Na Panny Marie narození, vlaštovek shromáždění.
Panny Marie narození - vlaštoviček rozloučení.
Začátek tohoto měsíce přináší lidem i hovadu zlé páry a mlhy.
Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta.
Bouřky v září - na jaře mnoho sněhu.
Neprší-li o Mikuláši, bude suchý podzim.
Září, na léto jde stáří.
Září jezdí na strakaté kobyle.
Je-li jasno na den svatého Mauricia, bude v zimě mnoho větrů.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů.
Svatý Michal, všechno z polí spíchal.
Na povýšení svatého Kříže, odkud fouká vítr, odtud přijde drahota.
Co srpen nedovařil, září nedosmaží.
Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.
Podzim na strakaté kobyle jezdí.
O Marie narození, vlaštovek tu více není.
Na svatého Štěpána krále, je už zima namále.
Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří.
Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.
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Rada zastupitelstva obce Dolní Čermná č. 22
6. 8. 2008
Zápis z jednání
Přítomni: Ing. Jiří Appl,
Ing. Ludmila Müllerová
Jan Hampl
RNDr. Věra Šverclová
Ing. Vlastislav Vyhnálek
Host:
Petr Helekal
Program:
1.
Byty v čp 226. Projednání nájemních vztahů, nové nájemní smlouvy.
Zájemci: paní Jindrová, pan Petřík, paní Olšanská, pan Heřmanský, výpověď
nájemní smlouvy: – paní Krátká.
2.
Změna územního plánu. Projednání ceny.
3.
Kalendář vydaný Muzeem Lanškroun, pan Kolářský, Čermná zastoupená
pamětní deskou J. Štyrského. Kniha starých fotografií obcí lanškrounského
regionu.
4.
Dožínky Dzierzoniow.
5.
Kontrola v obecních lesích. Informace o průběhu kontroly orgánu ŽP
v obecních lesích. Bez problému.
6.
Dotace Okresnímu sdružení dobrovolných hasičů na zajištění okresních akcí.
7.
Znak, vlajka. Projednání návrhů pana Zdechovského.
8.
Investiční akce Areál zdraví a Kanalizace – informace o průběhu.
9.
Informace o čištění části potoka.
10. Stanovení ceny za zeminu z deponie u kravína.
11. Změna dodavatele el. energie.
12. Pozemkové úpravy. Informace o průběhu pozemkových úprav v KÚ
Jakubovice. Záměr požádat o pozemkové úpravy v KÚ Dolní Čermná.
Příprava podkladů, zjištění souboru žadatelů a projednání s pozemkovým
úřadem.
13. Setkání Čermných. Informace o průběhu zajišťování akce.
14. Různé
- Schůze ZO
- Dotace TJ na činnost.
Usnesení č. 22
22.1 Rada schvaluje pronájem bytů v čp. 226 pro: paní Veroniku Jindrovou a pro
pana Michala Petříka. Rada akceptuje výpověď z bytu od paní Krátké.
22.2 Rada svolává schůzi ZO na 25. 8. 2008.
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22.3 Rada schvaluje dotaci na činnost TJ Dolní Čermná ve výši 20.000,- Kč. Dotace
bude vyúčtována do 31. 12. 2008.
22.4 Rada projednala návrh ceny za zpracování změny ÚP a ukládá starostovi
oslovit další firmy (ing. arch. Kulda a další firmy).
22.5 Rada schvaluje nákup knih Obce Lanškrounska (20 ks) a kalendářů od p.
Kolářského (20 ks).
22.6 Rada schvaluje družební cestu na dožínky do Dzierzoniowa (15 – 20 osob).
Obec uhradí náklady na dopravu. Ubytování a stravu hradí polská strana,
případně účastníci. Objednán miniautobus od Ing. Appla.
22.7 Rada schvaluje dotaci OSDH Ústí nad Orlicí ve výši 5.000,- Kč s vyúčtováním
do 31. 12. 2008.
22.8 Rada projednala a bere na vědomí návrhy znaku a vlajky od pana
Zdechovského a předloží návrhy ZO ke schválení.
22.9 Rada bere na vědomí informaci o průběhu příprav investičních akcí Areál
zdraví a Kanalizace.
22.10 Rada bere na vědomí informaci o částečném vyčištění koryta potoka. Rada
ukládá starostovi získat informaci od odborníka na kvalitu vody v potoce,
potažmo v rybníce.
22.11 Rada stanovuje cenu za prodej zeminy pro velké akce ve výši 50,- Kč/m3. Pro
občany Dolní Čermné na úpravu terénu u rodinných domků je zemina zdarma.
Případy na rozhraní obou kategorií posoudí rada individuálně.
22.12 Rada projednala předložený návrh na změnu dodavatele el. energie, neshledala
důvod ke změně a věc odložila.
22.13 Rada schvaluje záměr požádat o pozemkové úpravy v KÚ Dolní Čermná a
ukládá starostovi připravit podklady, projednat věc s majiteli pozemků a
případně podat žádost k pozemkovému úřadu.
Ing. Vlastislav Vyhnálek, starosta obce

Obce Lanškrounska na starých
pohlednicích ze sbírky Karla Uhlíře
Publikace obsahuje 430 reprodukcí starých
pohlednic obcí, texty o Lanškrouně a
obcích v českém a německém jazyce včetně
popisek. Jedná se o reprezentativní vázanou
publikaci v tvrdých deskách na křídovém
papíře, celobarevnou, 328 stran, náklad 500
kusů, cena 550 Kč.

