrtým a největším překvapením byla divácká účast na domácím představení
v Orlovně v Dolní Čermné. Nevím přesně, co proti nám nabídly naše (případně cizí)
televizní stanice, ale řekl bych, že bychom z tohoto klání nevyšli zase až tak špatně.
Vždyť do Orlovny přišlo přes 20 % obyvatel Dolní Čermné i s Jakubovicemi, a to
počítáno včetně nemluvňat! A nic na tom nemění ani fakt, že tu bylo i dost
přespolních. Tady mi nezbývá, než všem divákům vyjádřit veliký dík a obdiv.
Možná, že všechny ty řeči o televizní a bačkorové kultuře u nás až tak úplnou pravdu
nemají.
V horší situaci byli pořadatelé v Sázavě, kdy proti našemu představení ČT2 nabídla
utkání ČR vs. Bělorusko. Ale i přes nízkou diváckou účast tam hrajeme vždycky rádi.
Takže ještě jednou děkujeme za váš zájem a věříme, že až se nám podaří nacvičit
něco nového, opět nás svou účastí podpoříte.
Za SDO Dolní ČermnáAleš Hampl

Již 14. ročník Vítání ptačího zpěvu v Dolní Čermné
proběhl v tradičním termínu, tj. první májovou neděli,
která letos vyšla na 4. května.
Za dobu pořádání VPZ u nás se sešel druhý nejvyšší
počet účastníků, tentokrát 32. Sešli jsme se na
parkovišti u sauny ve 4:00 hod. Již tradičně nás posílil
Martin Novotný z Tatenice, který celou vycházku
vedl společně s Honzou Růžičkou.
Letošní trasa vedla převážně lesnatými úseky v okolí
sadu, závěr byl u rybníka. Počasí vycházce a účastníkům přálo. Na rozdíl od
minulého roku, kdy jsme cestou pěkně zmokli, tentokrát jsme si užili krásné
probuzení slunečného dne. Opět se nám ale potvrdilo, že pokud přeje počasí nám, asi
tolik nepřeje ptákům. Neozývali se tolik, jako v pošmourných dnech a ani v závěru
vycházky při ukázce kroužkování se moc nechytali. Chytili jsme jen dva samce
pěnice černohlavé, jednoho budníčka menšího a
jednoho rákosníka obecného.
Hodnocení jsme tentokrát provedli v restauraci „U
Baťůžka“, jejíž obsluze moc děkujeme. Proběhla
tam závěrečná beseda, Honza předvedl zajímavou
prezentaci o délce života volně žijících ptáků a byly
rozdány propagační materiály. A všem nám moc
chutnalo.
Takže nám nezbývá, než se těšit na příští –
půlkulaté jubileum. Věřím, že stálí účastníci
vytrvají a přidají se i další.
Aleš Hampl, Jan Růžička, Michal Nastoupil
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Letos již podvacáté proběhne Mezinárodní folklorní festival Čermenské slavnosti, a
to od 19. do 23. června. Jednotlivé programy se představí divákům postupně v Dolní
Dobrouči, Lanškrouně, Dolní Čermné, Žamberku a možná i ve Svitavách.
Hlavní program - Galaprogram, na němž vystoupí všechny soubory, proběhne již
tradičně v sobotu 21. 6. 2008 v Areálu zdraví v Dolní Čermné. V letošním roce bude
podívaná velmi atraktivní - vystoupí kromě domácí Jitřenky a ústeckoorlického Jara
soubory Vlčnovjan z Vlčnova, Barunka z České Skalice, Ancestras z Kolumbie,
Jedlinka z Polska, Jánošík ze Slovenska a KUD Miško Kranjec ze Slovinska. Je to
zatím rekordní počet účastníků a jsem přesvědčen, že zejména soubor z kolumbijské
Bogoty bude pro nás doslova exotický.
A protože je letošní rok rokem jubilejním, bude probíhat celé sobotní odpoledne již
od 13 hodin v areálu slavností Velké zábavné odpoledne s večerní diskotékou Rádia
OK.
Rádio OK je také hlavním mediálním partnerem oslav Čermenských slavností a bude
se svým týmem doprovázet zábavné odpoledne, dělat přímé vstupy do vysílání,
spolupořádat soutěže pro děti atd.
V průběhu odpoledne proběhne jarmark lidových řemesel, na němž bude možné si
řemeslné výrobky nejen koupit, ale i zkusit vyrábět. Zatím je dohodnuta keramika,
15
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krajka, malované hedvábí, drátenictví, šperky z drátků, košíkářství, figurky ze šustí,
drhnutí ovčího rouna a další. Pro děti poběží řada atrakcí - kolotoče, skákací
trampolíny, nafukovací hrad, kolotoč i střelnice. Současně budou děti soutěžit o
spoustu cen. Zajištěno je také vození dětí na konících a výstavka historických aut a
motocyklů.
Je postaráno o kvalitní občerstvení, takže dobrého jídla a pití by měl být dostatek.
Během odpoledne bude hrát v areálu živá muzika.
Obohacením je slosování vstupenek o velmi atraktivní ceny, z nichž hlavní bude
jízdní kolo.
Vše se ještě včas dozvíte z plakátů a průběžně prostřednictvím Rádia OK, které bude
vysílat pozvání a upoutávky na celou akci. Partnerem je také Orlický deník, kde
budou vycházet pravidelné informace včetně pozvánek.
Hlavní galaprogram začne v 16,00 hod. a po jeho ukončení v cca 20,00 bude večer
pokračovat již zmíněnou diskotékou Rádia OK. Chybět nebude samozřejmě ani
tradiční ohňostroj ve 23,00 hodin.
Jak vidíte, program je připraven velmi atraktivní, hodně bude záležet samozřejmě na
počasí. V případě špatného počasí bude program přestěhován do Orlovny.
Přijďte všichni společně oslavit kulaté výročí slavností a podívat se na zajímavý
program, nebudete litovat.
Petr Ryba, ředitel slavností
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Od 13,00 hod. Jarmark
lidová řemesla, soutěže pro děti, jízda na koních, historická vozidla,
skákací hrad a trampolíny, kolotoč

