Padá-li první sníh, novembris, když země nebude zmrzlá, velikou škodu osení učiní a
je vyleží aneb osení se pod sněhem paří a hnije. Ale jestli padne sníh, když země
nejprve zmrzne, jest osení užitečný, nebo ono bezpečně v teple pod sněhem ve
zmrznuté zemi leží.
Vlhký rok nebo suchý tak poznáš: sklenici plnou vody míti máš, na den svatého
Ondřeje to činívej. Přebíhá-li vrchem voda, to znej, vlhký rok ten; stane-li se zároveň,
suchý a vyprahlý bude rok ten.
Jsou-li na Martina mračna, zima je levná; jestli je noc jasná, zima je mastná.
Kateřina na blátě, Vánoce na ledě.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Když o Všech svatých zima nemá moci, tak o svatém Martině o půlnoci.
Na svatý Martin - ještě se vrátím, ale na svatý Mikuláš mě tu najisto máš.
Má-li Ondřej na stromech kapky, bude příští rok hodně ovoce.
Na svatého Otomara neuvidíš komára.
Chodí-li se v adventě bez kožicha, bude se v postě jistě nosit.
Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.
Je-li Kačenka ucouraná, je Baruška naškrobená.
Jižní vítr na Martina - mírná zima.
Svatého Ondřeje slzice, naplní ovocem truhlice.
Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží.
Svatá Kateřina přichází bíle oděna.
Sníh svatého Ondřeje, oziminám nepřeje.
Jaký den na Obětování Panny Marie, taková pak zima je.
Svatý Kliment víc než kdo jiný si zimu oblíbí.
Když svatý Martin se sněhem přiběžel, bude v něm celý měsíc ležet.
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Zastupitelstvo obce Dolní Čermná č.15
7. 10. 2008
Zápis z jednání
1. Úvod
Zastupitelstvo obce bylo řádně svoláno a z pořadu jednání byl omluven Ing. Jiří
Zpěvák.
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:
RNDr. Věra Šverclová, Hana Červenková
3. Zpráva o činnosti rady
Členům zastupitelstva byly zaslány zápisy z jednání rady. Starosta seznámil přítomné
s průběhem jednání rad a konkrétními tématy dle zápisu. K činnosti rady nebyly
vzneseny žádné dotazy.
4. Zpráva finančního výboru
Informaci podal předseda výboru Ing. Jiří Mencl. Přednesl zprávu o stavu rozpočtu
obce a navrhl, aby se rada obce zabývala přípravou rozpočtu na rok 2009 s ohledem
na předpokládané zahajované investiční akce.
Druhá navržená rozpočtová změna v letošním roce se týká navýšení příjmů z dotací,
které obec obdržela v rámci dotačních titulů na Pohádkový les, výpočetní techniku,
obnovu porostů a na nadcházející krajské volby. Zvýšené příjmy proto opět dovolují
upravit výdajovou stránku rozpočtu a to na nákup materiálu a drobného hmotného
majetku. Celkově byly příjmy navýšeny o 78 tis. Kč, o stejnou částku byly upraveny i
výdaje. Zastupitelstvo obce tuto změnu schválilo.
5. Nemovitosti – prodej, převod
Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti občanů týkající se prodeje a
převodu nemovitostí. Jednalo se o následující:
Záměr o narovnání pozemkových vztahů mezi obcí a Janem Marešem, Dolní
Čermná čp. 80, pozemek č. 4106/40
Prodej a výměnu pozemku manželům Janu a Lence Hrdinovým, Dolní Čermná
čp. 115, dle GP č. 246-21/92, parcely č. 4268/3 x 3657/4 za cenu obvyklou. ZO
schvaluje prodej podle již dříve schváleného záměru.
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Prodej pozemku – části bývalého stežníku, č. parcely 4148 panu Ing. Zdeňku a
Boženě Maříkovým, Dobříš 300. ZO schvaluje prodej podle již dříve
schváleného záměru dle ceny obvyklé. Nutný GP.
Projednání žádosti Miloše a Pavla Bednáře, Petrovice č. 46 na změnu
územního plánu v katastru obce Dolní Čermná.

6. Schválení výběru banky dle doporučení komise pro hodnocení nabídek a
schválení úvěrové smlouvy na financování projektu kanalizace a ČOV.
Členové zastupitelstva obdrželi v předstihu návrh úvěrové smlouvy na financování
projektu kanalizace a ČOV. Starosta a místostarostka podali informaci o jednání
komise pro hodnocení nabídek. Zájem o financování tohoto projektu projevila Česká
spořitelna, která jako jediná podala nabídku podle předem námi stanovených
podmínek. Komisí bylo konstatováno, že podmínky věcné i obsahové byly splněny a
proto bylo přistoupeno k návrhu úvěrové smlouvy. Ta předpokládá možnost čerpání
úvěru až do výše 13 mil. Kč, s dobou splatnosti na 15 let a úrokem ve výši 5,02 %
p.a. Zastupitelé byly informováni, že o skutečné výši úvěru bude rozhodováno až
v průběhu realizace stavby, také v závislosti na dotacích poskytnutých krajem apod.
Zastupitelstvo obce schválilo dle doporučení komise pro hodnocení nabídek výběr
banky a také úvěrovou smlouvu s Českou spořitelnou včetně dodatku.
8. Diskuse, různé
Starosta podal informaci o jednání s ředitelem Dětského domova o případné
možnosti ubytování části dětí v průběhu rekonstrukce Dětského domova.
V souvislosti s přípravou projektu na rekonstrukci Areálu zdraví bude nutné co
nejdříve sjednat pracovní schůzku s firmou Redea a řešit podrobnosti navržené
smlouvy a zadávacích podmínek.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce:
1.
schvaluje zapisovatele a ověřovatele.
2.
schvaluje program jednání.
3.
ZO schvaluje uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou a.s., na zajištění
podílu obce při financování investiční akce Kanalizace Horní a Dolní Čermná,
ve výši 13 mil Kč, ve znění návrhu podaného bankou ve výběrovém řízení. Při
případném nedočerpání úvěru bude dodatkem ke smlouvě upraven splátkový
kalendář.
4.
schvaluje výběr banky dle doporučení komise pro hodnocení nabídek pro
poskytnutí úvěru na akci kanalizace a ČOV.
5.
bere na vědomí zprávu o činnosti rady.
6.
schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 přijatou podle předloženého materiálu.
7.
schvaluje prodeje a koupě nemovitostí dle projednaného programu.
8.
schvaluje poskytnutí prostor nad tělocvičnou pro případné ubytování dětí
z Dětského domova po dobu rekonstrukce.
Ing. Vlastislav Vyhnálek, starosta obce
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Vážení spoluobčané,
skončily volby do zastupitelstva Pardubického kraje. Bez ohledu na celkový výsledek
děkuji všem, kteří přišli k volbám. Čermná se standardně řadí k obcím
s nadprůměrnou volební účastí. To svědčí o tom, že občanům nejsou lhostejné věci
veřejné. Volební výsledek v Dolní Čermné se výrazně liší od výsledku v kraji.
Nejvíce hlasů získala Koalice pro Pardubický kraj. Znamená to, že se voliči zajímali
o práci pro kraj a svými hlasy ji zhodnotily jako dobrou. Nepodlehli populistickým
slibům v oblastech, které kraj ani nemůže změnit. Jsem velmi rád, že Čermáci ve
velké míře pochopili, že kraj není parlament a jen doufám, že pod vedením sociální
demokracie se nestane jeho třetí komorou.
Vlastislav Vyhnálek

Výsledky hlasování ve volebním okrsku č. 1 – Dolní Čermná
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu
voličů

982

100 %

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky

454

46,23 %

Počet odevzdaných úředních obálek

454

46,23 %

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem

448

98,68 %
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Komunistická strana Čech a Moravy

1

28

Počet platných hlasů

Počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle
hlasovacího lístku

1.
5.
14.

4

Ing. Miroslav Krejčí, podnikatel, Mor. Třebová
Bc. Martin Dudla, výpravčí ČD, Ústí nad Orlicí
Jaroslav Bajt, předseda OV KSČM, Žamberk

1
5
1

Strana drobných živnostníků a podnikatelů

11

Počet platných hlasů
Počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty
v pořadí podle hlasovacího lístku

3.
7.
11.
17.
20.
23.

