Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.
Má-li svatá Barbora bílý fěrtoch, bude příští rok hodně trávy.
V pátek Božího narození - tuhá zima bez prodlení.
Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny.
Lucie noci upije (a dne nepřidá).
Svatá Kateřina prádlo máchá a Barbora je škrobí.
Prší-li na Mláďátka, budou děti mříti.
Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.
Svítí-li na koledu v noci měsíc, bude ve stodole hojně obilí.
Padá-li na Štědrý den v noci sníh, urodí se hojně vína.
Na Adama, Evu čekej oblevu.
Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda malá.
Na Mláďátka když prší, osýpají se děti.
Svatý Mikuláš splachuje břehy (pršívá).
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
Vánoce bez sněhu přináší velikou noc sněžnou.
Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatné se urodí.
Na svatého Ondřeje ještě se nám ohřeje, ale na svatého Mikuláše už je zima celá
naše.
Je-li v prosinci Mléčná dráha jasně a zřetelně viděti, bude rok budoucí údorný; je-li
však částečně viditelná, nebude mnoho obilí a vína.
Je-li na Mláďátka mlha na Lysé hoře, kobzole se neurodí a mladí lidé budou mřít.
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16. Schůze Zastupitelstva obce Dolní Čermná
3. 11. 2008
1. Úvod
Zastupitelstvo obce bylo svoláno mimořádně z důvodu projednání a schválení
smlouvy o dotaci z prostředků ROP. Zasedání řídil starosta. V 17,00 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:
Karel Mačát a Petr Helekal
3. Smlouva o dotaci na akci Revitalizace sportovně kulturního areálu Dolní
Čermná
Členům zastupitelstva byly zaslány písemné materiály s rozborem bodů, které bylo
potřeba projednat s agenturou. Jednalo se především o prověření etapového
financování. ZO schválilo smlouvu a dále jmenovalo komisi pro výběrové řízení na
dodavatele stavby.

