Říjen když blýská, zima plíská.
Šimona a Judy - zima je všudy.
Září víno vaří, říjen víno pije.
Na svatého Placida zima teplo vystřídá.
Jak den svaté Voršily začíná, tak se i zima končívá.
Na svatého Lukáše, hojnost chleba i kaše.
Jestli má dub mnoho ovoce, bývá ráda tuhá a dlouhá zima.
Na svatého Placida slunce ohně nevydá.
Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu.
Svatý Šimon a Juda počasí o vánocích ovládá.
Když na Uršulu a Kordulu větry dují, po celou zimu nás navštěvují.
Jestli sníh napadne toho měsíce a kolik dní trvati bude, tak stálá bude zima.
Teplé září - říjen se mračí.
Po Šimoně a Judy naděj se sněha, neb hrudy.
Svatá Voršila a Kordula - větry pohnula.
Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky.
Den Marie Orodovnice - první mrazíky.
Studený říjen - zelený leden.
Svatá Voršila jíní nasila.
Svatá Voršila zimu posílá.
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Zastupitelstvo obce Dolní Čermná č. 13
4. 7. 2008
Zápis z jednání (mimořádná schůze)
1. Úvod
Zastupitelstvo obce bylo svoláno mimořádně z důvodu společné schůze
s představiteli Gminy Dzierzoniow. Z časových důvodů byl na program jednání
zařazen bod projednání vyhlášky o dani z nemovitosti, kterou je třeba předložit
finančnímu úřadu do konce července. Usnesení k tomuto bodu bude potvrzeno na
dalším řádném zasedání. Zasedání řídil starosta. V 18,00 hodin zahájil jednání,
přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo je 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. Vlastislav Vyhnálek
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Ludmila Müllerová, Ing. Jiří Appl
3. Vyhláška o stanovení koeficientu k dani z nemovitosti.
K projednávanému bodu zastupitelé obdrželi písemný materiál. Jedná se o stanovení
koeficientu k vypočtené dani z nemovitosti v hodnotě 2. Možnosti dané zákonem jsou
1 – 5. Důvodem je především zvýšená potřeba investičních prostředků na dokrytí
velkých investičních akcí. Pro obecní rozpočet to znamená cca 500 tis. Kč ročně.
Úprava se dotkne především majitelů nemovitostí určených k podnikání. Dopad na
běžnou rodinu je minimální.
Usnesení č. 13
1. Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele a ověřovatele.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášku obce Dolní Čermná č. 1/2008 o
stanovení koeficientu daně z nemovitosti, kterou se stanoví koeficient ve výši 2.

Zastupitelstvo obce Dolní Čermná č. 14
25. 8. 2008
Zápis z jednání
1. Úvod
Zastupitelstvo obce bylo řádně svoláno na 25. 8. 2008 v 18,00 hodin. Zasedání řídil
starosta. V 18,00 hodin zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že dle
presenční listiny je zastupitelstvo schopno se usnášet.
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Starosta seznámil přítomné s programem jednání, nebyly vzneseny žádné náměty na
doplnění a program jednání byl schválen.
2. Ustavení pracovních orgánů
Zapisovatel:
Ing. Věra Šverclová
Ověřovatelé zápisu:
Jiří Helekal, Ing. Jiří Mencl
3. Kontrola usnesení.
ZO se dohodlo, že vzhledem k dovoleným bude kontrola usnesení v součinnosti
s kontrolním výborem projednána na příštím řádném zasedání.
4. Vlastní program
4.1 Zpráva o činnosti rady
Zprávu přednesl starosta, zastupitelé obdrželi zápisy z jednání el. poštou. Připomínky
nebyly.
4.2 Zprávy výborů
Vzhledem k dovoleným výbory v uplynulém období nezasedaly, připomínky z řad
zastupitelů nebyly.
4.3
-

-

Informace o projektech
kanalizace
Projekt je ve stádiu výběru banky na poskytnutí úvěru. Podle úvěrového
příslibu bude požadováno úvěrové krytí ve výši 13 mil. Kč. Připravuje se
výběrové řízení na dodavatele, byly stanoveny zadávací podmínky, které jsou
předloženy k připomínkování SFŽP.
revitalizace sportovně kulturního areálu Dolní Čermná.
Připravují se zadávací podmínky na výběr dodavatele stavby.

4.4

Potvrzení usnesení mimořádného zasedání ZO ze dne 4. 7. 2008

4.5

Prodej nemovitostí

Záměr:
Ing. Vojtěch Krňávek, PaedDr. Lenka Maťátková – Dolní Čermná 370 –
žádost o odkoupení pozemků č. 3216/13, 3216/28 a č. 3216/37 v případě
odstoupení od koupě p. Špinlerové a p. Faltusa.
Dle telefonického rozhovoru a panem Faltusem ze dne 19. 8. 2008 jejich zájem
o koupi pozemků v Dolní Čermné trvá. Smlouva o smlouvě budoucí kupní
bude uzavřena začátkem září po návratu z dovolené.
Jan a Lenka Hrdinovi, Dolní Čermná 115 - žádost o výměnu pozemků dle GP
246-21/92 (ppč. 4268/3 x ppč. 3657/4)
Ing. Mařík, žádost o koupi části stežníku
4

Prodej:
RNDr. Jana Pachlová, Praha 4, Jílovská 53/1156 – dědictví po Prof. Dr.
Emilu Langerovi – 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. 3331/1 o výměře 778 m2
– ppč. 4211/2 o výměře 360 m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 461
Pro odkoupení – nutný GP – část pozemků zasahuje do cesty ppč. 3330 a ppč.
4210, zbytek odkoupí Bytové družstvo Lanškroun.
Ladislav Doleček žádost o koupi pozemku v dolní části obce (vedle zastávky
autobusu) na stavbu provozovny – obrábění kovů. Připomínky zastupitelstva
stran hlučnosti budoucího provozu. Nutno vytvořit soulad s územním plánem.
Věcné břemeno
Vodovody a kanalizace, Slezská 350, Jablonné nad Orlicí - věcné břemeno na
parcely č. 3220, č. 3298/26, č. 3298/27 a č. 4209/2 v k.ú. Dolní Čermná.
4.6 Setkání Čermných
Informaci podal pan Petr Helekal.
4.7 Odstoupení člena ZO
ZO obdrželo dopis od pana Mgr. Jiřího Valtra, kterým oznamuje, že ze zdravotních
důvodů odstupuje z funkce člena ZO Dolní Čermná. Náhradníkem je další v pořadí
za volební stranu. Nutno prověřit dle volebního zákona.
4.8 Návštěva Gminy Dzierzoniow.
Starosta podal informaci o návštěvě dožínek v Gmině Dzierzoniow 13. a 14. 9. 2008.
na pozvání polské strany. Vyzval zastupitele k hojné účasti.
4.9 Obecní znak a vlajka
Starosta představil 2. návrh obecního znaku a vlajky po připomínkách projednaných
v radě obce a přivítal autora návrhu Mgr. Zdechovského. Ten v úvodním slovu
vysvětlil genezi znaku a vlajky a v diskusi obhájil připomínky. Návrh je projednán
v odborných kruzích a je obhajitelný v Podvýboru pro heraldiku a vexilologii PS
PČR. Zastupitelstvo návrh schválilo.
4.10 Různé
Karel Mačát – urgence proplacení faktury za návštěvu Liptovské Tepličky
Petr Faltus – čistota vody v rybníku – starosta podal vysvětlení, podle odborného
názoru rybářů je kalná voda způsobena pohybem ryb. Rozpoutala se diskuse o
způsobu užívání rybníku (extenzivní/ intenzivní chov ryb)
křídlatka – jedná se o již diskutované místo u rybníku, na obecní náklady byla
křídlatka posekána, aplikován chemický postřik, nejedná se o obecní pozemek
5