Ing. Daniel Řehák, živnostník, Česká Třebová
Ivana Juklová, živnostník, Česká Třebová
Mgr. Marek Hylena, advokát, Česká Třebová
Ing. Radomír Koudelka, stavební technický dozor, Svitavy
Martin Dvořák, živnostník, Hradec nad Svitavou
RNDr. Jaroslav Demel, důchodce, Česká Třebová

1
1
1
1
1
1

42.

Vladimír Mlejnek, živnostník, Pardubice

1

8

S.O.S. pro kraj

3

Počet platných hlasů
Počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty
v pořadí podle hlasovacího lístku

24.

9

Jan Hradil, středoškolský učitel Lanškroun

1

„Nezávislí starostové pro kraj“

8

Počet platných hlasů
Počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty
v pořadí podle hlasovacího lístku

11.
18.
20.
32.

11

Drahomíra Lišková, starostka obce Mladějov na Moravě
Petr Kašpar, starosta obce Slatina
Jiří Kvapil, starosta obce Dětřichov u Moravské Třebové
Jiří Moravec, starosta obce Ostrov

1
1
1
1

Koalice pro Pardubický kraj

192

Počet platných hlasů
Počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty
v pořadí podle hlasovacího lístku

6

1.
2.
3.

Ing. Roman Línek, vicehejtman, Pardubice
Bc. Miloslav Macela, krajský radní, Chrudim
Ing. Petr Šilar, krajský radní, Letohrad

40
14
50

4.
5.
6.
7.
9.
11.
12.
13.
14.
15.
17.
20.
22.
23.
27.
28.
32.
35.
39.
42.

MUDr. Štěpánka Fraňková, náměstkyně primátora, Pardubice
Mgr. Jiří Brýdl, starosta Svitavy
Jaroslav Zedník, starosta Česká Třebová
Ing. Josef Jílek, obchodní manažer, Moravská Třebová
MUDr. Věra Rybová, soukromá lékařka, Choceň
Ing. Pavel Šotola, místostarosta Hlinsko
PharmDr. Jiří Skalický, primář krajské nemocnice, Pardubice
Ing. Jiří Pomikálek, asistent senátorky, místostarosta Nekoř
Mgr. Marek Výborný, učitel gymnázia, Heřmanův Městec
MUDr. Libor Vylíčil, ředitel nemocnice, Litomyšl
Miroslav Wágner, starosta Jablonné nad Orlicí
MUDr. Lenka Dejdarová, lékařka, Vysoké Mýto
Bc. Jana Tomšů, ředitelka LDN Rybitví, Pardubice
MgA. Přemysl Kokeš, architekt, Lanškroun
Ing. Martin Novák, starosta Proseč
Jana Ponocná, starostka Králíky
MUDr. Jiřina Jirešová, lékařka Žamberk
Ing. Jan Šebrle, místostarosta Lanškroun
MUDr. Petr Gorun, vedoucí lékař dialyz. stř., Ústí nad Orlicí
Pavel Eliáš, starosta České Heřmanice
MUDr. Drahomíra Peřinová, ředitelka Dětského centra Veská,
lékařka, Pardubice
Mgr. Lukáš Peška, obchodní zástupce, Holice
Jiří Černý, zedník, Sloupnice

4
3
6
1
3
6
1
21
3
8
4
1
1
10
1
1
2
26
4
1

45.
47.
48.

18

1
1
1

Strana zelených

6

Počet platných hlasů
Počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty
v pořadí podle hlasovacího lístku

5.

32

RNDr. Jitka Dosoudilová, ekoložka, Svídnice

1

Strana zdravého rozume

12

Počet platných hlasů

7

Počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty
v pořadí podle hlasovacího lístku

1.
2.
4.
5.
7.
26.
41.

33

Stanislav Pecka, pekař – prokurista, odpůrce letního času,
Sobětuchy
Ing. Marie Nechutová, agronom, Moravská Třebová
Jaroslav Novák, spisovatel, Svitavy
Jitka Patřičná, fotograf, Pardubice
Leo Burian, provozní technik, Lanškroun
Josef Sochor, podnikatel – zpěvák, Pardubice
Věra Gabrhelová, hostinská, Heřmanův Městec

2
1
1
1
1
1
1

Sdružení pro republiku – Republ. strana Československa

1

Počet platných hlasů
Počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty
v pořadí podle hlasovacího lístku

Bez přednostních hlasů

37

SDŽ – Strana důstojného života

3

Počet platných hlasů
Počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty
v pořadí podle hlasovacího lístku

2.
5.
11.
30.

42

MUDr. Wesselin Toppisch, lékař, předseda ZO OSZSP ČR, Ústí
nad Orlicí
Jaromír Dušek, železničář, Dolní Dobrouč
Ivana Frajvaldová, učitelka MŠ, Žamberk
Miroslav Sršeň, technik elektrických zařízení, Letohrad

2
2
2
2

Volte Pravý Blok – www.cibulka.net

4

Počet platných hlasů
Počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty
v pořadí podle hlasovacího lístku

Bez přednostních hlasů

44

Demokracie

1

Počet platných hlasů
Počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty
v pořadí podle hlasovacího lístku

Bez přednostních hlasů

47

Občanská demokratická strana

88

Počet platných hlasů

8

Počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty
v pořadí podle hlasovacího lístku

1.
2.

Ing. Ivo Toman, hejtman Pardubického kraje, Choceň
Ing. Josef Janeček, náměstek hejtmana Pard. kraje, Litomyšl

5
1

7.
10.
13.
20.
37.
43.
44.

Ing. Rudolf Jonák, podnikatel, Ústí nad Orlicí
Ing. Martin Košťál, starosta města Lanškroun
Ing. Martin Krejza, starosta města Vysoké Mýto
Mgr. Miloslav Parolek, ředitel ZŠ Jevíčko
Mgr. David Kollert, pedagog, Pardubice
Mgr. Martin Roller, analytik – programátor, Lanškroun
Mgr. Josef Kopecký, ředitel ZŠ Sopotnice

2
12
1
2
1
3
1

48

Česká strana sociálně demokratická

82

Počet platných hlasů
Počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty
v pořadí podle hlasovacího lístku

4.
9.
12.
18.

MUDr. Radomír Lána, primář ORL, Ústí nad Orlicí
JUDr. Martin Netolický, VŠ učitel, právník, Česká Třebová
Petr Fiala, starosta Letohrad
JUDr. Miroslav Stejskal, starosta Výprachtice

1
3
3
3

24.
26.
27.
30.
40

MUDr. Renata Kleinová, lékařka, Pardubice
JUDr. Zdeněk Ešpandr, místostarosta Ústí nad Orlicí
Ing. Jaromíra Žáčková, místostarostka Česká Třebová
Mgr. Jan Chvojka, právník, Chrudim
Lenka Bártlová, místostarostka, Rudoltice

1
1
1
1
2

53

Dělnická strana – za zrušení poplatků ve zdravotnictví

9

Počet platných hlasů
Počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty
v pořadí podle hlasovacího lístku

1.
2.
3.
6.
12.
24.

Martina Pecinová, mateřská dovolená, Rybitví
Vladimír Jirásek, řidič, Lázně Bohdaneč
Jan Žoha, ostraha podniku, Chrudim
Roman Střeštík, zaměstnanec Českých drah, Hlinsko
Milan Touš, strojař, Rybitví
Karel Žáček, dělník, Rybitví

9

1
2
1
1
1
1

Výsledky hlasování ve voleb. okrsku č. 2 – Dolní Čermná Jakubovice
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů

77

100 %

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky

13

16,88

Počet odevzdaných úředních obálek

13

16,88

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem

13

100 %

Koalice pro Pardubický kraj

11

5

Počet platných hlasů

Počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle
hlasovacího lístku

3.
13.
23.