Možnost zakoupení přímo na obecním úřadě v Dolní Čermné, nebo v Lanškrouně –
v městském muzeu, knihkupectví Hvězda a informačním centru.
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(část 1.)
Při
protokolárním
otevření tří kovových
schránek ze sejmuté
makovice
Jakubovického kostela
dne 5. února 2007 na
Obecním úřadě v Dolní
Čermné byly nalezeny
dokumenty s letopočtem
z roku 1857, z roku 1897
a
z
roku
1925.
Dokumenty byly psány
německy, proto musely
být přeloženy. Postupně
zveřejníme
všechny
dokumenty. Dnes našim
čtenářům DZ přinášíme
překlad dokumentů z
roku 1859, kdy byl zcela
dostavěn
kostel
a
dodatečně
slavnostně
instalována makovice na
věž kostela sv. Antonína
Paduánského
v
Jakubovicích, tehdy ještě
samostatné obce. Je tedy
jisté, že zděný kostel,
který nese nad vchodem letopočet 1850 neměl ještě dokončenou věž. Svěcení kostela
se konalo 26. října 1857, kdy nebyla věž ještě definitivně zastřešena. Zcela byla
dokončena, tj. umístěna makovice a kříž, až v roce 1859. Svěcení kostela se však
konalo již v roce 1857.
Dokument nese nápis:

Ve jménu Nejsvětější, nerozdílné Trojice Boha Otce i Syna i Ducha
svatého. Amen.
Už začátkem 17. století stála na tomto místě k oslavě Boha a k poctě našeho svatého
patrona a ochránce sv. Antonína z Padovy kaple. Soukromá dřevěná kaple byla
postavena od mnoha zbožných ctitelů a místních lidí. Na konci téhož století byla
kaple zvětšena. Tato kaple byla léta Páně 1832 z venku omítnuta, uvnitř
vymalována a tehdejším panem farářem z Čermné, důstojným pánem Ignácem
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Hűblem, a tehdejším představeným obce, panem Františkem Springerem,
prohlášena za veřejnou kapli. První oběť mše svaté byla tam konána 13. července
1832 za všeobecného jásotu celé vesnice. Mše svatá byla sloužena výše jmenovaným
důstojným pánem Ignácem Hűblem. Zdi dřevěné kaple s provedenou pískovcovou
omítkou však záhy ztrouchnivěly proti všemu očekávání. Celá stavba hrozila
zřícením. Proto v roce 1849 byla důstojně zbouraná. Poslední mše svatá byla za
všeobecného smutku všech domácích obyvatel přinesena Bohu dne 3. června 1849.
Zbožná horlivost pro slávu Boha a planoucí touha po posvátném místě Pána, hnala
zbožné občany k rozhodnutí postavit prostornější kapli, odpovídající předpisům z
tvrdého materiálu. Skutečně byl v důvěře v pomoc Boží a z nevyčerpatelného
pokladu křesťanské dobročinnosti už 1. července 1849 položen základní kámen ke
stávající kapli. Za zvláštního dobrodiní tehdejšího starosty a dědičného soudce
Petra Pirkla, který se stavbou začal, stavbu řídil zednický polír Jan Domesle z
Jakubovic, z čp. 67.
V té době vypukly v rakouské monarchii politické nepokoje. Neúrodné roky a
nezaměstnanost v těchto těžkých dobách překazily a zpomalily stavbu na nějakou
dobu, bez toho, aby zbožná horlivost občanů Jakubovic ochladla. K umožnění
pokračování ve stavbě se obrátili občané a představitelé obce s důvěrou, jako na
útočiště, na všeobecně známou šlechetnost právě panujícího svrchovaného knížete
lanškrounsko-lanšperského panství Aloise Josefa von Lichtensteina, který obci, na
obec připadající dluhy za rok 1848 na 269 zlatých, milostivě odpustil, a věnoval na
účel, o kterém se hovořilo - postavení kaple. Potom se jakubovičtí obrátili k Jejímu
c. k. veličenstvu, vládnoucí císařovně Alžbětě, k vysoce urozené manželce c. k.
apoštolské Vznešenosti, nyní vládnoucího císaře Františka Josefa I., která
blahosklonně věnovala 100 zlatých. Dále se ještě obrátili na c. k. apoštolskou
Vznešenost, v Praze vládnoucího císaře, Ferdinanda I. Dobrotivého, který milostivě
věnoval na stavbu 500 zlatých. Díky tomu a dalším štědrým sbírkám u domácích
obyvatel, stala se obec schopnou postaviti ne pouze kapli, ale i symetrickou zvonici.
Venkovní budovu k dokončení stavby přivedli nasazením věžního knoflíku
(makovice v roce 1859).
Předložený, stěsnaný a jednoduchý pamětní spis předkládáme my, níže podepsaní,
ve jménu Božím a s přímluvou sv. Antonína a bohatým nebeským požehnáním vám,
našim milým potomkům, v této plechové schránce. Je to znamení naší upřímné
lásky a křesťanskokatolického společenství s prosbou, abyste byly stále sto se
považovat jako spoluobčané svatých a nájemníci Boží. Vše je založeno na
základech apoštolů a proroků a na základním kameni, kterým je Ježíš Kristus,
abyste vyrostli do svatého chrámu Páně a do příbytku Boží v Duchu svatém.
Modleme se navzájem, abychom se stali blaženými! Amen! Amen!
Jakubovice, v pondělí po slavnosti posvěcení chrámu, dne 26. října léta Páně 1857.
Podepsaní:
P. Josef Tupec, farář v Čermné
Václav Jáhna, starosta Horní Třešňovec
P. Severin Beran, kooperátor farnosti
Jan Kohler, dědičný majitel usedlosti
P. František Šmíd, kaplan
??? (nečitelné jméno), tesařský mistr
František Hűbl, starosta obce
Jan Doubrava, tesař z Čermné
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Ignác Kužílek, učitel
Jan Hűbl, radní
František Schmeiser, radní
Petr Pirkl, radní
Ignác Rendlík, člen výboru
Josef Hűbl, člen výboru
Antonín Műller, člen výboru

Václav Domesle, tesař z Jakubovic
Jan Doubrava ml., nasadil kříž a makovici
Vincenc Marek, tesař z Čermné
Jan Spatl, starosta z Ostrova
Antonín Janisch, z Ostrova
Josef Hűbl z čp. 17