Po celé odpoledne živé vstupy Radia OK
vyhrávání cimbálových muzik
a legendární kapely QUIZ

16,00 hod. – Galaprogram slavností
20,00 hod. – slosování vstupenek
(vstupenky jsou slosovatelné – 1. cena jízdní kolo)

20,00 hod. – Velká diskotéka Radia OK
23,00 hod. – Slavnostní ohňostroj
Vystupující soubory:
ANCESTROS – Bogota, Kolumbie
BARUNKA – Česká Skalice
CRNOBELA MUZIKA – Beltinci, Slovinsko
JÁNOŠÍK – Svit, Slovensko
JARO – Ústí nad Orlicí
JEDLINOK – Wroclaw , Polsko
JITŘENKA – Dolní Čermná
KUD MIŠKO KRANJEC – Velika Polana, Slovinsko
VLČNOVJAN – Vlčnov
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Po
loňském
předčasném
ukončení Pochodu
pohádkovým
lesem, zaviněném
prudkou bouřkou,
jsme
s napětím
sledovali
předpověď počasí
na 1. červen 2008.
Naše prosby tam
nahoře
byly
vyslyšeny
a
jubilejní 20. ročník
Pochodu
pohádkovým
lesem, i přes určité
náznaky a hrozby,
počasí
nakonec
nezhatilo...
Na
čtyřkilometrovou
trasu se vydalo
rekordních
369
účastníků,
pro
které
bylo
připraveno
12 stanovišť s disciplínami nejen pro děti a v cíli pak kolotoč a trampolína. Za to, že
všude mohly být děti odměněny, letos vděčíme grantu z Pardubického kraje a
sponzorskému daru pana Bohumila Dubského z Lubníka. Myslím, že se akce
vydařila.
Těší mě, že se v průběhu uplynulých dvaceti let vždy našla skupina lidí, která byla
ochotna pomoci a já jim chci tímto poděkovat. Především děkuji pracovní četě
obecního úřadu za technickou pomoc, členkám ČČK a fotbalistům za zajištění
občerstvení, paní Vaníčkové za poskytnutí zázemí v areálu a všem účinkujícím z řad
členů divadelního spolku, rodičů či přátel. Za ozvučení celé akce děkuji pánům
Marešovi a Filipovi. A protože všichni přislíbili, že příští rok přijdou zas, můžeme se
těšit, co nového si připraví pro zahájení třetího desetiletí konání Pochodu
pohádkovým lesem, na který vás všechny již nyní zvu.
Ivana Hamplová
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Kultura v našem okolí v červnu a červenci 2008:

Výstavy - koncerty
21. června 2008 v 15,00 hod. – Městské muzeum
Vernisáž výstavy: Hana Kozubová krajka
(Módní přehlídka, Roman Zachara a Šimon Knápek – ZUŠ J. Pravečka Lanškroun)
výstava potrvá do 31. srpna 2008
ZUŠ Lanškroun
19. června 2008 v 18,00 hod. Promluvíme tancem 2008 (Společenský dům)
V pořadu lidového, klasického a scénického tance účinkují žáci tanečního oboru ZUŠ
Jindřicha Pravečka, Lanškroun. Jako host vystoupí žáci TO ZUŠ z Kostelce nad
Orlicí.
23. června 2008 v 17,00 hod. HRAJE CELÁ RODINA (sál zámku)
vystoupení žáků ZUŠ a jejich rodinných příslušníků
24. června 2008
v 18,00 hod. Koncert orchestru ZUŠ a koncert bicích nástrojů (sál zámku)
ve 20,00 hod. Tanec u fontány (náměstí Aloise Jiráska)
vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ J. Pravečka a hostů
18. července 2008 ve 20,00 hod. – Albrechtice – COUNTRY VEČER
Hudba - BLUEGRASS; hlavní hvězda večera VĚRA MARTINOVÁ

Lanškroun - ostatní
19. června 2008 v 18,30 hod. (Městská knihovna)
Přednáška na téma Základní imunitní hygiena – podtitul: Jak na horké léto a slunce
20. června 2008 – Relaxační víkend pro ženy (Čenkovice Penzion Skála)
Nástup: pátek 20. 6. 18,00 – 19,00 hod., ukončení: neděle 22. 6. do 15,00 hod.
(cena 1850,- Kč)
27. června 2008 od 17,00 hod (Albrechtice) – Indiánské léto
Ukázky westernového ježdění a dalších dovedností.
Hudba - BLUEGRASS, FOFR. Hlavní hvězdy večera SCHOVANKY
5. července 2008 v 8,30 hod. (Střední zemědělská škola Lanškroun)
Chlaďas 2008 Lanškroun – soutěže chladnokrevných koní
Pořádané SJK při SZeŠ Lanškroun.
12. července 2008 od 11,00 hod. (TJ Sokol Dolní Třešňovec)
16. ročník hasičské soutěže „O zelený pohár“
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20. července 2008 Motocross - O'Neal Cup 2008 (Sázava)
http://www.terminyzavodu.cz/kalendar/
25. – 27. července 2008
22. ročník etapového závdu juniorů REGIONEM ORLICKA (Lanškroun)
Čtyřetapový silniční závod určený výhradně talentům silniční cyklistiky do 18 let.