Ing. Petr Šilar, krajský radní, Letohrad
Ing. Jiří Pomikálek, asistent senátorky, místostarosta Nekoř
Mg.A. Přemysl Kokeš, architekt, Lanškroun

1
1
1

35
39

Ing. Jan Šebrle, místostarosta Lanškroun
MUDr. Petr Gorun, vedoucí lékař dialyz. stř., Ústí nad Orlicí

1
1

Občanská demokratická strana

47

4

Počet platných hlasů
Bez přednostních hlasů

Česká strana sociálně demokratická

48

4

Počet platných hlasů
Bez přednostních hlasů

Výsledky hlasování za krajská zastupitelstva
– Pardubický kraj:
Okrsky

Počet volených
zastupitelů

celkem

zpracované

v%

45

872

872

100

Voliči v
seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné hlasy

% platných
hlasů

411.992

175.556

42,61

175.402

173.233

98,76
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Strana
číslo
1
4
8
9
11
18
19
32
33
37
42
44
47
48
53
54

Platné hlasy

název
Komunistická strana Čech a Moravy
Strana drobných živnostníků a podnikatelů
S.O.S. pro kraj
„Nezávislí starostové pro kraj“
Koalice pro Pardubický kraj
Strana zelených
Moravané
Strana zdravého rozumu
Sdružení pro republiku – Republ. str. Českosl.
SDŽ – Strana důstojného života
Volte pravý blok – www.cibulka.net.
Demokracie
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
Dělnická strana – za zrušení poplatků ve zdrav.
Konzervativní koalice

celkem
22.524
2.092
727
6.342
32.219
4.168
240
1.737
124
932
1.447
314
36.042
61.900
2.229
196

v%
13,00
1,00
0,41
3,66
18,59
2,40
0,13
1,00
0,07
0,53
0,83
0,18
20,80
35,73
1,28
0,11

Zvolení zastupitelé dle výsledku:
Kandidátní
listina

Kandidát
Poř.
číslo

1

KSČM

1

1

KSČM

2

1

KSČM

3

1

KSČM

4

1

KSČM

5

1

KSČM

6

11
11

Koalic
Pa kraj
Koalic
Pa kraj

1
3

Krejčí
Miroslav, Ing.
Moučka
Jaroslav, Ing.
Šťastná
Zdenka, Judr.
Žítek Miroslav,
Mgr.
Dudla Martin,
Bc.
Končická
Květa, Bc.
Línek Roman,
Ing.
Šilar Petr, Ing.

Navrh.
Věk
strana

Polit.
přisl.

58

KSČM

bezp.

58

KSČM

54

Přednostní
hlasy
abs.
v%

Pořadí

číslo

Název

Příjmení,
jméno, titul

1.105

4,90

1

KSČM

799

3,54

2

KSČM

KSČM

978

4,34

3

52

KSČM

KSČM

572

2,53

4

32

KSČM

KSČM

724

3,21

5

24

KSČM

KSČM

895

3,97

6

KDUČSL
KDUČSL

KDUČSL
KDUČSL

5.559

17,25

1

3.507

10,88

2

45
52

11

11
11
11
11
11
11
11

Koalic
Pa kraj
Koalic
Pa kraj
Koalic
Pa kraj
Koalic
Pa kraj
Koalic
Pa kraj
Koalic
Pa kraj
Koalic
Pa kraj

2
4

Macela
Miloslav, Bc.
Fraňková Št.,
MUDr.

KDUČSL
SNK
ED
KDUČSL
Nestra
níci
KDUČSL
SNK
ED
Nestra
níci

KDUČSL
SNK
ED
KDUČSL

KDUČSL
SNK
ED
Nestra
níci

42

ODS

51

2.097

6,50

3

2.080

6,45

4

1.718

5,33

5

1.516

4,70

6

494

1,53

7

1.222

3,79

8

624

1,93

9

ODS

3.828

10,62

1

ODS

ODS

1.233

3,42

2

53

ODS

ODS

995

2,76

3

48

ODS

ODS

1.229

3,40

4

43

ODS

ODS

988

2,74

5

44

ODS

ODS

1.295

3,59

6

72

ODS

ODS

242

0,67

7

62

ODS

ODS

211

0,58

8

42

ODS

ODS

744

2,06

9

52

ODS

ODS

681

1,88

10

36

ODS

ODS

603

1,67

11

52

ČSSD

ČSSD

6.275

10,13

1

46

ČSSD

ČSSD

1.342

2,16

2

31

ČSSD

ČSSD

1.787

2,88

3

38
43

5

Brýdl Jiří, Mgr.

63

6

Zedník
Jaroslav

46

7

Jílek Josef, Ing.

44

8
9

47

ODS

1

47

ODS

2

47

ODS

3

47

ODS

4

47

ODS

5

47

ODS

6

47

ODS

7

47

ODS

8

47

ODS

9

47

ODS

10

47

ODS

11

48

ČSSD

1

48

ČSSD

2

48

ČSSD

3

Řezníček Petr,
Mgr.
Rybová Věra,
MUDr.
Toman Ivo,
Ing.
Janeček Josef,
Ing.
Málková Marie
Smetanová
Jana, Mgr., Bc.
Křivanová
Magda, PhDr.
Karamazov S.,
doc. Ing. Dr.
Jonák Rudolf,
Ing.
Stejný Milan
Mareš
Miroslav, Ing.
Košťál Martin,
Ing.
Soukup Tomáš,
Ing. arch.
Martínek
Radko, Mgr.
Tichý Jan
Tauberová
Markéta, Mgr.

57
48

12

Bezp.

48

ČSSD

4

48

ČSSD

5

48

ČSSD

6

48

ČSSD

7

48

ČSSD

8

48

ČSSD

9

48

ČSSD

10

48

ČSSD

11

48

ČSSD

12

48

ČSSD

13

48

ČSSD

14

48

ČSSD

15

48

ČSSD

16

48

ČSSD

17

48

ČSSD

18

48

ČSSD

19

Lána Radomír,
MUDr.
Trávníček
Jaroslav, Ing.
Pernicová Jana,
Ing.
Effenberk
Ladislav, Mgr.
Neubauer
Václav
Netolický
Martin, JUDr.
Kroutil Václav,
Ing.
Kacálek
Jaroslav, Mgr.
Fiala Petr
Křepinský
Robert
Tejkl Miroslav,
JUDr.
Svobodová
Lenka
Kiss Martin,
Mgr.
Podivínský
Vítězs., MUDr.
Stejskal
Mirosl., JUDr.
Davídek Milan

55

ČSSD

ČSSD

2.509

4,05

4

65

ČSSD

ČSSD

1.142

1,84

5

52

ČSSD

Bezp.

1.091

1,76

6

52

ČSSD

ČSSD

1.068

1,72

7

60

ČSSD

ČSSD

844

1,36

8

26

ČSSD

ČSSD

1.673

2,70

9

40

ČSSD

ČSSD

1.123

1,81

10

52

ČSSD

Bezp.

711

1,14

11

39

ČSSD

Bezp.

683

1,10

12

45

ČSSD

ČSSD

271

0,43

13

49

ČSSD

ČSSD

709

1,14

14

36

ČSSD

ČSSD

611

0,98

15

39

ČSSD

Bezp.

417

0,67

16

51

ČSSD

Bezp.