Potom díky velkým darům
dobrodinců došlo k výstavbě
našeho domu Božího, který byl
zhotoven až na střechu věže.
Dostavili
se
následující
dobrodinci, kteří přinášely své
skromné dary, aby se střešní
vazba, krovy a další mohlo
dostavěti.
Mimo toho dal každý sedlák,
jakož i domkář, dle možností 12
- 30 krejcarů v mincích na
pomoc dostavby střechy věže.
Dne 26. října 1857 byl pod
vedením našeho důstojného
pána P. Josefa Tupce z Čermné,
vedoucího závodu Jana Nickla z
čp. 57, Janem Doubravou z
Čermné a za současných
přítomných vážených hostů z
okolí, zvláště z Lanškrouna a
celé naší obce, přihlíženo k
nasazení kříže na špici věže
kostela. Tehdejší představený
obce pan František Hűbl z čp.
20 s radními panem Janem Nicklem z čp. 57, Bernardem Beneschem z čp. 55 a
panem učitelem připravili oslavu této události.
Vazba krovů střechy, jak kostela tak i věže, byla provedena podle plánu pana
Leopolda Schmela, toho času mistra tesařského z Lanškrouna.
Další dokument popisuje odpověď C. k. Okresního úřadu v Lanškrouně na žádost
představených Jakubovic:
Na vědomí předsednictvu obce v Jakubovicích, dne 20. října 1857.
Na vaši žádost bylo povoleno odstřelit několik ran z hmoždířů u příležitosti
nasazení věžní makovice a kříže na kapli v Jakubovicích. Dne 26. října letošního
roku (1857), bude proveden odstřel pod nutným dohledem policie, která obdrží
potřebné instrukce o nutných opatřeních, aby vykonával ládování a odpálení
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hmoždířů pouze individualista obezřetný a znalý manipulace, aby se zabránilo
případnému neštěstí.
Další dokument obsahuje přiložený jmenný seznam 93 domácností Jakubovic v 81
domech, které věnovaly peníze na výstavbu kostela. Výše peněžních darů nejsou
uvedeny. Vedle čísel popisných a příjmení jsou někde uvedeny zajímavé poznámky.
Na příklad u čp. 37 je uvedeno Josef Műller, obecní posel. U čp. 52 Jan Jahnna,
strážmistr a člen výboru. U čp. 67 Jan Domesle, zednický mistr při stavbě kostela. U
čp. 75 Jan Langer, obchodník s marcipánem. U čp. 76 Ignác Schubert, učitel. U
některých ženských příjmení je uvedené, že jsou vdovami.
Ze seznamu lze vyčíst i nejčastější německá příjmení v Jakubovicích: Domesle
(10 x), Scholz (3 x), Műller (12 x), Hűbl (13 x), Janisch (3 x), Pirkl (4 x), Nickl
(10 x), Rösller (3 x), Appl(2 x), Benesch(2 x) a Jahnn (7 x). Mezi 93 uvedenými
jmény rodin je 5 příjmení ryze českých: Janda, Skalický, Merta, Suchdol a Janků.
Spočítáme-li poměr mezi německými a českými příjmeními, vyjde nám, že cca 5 %
obyvatel Jakubovic bylo české národnosti.
Nejvyšší domovní číslo bylo čp. 81. V několika domech jsou vedeny i dvě
domácnosti. Kdybychom v průměru počítali na jednu domácnost 4 osoby (a jsem
přesvědčen, že byl průměr vyšší), bydlelo by v roce 1859 v Jakubovicích kolem 370
obyvatel K počtu obyvatel v současné době je zabydlenost 3,7 x menší než v roce
1859.
Z dokumentů zpracoval V. Jansa, kronikář
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6. září 2008 v 15,00 hod.
Vernisáž výstavy: Obce Lanškrounska + 40 let Lanškrounské kopy;
Vystoupení folklorního souboru Jitřenka; Lanškrounský smíšený sbor;
Křest knihy Obce Lanškrounska na starých pohlednicích ze sbírky Karla Uhlíře
(výstava potrvá: od 6. září – 26. října 2008)
Lidový řemeslnický trh s tvůrčími dílnami 12,00 – 20,00 hod.– zámecké nádvoří
(Možnost prohlídky všech stálých expozic muzea: Historie města Lanškrouna a okolí,
Sklářství na pomezí Čech a Moravy, Kabinet mincí, medailí a sochařských prací
akad. sochaře Zdeňka Kolářského, Pamětní síň hudebního skladatele Jindřicha
Pravečka)

Neobyčejné povídání o obyčejných věcech
11. září v 17,00 hod. – setkání se zdravotní a rodinnou asistentkou Editou Mastnou
18. září v 17,00 hod. – setkání se zakladatelkou terénního výměnného programu
v regionu Ústí nad Orlicí Jaromírou Staňkovou, DiS

Pátek 12. září 2008
10,00 hod. – přehlídka základních škol z Lanškrouna a okolí
15,00 – 20,00 hod. – prezentace účastníků dálkového pochodu
16,00 – 22,00 hod. – koncert rockových skupin
(PETR BENDE, JAKSI TAKSI, LAURA A JEJÍ TYGŘI a další)
Sobota 13. září 2008
– náměstí J. M. Marků
7,30 hod. – koncert dechového orchestru Lanškroun
8,30 hod. – slavnostní start pochodu, mažoretky
od 12,30 hod. – kulturní program:
- dynamické ukázky vězeňské služby ČR Mírov
- Mužský pěvecký sbor MUŽÁCI Z POHOŘELIC
- POUTNÍCI, VÁCLAV NECKÁŘ, MONKEY BUSINESS
- MY AWESOME MIXTAPE (Itálie), SUNSET BLVD (Litomyšl)
21,00 hod. – Ohňostroj
21,30 hod. – ANETA LANGEROVÁ
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- Společenský dům – diskotéka – Sdělování dojmů
- Pivovarské náměstí – Lanškrounský jarmark
- Nám. A. Jiráska – prezentace skautingu v Lanškrouně od 10,00 do 17,00 hodin
- Zámek – výstava květin a ovoce
- Muzeum – 40 let turistického pochodu Lanškrounská kopa
– Obce Lanškrounska na starých pohlednicích ze sbírky Karla Uhlíře

18. září 2008 v 19,00 hod. – zahájení kurzu ZÁKLADNÍCH TANEČNÍCH
pod vedením tanečního mistra JANA BÍLKA
24. září 2008 v 8,15 a 10,00 hod. – pohádka pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
KOUZELNÉ KŘESADLO – uvádí DIVADLO POHÁDKA PRAHA
Hudební pohádka na motivy klasického příběhu světoznámého vypravěče
pohádkových příběhů Hanse Christiana Andersena "Křesadlo“
hudba a písničky Jan V. Kovářík, vstupné: 50,- Kč
27. září 2008 Divadlo Ve Středu: Premiéra divadelní hry Za oponou
30. září 2008 v 19,30 hod., kostel sv. Václava, nám. A. Jiráska
197. KONCERT KPH – varhanní koncert v rámci Orlicko-kladského festivalu
PIOTR ROJEK – varhany
6. září 2008 – Sázava - Motocross - VČ pohár
http://www.terminyzavodu.cz/kalendar
12. září 2008 od 8,00 do 17,00 hod. – ulice 5. května
Místní výstava holubů, králíků a drůbeže
– pořádá MO ČSCH Lanškroun - u tržnice
13. – 14. září 2008 - 170. výročí evangelického kostela v Horní Čermné:
Sjezd Šilarů a příznivců Čermné
20. září 2008 - Festival HIP HIP proti drogám (náměstí J. M. Marků)
- pořádá Římskokatolická farnost a Kulturní centrum Lanškroun