-

cesta za statkem p. Šilara – dlouholetý problém s vodou, obec vybudovala
několik jednoduchých srážek, v některých místech není kam vodu odvést
požadavek na umístění zrcadla na odbočce ke kostelu ze silnice na Jakubovicce

Usnesení č. 14
14.1

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu a program
jednání
14.2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady, finančního a
kontrolního výboru
14.3 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o průběhu projektu kanalizace a
Revitalizace kulturně sportovního areálu zdraví.
14.4 Zastupitelstvo obce potvrzuje usnesení č. 13 z mimořádného zasedání ZO ze
dne 4. 7. 2008.
14.5 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje:
- Jan a Lenka Hrdinovi, Dolní Čermná 115 - žádost o výměnu pozemků dle
GP 246-21/92 ( ppč. 4268/3 x ppč. 3657/4)
- stežníku v dolní části obce majitelům okolních pozemků
(manželé Maříkovi, manželé Brožkovi)
14.6 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej/koupi:
- od RNDr. Jany Pachlové, 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. 3331/1 o výměře 778 m2
– ppč. 4211/2 o výměře 360 m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 461 část
pozemků zasahujících do cesty ppč. 3330 a ppč. 4210. Zbytek odkoupí
Bytové družstvo Lanškroun. Pro odkoupení je nutný GP. Cena v místě
obvyklá.
- panu Ladislavu Dolečkovi pozemek v dolní části obce (vedle zastávky
autobusu) na stavbu provozovny – obrábění kovů. Podmínkou prodeje je
soulad s územním plánem a dodržení norem z hlediska hlučnosti provozu
vzhledem k okolní zástavbě
14.7 Zastupitelstvo obce schvaluje ustavení věcného břemene pro Vodovody a
kanalizace, Jablonné nad Orlicí a.s., Slezská 350, na parcely č. 3220, č.
3298/26, č. 3298/27 a č. 4209/2 v k.ú. Dolní Čermná v rozsahu uložení
vodovodu a přístupu v případě oprav.
14.8 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rezignaci Mgr. Jiřího Valtra na člena ZO.
Bude ustaven náhradník dle zákona o volbách.
14.9 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o setkání Čermných.
14.10 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o návštěvě Gminy
Dzierzoniow.
14.11 Zastupitelstvo schvaluje:
- návrh znaku obce Dolní Čermná ve tvaru návrhu Mgr. Zdechovského
6

Popis znaku
Stříbrný štít s červenou hlavou (štítu). Ve středu štítu je sv. Jiří ve zbroji
sedící na černém koni. Kopím propichuje hlavu zeleného draka. Nad ním
v hlavě štítu umístněná kose letící stříbrná holubice.

14.12
14.13

14.14
14.15
14.16

- návrh vlajky obce Dolní Čermná ve tvaru návrhu Mgr. Zdechovského
Popis vlajky
List tvoří dva svislé pruhy, červený a bílý v poměru 1:3. V červeném pruhu
kose letící bílá holubice, v bílém pruhu sv. Jiří ve zbroji sedící na černém
koni. Kopím propichuje hlavu zeleného draka. Poměr šířky k délce listu je
2:3.
- podání žádosti o obnovení statutu městyse pro Obec Dolní Čermná
Zastupitelstvo ukládá starostovi nařídit majitelům pozemků, na kterých se
vyskytuje křídlatka její odstranění do poloviny roku 2009.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi upozornit písemně vodohospodářský
úřad v Lanškrounu na způsob hospodaření na rybníku a požádat ho o
prošetření záležitosti.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi upozornit příslušný úřad na dlouhodobě
neudržované a neobhospodařované pozemky ve vlastnictví pana Jansy.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi prověřit udržovanost obecních
pozemků.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi ve spolupráci s komisí ŽP prověřit
rozhledové poměry na místních komunikacích z hlediska bezpečnosti
silničního provozu
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Rada zastupitelstva obce Dolní Čermná č. 23
17. 9. 2008
Zápis z jednání
Přítomni: Ing. Jiří Appl,
Jan Hampl
Ing. Vlastislav Vyhnálek
Omluveni: Ing. Ludmila Müllerová,
RNDr. Věra Šverclová
Host:
Petr Helekal

Program:
1.
2.
3.
4.

Areál zdraví (pronájem restaurace, výběr dodavatele na revitalizaci areálu –
ROP)
Pronájem bytu v čp. 226
Informace o kanalizaci
Stavební akce (úprava terénu pro náhradní hřiště, dětské hřiště, komunikace
v nově budovaném sídlišti)
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5.
6.

7.
8.

9.

10.

Hasičské auto (stanovení postupu převodu stávajícího hasičského auta jinému
sboru v případě, že obdržíme slíbené novější auto)
Změna vyhlášky o odpadech (informace o trendu v třídění odpadu v souvislosti
se systémem Ekokom a s tzv. zpětným odběrem)
- rozšíření třídění odpadu
- v souvislosti se změnou náhledu na kompostovatelný odpad vytipovat místa
vhodná ke kontrolovatelnému ukládání rostlinných zbytků a podobného
odpadu
Platba za vyvěšování plakátů (úprava ceny)
Informace o MAS Karel (MAS se nepodařilo prosadit v rámci programu
Leader PRV. Tento pokus o propojení samospráv s podnikatelskou sférou a
neziskovým sektorem se nesetkal s očekávaným zájmem. Převládl názor, že
správu území a případnou spolupráci s podnikateli i neziskovkami lze zajistit
v rámci stávajících, fungujících svazků. Valná hromada MAS Karel jednala o
ukončení činnosti)
POV 2009 (starosta navrhl požádat v rámci Programu rozvoje venkova o dotaci
na úroky z úvěru na plynofikaci, v rámci svazku PBH bude navrhovat další
etapu oprav cyklotras)
Zateplení školy (starosta informoval o nabídkách odborných firem na
zpracování energetického auditu a žádosti o dotaci v rámci Operačního
programu ŽP)