18. – 19. června
středa 17,30 a 20,00 hod.
HORTON (USA)
čtvrtek 17,30 a 20,00 hod.
Animovaný film o dobráckém slonovi a městečku, ležícím ve smítku prachu.
Vstupné: 64,- Kč, 85 min.
mládeži přístupno
20. – 22. června
pátek 17,30 a 20,00 hod.
U MĚ DOBRÝ (Český)
sobota 20,00 hod.
Filmová komedie na motivy povídek Petra Šabacha.
neděle 17,30 a 20,00 hod.
Natočeno podle scénáře Petra Jarchovského v režii Jana Hřebejka.
Vstupné: 74,- Kč, 102 min.
mládeži do 12 let nevhodné
23. - 25. června
pondělí 20,00 hod.
KULIČKY (Český)
úterý 20,00 hod.
Kuličky jsou povídkový film o tom, jak ženy
středa 17,30 a 20,00 hod.
manipulují s muži. Film pro muže i ženy. Přijďte se poučit. Přijďte pochopit.
Vstupné: 69,- Kč, 75 min.
mládeži přístupno
26. června
čtvrtek 20,00 hod.
* TAJEMSTVÍ PRSTENU (Kanada, V. Británie, USA)
Válka je rozdělila, ale život se nedá zastavit...
Vstupné: 59,- Kč, 119 min.
mládeži do 12 let nevhodné
27. – 29. června
pátek 17,30 a 20,00 hod.
* INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ
sobota 20,00 hod.
KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY (USA)
neděle 17,30 a 20,00 hod.
Devatenáct let trvalo, než si nejslavnější archeolog všech dob znovu nasadil klobouk,
do ruky vzal bič a vydal se objevovat dosud neobjevené poklady naší civilizace.
Vstupné: 64,- Kč, 123 min.
mládeži přístupno
30. června
pondělí 20,00 hod.
* 27 ŠATŮ (USA) Odpověď najdete v romantickém filmu.
Navždy za družičku?
Vstupné: 59,- Kč, 109 min.
mládeži do 12 let nevhodné
DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
13. června
pátek 13,00 hod.
ASTERIX A OLYMPYJSKÉ HRY (USA)
Promítání pro školní družiny a širokou veřejnost. Lstiví Galové útočí na olympijské
ideály. Další dobrodružný příběh oblíbených hrdinů.
Vstupné: 45,- Kč, 117 min.
mládeži přístupno
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1. července
úterý 20,00 hod.
* 27 ŠATŮ (USA)
Navždy za družičku? Odpověď najdete v romantickém filmu.
Vstupné: 59,- Kč, 109 min.
mládeži do 12 let nevhodné
2. července
středa 20,00 hod.
BOBULE (Český)
Tomáš Bařina debutuje komedií o dvojici podvodníků, kteří hledají útočiště před
zákonem v bezpečí moravské vesnice.
Vstupné: 64,- Kč, 90 min.
mládeži přístupno
3. – 4. července
čtvrtek 20,00 hod.
*IRON MAN (USA)
pátek 20,00 hod.
Hrdinové se sami nenarodí. Musíte si je vyrábět.
Vstupné: 64,- Kč, 125 min.
mládeži nepřístupno
5. – 6. července
sobota 20,00 hod.
* MEJDAN V LAS VEGAS (USA)
neděle 20,00 hod.
Štěstí na dosah? Nová romantická komedie Vás snad přesvědčí.
Vstupné: 59,- Kč,
mládeži do 12 let nevhodné
7. – 8. července
pondělí 20,00 hod
SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ (ČR, Albánie)
úterý 20,00 hod.
Letní milostná romance.
Vstupné: 69,- Kč, 110 min.
mládeži přístupno
9. července
středa 20,00 hod.
* SLÍDIL (USA)
Dodržuj pravidla! Porušení se může vymstít!
Vstupné: 59,- Kč, 86 min.
mládeži nepřístupno
10. – 11. července
čtvrtek 20,00 hod.
* NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE (USA)
pátek 20,00 hod.
Morgan Freeman a Jack Nicholson co by dva nevyléčitelně nemocní pacienti se
rozhodnou to ještě pořádně roztočit podle hesla: „Žijme dokud žijeme!“
Vstupné: 69,- Kč, 97 min.
mládeži do 12 let nevhodné
12. – 13. července
sobota 20,00 hod.
U MĚ DOBRÝ (Český)
neděle 20,00 hod.
Filmová komedie na motivy povídek Petra Šabacha podle scénáře Petra Jarchovského
v režii Jana Hřebejka.
Vstupné: 69,- Kč, 75 min.
mládeži do 12 let nevhodné
14. – 15. července
pondělí 20,00 hod.
* ÚTEK DO DIVOČINY (USA)
úterý 20,00 hod.
Civilizace je hnusná, příroda krásná. Režisér Sean Pean vypráví příběh supertuláka
pod hvězdami, který se skutečně stal.
Vstupné: 59,- Kč, 148 min.
mládeži nepřístupno
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16. – 17. července
středa 17,30 a 20,00 hod.
SPEED RACER (USA)
čtvrtek 20,00 hod.
Přichází svět stvořený pro rychlost. Akční dobrodružný příběh z pekelných
automobilových závodů budoucnosti.
Vstupné: 64,- Kč, 114 min.
mládeži přístupno
18. – 19. července
pátek 20,00 hod.
* OKO BERE (USA)
sobota 20,00 hod.
Pět studentů, jeden skvělý plán a Las Vegas na lopatkách.
Vstupné: 69,- Kč, 123 min.
mládeži do 12 let nevhodné
20. – 21. července
neděle 17,30 a 20,00 hod.
* PENELOPE (Velká Británie, USA)
pondělí 20,00 hod.
Schovávala se celý život… Nyní nadešla chvíle, kdy chce ukázat světu, kdo
doopravdy je. Kouzelná moderní pohádka o lásce a sebepoznání.
Vstupné: 64,- Kč, 102 min.
mládeži přístupno
22. – 23. července
úterý 20,00 hod.
* AMORŮV ÚLET (USA)
středa 20,00 hod.
Komedie o svérázném požádání o ruku v kostýmu Amora.
Vstupné: 59,- Kč, 90 min.
mládeži do 12 let nevhodné