Sobota 6. září
Neděle 7. září
Středa 10. září
Sobota 13. září
Středa 17. září

14,00 – 15,15 hod.
17,00 – 18,15 hod.
14,00 – 15,15 hod.
18,15 – 19,15 hod.
14,00 – 15,15 hod.
16,45 – 18,00 hod.
18,15 – 19,15 hod.

Sobota 20. září
Neděle 21. září
Středa 24. září
Sobota 27. září
Neděle 28. září
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14,00 – 15,15 hod.
17,00 – 18,15 hod.
14,00 – 15,15 hod.
18,15 – 19,15 hod.
14,00 – 15,15 hod.
17,00 – 18,15 hod.
14,00 – 15,15 hod.

5. – 7. září
pátek 17,30 hod.
VALL-I (USA)
sobota 17,30 hod.
Je Víceúčelový, je Automatický, je Likvidační, je Lisovač –
neděle 17,30 hod.
lomizátor…je prostě robot! A lidstvo ho tu zanechalo, aby „vyčistil“ planetu Zemi!
Vstupné: 69,-Kč, 103 min.
mládeži přístupno
5. září
pátek 20,00 hod.
VENKOVSKÝ UČITEL (Český, Německo, Francie)
„Každý někoho potřebuje“. Pavel Liška, Zuzana Bydžovská a Ladislav Šedivý v
milostném trojúhelníku, který má příliš ostré hrany.
Vstupné: 59,- Kč, 117 min.
mládeži nepřístupno
6. – 7. září
sobota 20,00 hod.
LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN (USA)
neděle 20,00 hod.
Všechno, co jste dosud znali, se navždy změnilo. Druhý díl světoznámé ságy
Vstupné: 64,- Kč, 144 min.
mládeži přístupno
8. září
pondělí 20,00 hod.
BOBULE (Český)
Tomáš Bařina debutuje komedií o dvojici podvodníků, kteří hledají útočiště před
zákonem v bezpečí moravské vesnice.
Vstupné: 59,- Kč, 90 min.
mládeži přístupno
9. září
úterý 20,00 hod.
* MOJE BORŮVKOVÉ NOCI (USA)
Cesta sebepoznání, jako lék na zlomené srdce.
Vstupné: 64,- Kč, 111 min.
mládeži přístupno
10. – 11. září
středa 17,30 a 20,00 hod.
* DOSTAŇTE AGENTA SMARTA (USA)
čtvrtek 20,00 hod.
Zachraňuje svět a užívá si to….
Vstupné: 69,- Kč, 110 min.
mládeži do 12 let nevhodné
12. září
pátek 20,00 hod.
* NÁŠ VŮDCE (Německo)
Mít moc je lepší než být nula aneb jak se svést na vlně a (nestát se führerem).
Vstupné: 64,- Kč, 106 min.
mládeži do 12 let nevhodné
13. – 14. září
sobota 17,30 hod.
KUNG FU PANDA (USA)
neděle 17,30 hod.
Připravte se na něco pandastického. Je tlustý, je chlupatý, je legrační a má být
mistrem Kung-Fu.
Vstupné: 64,- Kč, 92 min.
mládeži přístupno
13. – 14. září
sobota 20,00 hod.
* AKTA X: CHCI UVĚŘIT (USA) Pravda je tam uvnitř.
neděle 20,00 hod.
Vstupné: 64,- Kč, 108 min.
mládeži do 12 let nevhodné
15. – 16. září
pondělí 20,00 hod.
* JAK UKRÁST NEVĚSTU (USA) Romantická komedie.
úterý 20,00 hod.
Vstupné: 69,- Kč, 101 min.
mládeži přístupno
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17. – 18. září
středa 17,30 a 20,00 hod.
* HANK A MIKE (Kanada)
čtvrtek 20,00 hod.
Dva kámoši Hank a Mike jsou velikonoční zajíčci. Makají pro Velikonoční s.r.o.
Teda do okamžiku, kdy nový manažér označí Velikonoce za svátky druhé kategorie.
Vstupné: 59,- Kč , 86 min.
mládeži do 12 let nevhodné
19. – 21. září
pátek 17,30 a 20,00 hod.
* TEMNÝ RYTÍŘ (USA)
sobota 20,00 hod.
Vítejte ve světě bez pravidel.
neděle 17,30 a 20,00 hod.
Batman v podání Christophera Nolana definitivně odhazuje comiksová pouta.
Vstupné: 74,- Kč, 152 min.
mládeži do 12 let nevhodné
22. září
pondělí 20,00 hod.
* V ÚDOLÍ ELAH (USA)
Někdy je snazší pravdu odhalit, než jí čelit.
Vstupné: 64,- Kč, 121 hod.
mládeži nepřístupno
23. – 25. září
úterý 20,00 hod.
ZAPOMENUTÝ OSTROV (USA)
středa 17,30 a 20,00 hod.
Staň se hrdinou vlastního příběhu.
čtvrtek 20,00 hod.
Rodinná komedie o malé Nim.
Vstupné: 59,- Kč, 96 min.
mládeži přístupno
26. září
pátek 20,00 hod.
* NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE (USA)
Morgan Freeman a Jack Nicholson co by dva nevyléčitelně nemocní pacienti se
rozhodnou to ještě pořádně roztočit podle hesla: „Žijme dokud žijeme!“
Vstupné: 64,- Kč, 97 min.
mládeži do 12 let nevhodné
27. – 28. září
sobota 20,00 hod.
* KONEČNĚ SPOLU (USA)
neděle 20,00 hod.
Chtěla dítě, má ho mít.
Vstupné: 59,- Kč, 100 min.
mládeži přístupno
26. a 28. září
pátek 17,30 hod.
SISSI A YETTI (Německo)
neděle 17,30 hod.
Animovaná dobrodružná komedie pro celou rodinu.
Vstupné: 64,- Kč, 85 min.
mládeži přístupno
29. – 30. září
pondělí 17,30 a 20,00 hod.
* NEUVĚŘITELNÝ HULK (USA)
úterý 20,00 hod.
Nenechte ho vzteky sezelenat. Rekonstrukce comiksové legendy v podstatně
odlehčenějším duchu.
Vstupné: 59,- Kč, 112 min.
mládeži do 12 let nevhodné
DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
26. září
pátek 13,00 hod.
LOVCI DRAKŮ (Francie, Německo, Lucembursko)
Cesta k hrdinství je plná nebezpečí. Animované pohádkové dobrodružství.
Promítání pro školní družiny a širokou veřejnost.
Vstupné: 35,- Kč, 80 min.
mládeži přístupno
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EVROPA CUP – mistrovství klubů hokejbalu
Nejprestižnější klubová akce v Evropě
5. září od 9,00 hod., 6. září od 8,30 hod., 7. září od 8,30 hod.
(hřiště hokejbalu)
KYŠPERK 1308 – 2008 LETOHRAD
- 700 LET OD PRVNÍ ZMÍNKY O MĚSTĚ
12. září 2008 – 1. den oslav
16,00 hod.
vernisáž výstavy prací studentů LSG
17,00 – 18,25 hod.
AF Brass Band – zahajovací koncert
17,30 hod.
Zahajovací řeč starosty města Petra Fialy
18,30 hod.
Zahajovací dělostřelecká salva
18,30 – 19,45 hod.
Koncert skupiny Letrando
19,45 – 20,15 hod.
Vystoupení šermířů skupiny Lucrezia
20,30 – 21,00 hod.
Ohňová show
20,30 – 22,00 hod.
Koncert skupiny Santana & Friends Hradec Králové
21,00 – 22,00 hod.
Koncert skupiny Sebastian
22,00 hod.
Show Leoše Mareše a Pavla Cejnara
22,00 hod.
Koncert Aleše Brichty a skupiny ABBand
13. září 2008 – 2. den oslav
Nádvoří:
9,00 – 17,00 hod. – řemeslnický trh
9,00 – 11,30 hod. – gotická hudba
Terasa:
9,00 – 17,00 hod. – řemeslnické trhy
9,00 – 10,00 hod. – ZUŠ – flétničky, komorní zpěv, bubeníci
od 10,30; od 14,00 a od 15,40 – pohádka pro děti Hrnečku vař, O Palečkovi
od 13,00 a od 15,00 hod – taneční studio, karate, bubeníci, Petrklíč
Náměstí:
11,30 – 12,00 hod. – soutěž v pojídání švestkových knedlíků
12,00 – 12,20; 14,00 – 14,20; 16,00 – 16,20 - freestyle show Petra Kuchaře
12,30 – 14,00 hod. – první blok Big Band Letohrad s Josefem Zímou
14,30 – 15,45 hod. – příjezd veteránů
14,20 – 15,00 hod. – druhý blok Big Band – swingová část 20. – 30. léta
15,20 – 16,00 hod. – ocenění občanů, křest knihy
17,00 – 18,00 hod. – stínání berana, divadelní scéna
18,00 – 20,00 hod. – Wejwrat
Bečvárna:
18,00 – 18,45 hod. – Bratrstvo kočičí pracky
19,00 – 19,45 hod. – Malmec Space Orchestra
20,00 – 21,45 hod. – Dolly Bus Band
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21,00 – 21,30 hod. – Ohňostroj
21,30 hod. – Čechomor
Doprovodný program:
10,00 hod. – otevření vyhlídky Kyšperk, v místě bývalého hradu hradisko
11,00 hod. – zahájení výstavy prezentující společnosti a živnostníky, zámecké arkády
občerstvení, opékání selat, soutěže pro děti
14. září 2008 – 3. den oslav:
9,30 hod. – ukázky leteckých modelářů
10,15 hod. – seskoky parašutistů
11,00 hod. – fotbalová show – fotbalové utkání AMFORY a staré gardy Letohradu
15. – 21. září 2008 – Prodejní výstava knih – Klub autorů literatury faktu
16. – 18. září 2008 – XXIII. Setkání Klubu autorů literatury faktu – zámek
26. – 28. září 2008 – Bonsaje a květiny pozdního léta - zámek
Výstava – zahájení v 17,00 hod. (další dny od 9,00 – 17,00 hod.)
27. září 2008 – TUA BORTA – Dům kultury v 19,00 hod.
Koncert severské, balkánské, slovanské a keltské hudby
27. září 2008 – W. A. Mozart: Requiem – kostel Letohrad – Orlice
Slavnostní koncert
28. září 2008 „Svatováclavská pouť“ od 13,00 hod. – zámecká terasa
JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR, STŘEDISKO ŽAMBERK

START:
27. září 2008, od 8 – 10 hod.
u školní jídelny na nám. Generála Knopa v Žamberku
CÍL: v místě startu do 17 hod.
STARTOVNÉ: 20,- Kč
TRASY:
pro pěší: 8, 15 a 25 km
Pro treková a horská kola: 15, 30 a 50 km
OBČERSTVENÍ NA TRATI
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Sobota 13. září 2008 v 15,00 hod. – Roškotovo divadlo
Princ a Večernice - klasická pohádka s písničkami – dětský
dramatický kroužek Knoflíček DDM Kamarád Česká Třebová,
(vstupné 30,- Kč)
Úterý 16. září 2008 v 19,30 hod. – Roškotovo divadlo
BOHEMIAN GUITAR ORCHESTRA (Hradec Králové) – koncertní předplatné
(vstupné 90,- Kč)
Středa 17. září 2008 v 19,30 hod. - Roškotovo divadlo
KOUZLO DOMOVA (W. S. Maugham) – Divadlo Na Fidlovačce Praha –
divadelní předplatné, (vstupné 190,- Kč)
Pátek 26. září 2008 19,00 – 23,00 hod. – Kulturní dům
Taneční podvečer s Evou a Vaškem, SURF Blansko, (vstupné 110,- Kč)
Sobota 27. září 2008 v 15,00 hod. – Roškotovo divadlo
PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ – Divadlo Věž Brno – pohádka pro děti
s písničkami Petra Skoumala, (vstupné 45,- Kč)