Usnesení č. 23
23.1

23.2
23.3

23.4

23.5
23.6
23.7

Rada bere na vědomí ukončení nájemního vztahu na pronájem restaurace
v kempu k 31. 12. 2008 a postup TJ Dolní Čermná jako budoucího majitele
při přípravě výběrového řízení na provozovatele.
Rada schvaluje pronájem bytu v čp. 226 pro pana Kováče.
Rada ustavuje komisi pro stanovení zadávacích podmínek pro výběrové
řízení na dodavatele stavby Revitalizace sportovně kulturního areálu zdraví
Dolní Čermná ve složení: Ing. Appl, Ing. Müllerová, Ing. Vyhnálek, pan
Helekal a zástupce firmy Dabona.
Rada projednala způsob poskytnutí hasičského auta jinému hasičskému sboru
takto:
- získá-li obec Dolní Čermná „nové“ auto zdarma, poskytne stávající
cisternu zdarma sboru dle doporučení HZS na zlepšení územního vykrytí
požární technikou
- bude-li převod za úplatu, rozhodne dle nabídky
Rada bere na vědomí informaci o návštěvě Gminy Dzierzoniow. Doporučuje
prověřit možnosti vzájemné spolupráce s cílem získat dotace z fondů EU.
Rada bere na vědomí informaci o kanalizaci
Rad bere na vědomí informaci o dokončení terénních úprav úložiště vytěžené
zeminy z čermenského rybníku.
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23.8

23.9
23.10

23.11
23.12
23.13
23.14

Rada schvaluje postup přípravy komunikací v novém sídlišti s využitím
buldozeru firmy Aqueko ke skrytí ornice a dále postupné zavážení
kamenivem dle finančních možností.
Rada bere na vědomí iniciativu ing. Svobody ve věci přípravy dětského
hřiště.
Rada bere na vědomí informaci o situaci v odpadovém hospodářství a ukládá
starostovi připravit návrh změn vedoucích ke snížení potřeby uložení odpadu
na skládku.
Rada bere na vědomí informaci o cenách za vylepování plakátů a ukládá
starostovi připravit návrh ceny ve srovnatelné výši s okolními obcemi.
Rada bere na vědomí informaci o situaci v MAS Karel.
Rada schvaluje podání žádosti o dotaci na úroky z úvěru na plynofikaci
z POV pro rok 2009.
Rada bere na vědomí informaci o nabídkách odborných firem na zpracování
žádosti o dotaci z OPŽP na zateplení školních budov.
Ing. Vlastislav Vyhnálek, starosta obce

Konec platnosti občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
Posledním dnem letošního roku končí platnost občanských průkazů
vydaných do 31. prosince 2003 bez strojově čitelných údajů.
Pro občany narozené před 1. 1. 1936 platí výjimka
– občanské průkazy, ve kterých je vyznačena doba platnosti „bez omezení“ nebo
„platnost prodloužena bez omezení“, zůstávají nadále platné
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji jsou vydávány od druhé poloviny
roku 2000 a platí po dobu v nich uvedenou.

TJ Dolní Čermná, o.s. vypisuje:

Výběrové řízení na pronájem restauračního zařízení v Areálu zdraví
a sportu v Dolní Čermné od 1. 1. 2009
Termín uzavření přihlášek: 31. října 2008
Podmínky výběrového řízení jsou k dostání u předsedy TJ pana Jaroslava Jirouše,
Dolní Čermná 318, mob. 774 561 530, případně u jeho zástupce pana Petra Helekala,
Dolní Čermná 462, mob. 775 591 530.
Za TJ Dolní Čermná Jaroslav Jirouš
předseda
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Stomatologická pohotovost
Termín

MUDr.

Adresa zdrav. zařízení

Telefon

4. - 5.10.
11. - 12.10.
18. - 19.10.
25. - 26.10.
28.10.
1. - 2.11.
8. - 9.11.

Applová Hedvika
Beranová Renata
Bílý Aleš
Dunglová Stanisl.
Filipová Jitka
Jáňová Radmila
Jaslovská Marie

Dolní Čermná 222
Jablonné n. Orlicí, Slezská 41
Lanškroun, Opletalova 17
Letohrad, budova želez. stanice
Lanškroun, Strážní 151
Mladkov 133
Žamberk, nám. Gen Knoppa 837

465 393 266
465 642 267
465 324 829
972 324 447
465 325 212
465 635 441
465 676 818

Charitní sbírka
Na základě dotazů občanů sdělujeme, že charitativní sbírka oděvů, ložního prádla,
obuvi, toaletních, hygienických a kancelářských potřeb, vystřižených známek
z korespondence, filatelistických přebytků, optických brýlí a skel, peněz

se připravuje na jaro 2009
Termín a místo sběru – bude včas oznámeno!
Darované věci vkládejte nejlépe do krabic od banánů, igelitových nebo papírových
pytlů a řádně je převažte provázkem (kvůli manipulaci).
Upozorňujeme, že darované věci musí být čisté, neroztrhané a použitelné.
Neplést si charitní sbírku se sběrem starých hadrů!
Sbírka bude organizována pro Diakonii Broumov.
Děkujeme za podporu a pochopení.

Změna otevírací doby na poště v Dolní Čermné:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8,00 – 9,30
8,00 – 9,30
8,00 – 9,30
8,00 – 9,30
8,00 – 9,30

13,00 – 16,30 hod.
13,00 – 16,30 hod.
13,00 – 16,30 hod.
13,00 – 16,30 hod.

Zájemci o moštování ovoce:
V Horní Čermné – v moštárně – každou sobotu až do 25. října 2008 (včetně)
– provozní doba: 7,00 – 12,00 hod.
Verměřovice – zahrádkářské garáže Na poříčí
– každý pátek od 16,00 – 18,00 hod. (konečné datum moštování – podle zájmu)
– cena: 1,50 Kč za 1 kg jablek
Je třeba vzít si sebou dostatečné množství nádob na hotový mošt – z 1 q jablek až 80 l
moštu!
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Dne 30. srpna 2008 proběhlo v Areálu zdraví a sportu v Dolní Čermné setkání obcí,
jež spojuje název Čermná. Tuto kulturně sportovní akci pořádal OÚ Dolní Čermná
ve spolupráci s místními spolky. Setkání se zúčastnili zástupci devíti obcí, a to Dolní
a Horní Čermné, Čermné nad Orlicí, Čermné ve Slezsku, České Čermné, Čermné u
Libouchce, Čermné u Domažlic, Čermné
v Krkonoších a Malé Čermné (- součást
Hronova). Program začal v sobotu ráno
slavnostním zahájením, v rámci kterého
vystoupila populární taneční skupina DOLCE
BABY z Dolní Čermné. Ihned poté začaly
sportovní soutěže ve volejbale, malé kopané,
nohejbale, hasičském sportu a šachu. Sportovní
klání doplnila starostenská soutěž, již z názvu
vyplývá, že se jednalo o soutěž starostů a jejich
tříčlenných družstev. V odpoledních hodinách
vystoupila country skupina SED Česká Třebová
a dechová hudba Dolní Čermná. Program byl
doplněn projížďkami v kočáru taženém
koňským spřežením a po celý den bylo možno
využít pouťové atrakce pro děti. Pro zájemce
bylo také otevřeno obecní muzeum a výstava
mysliveckých trofejí. Po vystoupení taneční
skupiny DC DANCE Dolní Čermná proběhlo
12