818

1,32

17

53

ČSSD

ČSSD

521

0,84

18

45

ČSSD

ČSSD

417

0,67

19
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Vzpomínka na I. světovou
válku 1914 - 1918
Zdánlivě překvapivě se v letních
měsících roku 1914 zatáhly nad
celou Evropou válečné mraky.
Vypukla první světová válka.
Bezprostředním podnětem ke
vzplanutí
tohoto
nebývalého
válečného konfliktu byl sarajevský
atentát
bosenského
studenta
Gavrilo Principa na rakouskouherského
následníka
trůnu
Františka Ferdinanda de Este a
jeho manželku, hraběnku Žofii
Chotkovou dne 28. 6. 1914. Tento
atentát byl závěrečným aktem
živelného hnutí proti RakouskoUhersku, které se zrodilo v Bosně
a Hercegovině po násilném
obsazení tohoto území rakouskouherskou armádou roku 1878.
Tímto aktem se Srbsko cítilo
přímo ohrožené. Bosenská krize se
změnila v otázku jihoslovanskou a
poměr mezi Srbskem a RakouskoUherskem vyrostl v mezinárodní
problém mimořádného významu.
Dne 28. 7. 1917 vyhlásilo Rakousko-Uhersko Srbsku válku. Rusko odpovědělo
mobilizací, jíž využilo Německo a 1. 8. 1914 vypovědělo Rusku válku. Francie, plníc
své závazky vůči Rusku, vstoupila dne 3. 8. 1914 do války, jež se pak stala objektem
dávno připraveného německého útoku, vedeného přes neutrální Belgii. S
odůvodněním, že byla porušena belgická neutralita, vstoupila do války Velká
Británie. Během několika dnů se takřka celá Evropa ocitla ve válečných plamenech a
z války mezi Rakousko-Uherskou monarchií a Srbskem, se vyvinula válka světová.
Postupně se pak k válčícím mocnostem připojovaly další státy, a to na tu stranu, od
které očekávaly uspokojení svých dobyvačných plánů. K dohodovým mocnostem se
připojilo Japonsko, Itálie, Rumunsko a USA. K ústředním mocnostem se pak
připojilo Turecko a Bulharsko.
A co u nás doma, kteří jsme byli součástí rakousko-uherské monarchie? Jak se
konkrétně tyto události projevily v naší obci Čermné (tehdy ještě jednotné). Čermná
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měla podle sčítání z roku 1910 na 3 100 obyvatel. Na svátek sv. Anny dne 26. 7.
1914 na rozkaz císaře pána Františka Josefa II. byla vyhlášena všeobecná mobilizace
v monarchii. V pondělí 27. 7. rukovalo z Čermné na 600 záložníků do 36 let věku.
S aktivními vojáky to bylo více než jedna pětina všeho obyvatelstva obce. Zamlkle,
za doprovodu svých matek, žen a dětí opouštěli svou rodnou obec. S tíhou a zmatkem
v duši, v očekávání neznámého a nejistého života, šli cestou do Verměřovic k vlaku,
aby je odvezl do Vysokého Mýta do výstrojních skladů kasáren 98. pěšího pluku,
před odchodem na frontu. Sjelo se jim tam tehdy na 50 000.
Smutno bylo v domovech, kde skoro všude chyběli mladí „obránci vlasti“, ale přece
tehdy bylo ještě dost starších osob nebo mladistvých, kteří přebírali za odešlé do
války jejich pracovní úkoly. S přibývajícími léty však bylo hůř a hůř. Nedostatek
potravin, vše bylo na lístky, stálé rekvizice (zabírání), k tomu neúroda na polích a
smutné zprávy z front o ztrátách na životech a z vojenských špitálů o zraněních a
nemocech.
Z celé Čermné se po čtyřleté válce nevrátilo ke svým rodinám 126 osob. Byli mezi
nimi i mladí chlapci, kteří měli jen 18 roků, ale také otcové, kterým bylo i 55 let. Ti
všichni jsou zahrnuti do těch milionových ztrát lidských životů I. světové války. Jsme
jim dost vděčni za naši národní a státní svobodu, která nám vzešla z výsledků této
války v podobě samostatného Československa? Paměť toho, co se událo před
devadesáti léty, se z našeho života pomalu vytrácí. Současná generace zná historii již
jen zprostředkovaně. Pro dnešní mladé lidi jsou to už jen stránky učebnice dějepisu
na školách, a tak si chceme touto vzpomínkou, tímto článkem jen připomenout
letošní 90. výročí ukončení I. světové války a vyhlášení naší samostatnosti, jak tato
byla draze vykoupena i našimi občany. Jen z dolní části bývalé Čermné – Dolní
Čermné – položilo svůj život za naši samostatnost v letech 1914 - 1918 padesátosm
občanů. Z toho jich padlo na frontách: v Rakousko-Uhersku 16, v Rusku 10, v Itálii
5, v Srbsku 4, v Albánii 4, v Německu 2, v Makedonii 1, nezvěstných je 6 vojáků. Na
přímé následky zranění po válce zemřelo 10 občanů.
Po všech těchto padlých, jejichž jména si můžeme přečíst na pískovcovém podstavci
pomníku padlým na náměstí před budovou ZŠ, jejichž průměrný věk byl 28 roků,
zbylo tehdy mnoho vdov a 46 sirotků. Taková byla daň naší obce, zaplacená
v I. světové válce našimi občany za samostatnost Československa, za naši svobodu.
Myšlenka postavit v obci pomník padlým, jako památník, který by připomínal bolest,
utrpení a krvavé oběti, aby se zrodila naše národní svoboda a státní samostatnost,
vznikla na podzim roku 1920 na schůzi obecního zastupitelstva obce Čermné. Byl
ustanoven spolek pro postavení památníku, jemuž předsedal MUDr. Václav Vohrna.
Peníze byly získány jednak dobrovolnými sbírkami občanů a jednak od spolků, jako
Sokol, DTJ, Orel, hasiči, divadelní ochotníci a Občanská záložna.
Návrh pomníku vypracoval akademický sochař František Žemlička. Práci v pískovci
provedl kameník Škoda z Hradce Králové. Podstavec pro sochu zhotovil kameník J.
Kubíček z Dolní Dobrouče. Slavnostní odhalení pomníku za účasti velkého množství
občanů se konalo dne 22. července 1923.
Z dobových materiálů zpracoval Valentin Kunert
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Každý den se na nás hrne množství různých
informací, z nichž některé si zcela jistě pro
svou důležitost zaslouží komentář. Přiznávám,
že nemusím sledovat v televizi seriálové
pořady, ale rád věnuji pozornost „Událostem a
komentářům“. Jsem přesvědčen, že nestačí jen
něco vyslechnout či spatřit, ale měl bych dané
informaci také dobře porozumět. A od toho
jsou tu odborníci a komentátoři různých
událostí. Jedním z nich je také Jan Jandourek,
se kterým jsem před léty studoval teologii.
Oslovil jsem ho a položil jsem mu za vás,
čtenáře Dolnočermenského zpravodaje, několik
otázek. Věřím, že jeho odpovědi vás nebudou
nudit. Ještě mi dovolte, abych v krátkosti Jana
Jandourka představil.
Narodil se v roce 1965, vystudoval katolickou
teologii, později ještě sociologii na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze.
Po roce 1990 se začal věnovat publikační činnosti. Od října 2000 do září 2005 byl
členem Centra komparatistiky při FF UK v Praze. V komparatistice se převážně
zabýval moderní světovou literaturou a problémem „pokleslých žánrů“. V
současnosti je stálým spolupracovníkem Mladé fronty DNES. Je také známý jako
spisovatel a publicista.
Do světa literatury vstoupil esejistickou knihou „O víře trochu jinak“, následovaly
„Pohanokřesťanské meditace“ inspirované ignaciánskou spiritualitou. Velký ohlas
měly jeho rozhovory s Václavem Malým a Tomášem Halíkem. Za starozákonní
parodii „V jámě lvové“ dostal v roce 1996 cenu Jiřího Ortena.
Honzo, můžeš přiblížit, co se všechno skrývá za prací komentátora veřejného
deníku? Asi to není jen subjektivní hodnocení nějaké události či výlev lidských
emocí.
Já jsem současně i editor, takže to znamená, že texty dalších autorů objednávám,
krátím, upravuji atd. Komentář je ze své podstaty názorový text, takže na tutéž
událost mohou mít dva komentátoři sedící v jedné místnosti různý názor. Podstatné
je, jestli je to názor podložený argumenty. Například: mají smysl poplatky u lékaře?
Na to lze mít různý názor, jde o to, zda autor vybalancoval ve svém psaní všechna
důležitá pro a proti.
Co nebo kdo všechno ovlivňuje činnost komentátora? Můžeš ve své profesi
prožívat také vnitřní svobodu?
V praxi je to asi tak, že komentátor si někdy o téma a místo řekne, třeba: chtěl bych
něco napsat k tomu, co včera řekl politik XY. Většinou ho dostane, pokud se ale
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nezjistí, že už k tomu píše někdo jiný. Jindy přijde požadavek od vedení redakce,
například, že je třeba něco napsat nebo aspoň objednat k tématu Národní knihovny
nebo k novému zákonu o činnosti policie. Většinou však jde o zadání tématu, ne o to,
jaké má být vyznění. Někdy se ale témata vyvažují, takže když je někdo pro větší
přísnost ve školách, nedáme takové články dva vedle sebe. MFD jsou dost liberální
noviny, kdybych to zjednodušil, interní komentátor se názorově pohybuje v rámci
toho, co za správné považuje Listina základních práv a svobod.
Je pro tebe hodně obtížné komentovat události v politice? Nepřipadáš si někdy
jako cestovatel uprostřed neznámé džungle, který netuší, v kterou chvíli na něj
vyskočí z houštiny nějaké dravé zvíře?
Pokud nějakému tématu nerozumím, tak se mu vyhýbám, to hodně věcí
zjednodušuje. Pokud jde o dravá zvířata, není to tak hrozné, kromě občasného
nepříjemného e-mailu se mi nic tak hrozného neděje. Politici nemohou novinářům
příliš ublížit. Politici si ovšem myslí, že novináři ubližují jim, ale to pro podjatost
z mé strany nemohu hodnotit. Oni i my děláme konec konců svou práci dobrovolně.
Která témata z veřejného dění se ti nejlépe komentují? Máš své „miláčky“?
Některá témata se člověk časem naučí, třeba majetkové narovnání s církvemi, takže
to jde samo. Zajímavá jsou však témata, která souvisejí se společností a jejími
problémy. Třeba střety různých kultur v tak malé zemi, jako je naše, také
psychologické a sociální pozadí nacionalismu a extremismu a podobné záležitosti,
které s politikou přímo nesouvisejí.
Jsou pro tebe nějaké životní situace a události, které bys odmítl komentovat?
Individuální tragédie, protože tam k tomu není co dodat.
Vím, že jsi nejen komentátor MF DNES, ale také přednášíš sociologii na FF UK
v Praze. Co je větší dřina, napsat komentář na nějakou scénu politického dění
nebo předat „moudra“ studentům?
Sociologii už neučím, loni jsem skončil i s kursy na mediálních studiích, protože to
nemohu stíhat. Kdybych si ale mohl vybrat, raději bych přednášel sociologii. Je to
mnohem veselejší.
Která osobnost tě v poslední době v našem veřejném dění zaujala a s kým bys
určitě neodmítl jít na večeři?
Už jsem dlouho nemluvil s jezuitou a děkanem teologické fakulty Armbrustrem, to
by mohlo být zajímavé.
Co tě v poslední době dobře pobavilo? Kdo je pro tebe vůbec největší komik na
světě?
Baví mě nápady mých dětí. Z profesionálních komiků Woody Allen, Rowan
Atkinson a Mr. Bean.
Honzo, děkuji za tvůj čas a přeji, aby se ti v povolání dařilo.
Pavel Seidl
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Sobota 1. listopadu 2008 v 15,00 hod. – Městské muzeum
HISTORICKÁ KOLA + LEGIONÁŘI ORLICKOÚSTECKA – vernisáž výstavy
Vystoupí trio Š.O.K – výstava potrvá do 7. prosince 2008
Sobota 1. listopadu 2008 od 8,00 hod. – O Lanškrounskou korunu - lezecké
závody mládeže v obtížnosti (Lanškroun) v kategoriích: "D" - 1998 a mladší; "C" 1997-1996; "B" - 1995-1994; "A" - 1993 - 1992; Průběh závodu: Prezentace: 8:00 8:45; Zahájení: 9:00 - 9:15; Kvalifikace 9:15 - 12:30; Přestávka 12:30 - 13:00; Finále
13:00 - 15:00; Vyhodnocení 15:30 - 16:30. (Proběhne samostatné vyhodnocení
závodu a vyhodnocení celé série Tendon Cup). Drobné občerstvení zajištěno! Info:
Jiří Černohous 776 180 975; www.horostena.wz.cz; Startovné: 60,- Kč (diváci
zdarma); Místo konání: Tělocvična základní školy na Jiráskově náměstí.
Středa 5. listopadu 2008 v 16,00 hod. v hl. budově ZŠ ul. Dobrovského (1. patro)
Sociálně patologické jevy u dětí a mládeže aneb co nepokazit ve věku od 6 – 15
let (agresivita, poruchy chování, závislosti) – přednáška
Přednáší: PaedDr. Jiří Knoll (dětský psycholog, speciální pedagog a ředitel
Pedagogicko – psychologické poradny v Pardubicích)
Sobota 22. listopadu 2008
FESTIVAL JAZZ LANŠKROUN 2008 – festival amatérských big bandů
Pátek 28. listopadu 2008 – společenský dům
MÓDNÍ SHOW – Boutique Sabrina