22. června 2008 v 18,00 hod. (Bystřec čp. 123)
Vernisáž výstavy děl Jitky Egermaierové von Lindern a výtvarníků
z České republiky. Výstava bude otevřena od 23. 6. – 6. 7. 2008
vždy v době od 15,00 – 20,00 hod.
28. června v 15,00 a v 19,30 hod. (Bystřec čp. 123)
a 29. června ve 14,00 hod. (Bystřec čp. 123)
Ateliér ALTERNATIVA – Prodejní módní přehlídka
30. června od 15,00 - ŘEMESLNÁ DÍLNA (Bystřec čp. 123)
V řemeslné dílně se budou vyučovat tato řemesla: ruční tkaní, drátkování, batika, lept
a tisk na textil, malování na hedvábí, plstění a práce s rounem.
Pokud budete mít zájem o některé řemeslo, můžete se předem přihlásit na výuku
konkrétní techniky, která bude probíhat podle zájmu přihlášených ve dnech 30. 6. až
5. 7. 2008 od 15,00 do 18,00 hod. Jedna lekce stojí 200,- Kč. Materiál a pomůcky
budou k dispozici v kurzech (nemáte-li vlastní). Informace na tel. 605 443 514
5. července od 11,00 hod. (Bystřec – prostor před hasičskou zbrojnicí)
Soutěž v požárním útoku „O Bystřecký pohár“
Soutěž je zařazena do Velké ceny Ústecko-Orlicka
6. červenec 2008 od 13,00 hod. (Bystřec – v prostoru u koupaliště)
Soutěž o PUTOVNÍ poháry starosty obce starších a mladších žáků
Zúčastní se sbory z celého okresu Ústí nad Orlicí.
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21. června 2008 Střelecký pohár (Letohradská bažantnice)
Soutěž ve střelbě z loveckých brokových zbraní od 9,00 hod.,
21. června 2008, ve 21,00 hod. zámecká terasa
BLBEC K VEČEŘI - komedie
22. června 2008 Okresní liga mladých hasičů
Soutěž v požárním útoku, „Ostrov“ Letohrad-Orlice
22. června – 13. července 2008, Výstava paličkovaných krajek
Zasedací místnost zámek (zahájení v 15,00 hod.)
27. – 28. června 2008 Sportovní víkend pro všechny
Sportovní příležitosti pro neorganizované s doprovodným kulturním programem
sportovní areály a zámecká terasa
28. června 2008 od 9,00 hod. (u koupaliště) Dětské bike závody
Závody pro děti do 15 let

pátek 20. června 2008 v 19,00 hodin (sál kina)
Galakoncert - Podorlický dětský pěvecký sbor a pěvecký sbor Jabloňka
sobota 21. června 2008 – Rybí den (po celý den)
Tradiční nabídka rybích specialit u místní rybárny - srdečně vás zve ČRS Jablonné
nad Orlicí.
čtvrtek 26. června 2008 v 17,00 hod. (sál kina)
Hraje, zpívá a tančí celá rodina - tradiční pořad, kde vystoupí žáci místní ZUŠ se
svými rodiči, sourozenci, prarodiči a jinými příbuznými.
sobota 28. června 2008 v 18,00 hodin (v Kulturním a informačním centru čp. 30)
Marie Šmoková: Vejrovské inspirace – vernisáž výstavy
(výstava potrvá do 31. srpna 2008)

30. června
pondělí v 19,30 hod.
SMUTEK PANÍ ŠNAJDROVÉ (ČR)
Děj filmu se odehrává v roce 1961, kdy partička studentů FAMU natáčí v Českém
Štemberku absolventský film o továrně na motorky.
110 min.
přístupný

24
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

3. července
čtvrtek v 19,30 hod.
U MĚ DOBRÝ (ČR)
Filmová komedie na motivy povídek Petra Šabacha, podle scénáře Petra
Jarchovského v režii Jana Hřebejka.
102 min.
přístupný od 12 let
10. července
čtvrtek v 19,30 hod.
KULIČKY (ČR)
Kuličky jsou povídkový film o tom, jak ženy manipulují s muži
75 min.
přístupný od 12 let
Čtvrtek 17. července
čtvrtek v 19,30 hod.
IRON MAN (USA)
Rafinovaně obrněný marvelovský superhrdina Iron Man se zrodil z civilně
milionářské existence geniálního vynálezce a průmyslníka Tonyho Starka
125 min.
přístupný od 12 let
24. července
čtvrtek v 19,30 hod.
LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN (VB/USA)
Druhé pokračování ságy, která započala v roce 2005 uvedením obrovsky úspěšného
filmu Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň.
147 min., vstupné: 69 + 1 Kč
přístupný