Usnesení č. 16
16.1 schvaluje program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
16.2 ZO schvaluje smlouvu mezi Regionální radou regionu soudržnosti NUTS II
Severovýchod a Obcí Dolní Čermná o dotaci z prostředků ROP na akci
Revitalizace sportovně kulturního areálu zdraví Dolní Čermná
16.3 ZO jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve
výběrovém řízení na dodavatele stavby Revitalizace sportovně kulturního
areálu zdraví Dolní Čermná:
Ing. Vlastislav Vyhnálek, Ing. Ludmila Müllerová, Ing. Jiří Mencl, Petr
Helekal
náhradníci: Ing. Jiří Appl, Ing. Jiří Zpěvák, Ing. Milada Marešová, Jiří
Pecháček
Ing. Vlastislav Vyhnálek, starosta
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Zvolena Rada
Pardubického kraje
Členové
Zastupitelstva
Pardubického kraje zvolili
na
svém
ustavujícím
jednání
v sobotu
15.
listopadu
Radu
Pardubického kraje pro
volební období 2008 2012. Sestavena je koalicí
vítězné
České
strany
sociálně
demokratické
(ČSSD) a Koalice pro
Pardubický kraj (KPK).
Uvolnění členové:
• Mgr. Radko Martínek (ČSSD) - hejtman Pardubického kraje se zodpovědností
za všeobecný rozvoj kraje a evropské fondy
• Ing. Roman Línek (KPK) - náměstek hejtmana zodpovědný za finance a majetek,
který bude zastupovat hejtmana v době jeho nepřítomnosti
• Jan Tichý (ČSSD) - náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu, dopravní
obslužnost a cestovní ruch
• Ing. Jana Pernicová (ČSSD) - členka rady kraje zodpovědná za školství, kulturu
a památkovou péči
• Mgr. Markéta Tauberová (ČSSD) - členka rady kraje zodpovědná za
zdravotnictví
• Ing. Václav Kroutil (ČSSD) - člen rady kraje zodpovědný za životní prostředí,
zemědělství a venkov
• Bc. Miloslav Macela (KPK) - člen rady kraje zodpovědný za oblast sociální péče
a neziskový sektor
Neuvolnění členové:
• JUDr. Miroslav Stejskal (ČSSD) - člen rady kraje
• Ing. Petr Šilar (KPK) - člen rady kraje
Výbory Zastupitelstva Pardubického kraje:
Zastupitelstvo Pardubického kraje zvolilo také předsedy výborů. Dva z nich budou
zastávat funkci uvolněného předsedy:
• Ing. Josef Janeček (ODS) - předseda kontrolního výboru
• Ing. Miroslav Krejčí (KSČM) - předseda finančního výboru
Počty mandátů
Pětačtyřicetičlenné Zastupitelstvo Pardubického kraje je složeno zástupci ČSSD (19
mandátů), ODS (11 mandátů), KPK (9 mandátů) a KSČM (6 mandátů).
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Mnozí z vás si jistě všimli stavební činnosti v bývalém obecním dvoře za čp. 5. Rád
bych vás seznámil s důvody a účelem této stavby.
Již téměř 130 let v naší obci působí hasičský sbor, který má za úkol chránit občany i
majetek před požáry, živelnými i dalšími událostmi. Snem i přáním všech generací
hasičů vždy bylo zasahovat s pokud možno nejmodernější technikou, vybavením i
zázemím. Také v naší obci hasiči nezůstávali stranou a byli ochotni věnovat peníze a
především dobrovolnou brigádnickou pomoc pro zlepšení podmínek ke své práci.
Vzpomeňme například stavbu hasičského domu v roce 1946, opravy i úpravy
v osmdesátých letech i další činnost až do dnešních dnů. Všem těmto lidem patří
poděkování a úcta.
Také naše generace nechce zůstat stranou a vidí potřebu získání modernější techniky.
Pořízení nového cisternového vozu je nad možnosti rozpočtu obce. Je možnost získat
dotaci, ale částka 3 – 4 mil. Kč, kterou by obec musela přidat je nereálná.
Proto jsme přijali mnohem lacinější možnost bezúplatného převodu stávajícího
cisternového vozidla z Hasičského záchranného sboru ČR. Koncem roku 2007 jsme
ve spolupráci s OÚ podnikli kroky k získání vozidla HZS stanice Lanškroun, kam
měla směřovat v letošním roce nová cisterna Mercedes. Po několika jednáních
s ředitelem HZS v Ústí nad Orlicí bylo toto vozidlo přislíbeno.
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Tato cisterna (i všechna nově vyráběná hasičská vozidla) má výšku 350 cm a do naší
stávající garáže se nevejde. Jakákoliv úprava stávající budovy není možná. Byla
zvažována možnost stavby nové budovy nebo nějaké náhradní řešení. Vše bylo opět
závislé na finančních možnostech obce. Byla vybrána varianta opravy stávajících a
chátrajících stodol ve dvoře čp. 5.
Projekt vypracoval Ing. Jiří Svoboda. Zadáno bylo stání pro dvě vozidla a šatna a
sociální zařízení pro zásahovou jednotku. Bylo dohodnuto, že obec zajistí materiál a
práci provedou členové zásahové jednotky zdarma.
Práce byly zahájeny 29. 3. 2008. Materiálově i finančně se na této stavbě podílí firma
Stavebniny Ing. Jiří Appl. Instalace vody, odpadů a topení provedla firma H.
Baumgartl, střechu zajistila firma Jirásek. Obkladačské práce provedli pan Vlastimil
Novák a pan Matěj Lipták. Zemní práce zajistil a provedl pan Josef Faltejsek.
Poděkovat je třeba firmě TTK pana Tomáše Kunerta za bezplatnou pomoc
manipulační technikou a za bezplatné zhotovení oken a dveří. Poděkování si zaslouží
Vladimír a Karel Mačátovi a Ladislav Vaníček za dopravní i jeřábnické práce.
Poděkování patří také pracovní četě OÚ a hlavně panu starostovi Ing. Vyhnálkovi.
Poděkování za odbornou i pomocnou práci patří všem zúčastněným členům zásahové
jednotky (nezaměňovat se SDH), kteří 2 – 3 dny v týdnu věnují svůj volný čas této
stavbě.
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Věříme, že i přes značné finanční problémy provázející tuto stavbu, bude stavba letos
úspěšně dokončena a budeme moci přestěhovat techniku do nových prostor.
V příštím roce plánujeme ještě dokončení a úpravy dvora a příjezdové komunikace.
Po dokončení těchto úprav plánujeme slavnostní otevření s prohlídkou nově
vybudovaných prostor, aby se veřejnost mohla přesvědčit o účelnosti vynaložených
prostředků.
Věříme, že garáž bude po několik dalších desítek let sloužit dobře svému účelu, a že
budoucnost shledá rozhodnutí vybudovat tuto stavbu správným rozhodnutím. Na
závěr se chci omluvit všem, kterým byla v souvislosti se stavbou způsobena jakákoliv
újma, a doufám, že se nad tyto problémy dokáží povznést.
Jiří Svoboda