Volné bruslení = bruslení vhodné i pro malé děti – bez hokeje! (1 hod. – 20,- Kč)
sobota 1. 11.
neděle 2. 11.
středa 5. 11.
sobota 8. 11.
neděle 9. 11.
středa 12. 11.
sobota 15. 11.
neděle 16. 11.
pondělí 17. 11.

14,00 – 15,10 hod.
14,00 – 15,15 hod.
18,15 – 19,15 hod.
17,00 – 18,15 hod.
14,00 – 15,15 hod.
18,15 – 19,15 hod.
17,00 – 18,15 hod.
14,00 – 15,15 hod.
13,00 – 14,15 hod.

středa 19. 11.
čtvrtek 20. 11.
sobota 22. 11.
neděle 23. 11.
středa 26. 11.
sobota 29. 11.
neděle 30. 11.
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18,15 – 19,15 hod.
18,15 – 19,15 hod.
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.

„Příchozí“ = hokej pro širokou veřejnost
úterý 4. 11.
středa 5. 11.
čtvrtek 6. 11.
úterý 11. 11.
středa 12. 11.
čtvrtek 13. 11.

15,15 – 16,30 hod.
8,00 – 9,15 hod.
14,30 – 15,45 hod.
15,15 – 16,30 hod.
8,00 – 9,15 hod.
14,30 – 15,45 hod.

(1 hod. – 50,- Kč)
úterý 18. 11.
středa 19. 11.
čtvrtek 20. 11.
úterý 25. 11.
středa 26. 11.
čtvrtek 27. 11.

15,15 – 16,30 hod.
8,00 – 9,15 hod.
14,30 – 15,45 hod.
15,15 – 16,30 hod.
8,00 – 9,15 hod.
14,30 – 15,45 hod.