Sobota 21. června 2008 ŘETŮVSKÝ PEDÁL – pořádá KČT
Start: 7,00 – 10,00 hod., u Hasičská zbrojnice Řetůvka
19. ročník – cyklo MTB i silnice 20 až 157 km, cílová jízda: „Hledej Řetůvku“
Neděle 22. července 2008 STUDÁNKOVÝ VÝSTUP – pořádá KČT
Start: 9,00 – 12,00 hod., u PVT Ústí nad Orlicí
2. ročník – pěší 4 – 10 km, cíl: Andrlák, 16,00 hod.
Sobota 28. června 2008 LANŠPERSKÝM PANSTVÍM – pořádá KČT
Start: 7,00 – 10,00 hod., u Pivnice u Skoby
Pěší: 8, 15, 25, 35, 50 km
Sobota 28. června 2008 PŘÍVRATSKÁ DESÍTKA (Přívrat, začátek 8,00 hod.)
– pořádají cyklisté z ČT a ÚO, cyklistická desetihodinovka dvojic, informace a
přihlášky na tel. 465 525 558, 607 621 901

16. června
pondělí v 19,30 hod.
NEŽ ĎÁBEL ZJISTÍ, ŽE SEŠ MRTVEJ
Kriminální thriller o bratrské dvojici, která se rozhodne své finanční problémy vyřešit
vyloupením klenotnictví svých rodičů.
Titulky, 116 min., vstupné 59,- + 1,- Kč
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21. června
sobota v 19,30 hod.
HRANICE SMRTI
Thriller s prvky hororu plný kruté podívané, napětí a strachu.
Titulky, 108 min., vstupné 69,- + 1,- Kč
23. – 24. června
pondělí v 19,30 hod.
KARAMAZOVI
úterý v 19,30 hod.
Originální adaptace na motivy legendárního románu F. M. Dostojevského. Petr
Zelenka a Evald Schorm napsali scénář a herci jsou členové pražského Dejvického
divadla v hlavní roli s Ivanem Trojanem.
113 min., vstupné 69,- + 1,- Kč
25. června
středa v 19,30 hod.
IRON MAN
Superhrdina Iron Man se v comicsové adaptaci stává obrněným hi-tech likvidátorem,
který zachraňuje náš svět a bojuje proti zlu.
Titulky, 125 min., vstupné 64,- + 1,- Kč
26. – 27. června
čtvrtek v 19,30 hod.
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
pátek v 19,30 hod.
Komedie natočená volně podle televizního seriálu a knihy Fan Vavřincové o podivné
rodince rozjitřené nečekaným těhotenstvím.
90 min.
28. – 29. června
sobota v 19,30 hod.
AŽ NA KREV
neděle v 19,30 hod.
Epická freska natočená volně podle knihy Uptona Sinclaira je odyseou jedné lidské
touhy.
Titulky, 158 min., vstupné 69,- + 1,- Kč

Nejpopulárnější pranostikou června a možná i celého
roku je bezpochyby známá průpovídka o Medardově
kápi. Deštivé přísloví se bohužel často splňuje a kazí
dovolené na počátku léta. Kde se vzalo? Souvisí nějak
s osudem sv. Medarda? Vydejme se po jeho stopách!
Zatím nejstarším dokladem k historii Medardovy kápě je
zmínka v Životě Viléma z Rosenberka. Známý rožmberský kronikář Václav Březan
tam k roku 1582 uvádí, že dne „8. junii, jinak den sv.Medarda, kterýž deštěm vládne,
byl ten den jasný bez deště“. Ze zdůrazněného faktu, že ten den nepršelo, vyplývá, že
naši předkové již koncem 16. století očekávali na Medarda spíše déšť. V Kalendáři
historickém Daniela Adama z Veleslavína z roku 1590 pak ke dni 8. června čteme:
„Léta Páně DLVI umřel S. Medardus biskup noviomenský a tornachský
v Frankreichu. Při smrti jeho se praví, že horký déšť pršel, a protož když toho dne