Dovolím si k výše uvedenému článku malý dovětek. Skutečně vznikla
díky dobrovolné práci hasičů za minimální náklady kvalitní stavba, která zhodnocuje
obecní majetek. V současné době zbývají v podstatě osadit lamelová vrata a
zprovoznit otopný systém. Celkovým vyhodnocením se budeme zabývat po
kolaudaci. Připravíme celkové náklady i přehled odpracovaných hodin. Přesto mně
dovolte abych už teď poděkoval veliteli JSDHO (jednotka sboru dobrovolných hasičů
obce) Janu Svobodovi, který organizuje brigády a popohání celou stavbu ke
zdárnému konci.
Vlastislav Vyhnálek
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Charita České republiky opět pořádá
tradiční Tříkrálovou sbírku na pomoc
lidem v nouzi u nás i v zahraničí.
V době připomínky svátku Tří králů
(6. ledna) tak budou do domácností,
institucí a po ulicích celé naší republiky
chodit skupinky tří králů s koledou a
prosbou o příspěvek do pokladničky.
Sbírka je v souladu s platnými právními
předpisy, zejména pak zákonem
117/2001 Sb. O veřejných sbírkách a
koná se na základě osvědčení
Magistrátem hlavního města Prahy ze
dne 5. 9. 2006.
Tříkrálová sbírka, která proběhne i na
území naší obce ve dnech mezi 2. – 11.
lednem 2009 je chráněna proti zneužití.
Vedoucí každé skupinky bude vybaven
průkazem s pověřením ředitele Charity
ČR. Tato plná moc je platná pouze s předložením občanského průkazu vedoucího
skupinky a její číslo musí být shodné s číslem na pokladničce.
Potvrzení o daru
Potvrzení o daru dárci - přispěvateli nebudou skupinky vystavovat. Všechny dary do
kolednických pokladniček jsou anonymní a na anonymní dary nelze vystavovat
potvrzení. Pokud dárce projeví o potvrzení zájem, je třeba přispět do sbírky
složenkou, kterou budou mít koledníci při koledování k dispozici. Po jejím zaplacení
a písemném požádání mu sekretariát SČKCH toto potvrzení vystaví a zašle. Jedině
tímto způsobem je možné získat potvrzení o daru do Tříkrálové sbírky.