slavnostní vyhlášení výsledků jednotlivých soutěží,
byť drobnostmi, byli oceněni všichni účastníci.
V nabité konkurenci se zástupci naší obce vůbec
neztratili. Z celkových osmi klání vyhráli turnaj ve
volejbale, kopané, nohejbale, šachu a hasičskou
soutěž žen. Následovala taneční zábava, kterou
zahájila rocková skupina Dragon, dále vystoupila
skupina Michael a celý program ukončila
čermenská formace Quiz.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na
hladkém průběhu celé akce, která se připravovala
několik měsíců. Zejména bych chtěl poděkovat
organizačnímu výboru, i všem ředitelům
jednotlivých soutěží. Poděkování dále patří všem
místním spolkům, které se na zajištění akce
podílely, zvláště SDH Dolní Čermná, Červenému
kříži, TJ Dolní Čermná a kolektivu školní jídelny
za výbornou stravu. Významná byla i pomoc obecní party a místních ochotníků, kteří
se zasloužili o vyzdobení jeviště a uspořádání starostenské soutěže. Prostě
poděkování patří všem, kteří přiložili ruku k dílu.
Myslím, že se celá akce vydařila, včetně slunečného počasí. Večer byla sice zima, ale
kdo chtěl, tak se zahřál, ať už tancem nebo nějakým dobrým občerstvením. Při
dalších obdobných akcích nashledanou.
Petr Helekal
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Hasičská soutěž
Hasičská soutěž proběhla podle pravidel požárního sportu ve dvou disciplínách:
1.
Požární útok
2.
Požární útok s ruční dodávkou vody
Soutěže se zúčastnilo 15 družstev: 4 družstva žen
10 družstev mužů
1 družstvo smíšené
Smíšené družstvo bylo v soutěži hodnoceno samostatně. Soutěže hasičských družstev
probíhaly v Areálu autokempu od 10,00 do 13,15 hodin. Za obec Dolní Čermná se
zúčastnilo 1 družstvo žen a 1 družstvo mužů.
Výsledky soutěže:
Muži:
1. místo Velká Čermná
2. místo Horní Čermná
3. místo Dolní Čermná
4. místo Čermná nad Orlicí (Číčová)
5. místo Čermná nad Orlicí „A“
6. místo Čermná ve Slezsku „A“
7. místo Česká Čermná
8. místo Čermná nad Orlicí „B“
9. místo Čermná ve Slezsku „B“
10. místo Čermná u Libouchce

Ženy:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo

Dolní Čermná
Horní Čermná
Čermná nad Orlicí
Čermná u Libouchce

Smíšené družstvo:
1. místo
Čermná ve Slezsku
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Věřím, že s průběhem soutěže byli účastníci spokojeni, i přesto, že došlo ke dvěma
technickým závadám, pro které se nám závěr soutěže asi o 15 minut opozdil.
Dolní Čermnou reprezentovali:
Družstvo žen:
Alexandra Pirklová, Lída Faltusová,
Vendula Pirklová, Renáta Pecháčková, Petra
Pecháčková, Lucie Jiroušová a Hana
Mikulová
Družstvo mužů:
Filip Krobot, František Hylský, Štefan
Milták, Michal Nastoupil, Luděk Tomiška,
Petr Nastoupil, Tomáš Kostelecký a Josef
Peichl ml.
Všem členkám a členům družstev děkuji za
přístup k soutěžím a jejich velmi pěkné
umístění.
Děkuji i sboru rozhodčích vedených Janem
Růžičkou za velmi dobré rozhodování a
vedení celé soutěže v Požárním sportu.
(velitel soutěže Václav Mikula)
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Fotbalový turnaj
Fotbalový
turnaj
se
pořádal na fotbalovém
hřišti v Dolní Čermné,
kde byla vyznačena dvě
hřiště o rozměrech 40 x
20 m. Turnaje se
zúčastnilo 8 družstev,
která byla rozdělena do
dvou skupin po čtyřech.
Doba utkání byla ve
skupinách 2 x 10 minut.
Horní Čermná i Čermná nad Orlicí měly stejný počet bodů i stejné skóre, o pořadí
rozhodlo vzájemné utkání, které Čermná nad Orlicí vyhrála 7 : 3.

6:2

6

11 : 9

II.

5:2

3:7

3

9 : 13

IV.

4:0

6

12 : 6

I.

3

9 : 13

III.

Body

Skóre

pořadí

20 : 0

9

30 : 3

I.

4:1

4+1

7:5

II.

5:0

4

7:8

III.

0

1 : 29

IV.

Horní Čermná

1:4

Česká Čermná

6:1

2:5

Čermná
nad Orlicí

2:6

7:3

0:4

3:2

7:1

Červená
skupina
Dolní Čermná

Čermná
u Lib.

Čermná
nad Orl.

1:6

Čermná
v Krko.

4:1

Čermná
u Dom.

Body

Dolní
Čermná

Česká
Čermná

Čermná
ve Slezsku

Horní
Čermná

Čermná
ve Slez.

Zelená
skupina

Skóre

pořadí

1:1

Čermná u
Domažlic

2:3

Čermná v
Krkonoších

1:7

Penalty
3:4

Čermná u
Libouchce

0 : 20

1:4

Penalty
4:3

1:1

0:5
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Po skončení zápasů ve skupinách se utkala mužstva dle umístění ve skupinách o
konečné pořadí.
Mužstva na 4. místech:
Mužstva na 3. místech:
Mužstva na 2. místech:
Mužstva na 1. místech:

Čermná u Libouchce – Horní Čermná
Čermná v Krkonoších – Čermná nad Orlicí
Čermná u Domažlic – Čermná ve Slezsku
Dolní Čermná – Česká Čermná

Konečné umístění:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2:5
4:1
5:4
6:3

Dolní Čermná
Česká Čermná
Čermná u Domažlic (u Staňkova)
Čermná ve Slezsku
Čermná nad Orlicí
Čermná v Krkonoších (u Vrchlabí)
Horní Čermná
Čermná u Libouchce