26
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

prší, mnozí za to mají, že ostatek měsíce, pro časté přívaly deště, mokrý bude.“
S onou okřídlenou čtyřicítkou se tedy setkáváme již před čtyřmi stoletími. Tehdy
však nebylo ještě ani stopy po rýmu, natož po kápi. První rýmovanou medardovskou
pranostiku nacházíme až v Čelakovského Mudrosloví národu slovanského ve
příslovích z roku 1852 – čteme zde, že Medardova krápě – čtyřicet dní kape. Není
zde sice ještě hledaná kápě, ale „krápě“. Ta souvisí se slovem krápat, krůpěj. Tedy
volně řečeno: Když na Medarda krápe, čtyřicet dní kape. S naší známou kápí se
setkáváme až v roce 1863 v článku F. J. Studničky. Jde o drobnou obměnu verze
zaznamenané F. L. Čelakovským, neboť kápě zde znamená opět krůpěj, kapku.
Slovenská obdoba této průpovídky říká, že: Medardova kvapka, štyridsať dní kvapká.
Za to, že v některých z nás slovo kápě vyvolává představu mnišské kapuce, může
zřejmě Cyril Bouda,
který ilustroval výběr
z Čelakovského
Mudrosloví a nakreslil
Medarda, jemuž kape
z kapuce
jako
vodníkovi ze šosu.
Druhou
rýmovanou
průpovídku
zaznamenal K. J. Erben
v roce 1863: Medardův
dýšť – čtyrycet dní
plíšť. Plíšť je zastaralé
a nářeční označení
plískanice, tedy deště
za
větrného
a
chladného počasí.
Zajímavý je i původ
oné „čtyřicítky“, která
se vyskytuje v řadě
pranostik
a
nejen
k tomuto
dni.
Setkáváme se s ní i
v dalších průpovídkách
během roku (ať přímo
nebo nepřímo v podobě
6 týdnů). Německý
meteorolog a kulturní
historik G. Hellmann
se
domníval,
že
neblahá
„deštivá“
čtyřicítka je původu
semitského. Bude to asi
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pravda, neboť např. známou biblickou potopu vyvolal déšť trvající čtyřicet dní a
čtyřicet nocí. Tvůrci našich pranostik, horliví čtenáři bible, převzali zřejmě tuto
číslovku jako obraznou časovou míru pro označování jevů, trvajících delší dobu.
Stejně tak jako číslo sedm (rovněž biblického původu) pro označení krátkého
časového úseku.
Mezi medardovskými pranostikami jsou však i takové, které se o dešti vůbec
nezmiňují. 8. červen je z hlediska vývoje počasí kritický (critikus) a už
v pranostikálním kalendáři z roku 1617 Šimon Partlic konstatuje: Jaký čas bude na
svatého Medarda, takový bude čtyřicet dní pořád. Později se objevila verze Jaké
počasí na Medarda bývá, šest neděl trvání mívá. Podle tohoto pořekadla rozhoduje 8.
červen o tom, zda bude následovat delší deštivé nebo suché období. Jasný den na
Medarda tiší rolníkovo naříkání – říkali také naši předkové a bude-li v tento den
opravdu slunce na obloze, mohou z toho mít radost hlavně ti, kteří se už v polovině
června chystají na dovolenou
Svatý Medard se narodil kolem roku 459 v severní Francii v rodině zámožného
šlechtice, zemřel roku 556. Proslul mimořádnou dobrotivostí, vždycky rozdal
všechno, co měl. Ve svých 33 letech byl vysvěcen na kněze. Po bohabojném životě se
už jako sedmdesátiletý stařec stal biskupem nejprve v Noyonu a po několika letech
v Tournai, slavném sídle franckých králů. Zavedl zde zajímavý obyčej, jakousi
každoroční volbu miss. Nešlo ani tak o krásu, útlý pas a míry přes prsa a boky tak
jako dnes, ale o výběr dívky, která v uplynulém období – podle posouzení „odborné
komise“ – projevila v tomto kraji nejvíce požadovaných ctností: byla nejpracovitější,
nejhodnější k rodičům, nejlaskavější ke svým bližním atp. Vítězka byla veřejně
korunována věncem bílých růží a dostala 12 tolarů, což byl celoroční výtěžek
„přídělu půdy“, který náležel k Medardovu úřadu.
Prameny: J. Munzar – Medardova kápě
A. Bauerová – Tisíc jmen v kalendáři

MUDr. Zdeňka Novotná – ordinace pro děti:
Dovolená:

9. – 25. července 2008
25. – 29. srpna 2008

Zastupující lékaři v době dovolené:
Děti:
MUDr. Beránek, Lanškroun, poliklinika, tel.: 465 635 014
(ordinační doba: po – pá 7,30 – 11,00 hod.)
Dospělí:

MUDr. Ivana Klejmová, Dolní Čermná, tel.: 465 593 117
(ordinační doba: po – pá 7,30 – 11,30 hod.)
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MUDr. Ivana Klejmová – ordinace pro dospělé:
Dovolená:

28. července – 15. srpna 2008

Zastupující lékařka v době dovolené:
MUDr. Zdeňka Novotná v ordinaci v Horní Čermné, tel.: 608 800 869, 465 393 551
Ordinační doba: Pondělí
7,00 – 10,00 hod.
Úterý
10,00 – 12,00 hod.
Středa
12,00 – 15,00 hod.
Čtvrtek
12,00 – 14,00 hod.
Pátek
7,00 – 10,00 hod.