Záměr na využití prostředků získaných z Tříkrálové
sbírky 2009:
Občanská poradna (OP) – 100.000,- Kč
- na provozní náklady (telefon, energie, školení, internet,
knihy, osobní náklady)
OP zahájila činnost v únoru 2003.
OP usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a
povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností
účinně vyjádřit své potřeby, či hájit své oprávněné zájmy.
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OP je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, provází občany při
jejich obtížích. OP sídlí v Ústí nad Orlicí, kontaktní místo má v Letohradě.
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba (CHOPS) – 250.000,- Kč
- osobní náklady (na mzdy)
CHOPS poskytuje své služby od roku 1991.
Cílem je pomáhat starým a nemocným spoluobčanům, umožnit jim žít co nejdéle ve
vlastním přirozeném prostředí a tím předcházet zbytečným pobytům v nemocnicích
nebo léčebnách pro dlouhodobě nemocné.
CHOPS provozuje střediska v Letohradě, Lanškrouně, Ústí nad Orlicí, České
Třebové a Chocni.
Centrum „Pod Střechou“ – volnočasové aktivity pro děti a mládež – 50.000,- Kč
- provozní náklady, náklady na vybavení, na příměstský tábor, na volnočasové
aktivity
Centrum provozuje svoji činnost od prosince 2003.
Cílem je poskytnout mladým lidem chráněný prostor pro trávení volného času
s nabídkou různých volnočasových aktivit, a tím předcházet nudě, výtržnictví a
dalším negativním jevům.
V Centru nabízíme zájmové kroužky (paličkování, hra na flétnu a kytaru, výtvarný
kroužek, modelářství, …), k dispozici je hudební zkušebna, čajovna, filmový klub.
Pořádají se zde koncerty, besedy, přednášky, …
Pečovatelská služba v DPS – 50.000,- Kč
- na provozní a osobní náklady
Dům pokojného stáří byl otevřen v roce 1998 v Ústí nad Orlicí pro obyvatele, kteří
přišli při povodních v roce 1997 o bydlení a využívají v plné míře služeb, které
poskytujeme. Kromě zdravotní péče poskytujeme klientům i tyto služby: úklid, mytí
oken, praní prádla, donáška nákupu, léků, obědů, odvoz k lékaři, holiči, na nákupy, za
kulturou, …
Rodinné centrum „Kopretina“ v Horní Sloupnici – 60.000,- Kč
- na provozní a osobní náklady, náklady na vybavení, na akce pro rodiny
s dětmi, na volnočasové aktivity
Tuto službu provozujeme od ledna 2005.
Slouží zejména rodičům s dětmi na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo
v domácnosti a neúplným rodinám. Rodiče s dětmi se mohou v centru scházet,
vzdělávat, radit, předávat si zkušenosti.
Centrum zajišťuje programy umožňující klientům s malými dětmi vyjít z izolace,
kam se celodenní péčí o dítě dostávají. Pomáhá posílit mateřskou roli ženy,
sebevědomí a nalézat nové přátele.
Fond na rozvoj nových a rozšíření stávajících projektů – 200.000,- Kč
Provozujeme několik projektů a máme v plánu provozovat projekty nové. Situace je
však taková, že nevíme, zda získáme dostatečnou částku na jejich provoz (žádost o
dotace musíme odesílat do konce září, října, a zda získáme aspoň část
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z požadovaných peněz, se dozvídáme někdy v únoru. Proto bychom z tohoto fondu
chtěli financovat ty projekty, na které budou chybět finanční prostředky.
Přímá pomoc – 80.000,- Kč
Jedná se o pomoc lidem tělesně postiženým nebo sociálně slabým rodinám.
Vybraným občanům se poskytne tato přímá pomoc na základě sociálního šetření,
které se provádí přímo v rodině. Při šetření se zjišťuje ekonomická situace rodiny,
zjišťují se a doporučují možnosti získání sociálních dávek, … Cílem této přímé
pomoci je zkvalitnit životní podmínky tělesně postižených spoluobčanů a sociálně
slabých rodin. V minulosti byly peníze využity např. jako příspěvek na nákup
automobilu, specielně upraveného kola, bezbariérovou přestavbu bytu, …
Misijní dílo – 60.000,- Kč
Sponzorování sirotků v misiích prostřednictvím papežského misijního díla.
Regionální půjčovna kompenzačních pomůcek – 100.000,- Kč
Cílem tohoto projektu je podpořit rozvoj domácí péče a umožnit tak nemocným, aby
mohli dobu své nemoci trávit především v domácím prostředí. Půjčovna
zdravotnických pomůcek je k dispozici klientům z celého ústeckoorlického vikariátu.
Pomůcky slouží především k zajištění potřebné péče o klienty na nezbytně nutnou
dobu. Jedná se tedy o pomoc pro občany, kteří čekají na vyřízení žádosti o pomůcku,
nebo ji potřebují jen na krátkou dobu.