POZOR – změna začátků představení:
– odpolední představení – v 17,00 hod., předprodej vstupenek začíná v 16,30 hod.
– večerní představení – v 19,30 hod., předprodej vstupenek začíná v 18,30 hod.
1. – 2. listopadu
sobota v 19,30 hod.
BATHORY (Český, Slovenský, Ukrajina)
neděle v 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. listopadu
pondělí 19,30 hod.
ABSURDISTÁN (Německo)
úterý 19,30 hod.
Když je kapání kohoutku důležitější než výtrysk lásky.
středa 17,00 a 19,30 hod.
Vstupné: 59,- Kč, 88 min.
mládeži do 12 let nevhodné
6. listopadu
čtvrtek 19,30 hod.
* SEX VE MĚSTĚ (USA)
Milostné eskapády čtveřice půvabných Newyorčanek skončily na televizní
obrazovce. Nyní se máme dozvědět co se stalo pak?
Vstupné: 69,- Kč, 145 min.
mládeži do 12 let nevhodné
8. – 9. listopadu
sobota 17,00 hod.
VESMÍRNÍ OPIČÁCI (USA)
neděle 17,00 hod.
Šimpanzí kosmonaut zachraňuje zotročené mimozemšťany. Animovaná komedie pro
celou rodinu.
Vstupné: 59,- Kč, 81 min.
mládeži přístupno
7. – 9. listopadu
pátek 17,00 a 19,30 hod.
* CESTA DO STŘEDU ZEMĚ (USA)
sobota 19,30 hod.
Stejná planeta, jiný svět…..
neděle 17,00 a 19,30 hod.
Vstupné: 69,- Kč, 95 min.
mládeži do 12 let nevhodné
10. – 12. listopadu
pondělí 19,30 hod.
* DISASTER MOVIE (USA)
úterý 19,30 hod.
Veselá parodie na katastrofické filmy.
středa 17,00 a 19,30 hod.
Velkolepá výprava do míst, kam demence dosud nevkročila.
Vstupné: 64,- Kč, 87 min.
mládeži do 12 let nevhodné
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13. listopadu
čtvrtek 19,30 hod.
* DVANÁCT (Rusko)
Tucet ruských křiklounů a veletucet názorových kotrmelců ve strhující přednášce
“učitele národů“ Nikity Michalkova.
Vstupné: 59,- Kč, 159 min.
mládeži do 12 let nevhodné
14. – 17. listopadu
pátek 19,30 hod.
NESTYDA (Český)
sobota 19,30 hod.
Komedie podle bestselleru Michala Viewegha „Povídky
neděle 19,30 hod.
o manželství a o sexu“ s Jiřím Macháčkem v hlavní roli.
pondělí 19,30 hod.
Vstupné: 69,- Kč, 88 min.
mládeži nepřístupno
16. – 17. listopadu
neděle 17,00 hod.
* STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY (USA)
pondělí 17,00 hod.
Hvězdné války, jak jste je dosud neviděli ...
Vstupné: 69,- Kč, 98 min.
mládeži do 12 let nevhodné
18. – 20. listopadu
úterý 19,30 hod.
POLOČAS ROZPADU (Slovensko)
středa 19,30 hod.
Tragikomedie ze součastné Bratislavy o rozpadu vztahů
čtvrtek 19,30 hod.
a hodnot běžného života lidí.
Vstupné: 59,- Kč, 100 min.
mládeži nepřístupno
21. – 23. listopadu
pátek 19,30 hod.
* TROPICKÁ BOUŘE (USA)
sobota 19,30 hod.
A zkuste je dostat!
neděle 19,30 hod.
Skupina deseti vojáků se vydala na sebevražednou misi do jihovýchodního Vietnamu.
Vstupné: 59,- Kč, 103 min.
mládeži nepřístupno
24. – 25. listopadu
pondělí 19,30 hod.
* JUNO (USA)
úterý 19,30 hod.
Další komedie o nechtěném těhotenství?
Vstupné: 69,- Kč, 96 min.
mládeži do 12 let nevhodné
26. listopadu
středa 17,00 a 19,30 hod.
* TEMNÝ RYTÍŘ (USA)
Vítejte ve světě bez pravidel. Batman v podání Christophera Nolana definitivně
odhazuje comicsová pouta.
Vstupné: 69,- Kč, 152 min.
mládeži do 12 let nevhodné
27. – 28. listopadu
čtvrtek 19,30 hod.
DĚTI NOCI (Český)
pátek 17,00 a 19,30 hod.
Markéta Issová a Jiří Mádl v atmosférickém vyprávění o nenávratně ztraceném
dětství a dosud nenalezené dospělosti.
Vstupné: 59,-Kč, 80 min.
mládeži do 12 let nevhodné
29. – 30. listopadu
sobota 17,00 hod.
KOZÍ PŘÍBĚH – POVĚSTI STARÉ PRAHY (Český)
neděle 17,00 hod.
Staré pražské legendy v prvním českém 3 D animovaném filmu.
Vstupné: 64,- Kč, 80 min.
mládeži přístupno
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29. – 30. listopadu
sobota 19,30 hod.
*OKO DRAVCE (USA)
neděle 19,30 hod.
Chceš žít, tak poslouchej. Nemohou uniknout, nemají se kam ukrýt, nevědí, komu
slouží, netuší odkud vychází hrozba a kdy přijde smrt.
Vstupné: 59,- Kč, 123 min.
mládeži nepřístupno
DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
14. listopadu
pátek 13,00 hod.
VALL I (USA)
Promítání pro školní družiny a širokou veřejnost. Je Víceúčelový, je Automatický, je
Likvidační, je Lisovač – lomizátor…..je prostě robot!
Vstupné: 40,- Kč, 103 min.
mládeži přístupno
20. listopadu
čtvrtek 9,30 hod.
POHÁDKA O HONZÍKOVI A MAŘENCE
Pásmo krátkých filmů. Promítání pro mateřské školy a širokou veřejnost.
Vstupné: 15,- Kč, 65 min.
mládeži přístupno
Programy označené * jsou titulkovány

Úterý 4. listopadu v 8,15 a v 10,00 hod. – školní představení
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ – Hoffmannovo divadlo Uherské
vstupné: 40,- Kč
Hradiště
Čtvrtek 6. listopadu v 19,00 hod.
KRUGOBAJKALKA aneb Historie Transsibiřské magistrály
Nejen o největším železničním muzeu Ruska na břehu jezera Bajkal vypráví autor
stejnojmenné knihy cestovatel Václav TUREK z Lanškrouna.
Vstupné: 65,- Kč
Úterý 11. listopadu v 19,30 hod.
CARMEN A FLAMENCO – koncertní předplatné
Vstupné: 110,- Kč
Sobota 15. listopadu v 15,00 hod.
DOBRODRUŽSTVÍ ČMELÁKA BRUNDIBÁRA – pohádka pro děti
Liduščino divadlo Praha. Děti projdou se čmelákem Brundibárem, lesní vílou a
s řadou broučků celým rokem od jara do zimy.
Vstupné: 45,- Kč
Sobota 15. listopadu ve 20,00 hod.
KLÁRA A BÁRA – Patrik Hartl – Studio DVA Praha
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Příběh Kláry a Báry vypráví o tom, co se může stát, když jedné z kamarádek při
hledání kompromisů v dokonalém manželském soužití rupnou nervy a pokusí se
radikálně svůj manželský život změnit.
Hrají: Ivana CHÝLKOVÁ, Eva HOLUBOVÁ, Jan HOLÍK, Mojmír MADĚRIČ
Divadelní předplatné. Vstupné: 180,- Kč
Pátek 21. listopadu
Koncert Dechového orchestru Ústí nad Orlicí
Diriguje: Josef KNĚŽEK, pořadem provází: Petr KULDA
Hosté večera: ALOU VIVAT, GENERACE, CAMPANULA
Vstupné: 60,- Kč
Čtvrtek 27. listopadu v 19,30 hod.
SVĚTÁCI – Divadlo KODYM Opočno
Česká premiéra divadelní hry, kterou dle filmové předlohy přepsal Aleš Sedláček,
režie Ivan HOLÝ.
Druhé soutěžní představení v rámci soutěžní přehlídky amatérských divadelních
souborů ORLICKÁ THÁLIE. Vstupné: 70,- Kč
12. – 15. listopadu
NADOTEK – 8. ročník FILMOVÉHO FESTIVALU DOKUMENTÁRNÍ TVORBY
se sociální tématikou. Vstupné dobrovolné

Neděle 16. listopadu v 19,30 hod. – SLET BUBENÍKŮ
Pavel FAJT (ČR), Jim MENESES (USA), YUMIKO (Japan), Yunko HONDA
(Japan), Petr ZEMAN (ČR), Miloš VACÍK (ČR), Pavel KOUDELKA (ČR), Steve
ETO (Japan)
Vstupné: 160,- Kč v předprodeji
190,- Kč na místě
Sobota 22. listopadu ve 20,00 hod.
ARAKAIN – koncert rockové kapely (předkapela EMPIRE)
Vstupné: 180,- Kč v předprodeji
200,- Kč na místě