MUDr. Hedvika Applová – zubní ordinace:
Dovolená:

17. července – 1. srpna 2008

Zastupující lékaři v době dovolené:
17. – 18. července:
MUDr. Renata Beranová, 8,00 – 10,00 hod.
Jablonné nad Orlicí, Slezská 41, tel.: 465 642 267
nebo:
MUDr. Jana Vacková, dopoledne
Lanškroun, Hradební 227, tel.: 465 322 348
21. – 25. července:

MUDr. Renata Beranová, 8,00 – 10,00 hod.
Jablonné nad Orlicí, Slezská 41, tel.: 465 642 267

28. července – 1. srpna: MUDr. Jitka Filipová, dopoledne
Lanškroun, Strážní 151, tel. 465 325 212
Stomatologická pohotovost o víkendech:
14. - 15.6. Karásková Vlasta

Letohrad, U Dvora 815

465 620 358

21. - 22.6. Kobzová Zdeňka

Lanškroun, 5. května 2

465 322 897

28. - 29.6. Krčálová Helena

Žamberk, nám. Gen. Knoppa 837

465 676 824

Žamberk, nám. Gen. Knoppa 837

465 613 103

Lanškroun, Svobody 356

465 322 787

19. - 20.7. Nováková Gabriela Lanškroun, Svobody 356

465 322 787

26. - 27.7. Strnadová Marie

465 642 765

5. - 6.7. Mareš Miroslav
12. - 13.7. Milota Karel

Jablonné n.Orlicí, Na Dílech 622

Odvaha je zvláštní povahový rys,
který se ztrácí vstupem do zubní ambulance.
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Životní jubilea:
V měsíci červnu slaví svá výročí:
Josef Mareš z Dolní Čermné
Vojtěch Vacek z Dolní Čermné
Radoslav Rousek z Dolní Čermné
Jaromír Formánek z Dolní Čermné
Vážení občané, upřímně Vám blahopřejeme
k Vašim životním výročím a přejeme Vám
dobré zdraví, životní pohodu a vše dobré do
dalších let.

Tradičně u myslivecké chaty

v sobotu 19. července 2008
začátek v 19,00 hod.
hudba Letrando
občerstvení zajištěno - bohatá myslivecká kuchyně
vstupné dobrovolné
srdečně zvou myslivci!

30
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

31
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Vyobrazení:
Obálka
Z Folklorních slavností v roce 2005
Str. 6
Pohled ze Suchého Vrchu v roce 2006
Str. 9
Jakub Keller – evangelický farář z Horní Čermné (foto: Pavel Seidl)
Str. 10
Interiér evangelického kostela v Horní Čermné (foto: Pavel Seidl)
Str. 12
Řezbář Bedřich Šilar s Alešem Hamplem na letošní pouťové výstavě
Loutka „Čarodějnice“ – autor Bedřich Šilar
Str. 13
Herci a režisér po představení
Str. 14
Vyřezávaní a kolorovaní ptáčci – autor Bedřich Šilar
Str. 15
Jitřenka v roce 1998
Str. 16
Jitřenka v roce 2007
Str. 18 – 19 Několik masek z letošního Pohádkového lesa
Str. 27
Svolinský – ilustrace
Str. 31
Z Folklorních slavností v roce 2007
(Ostatní foto: Vlastislav Vyhnálek)
Uzávěrka příštího čísla: 30. června 2008)

Dolnočermenský zpravodaj č. 6/2008
Červen 2008
vydává Obec Dolní Čermná, 561 53 Dolní Čermná
IČO 278734
e-mail: obec @dolni-cermna.cz
www.dolni-cermna.cz
odpovědný redaktor a grafická úprava: Marie Vyhnálková
Počet výtisků 570, neprodejné – pro vlastní potřebu
Tisk: GRANTIS, Třebovská 109, 562 03 Ústí nad Orlicí
Registrováno u MK ČR č. E 10103

32
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