2. – 3. září
úterý v 19,30 hod.
MEJDAN V LAS VEGAS
středa v 19,30 hod.
Romantická komedie o dvou mladých lidech, jejichž osudy se nečekaně, ale o to
intenzivněji střetnou v jednom z nejdivočejších měst světa. V hlavních rolích
Cameron Diaz a Ashton Kutcher.
Titulky, 99 min.
vstupné 59,- +1,- Kč
4. září
čtvrtek v 19,30 hod.
CLONA
Remake dnes už kultovního thajského hororu Shutter.
Titulky, 94 min.
vstupné 59,- + 1,- Kč
6. září
sobota v 17,00 hod.
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
Celovečerní pohádka režiséra Zdeňka Trošky, který se nechal inspirovat pohádkami
Jana Drdy o Matějovi a Majdalence a Jak princezna hádala, až prohádala.
98 min.
vstupné 54,- + 1,- Kč
7. září
neděle v 19,30 hod.
ROLLING STONES
Režisér Martin Scorsese s desítkou elitních kameramanů natočil na podzim 2006
záznam koncertu legendárních Rolling Stones v newyorském Beacon Theatre.
Titulky, 108 min.
vstupné 69,- + 1,- Kč
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8. – 9. září
pondělí v 19,30 hod.
KOPAČKY
úterý v 19,30 hod.
Svěží, originální a láskyplná komedie, trochu sprostá, nacpaná brilantními dialogy
aspiruje na překvapení roku.
Titulky, 110 min.
vstupné 59,- + 1,- Kč
10. září
středa v 19,30 hod.
TAJEMSTVÍ PRSTENU
Legendární režisér Richard Attenborough vypráví ve svém romantickém dramatu o
lásce, kterou zničila válka a jež zůstala utajena celých padesát let.
Titulky, 117 min.
vstupné 59,- + 1,- Kč
11. – 12. září
čtvrtek v 19,30 hod.
TEMNÝ RYTÍŘ
pátek v 19,30 hod.
Pokračování úspěšného snímku Batman začíná. Batmanův boj se zločinem je čím dál
riskantnější.
Titulky, 152 min.
vstupné 59,- + 1,- Kč
15. září
pondělí v 19,30 hod.
KULIČKY
Povídkový film o tom, jak ženy manipulují s muži.
75 min.
vstupné 69,- + 1,- Kč
18. – 19. září
čtvrtek v 19,30 hod.
JAK UKRÁST NEVĚSTU
pátek v 19,30 hod.
Romantická komedie. Tom si užívá života, je sexy a úspěšný a ví, že se může
kdykoliv spolehnout na Hannah, svou okouzlující nejlepší kamarádku, která je
jediným neměnným prvkem v jeho životě.
Titulky, 101 min.
vstupné69,- + 1,- Kč

V sobotu 13. září 2008 od 14,00 hod. na Cikánském kopci
DRAKYÁDA – tradiční soutěž v pouštění draka
– pořádá JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR středisko Medvěd
Jablonné nad Orlicí
V neděli 14. září 2008 Jablonné nad Orlicí – Jamné nad
Orlilcí
SILNIČNÍ BĚH DO VRCHU – 6. ročník – pořádá ABK – BRAVO Jablonné nad
Orlicí
Závod je součástí Českého poháru v běhu do vrchu ISCAREX CUP 2008
V pondělí 15. září 2008 v 19,00 hod. – výstavní síň v informačním centru
PĚT KLOBOUKŮ JANA PŘEUČILA
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Pro televizní diváky a návštěvníky kin a divadel není herec Jan Přeučil neznámou
osobností. Většinou ho znají z mnoha rolí spíše negativních, lépe řečeno padouchů.
V současné době hraje na scénách pražských divadel, v televizi i rozhlase, kde
uplatňuje v nebývalé míře svůj cit pro mluvené slovo a lásku k českému jazyku.
V tomto pořadu se v každém klobouku skrývá jedno téma.
Vzpomíná na své kolegy, pohovoří o své spolupráci s renomovanými režiséry,
zavzpomíná na dětství, rodinu atd.
Pořad je osobní výpovědí herce, který připraví divákům příjemný večer, aby se jim
předvedl tak, jak ho znají všichni blízcí – jako milý a přívětivý člověk s jemným
smyslem pro humor, pro poezii, který má rád lidi a svět vůbec.
Předprodej na Informačním centru tel: 465 641 371
V neděli 21. září 2008 v 18,00 hod. v Kulturním a informačním centru čp. 30
FOTOGRAFIE 2003 – 2008 Miroslava Martince – vernisáž výstavy
Otevřeno: po – pá
9,00 – 12,00
13,00 – 17,00 hod.
So
9,00 – 12,00 hod.
(výstava trvá: 21. září – 1. listopadu 2008)

11. září
čtvrtek v 19,30 hod.
SEX VE MĚSTĚ (USA)
Film je pokračováním seriálových příběhů čtyř hlavních postav – Carrie, Samanthy,
Charlotte a Mirandy, o tom, jak prožívají své životy na Manhattanu čtyři roky po
skončení seriálu. Trojice čtyřicátnic a jedna padesátnice (co se neúspěšně tváří jako
třicátnice) si užívá peněz, sexu a života a hodně o tom mluví...
146 min., vstupné: 64 + 1 Kč
přístupný od 12 let
15. září
pondělí v 18,00 hod.
WALL-I (USA)
Animovaný hit letošního léta vyšel (jak jinak) z produkce Pixaru a titulního hrdinu,
malého počišťovacího robota, posledního z armády jemu podobných, kteří měli dát
do pořádku Zemi, vyslal na dráhu hvězdné love story.
103 min. dabing, vstupné: 69 + 1 Kč
přístupný od 12 let
18. září
čtvrtek v 19,30 hod.
TEMNÝ RYTÍŘ (USA)
Batmanův boj se zločinem je čím dál tím riskantnější. Temný hrdina se proto spojí s
poručíkem Jimem Gordonem a právníkem Harvey Dentem, aby s jejich pomocí
zbavil město Gotham City několika nebezpečných zločineckých organizací. Jejich
tajné spojenectví začne brzy přinášet hmatatelné výsledky. V ulicích města však záhy
začne řádit nevypočitatelný zločinec Joker, který mezi obyvateli šíří strach a
zmatek...
153 min., vstupné: 96 + 1 Kč
přístupný od 12 let
29. září
pondělí v 18,00 hod.
KUNG FU PANDA (USA)
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Animovaná komedie pro celou rodinu o líné, tlusté, neuctivé a flákačské pandě Po (v
originále Jack Black), která se musí naučit kung-fu, aby zachránila Údolí Klidu před
zlým sněžným leopardem Tai Lungem (Ian McShane). Příběh se odehrává ve staré
Číně a převrátí neměnný svět bojových umění vzhůru nohama. Po se nakonec naučí
věřit sám sobě a stane se mistrem kung-fu a leopardovi nebezpečným protivníkem.
90 min. dabing, vstupné: 64 + 1 Kč
přístupný
29. září
pondělí ve 20,00 hod.
ROLLING STONES (USA)
Hudební dokument Martina Scorseseho z koncertu legendární kapely Rolling Stones
vznikl během dvou dnů na podzim 2006 v Beacon Theatre v New Yorku a patří mezi
nejpozoruhodnější hudební dokumenty vůbec. V roli hostů vystoupí také kolegové
z poprockové branže - Christina Aquilera, Jack White či bluesman Buddy Guy.
122 min., vstupné: 64 + 1 Kč
přístupný