1. – 2. listopadu
sobota v 19,30 hod.
HELLBOY 2: ZLATÁ ARMÁDA
neděle v 19,30 hod.
Nejďábelštější ze všech komiksových hrdinů je zpět. Pekelnou výhní doruda
rozpálený Hellboy (skvělý Ron Perlman) bude znovu drtit záporáky a k tomu trousit
jednu drsnou hlášku za druhou.
Titulky, 120 min.
vstupné: 64,- Kč + 1,- Kč příplatek
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5. listopadu
středa v 19,30 hod.
SIROTČINEC
Bravurně natočený příběh o záhrobí, naději a pochmurném tajemství. Příběh ženy,
která se po letech vrací s manželem a synem do míst, kde vyrůstala. Opuštěný
sirotčinec ovšem, zdá se, opuštěný není.
Titulky, 105 min.
vstupné: 64,- Kč + 1,- Kč příplatek
7. listopadu
pátek v 19,30 hod.
BATHORY
„Věrně se držím všech historických údajů a známých faktů, ovšem do zaplňování
bílých míst historie jsem zapojil svoji fantazii“. Tolik Juraj Jakubisko o svém
výpravném pokusu rehabilitovat pověst ženy známé jako Čachtická paní.
Česká verze, 140 min.
vstupné: 64,- Kč + 1,- Kč příplatek
8. listopadu
sobota v 17,00 hod.
LOVCI DRAKŮ
Dobrodružný animovaný příběh. Lord Arnold propadá depresi. Jeho zemi se – tak
jako každých třicet roků – chystá vyplenit obrovský drak a jediní rytíři, kteří na
zámku zbyli, sídlí ve fantazii jeho malé praneteře Zoé.
Česká verze, 80 min.
vstupné: 59,- Kč + 1,- Kč příplatek
9. – 10. listopadu
neděle v 17,00 hod.
STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY
pondělí v 19,30 hod.
Animovaná sci-fi fantasy. Galaxií se šíří ničivá vlna klonových válek a udatní rytíři
řádu Jedi dělají všechno pro to, aby znovu nastolili řád a mír.
Titulky, 98 min.
vstupné: 69,- Kč + 1,- Kč příplatek
12. listopadu
středa v 19,30 hod.
SEZNAMTE SE S DAVEM
Eddie Murphy v dvojroli, v jaké jsme ho ještě neviděli. Nejenže hraje velitele
mimozemské vesmírné posádky, on hraje i vesmírnou loď.
Česká verze, 91 min.
vstupné: 59,- Kč + 1,- Kč příplatek
18. – 19. listopadu
úterý v 19,30 hod.
MÁJ
středa v 19,30 hod.
Výpravný historický film režiséra a kameramana F. A. Brabce vznikl na motivy
stejnojmenné básně Karla Hynka Máchy. Vrcholné dílo českého romantismu
adaptoval autor filmu v epickém duchu.
76 min.
vstupné: 64,- Kč + 1,- Kč příplatek
20. listopadu
čtvrtek v 19,30 hod.
POLOČAS ROZPADU
Tragikomedie o rozpadu vztahů, hodnot a jistot je situovaná do současné Bratislavy.
Slovenská verze, 106 min.
vstupné: 59,- Kč + 1,- Kč příplatek
23. listopadu
neděle v 19,30 hod.
KONEČNĚ SPOLU
Helen Huntová v hlavní roli hořké komedie o pomalu stárnoucí ženě, která musí řešit
hned několik životních katastrof, aniž by se přitom vzdala svého snu – stát se matkou.
Titulky, 96 min.
vstupné: 59,- Kč + 1,- Kč příplatek
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26. listopadu
středa v 19,30 hod.
DVANÁCT
Nikita Michalkov se nechal inspirovat klasickým dramatem 12 rozhněvaných mužů a
natočil vlastní, politicky aktualizovanou verzi. Příběh se odehrává ve válkou
zničeném Čečně.
Titulky, 159 min.
vstupné: 64,- Kč + 1,- Kč příplatek
28. – 29. listopadu
pátek v 19,30 hod.
NESTYDA
sobota v 19,30 hod.
Tragikomické osudy televizní rosničky Oskara (Jiří Macháček), který se stává obětí
krize středního věku, natočil podle Povídek o manželství a sexu Michala Viewegha
režisér Jan Hřebejk.
88 min.
vstupné: 69,- Kč + 1,- Kč příplatek

DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL
3. – 7. listopadu 2008
začátky představení: - každý den
v 17,00 hod.
Pro děti bude připraveno mnoho pohádek jak hraných, tak
animovaných. Po každé pohádce se bude losovat mnoho cen.
Vstupné na jednotlivá představení = zakoupení minimálně jednoho losu v hodnotě 5,Kč.
Pondělí 3. listopadu 2008 – GARFIELD VE FILMU (77 min.)
Úterý 4. listopadu 2008 – KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ (61 min.)
Pásmo animovaných pohádek:
(Krtek a autíčko, Krtek a koberec, Krtek v ZOO, Krtek ve městě, Krtek o vánocích)
Středa 5. listopadu 2008 – AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
Čtvrtek 6. listopadu 2008 – KŘESADLO (65 min.)
Pásmo animovaných pohádek:
(Křesadlo, Já a Bělovous Zrzunda, Mikeš vypráví pohádku, Jak Žofka pořádala
maškarní bál, Vodnická pohádka, Malý blesk, Žabomyší vojna)
Pátek 7. listopadu 2008 – PAN VČELKA (86 min.)
Neděle 9. listopadu 2008 v 19,00 hod. – sál kina
LÁSKA BRÁNY OTEVÍRÁ – hudebně zábavný pořad v podání sólistů Slezského
divadla v Opavě
Neděle 23. listopadu 2008 v 19,00 hod. – sál kina
VILA S VĚCNÝM BŘEMENEM – divadelní detektivní komedie Boženy Šimkové
v podání Divadelní agentury Praha
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(Hrají: I. Devátá/G. Vránová, P. Štěpánek/J. Čapka, M. Steimasslová/V. Žehrová,
R. Stärz/I. Kubečka, M. Bednářová, J. Wohanka/Z. Košata)
Předprodej v Informačním centru čp. 30, tel: 465 641 371

10. listopadu 2008
pondělí v 19,30 hod.
MÁJ (ČR)
Výpravný historický film režiséra a kameramana F. A. Brabce „Máj“ vznikl na
motivy stejnojmenné básně Karla Hynka Máchy. Filmový Máj je příběhem Kata (Jan
Tříska), který se vrací po sedmi letech do svého kraje
76 min., vstupné: 64,- + 1,- Kč
přístupný od 12 let
20. listopadu 2008
čtvrtek v 19,30 hod.
CESTA DO STŘEDU ZEMĚ (USA)
Vizionářský vědec Trevor Anderson, jeho synovec Sean a jejich krásná místní
průvodkyně Hannah v průběhu vědecké výpravy na Islandu nečekaně uvíznou v
jeskyni, ze které je jediným možným únikem pronikat hlouběji do hlubin Země....
88 min., vstupné: 69,- + 1,- Kč
přístupný od 12 let
27. listopadu 2008
čtvrtek v 19,30 hod.
NESTYDA (ČR)
Film, který Michal Viewegh s nadsázkou označuje jako neromantickou komedii o
manželství a sexu, vznikl na základě jeho bestselleru „Povídky o manželství a o
sexu.“
88 min., vstupné: 69,- + 1,- Kč
přístupný od 15 let

Sobota 8. listopadu 2008 v 11,00 hod. – Dům kultury
PIRÁTSKÁ POHÁDKA – divadlo
Pátek 14. listopadu 2008 od 13,00 hod. – Nový Dvůr
POCHOD PROTI DIABETU – celostátní akce
Čtvrtek 20. listopadu 2008 v 19,00 hod. – Evangelický kostel
RADIOAKTIVITA, ČLOVĚK, ČERNOBYL, TEMELÍN –
fakta a mýty, výhody a rizika jaderné energetiky – přednáška Ing. Jiřího Hůlky
Sobota 29. listopadu 2008 – železniční stanice Letohrad a Dům kultury
MIKULÁŠSKÁ JÍZDA ANEB PLNOU PAROU PŘIJÍŽDÍ MIKULÁŠ
Sobota 29. listopadu 2008 – kostel Letohrad – Orlice
NA TRASE PRAHA – PAŘÍŽ – vánoční koncert pro housle a klavír
Vítězslava Kaprálová (1915 – 1940) – Legenda
Bohuslav Martinů (1890 – 1959) – Sonáta č. 2 pro housle a klavír
Francis Poulenc (1899 – 1963) – Sonáta pro housle a klavír
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Iša Krejčí (1904 – 1968) – Čtyři přídavkové kusy pro housle a klavír
Johannes Brahms (1833 – 1897) – Sonáta č. 3 d moll pro housle a klavír
Pátek 28. listopadu 2008 – kulturní centrum
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA – zahájení v 16,30 hod.
(výstava potrvá do 23. prosince 2008)

V neděli 2. listopadu 2008 – Vzpomínka všech zemřelých
Pořad bohoslužeb ve farním kostele sv. Jiří v Dolní Čermné:
– ráno v 7,30 hod.
– dopoledne v 10,30 hod. – tato bohoslužba je zaměřená pro děti
Po skončení bohoslužeb se konají na našem hřbitově pobožnosti s modlitbami za
zemřelé.