Nejlepší střelec turnaje: Faltejsek Radim (Dolní Čermná) 13 gólů
Vítězná sestava Dolní Čermné:
Faltus Petr, Havel Vladimír, Janků Robert, Faltejsek Radim, Mareš Stanislav, Bednář
Michal, Tejkl Miroslav
Chtěl bych poděkovat rozhodčím utkání panu Rottovi a panu Valentovi za odřízení
všech utkání, pořadatelům, kteří zajišťovali přípravu a vlastní chod turnaje, obsluze
ve fotbalovém stánku, obecnímu úřadu za spoluúčast a dalším, kteří pomohli, aby
turnaj hladce proběhl.
(ředitel fotbalového turnaje Jan Hampl)
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Volejbalový turnaj:
Volejbalový turnaj – nepravidelná sportovní disciplína v rámci setkání Čermných, se
letos uskutečnil v Dolní Čermné. Vzhledem ke zvolenému hernímu systému a
k účasti šesti družstev, odehrálo každé družstvo pět dvousetových zápasů. Někteří
z účastníků kombinovali volejbal především s hasičským sportem, a proto bylo
pořadí zápasů přizpůsobeno těmto týmům tak, aby se mohli zúčastnit obou soutěží.
Každé utkání nabídlo hru plnou emocí a především snahy o vítězství. O první místo
se utkaly Dolní a Horní Čermná, tradiční rivalové, ale i tréninkoví partneři. Ve
slunečném počasí a mírném větru si tak každý účastník užil příjemnou atmosféru
sportovního setkání.
Děkuji za pomoc všem, kteří se podíleli na přípravě turnaje.
Konečné umístění:

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo

Dolní Čermná
Horní Čermná
Čermná nad Orlicí
Čermná ve Slezsku
Česká Čermná
Čermná u Libouchce
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Hráči vítězného družstva Dolní Čermné:
Marie Beranová, Josef Mareš, Petr Mareš, Karel Mikeš, Jan Schöpp, Michaela
Vacková, Jiří Vávra, Martin Vyhnálek, Hana Zpěváková, Jiří Zpěvák
(ředitel volejbalového turnaje Jiří Zpěvák)
Čermná
ve Slez.

Česká
Čermná

Dolní
Čermná

Horní
Čermná

Čermná
u Lib.

Čermná
nad Orl.
Čermná
nad Orl.

Body
sety

2:0

2:1

0:2

1:2

2:0

6

3

2:1

0:2

0:2

2:0

4

4

0:2

0:2

2:0

2

5

2:0

2:0

10

1

2:0

8

2

0

6

Čermná
ve Slezsku

0:2

Česká
Čermná

1:2

1:2

Dolní
Čermná

2:0

2:0

2:0

Horní
Čermná

2:1

2:0

2:0

0:2

Čermná u
Libouch.

0:2

0:2

0:2

0:2
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0:2

Pořadí

Šachový turnaj
Na 17. ročníku setkání Čermných, který se konal u nás v posledním srpnovém
víkendu, byl poprvé zařazen mezi sportovní soutěže i šachový turnaj a to hlavně díky
vedoucím Šachového klubu Dolní Čermná o.
s., hlavně díky p. Dostálkovi (a jeho ženě),
který si vzal celý turnaj na starost po
materiální stránce i organizování turnaje
samotného.
Turnaje se zúčastnilo celkem 16 hráčů.
Nejvíce hráčů si přišlo zahrát z Horní
Čermné (sedm) a z Dolní Čermné (šest).
Turnaj se odehrál v příjemném prostředí
klubovny, která se nachází v prostorách
ubytovny TJ Sokol Dolní Čermná.
Jak byl turnaj sehrán? Byly dvě možnosti,
buď každý s každým, pak by to muselo být
blesková hra (ale ne každý rád hraje
bleskovku) nebo s delším časem na partii
(každý hráč 20 minut – takže jedno hrací
kolo s organizováním trvá asi hodinu). Ale
pak by se turnaj musel dohrávat ještě
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v neděli. V takových případech se turnaje odehrávají „švýcarským systémem“. Hraje
se zpravidla na 9 kol (při větším počtu hráčů) nebo na 7 hracích kol (při menším
počtu hráčů) a to tak, že se proti sobě nasazují neustále hráči s nejvyšším počtem
bodů (ale stejní soupeři se mohou utkat jenom jednou).
Hned v prvních kolech se začaly projevovat znalosti a zkušenosti silnějších hráčů.
Turnaj skončil s tímto pořadím:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Michal Merta (DČ)
Tomáš Pecháček (DČ)
Kalousek Miroslav (HČ)
Lukeš Václav
(Čermná u Libouchce)
Miroslav Vacek (HČ)
Josef Nikl (DČ)
Adam Fišer (HČ)
Pavel Seidl (DČ)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Miroslav Cimprich (HČ)
Ladislav Motlo (DČ)
Karel Šilar (HČ)
Josef Dušek (HČ)
Karel Novák (DČ)
Dominik Havel (HČ)
Jana Průšová
(Čermná nad Orlicí)
Petra Honlová
(Čermná nad Orlicí)

(ředitel šachového turnaje Vladimír Dostálek)
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Nohejbalový turnaj
Vlastní turnaj započal hned po
prezentaci družstev na dvou dobře
připravených kurtech. Jelikož se
někteří hráči zároveň účastnili i
fotbalového turnaje, nehrálo se dle
časového rozpisu, ale dle možností
jednotlivých družstev.
Turnaje se zúčastnila družstva
rozdílné úrovně, přesto zápasy
probíhaly až na některé výjimky
celkem v pohodě. Na dodržování
pravidel dohlíželi přísní rozhodčí z
řad organizátorů, o kurty a jejich
přípravu se dobře postaral Petr
Nastoupil.
Ve vlastním turnaji měly jasnou
převahu týmy z Dolní Čermné, ale
jejich soupeři se určitě nevzdávali
lehce. Jasným vítězem se stalo "A"
mužstvo Dolní Čermné, které bez
porážky prošlo celým turnajem (bylo
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vidět, že na síti hraje dobrý hráč). Druhé v pořadí skončilo družstvo "B" Dolní
Čermné, za které nastoupil i veterán všech sportů Vladimír Havel st. Ostatní družstva
svedla souboj o zbývající příčky.
Závěrem lze konstatovat, že turnaj proběhl v dobré atmosféře a bez připomínek k
jeho průběhu.
Těšíme se na další ročník a určitě to příště těm profesionálům, co vyhráli
(zaslouženě), nandáme!
Dolní Čermná „A“
Dolní Čermná „B“

Pavel Červinka, Jiří Kostelecký, Petr Nastoupil,
Vladimír Havel st., Josef Mačát, Stanislav Zeman