Nad Horní Čermnou směrem k západu se zdvihá půvabná výšina, nazvaná Mariánská
Hora. Tudy probíhá hlavní evropské rozvodí. Voda odtékající směrem severním do
Dolní Čermné teče přes potok Čermenka (dříve Červenka) do Tiché Orlice a Labe.
Voda odtékající směrem jižním k Hornímu Třešňovci teče přes Jánský potok do
Moravské Sázavy, Moravy a Dunaje. Pohled severovýchodní nám nabízí věnec
lesních vrchů Orlického pohoří. K jihovýchodu se otevírá pohled do Moravy. Zde o
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samotě, na temeni hory, v nadmořské výšce asi 500 m stojí kostel Narození Panny
Marie.
Se vznikem poutního místa na Mariánské Hoře úzce souvisí společné poutě českých,
moravských a polských poutníků do rakouského mariánského poutního kostela
v Horním Štýrsku, nazývaného „Maria
Zell“. Poutníci se zde na Mariánské Hoře
scházívali ke společné pouti už od počátku
18. století.
První písemná zmínka o takové pouti
z Mariánské Hory je z roku 1780. Pouť do
Maria Zell trvala asi 10 dní a putovalo se
pěšky asi 350 km. Vycházelo se po neděli
svatodušní tak, aby svátek „Těla a Krve
Páně“ bylo možno oslavit v rakouském
poutním kostele Maria Zell poté zase
putovali poutníci 10 dní nazpět. Tak
popisuje tyto poutě Leopold Fiala, jeden
z vůdců poutnických a zakladatel poutního
kostela na Mariánské Hoře, ve své knize
„Cellenské cesty“ z roku 1878. Pouti se
zpravidla účastnilo 200 – 300 poutníků.
K tomuto poutnímu místu na Mariánské
Hoře se váže tato zázračná událost – takto
ji popisuje ve své knížce „Hora Mariánská
v Čermné“ Cirill Pecháček:
„Dávný ctitel Panny Marie Cellenské, Antonín Keprta z Kunvaldu u Žamberka,
vezl tudy r. 1814 mlýnské kameny z Pruska na Moravu. Pozdě večer při tmě jel zde
cestou roklinatou až k nejvyššímu výstupku. Tady marně již držel povoz, aby se
neskácel. Síla jeho nestačila a vůz s nákladem se na něho převrhl. Nevida pomoci,
volal k Panně Marii Cellenské, aby mu šťastnou hodinku smrti vyprosila. Vtom
zaplála u něho záře, v ní zjevila se bílá panna, jež beze slova, se svítilnou v ruce,
vůz nad ním zdvihla. Vozka vstal bez pohromy a jel dále, světlo tak dlouho vida,
dokud na dobrou cestu neuhnul, načež panna i se světlem zmizela. Zachráněný,
velebě Boha, jenž ho smrti na orodování Rodičky Boží vytrhl, konal cestu dále až
do známé hospody v Třešňovci a tu, jakož potom i všude jinde po celý život, o
příhodě své vypravoval, a že každoročně do Maria Celli putovati bude, se zavázal,
kterýžto slib až do své smrti věrně plnil. Na památku svého zázračného zachování
pověsil tu na lípu obrázek, zázračný děj představující.“
Roku 1825 je budoucí zakladatel poutního kostela na Mariánské hoře, Leopold Fiala
z Písečné, tehdy čtrnáctiletý (nar. 26 2. 1811), poprvé na své pouti v Maria Zell. Od
svých 35 let se již sám stává vůdcem poutníků. V roce 1857 se Leopold Fiala stěhuje
z Písečné do Ústí nad Orlicí a protože je kameník, postavil na Mariánské Hoře
pískovcový sloupek, stojící nyní před hlavním oltářem. Aby mohli Cellenští poutníci
začít a ukončit svou pouť bohoslužbou, postavili si zde v roce 1864 malou kapli,
která dnes stojí uprostřed kostela.
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V roce 1865 se Leopold Fiala stěhuje na Mariánskou horu do nového domku, který si
zde postavil. Pozemky na stavbu mu jejich majitel Tchepen z Horní Čermné zčásti
přenechal a zčásti odprodal.
Při příležitosti postavení první kapličky bylo toto místo nazváno Mariánskou Horou.
Poutníků rychle přibývalo, proto nechává Leopold Fiala v roce 1868 z darů poutníků
přistavit k původní kapličce, která tvořila presbytář, větší kapli s věží a dvěma zvony
„sv. Maria, Josef a sv. Anna“.
V roce 1869 přijímá Leopold
Fiala do výchovy mladého
řemeslníka Josefa Langera z Ústí
nad Orlicí, který se později stal
autorem
hlavního
oltáře,
postranních oltářů sv. Peregrina a
sv. Františka, oltáře sv. Anny,
kazatelny a rámů na obrazy
křížové cesty. Štafírnické práce
tehdy provedl stařičký pán
Václav Tauber z Ústí nad Orlicí.
Obraz Nejsvětější trojice je
přivezen z Maria Zell (původně
byl na hlavním oltáři) a obraz
Polské Madony Czenstochowské
je dar polských poutníků. Oba
obrazy jsou nyní na kapličce
uvnitř kostela.
Křížovou cestu pro kapli
namaloval
Jan
Umlauf
z Letohradu.
Kamenný kříž
naproti hlavnímu vchodu do
kostela je darem Josefa Vaška
z Horního Třešňovce. Lavice
zhotovil Vincenc Appl. Současný obraz zázračného zachránění věnovala kostelu
dcera Antonína Keprty.
Darů poutníků do pokladny na rozšíření kaple přibývalo, a tak v roce 1875 mohla být
prodloužena a upravena do současného stavu. Tím získal postavený kostel stejné
uspořádání jako v rakouském Maria Zell, to je Mariánský sloup před hlavním oltářem
a Cellenská kaple uprostřed kostela. Též zasvěcení kostela narození Panny Marie je
shodné (pouť okolo 8. září). Svěcení kostela se zúčastnily tisíce věřících.
V roce 1879 odkazuje Leopold Fiala Mariánskou Horu římskokatolické církvi. O dva
roky později umírá a je pohřben na hřbitově v Dolní Čermné.
Varhany zhotovil truhlář Hübl z Jakubovic (1881).
V roce 1883 byly zhotoveny pískovcové sochy na hlavním vchodem.
V roce 1885 královéhradecký biskup Josef Jan Hains ustanovil Mariánskou Horu
poutním místem, při příležitosti tisíce let od smrti sv. Metoděje. Na tuto slavnost se
sešlo velké množství poutníků a kněží.
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V následujícím roce byla vybudována křížová cesta a vysazeny lípy. Stavbu provedl
lanškrounský stavitel František Seifert. Novogotický křížový oltář zhotovil truhlář
Karl Jahna z Třešňovce (1901) a věžní hodiny daroval kostelu obchodník Silvester
Kobschke z Čenkovic (1905). Ve II. Světové válce byly zrekvírovány oba zvony a
proto v roce 1947 byl odlit panem Manouškem nový zvon „Panna Maria Královna
Míru“. Váha zvonu je 141 kg.
V roce 1947 byly obnoveny vnitřní malby malíři Václavem Kunertem z Dolní
Čermné a panem Koblížkem z Bystrce.
Kostel byl několikrát opravován, např. oprava sanktusové věžičky (1959),
oplechování věže a sundání původní břidlice (1961), venkovní omítka kostela a věže
(1969), překrytí střechy včetně výměny šindelů (1970), výměna dlažby v presbytáři i
v kostele (1978), generální oprava kapliček křížové cesty včetně nátěrů (1993),
oprava varhan (1994), nová mříž u zadního vchodu (1995). Elektrifikován byl kostel
v roce 1998. Od roku 2001 byla provedena oprava krovů střechy včetně krytiny a
oplechování věží, oprava omítky, výměna oken, dveří. Další potřebné práce budou
následovat podle finančních možností farnosti.
Použité podklady:
Místopis čp. 88 z kroniky v Horní Čermné;
Farní kronika v Dolní Čermné a kronika Mariánské Hory, oblastní archiv v Zámrsku;
Brožurka od Cirilla Pecháčka „Hora Mariánská v Čermné
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Životní výročí
V měsíci září slaví svá výročí:
Marie Havlová z Dolní Čermné
Helena Vašíčková z Dolní Čermné
Jiří Vacek z Dolní Čermné
Oldřich Dostál z Dolní Čermné
Josef Mareš z Dolní Čermné
Zdeňka Bártová 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.