V neděli 9. listopadu 2008 – Posvícení
– ráno v 7,30 hod.
– dopoledne v 10,00 hod. – při této bohoslužbě zpívá místní chrámový sbor
– odpoledne v 15,00 hod. – zpívané latinské nešpory v podání místního chrámového
sboru.
V neděli 9. listopadu 2008 v 18,00 hod. – suterén orlovny v Dolní Čermné
„MISIJNÍ CESTY APOŠTOLA PAVLA“ - přednáška
Přednáší P. Jan Šlégr z Hradce Králové, který v loňském roce osobně navštívil místa
v Malé Asii (v dnešním Turecku), kde působil apoštol Pavel. Srdečně zveme všechny
zájemce o historii i cestování. Vstupné dobrovolné.
Pavel Seidl
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avizované na listopad, se z hlediska kolize termínů
v Dolnočermenské Orlovně,

neuskuteční!
Náhradní termín včas uvedeme.
(Předpokládáme, že se bude konat až po novém roce.)

Klub důchodců v Dolní Čermné pořádá

ve středu 12. listopadu ve 14,00 hod.
v sále Orlovny

Hraje SVATEBČANKA
Tombola, občerstvení – Zveme všechny důchodce

Připravuje se na prosinec:
* Mikulášská besídka s nadílkou (neděle 7. 12. 2008 ve 14,00 hod. v Orlovně)
* „Předvánoční jarmark“ – sobota 6. 12. 2008 náměstí – jeho součástí bude:
– Vánoční výstava betlémů (vernisáž - Stará škola na náměstí)
– Koledování pod vánočním stromem (se sbírkou na likvidaci lepry)
– Prodej vánočních vazeb + dalších výrobků (ubrousková technika,...)
– Dechová hudba
– Občerstvení
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Je o deset let starší než naše první samostatná republika. Zažila ve svém životě dvě
světové války, čtyřicet let komunistické totality, jako dítě pět pokolení před sebou a
v průběhu svého života pět pokolení po sobě (je již praprababičkou), aby se nejen
dočkala znovu demokracie, ale i v přiměřeném zdraví prožila své stáří a dosáhla
úctyhodného věku sta let. Této mety nebylo dopřáno se dočkat již celá desetiletí
žádnému občanu z Dolní Čermné…. až paní Anděle Duškové.
Ve čtvrtek 18. září tohoto roku jsme se tedy vydali na cestu do Žatce poblahopřát
k mimořádnému životnímu jubileu paní Anděle Duškové, zdejší rodačce, která do
svých 97 let žila mezi námi v Dolní Čermné. Nyní, vzhledem k potřebám svého věku,
je v blízkosti své dcery Evy Novákové právě v Žatci. Po šesté hodině ráno jsme
nasedli do auta, v sestavě: pan starosta Vlastislav Vyhnálek, pan učitel Zdeněk
Lněnička, paní Alena Bartoňová a já. Svého zástupce tedy vyslala obec, škola, bývalý
„Dům s pečovatelskou službou“ a farnost. Aniž jsme se nějak zvlášť domlouvali,
zachovali jsme bezděčně starobylou tradici, která se i za mládí paní Duškové
udržovala, že v důležitých chvílích se spojilo poslání pana starosty, pana učitele a
pana faráře. Cesta i s přestávkami trvala pět hodin. O půl dvanácté jsme byli v Žatci a
před dveřmi Domova důchodců již na nás čekala dcera jubilantky usměvavá paní Eva
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Nováková se svým manželem Jiřím. Pozvali nás na oběd do blízké restaurace, kde
jsme při dobrém jídle vyprávěli především,
co je nového u nás v Dolní Čermné.
Kolem třinácté hodiny jsme odešli do
Domova důchodců na Šafaříkově ulici.
V hezkém přijímacím salónku nás
vyhlížela paní Anděla, která je dosud na
svůj věk opravdu v dobré tělesné i
psychické kondici. Bylo již od prvního
pohledu vidět, že se na nás těší. Postupně
jsme k ní přicházeli se svými gratulacemi a
s dárky. Nezapomněli jsme oslavenkyni
připomenout mnoho pozdravů od známých
a přátel z Dolní Čermné i okolí. Měla
z toho zjevnou radost. Následovalo krátké
pohoštění při kávě a čaji. Zatímco pan
starosta
Vyhnálek
horlivě
fotil
oslavenkyni, já jsem využil času a nahrál
jsem na diktafon některé její životní
vzpomínky a moudrosti. U některých
odpovědí jsme se všichni přítomní srdečně
nasmáli. Bylo to například v okamžiku,
kdy jedna pečovatelka paní Duškové říkala, že je to jako na svatbě. Stačí si jen vybrat
jednoho vhodného ženicha… Na to se paní Anděla nechala slyšet, že kdyby měl
přece nějaký mladík o ni zájem, tak by mu neřekla ne. Zanedlouho na moji otázku, co
je lékem na dosáhnutí vysokého věku, třeba i sto let, paní Dušková bez váhání
odpověděla: „Pokoj
v duši.“
Setkání
s námi se také na
chvíli
zúčastnil
místní pan ředitel
Domova důchodců.
Srdečně
nás
pozdravil a seznámil
nás
s provozem
tamního penziónu i
s ambiciózním
plánem, který sleduje
výstavbu
nového
penziónu
pro
seniory. Je v něm
počítáno
s bezbariérovými
opatřeními
pro
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vozíčkáře,
s dostatečnou
parkovou
zelení
a
dokonce
i
s kaplí.
Asi o půl
čtvrté
odpoledne
jsme
se
museli
rozloučit se
stoletou paní
Duškovou.
Přiznám se,
že to bylo
docela
dojemné. Než
jsme odjeli ze
Žatce, provedl nás starobylou částí města zeť paní Duškové, pan Jiří. Nestačili jsme
se divit, jaké krásné památné náměstí s historickými domy, gotickým chrámem a
zajímavými branami má Žatec. Asi za necelou hodinu po obchůzce městem
nasedáme do auta a vděčně máváme panu Jiřímu a v duchu také paní Anděle i všem,
kteří se obětavě starají o naše babičky a dědečky. A ve skrytu duše doufáme, že se
s paní Duškovou někdy opět uvidíme. A proč ne!
Pavel Seidl
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Životní výročí
V měsíci listopadu slaví svá výročí:
Ludmila Bednářová z Dolní Čermné
Anna Bártová z Dolní Čermné
V listopadu letošního roku slaví zlaté výročí svatby
manželé Jindřiška a Václav Vackovi 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.

Poděkování
Dovolte nám, abychom tímto poděkovali za pomoc při hledání naší maminky,
která se ztratila ve středu 8. října. Profesionální přístup a výborná koordinace
pana starosty Vyhnálka a policie České republiky vedli k jejímu nalezení.
Děkujeme také sousedům, za pomoc při počátečním hledání.
rodiny Hamplova a Havlova
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Vyobrazení:
Obálka str. 1 a 32 Památník padlým čermenským vojákům v 1. světové válce na
Dolnočermenském náměstí
str. 5, 13
Letecké pohledy na Dolní Čermnou (foto: Pavel Kuneš)
str. 14
Augustin Bednář z Čermné – jako voják v 1. světové válce, na
frontě v Itálii (fotografie archiv autora článku)
str. 26
Kostel sv. Jiří v Dolní Čermné
str. 27
Koledování pod vánočním stromem (prosinec 2005)
str. 28 – 30
Paní Anděla Dušková – s rodinou a s gratulanty z Dolní Čermné
při příležitosti svých stých narozenin
str. 31
Dolnočermenský rybník
(foto: Vlastislav Vyhnálek)
Uzávěrka příštího čísla: 20. listopadu 2008
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