Celkové pořadí družstev:
1. místo - Dolní Čermná "A"
2. místo - Dolní Čermná "B"
3. místo - Čermná u Libouchce
4. místo - Libouchec "B"
5. místo - Čermná ve Slezsku
6. místo - Čermná u Domažlic
7. místo - Libouchec „A“
8. místo - Horní Čermná
9. místo – Čermná nad Orlicí – Číčová

14
12
10
10
8
8
4
2
0

bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
body
body
bodů

(při rovnosti bodů rozhodoval o celkovém pořadí vzájemný zápas)
(ředitel nohejbalového turnaje - Stanislav Zeman)
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Soutěž starostenských družstev
Na výzvu starosty obce o zapojení spolků do organizace Setkání Čermných jsme se
ujali organizace soutěže starostenských družstev. Jednalo se o tříčlenná družstva,
jejichž jedním členem musel být buď starosta, nebo místostarosta příslušné obce.
Tato soutěž byla zařazena pro zpestření programu a pobavení jak soutěžících, tak i
diváků. Jejím účelem v žádném případě nebylo prověřovat fyzickou kondici ani
snižovat vážnost aktérů.
Přes počáteční obavu jednoho z družstev se
nakonec zúčastnilo všech 9 obcí. Na poslední
chvíli se totiž přihlásili i zástupci Malé Čermné,
která původně byla ohlášena jen jako
pozorovatel.
Nechceme tady rozebírat jednotlivé disciplíny a
výsledky - jsou uvedeny jinde. Co však musíme
zdůraznit je, že podmínky měla všechna
družstva opravdu stejné. Ani domácí nebyli
nijak zvýhodněni. Přihlížející museli ocenit
nasazení a sportovního ducha všech družstev.
Výsledky a konečné pořadí bylo druhořadé, ale
pokud se nám podařilo soutěžící i diváky
pobavit, účel byl splněn.
(Aleš Hampl – SDO Dolní Čermná)
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Celkové pořadí družstev ve starostenské soutěži:
Pořadí

Body

Hod

Puzle

Kostky Štafeta

Horní Čermná

1

12

5

1

2

4

Čermná ve Slezsku

2

16

8

2

4

2

Čermná u Domažlic

3

17

7

6

3

1

Česká Čermná

4

19

7

8

1

3

Čermná u Libouchce

5

19

2

5

5

7

Čermná v Krkonoších

6

20

4

3

7

6

Dolní Čermná

7

24

1

9

5

9

Malá Čermná

8

24

9

4

8

3

Čermná nad Orlicí

9

25

4

7

9

5

4. října 2008 - Motocross - VČ pohár (Sázava)
http://www.terminyzavodu.cz/kalendar/
8. října 2008 ve 14,00 hod. – Běh do sjezdovky (Rekreační oblast Obora)
pořádá TJ Lanškroun, oddíl lyžování - lyžařská sjezdovka Kypuš
6. – 10. října 2008 – Městská knihovna
TÝDEN KNIHOVEN – propagace služeb knihovny
motto: Knihovny - rodinné stříbro
11. října 2008 - Motocross - VČ pohár (Ostrov)
http://www.terminyzavodu.cz/kalendar/
14. října 2008 v 17,00 hod. SETKÁNÍ SE ČTENÁŘI – sál zámku
Autoři představí ukázky ze své literární tvorby a zodpoví případné otázky. V závěru
budou vylosováni tři aktivní účastníci a obdrží knihy autorů. Vydavatelství OFTIS
představí knihy autorů skupiny Orlicko a bude možnost zakoupení za zvýhodněné
ceny.
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Účast přislíbili:
Marcella Marboe - prozaička a předsedkyně Východočeského střediska OS
v Pardubicích
Jiří Faltus - básník a satirik z Lanškrouna
Josef Lukášek - prozaik pohádkář z Bystrého u Dobrušky
Roman Troják - prozaik pohádkář z Albrechtic u Lanškrouna
Milan Dušek - prozaik ze Žamberka