V srpnu jsme se rozloučili:
S panem Františkem Motyčkou z Jakubovic
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast a zemřelému přejeme lehké odpočinutí.

Za projevení účasti a slova útěchy při úmrtí paní Zory Baumové
děkují Alena Bartoňová, matka a synové Lukáš a Marek Bednářovi.
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Program
Sobota:
19,00 hod.
20,00 hod.
21,00 – 22,00 hod.
22,00 – 23,00 hod.
23,00 – 24,00 hod.

Neděle:
7,30 hod
10,00 hod
14,00 hod.
15,00 hod.
16,00 hod.

rytmická mše sv. nejen pro mládež
modlitba křížové cesty – venku na Mariánské Hoře
chvíle občerstvení přítomných poutníků
společná adorace v poutním kostele, zakončená
svátostným požehnáním
možnost soukromé adorace v poutním kostele
(potom se kostel uzavírá!)

mše sv. - za farníky - v poutním kostele
mše sv. - za poutníky - v areálu křížové cesty venku před
hlavním vchodem do kostela
literárně - hudební pásmo „Duše u nohou Panny Marie“
v poutním kostele
modlitba křížové cesty v poutním kostele
mše sv. - v areálu křížové cesty venku před hlavním
vchodem do kostela

Kostelní sbírka této neděle je určena na zhotovení nových lavic do poutního
kostela na Mariánské Hoře.
Odjezdy autobusů na Mariánskou Horu:
z Verměřovic: v 6,45 hod., 9,15 hod. a ve 14,30 hod.
z Mariánské Hory:
v 8,30 hod., ve 12,00 hod. a v 17,30 hod.
Autobus jede z Verměřovic přes Petrovice a zastavuje na obvyklých
zastávkách v Dolní a Horní Čermné. Po mši sv. se vrací stejnou cestou zpět.
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Vyobrazení:
Obálka
Str. 5
Str. 7
Str. 8

Poutní kostel na Mariánské Hoře
Jakubovice – oprava věže kostela – únor 2007
Starý náhrobek na hřbitově v Jakubovicích
Letopočet „MDCCCL“ nad hlavními dveřmi do kostela v
Jakubovicích
Str. 18
Kostel na Mariánské Hoře
Str. 19
Obraz zázračného zachránění v kostele na Mariánské Hoře
Str. 20
Pískovcový sloupek před oltářem v kostele na Mariánské Hoře
zhotovený Leopoldem Fialou
Str. 21
Kaplička uvnitř kostela na Mariánské Hoře
Str. 22
Křížová cesta v lipové aleji na Mariánské Hoře
(foto: Vlastislav Vyhnálek)
Uzávěrka příštího čísla: 20. září 2008
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