1. – 2. října
středa 19,30 hod.
BATHORY (Český, Slovenský, Ukrajina)
čtvrtek 19,30 hod.
Juraj Jakubisko rozehrává opulentní šachovou partii v níž se pokouší Čachtickou paní
vysekat z pozice největší vražedkyně všech dob. Pravda nebo blamáž?
Vstupné: 64,- Kč, 140 min.
mládeži do 12 let nevhodné
3. – 5. října
pátek 17,00 a 19,30 hod.
* MAMMA MIA! (Velká Británie)
sobota 19,30 hod.
Největší filmová pohoda letošního léta,
neděle 17,00 a 19,30 hod.
kterou provází melodie proslulé hudební skupiny ABBA. Doporučujeme všem!
Vstupné: 64,- Kč, 108 min.
mládeži přístupno
6. – 7. října
pondělí 17,00 a 19,30 hod.
MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE (USA)
úterý v 19,30 hod.
V daleké Číně se právě probudilo Zlo. Třetí pokračování dobrodružné podívané.
Vstupné: 64,- Kč, 123 min.
mládeži přístupno
8. – 9. října
středa 17,00 a 19,30 hod.
* ZOHAN: KRYCÍ JMÉNO KADEŘNÍK (USA)
čtvrtek v 19,30 hod.
Nezahrávejte si se svým kadeřníkem, můžete být překvapeni. Akční komedie.
Vstupné: 69,- Kč, 113 min.
mládeži do 12 let nevhodné
10. a 12. října
pátek 17,00 a 19,30 hod.
* RUDÝ BARON (Německo, Velká Británie)
neděle v 19,30 hod.
Výpravná kronika posledních dvou let života barona Manfreda von Richthofena,
který byl nejproslulejším leteckým esem I. světové války.
Vstupné: 74,- Kč, 120 min.
mládeži přístupno
11. října
sobota - pozor začínáme v 18,00 hod.
VEČER SE SOMEBODYS SINGING
Retro koncert u příležitosti 6. narozenin vokálního okteta Somebodys Singing. Po
skončení koncertu je pro jeho návštěvníky připraven malý dárek - promítání
filmového muzikálu CHICAGO - Těšíme se na Vás!
Vstupné: DOBROVOLNÉ
13. října
pondělí 19,30 hod.
* PAŘÍŽ (Francie)
Pomíjivá mozaika z věčně zamilovaného města.
Vstupné: 64,- Kč, 130 min.
mládeži do 12 let nevhodné
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14. – 15. října
úterý 19,30 hod.
SEZNAMTE SE S DAVEM (USA)
středa 17,00 a 19,30 hod.
Jeho vnitřní svět je vesmírně bohatý. V hlavní roli Eddie Murphy. Rodinná komedie.
Vstupné: 59,- Kč, 91 min.
mládeži přístupno
16. října
čtvrtek 19,30 hod.
* KRTEK (Mexiko)
Co se stane, když se western zaplete s východním náboženstvím a drogami? Otec a
syn vyrážejí na cestu k osvícení.
Vstupné: 59,- Kč, 125 min.
mládeži do 12 let nevhodné
17. – 18. října
pátek 19,30 hod.
TOBRUK (Česko, Slovensko)
sobota 19,30 hod.
Válečné drama ze severoafrické Libye, kde jsou nasazeni
neděle 19,30 hod.
vojáci 11. východního československého praporu. V režii Václava Marhoula.
Vstupné: 74,- Kč, 100 min.
mládeži nepřístupno
20. – 21. října
pondělí 19,30 hod.
* SIROTČINEC (Španělsko, Mexiko)
úterý 19,30 hod.
Bravurně natočený příběh o záhrobí, naději a pochmurném tajemství.
Vstupné: 64,- Kč, 106 min.
mládeži do 12 let nevhodné
22. – 23. října
středa 17,00 a 19,30 hod.
FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ (Český)
čtvrtek 19,30 hod.
Když už nevíme koho podvádět, zbývá podvádět jen sám sebe.
Vstupné: 69,- Kč, 81 min.
mládeži do 12 let nevhodné
24. října
pátek 19,30 hod.
* FUNNY GAMES USA (USA, V. Británie, Německo, Itálie)
Chcete se vsadit, že v devět ráno budete mrtví? Michael Heneke promyšleně týrá
Naomi Wattovou a publikum.
Vstupné: 64,- Kč, 112 min.
mládeži nepřístupno
25. – 27. října
sobota 19,30 hod.
MÁJ (Český)
neděle 19,30 hod.
Český literární poklad v obrazech.
pondělí v 17,00 a v 19,30 hod.
Filmové ztvárnění romantické básně Karla Hynka Máchy. V režii F. A. Brabce.
Vstupné: 64,- Kč, 76 min.
mládeži do 12 let nevhodné
26. a 28. říjen
neděle 17,00 hod.
ZAPOMENUTÝ OSTROV (USA)
úterý v 17,00 a v 19,30 hod.
Staň se hrdinou vlastního příběhu. Dobrodružný rodinný film.
Vstupné: 59,- Kč, 96 min.
mládeži přístupno
29. – 31. října
středa 19,30 hod.
HELLBOY 2: ZLATÁ ARMÁDA (USA)
čtvrtek v 19,30 hod.
Zachránit svět je pekelná dřina.
pátek v 17,00 a v 19,30 hod.
Ďábelsky originální podívaná.
Vstupné: 64,- Kč, 120 min.
mládeži do 12 nevhodné
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DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
16. října
čtvrtek 9,30 hod.
KONEC KOUZELNÍKA UHAHULY (Český)
Promítání pro mateřské školky a širokou veřejnost. Pásmo krátkých pohádkových
příběhů.
Vstupné: 15,- Kč, 73 min.
mládeži přístupno
24. října
pátek 13,00 hod.
HORTON (USA)
Představení pro školní družiny a širokou veřejnost. Animovaný film o dobráckém
slonovi a městečku, ležícím ve smítku prachu.
Vstupné: 35,- Kč, 85 min.
mládeži přístupno
středa 1. října
sobota 4. října
neděle 5. října
středa 8. října
sobota 11. října
neděle 12. října
středa 15. října

sobota 18. října
neděle 19. října
středa 22. října
sobota 25. října

18,15 – 19,15 hod.
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.
18,15 – 19,15 hod.

neděle 26. října
pondělí 27. října
středa 29. října

14,00 – 15,15 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.
14,00 – 15,15 hod.
14,00 – 15,15 hod.
18,15 – 19,15 hod.

13. října 2008
pondělí v 19,30 hod.
MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE (Německo, Kanada, USA)
Pokračování úspěšných snímků Mumie a Mumie se vrací. Všetečná rodina
O`Connellových zůstala stejná a chystá se probudit z tisíciletého spánku prvního
čínského císaře. Nutno poznamenat, že hrob, v němž přebývá titulní antihrdina, co do
velkoleposti strčí egyptské pyramidy hravě do kapsy.
111 min., vstupné: 64 + 1 Kč
přístupný
23. října 2008
čtvrtek v 19,30 hod.
MAMMA MIA! (VB, USA, Německo)
Řecké léto, písničky ABBY a tři pánové, mezi nimiž chce mladičká Sophie odhalit
svého skutečného otce.
109 min., vstupné: 64 + 1 Kč
přístupný
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30. října 2008
čtvrtek v 18,00 hod.
ZAPOMENUTÝ OSTROV (USA, VB)
Malá Nim žije sama se svým otcem Jackem na ostrově kdesi uprostřed Pacifiku. On
zkoumá pobřežní plankton, ona se baví vymýšlením dobrodružných výprav po
ostrově v doprovodu svých zvířecích kamarádů lachtana, ještěrky a papouška.
96 min., dabing, vstupné: 59 + 1 Kč
přístupný
30. října 2008
čtvrtek ve 20,00 hod.
TOBRUK (ČR)
Válečné drama ze severoafrické Libye, kde jsou nasazeni vojáci 11. východního
československého praporu. V režii Václava Marhoula
100 min.,
přístupný od 15 let

3. října 2008 v 19,30 hod. – Evangelický kostel
EVOLUCE: OHROŽENÍ NEBO VÝZVA PRO ŘESŤANSTVÍ?
přednáška - přednáší Ph.D. Marek Orko Vácha
11. října 2008 v 19,00 hod. – Dům kultury
NOC NA KARLŠTEJNĚ – divadelní představení – hraje DS Orličánek
4. října 2008 v 11,00 hod. – Dům kultury
JAK ŠLO VEJCE NA VANDR – pohádka – hraje divadlo Koňmo z Vícemil
9. – 19. října 2008 – zámek
KYŠPERK A LETOHRAD OČIMA VÝTVARNÍKŮ – z města i okolních muzeí,
tak současných sbírek soukromníků a podniků vč. nově dovezených
18. října 2008 v 19,00 hod. – Dům kultury
BABY BOX – komedie – hraje divadlo Veselé skoky z Prahy
18. října 2008 od 12,00 hod. – cvičiště ZKO Letohrad
KYŠPERECKÁ NOC – tradiční závody sportovní kynologie
19. října 2008 od 13,00 hod. – HONĚNÍ KOHOUTA
od autobusové zastávky „Pod břehem“ na hřiště „Pod lipami“
– průvod kostýmovaných účastníků za doprovodu živé hudby. (Dvě svobodné dívky
se snaží cepy dohonit svobodného mládence, který před nimi utíká s kohoutem
v náručí) – tradiční akce pořádaná Kampeličkou o.p.s. ve spolupráci se SDH.
19. října 2008 od 8,00 – 16,00 hod. – cvičiště ZKO Letohrad
VÝCHODOČESKÝ POHÁR AGILITY – tradiční závody sportovní kynologie
- konaný v rámci Kyšperecké noci
25. října 2008 v 19,00 hod. – Evangelický kostel
JAK VZNIKÁ CÍRKEV A CO JI DRŽÍ PŘI ŽIVOTĚ – přednáška k 90. výročí
vzniku ČCE – přednáší Mgr. Jan Čapek
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27. října – 16. listopadu 2008 – zámek a muzeum
OD KROJE K UNIFORMĚ - výstava
27. října 2008 – zámecká terasa, zámek
VYSAZENÍ STROMŮ STOLETÍ A VÝSTAVA S BESEDOU

čtvrtek 2. října v 19,30 hod. – Roškotovo divadlo
VÝROČÍ, MEDVĚD (Anton Pavlovič Čechov)
soutěžní představení – ORLICKÁ THÁLIE – Divadlo
Nad Kinem Horní Mostěnice
pátek 24. října v 19,30 hod. – Roškotovo divadlo
MY FAIR LADY (Frederick Loewe – Alan Jay Lerner)
Východočeské divadlo Pardubice
Režie: Petr NOVOTNÝ j.h., hrají: J.Kalužný, P.Dohnal. P.Janečková, Z.Rumpík,
D.Novotná, Z.Bittlová, M.Němec, L.Mecerodová, L.Vlášková, A.Postler, J.Vocásek,
M.Mňahončák, R.Chvalová, R.Žák, J.Hyhlík a další
Úterý 21. října 2008 v 19,30 hod. – ZUŠ J. Kociana - TÓNY NAD MĚSTY
Sedmý ročník mezinárodního hudebního festivalu založil novou tradici koncertů,
které se konají za účasti předních českých a světových umělců. Dějištěm koncertů
jsou města Chotěboř, Karlovy Vary, Polička, Praha, Prachatice, Ústí nad Orlicí a
Varnsdorf.
Účinkují: Carlos LAMA a Sofia CABRUJA – Španělsko
Program: Moritz Moszkowski, Daniel Basomba, Isaac Albéniz, Manuel de Falla …

informuje:
Dovolujeme si vás pozvat na pohostinské divadelní představení
„HOTÝLEK“
v podání divadelního souboru lanškrounského gymnázia ŠKEBLE
v režii Jana Střechy. Představení uvádíme:
v pátek 10. října t.r. v 19,30 hod. v Orlovně v Dolní Čermné.
Věříme, že kdo tu už viděl jejich představení „Žluté mužátko“, si nenechá tuto
příležitost ujít, a vy ostatní přijďte, nebudete litovat!
Na listopad připravujeme vystoupení lanškrounského „Divadla Ve středu“.
Podrobnosti budou včas zveřejněny.
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Ve dnech 17. a 18. října 2008 se budou konat volby
do Zastupitelstva Pardubického kraje.
Volební místnost v zasedací místnosti obecního úřadu v Dolní Čermné bude
otevřena:
v pátek od 14,00 do 22,00 hod.
a v sobotu od 8,00 do 14,00 hod.
Hlasovací lístky obdrží občané nejdéle 3 dny před začátkem voleb.

Kraj je samosprávný celek zodpovědný za rozvoj území, podobně jako obec. Vlastní
majetek a o tento majetek je povinen se starat. Obdobně jako obec vykonává
přenesenou působnost státní správy. I stát vykonává státní správu, prostřednictvím
ministerstev a dalších úřadů, i stát vlastní majetek.
Je zvláštní, že mnoho lidí vidí ve státu špatného hospodáře. Proč? Není to snad proto,
že svěřený majetek je spravovaný téměř anonymními úřady? Nebyla snaha o
decentralizaci a převzetí části moci od státu jedním z důvodů vzniku krajů? Já bych
řekl, že ano. Povedlo se to? Mnoho mých kolegů z okolních vesnic vzpomíná na
okresy, na blízkost státní správy, na okresní shromáždění a to i přesto, že máme
množství tzv. malých okresů. Mnoho mých kolegů má s krajem velmi dobré
zkušenosti i přesto, že je dál než okres a přesto, že spolu se mnou vznik krajů před 8
lety příliš nevítali. Proč? Pokusím se odpovědět. Snad proto, že Pardubickému kraji
se podařilo vytvořit přes všechny počáteční problémy poměrně funkční celek, který
chce být a je zodpovědný za rozvoj území, který dokázal převzít od státu kilometry
rozbitých silnic, problémy ve zdravotnictví, školství, zemědělství.
Zatímco na půdě parlamentu hledají odborníci definici venkova, z kraje je na tento
venkov vidět, je možné si na něj sáhnout. A taky pro něj něco udělat. Neříkám, že je
všechno ideální. Problémů a úkolů je mnoho. Dovolím si ale tvrdit, že představitelé
kraje, kteří stáli s malými obměnami v jeho čele, Roman Línek, Michal Rabas, Petr
Šilar, Ivo Toman, Jan Čulík a další, udělali pro Kraj a pro venkov opravdu mnoho.
Především proto, že ačkoliv jsou z různých politických seskupení, dokázali se věcně
dohodnout. A to bychom měli mít před krajskými volbami na mysli především. My
teď a po volbách námi zvolení zástupci.
Vlastislav Vyhnálek
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JSOU TO LIDÉ, KTERÉ ZNÁTE

JSOU TO LIDÉ, KTERÝM MŮŽETE VĚŘIT

PETR ŠILAR odborník na venkov a zemědělství
KRAJSKÉ VOLBY 2008

VSAĎTE NA BUDOUCNOST!
vsaďte na číslo
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Životní výročí
V měsíci říjnu slaví svá výročí:
Jiří Kostelecký z Dolní Čermné
Adolf Peichl z Dolní Čermné
Jiří Valter z Dolní Čermné
Marie Zpěváková z Dolní Čermné
V září letošního roku oslavili zlaté výročí svatby
manželé Věra a Josef Krobotovi 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.
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Vyobrazení:
Obálka:
Str. 7
Str. 8
Str. 12, 13
Str. 14, 15
Str. 16 – 23

Setkání Čermných - soutěž starostů)
Návrh vlajky obce Dolní Čermná
Pohled na Areál zdraví a sportu v Dolní Čermné
Setkání Čermných – skupiny DOLCE BABY a DC DANCE
Setkání Čemných – soutěžící hasičky a hasiči + sbor rozhodčích
Dolnočermenští fotbalisté, volejbalisté, šachisté, nohejbalisté na
Letošním Setkání Čermných
Str. 24
Čermenské družstvo ve „Starostenské soutěži“, kterou
zorganizovali divadelníci pod vedením Aleše Hampla
str. 34, 35
Čermenské motivy
str. 36
Návrh znaku obce Dolní Čermná
(foto: Radim Hampl, Petr Formánek, Vlastislav Vyhnálek)
Uzávěrka příštího čísla: 20. října 2008
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