MUDr. Zdeňka Novotná – ordinace pro děti (tel.: 465 393 201
608 800 869)
Dovolená: pondělí 29. prosince 2008 – pátek 2. ledna 2009
(pátek 2. ledna v Dolní Čermné nikdo neordinuje!)
Zastupují:
Pro dospělé:
Pro děti:

MUDr. Ivana Klejmová (29. – 31. 12. 2008)
Ordinační doba: 7,30 – 11,30 hod.
MUDr. Lenka Šveráková
– Lanškroun (nad budovou staré lékárny na náměstí)
Ordinační doba: pondělí
7,30 – 9,30 hod.
úterý
9,00 – 11,00 hod.
středa (Silvestr) ještě není známá
pátek
7,30 – 9,30 hod.
Tel.: 465 642 793 (do Jablonného)
721 930 615 (mobil)
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MUDr. Ivana Klejmová – ordinace pro dospělé (tel.: 465 393 117)
Dovolená: pondělí 22. a úterý 23. prosince 2008
– zastupuje: MUDr. Zdeňka Novotná
pátek 2. ledna 2009
(pátek 2. ledna v Dolní Čermné nikdo neordinuje!)

MUDr. Hedvika Applová – zubní ordinace (tel.: 465 393 266)
Dovolená: pondělí 29. prosince 2009 – pátek 2. ledna 2009
(zástup bude oznámen na dveřích ordinace)
Změna ordinačních hodin:

pondělí 22. prosince
úterý 23. prosince

7,30 – 11,00 hod.
7,30 – 11,00 hod.

Stomatologická pohotovost prosinec 2008 a začátek ledna 2009:
Termín

MUDr.

6. - 7.12.
13. - 14.12.
20. - 21.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
31.12.
1.1.
3. - 4.1.

Kobzová Zdeňka
Krčálová Helena
Milota Karel
Mareš Miroslav
Nováková Gabriela
Strnadová Marie
Špička Jan
Špičková Marie
Šrámek Petr
Ulman Jaroslav
Vacková Jana

Adresa zdrav. zařízení
Lanškroun, 5. května 2
Žamberk, nám. Gen. Knoppa 837
Lanškroun, Svobody 356
Žamberk, nám. Gen. Knoppa 837
Lanškroun, Svobody 356
Jablonné n.Orlicí, Na Dílech 622
Králíky, 414
Králíky, 414
Letohrad, U Dvora 815
Tatenice, 268
Lanškroun, Hradební 227

Telefon
465 322 897
465 676 824
465 322 787
465 613 103
465 322 787
465 642 765
465 613 154
465 631 274
465 621 551
465 381 212
465 322 348

Město Lanškroun, při příležitosti 90. výročí vzniku samostatného Československa,
udělilo několik pamětních medailí jako ocenění těch, kteří se svou prací zasloužili o
rozvoj města.
Mezi těmi, kteří v letošním roce přebrali pamětní medaili, byli i manželé Rybovi.
Ocenění získali za oblast rozvoje kultury Lanškrounska, konkrétně za organizaci
mezinárodního folklórního festivalu „Čermenské slavnosti“ a za práci pro folklórní
soubor „Jitřenka“. I jako člen sdružení Jitřenka manželům Rybovým gratuluji.
Aleš Hampl
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Šachový klub v Dolní Čermné vstoupil do své druhé sezóny. Pravidelným hracím
dnem klubu je vždy pátek sudého týdne od 19,00 hod. v zasedací místnosti Obecního
úřadu v Dolní Čermné. Klub má v současnosti 12 zaregistrovaných členů, ale srdečně
jsou vítáni všichni ostatní zájemci a fandové královské hry.
V neděli 19. října t.r. naše družstvo úspěšně vstoupilo do krajské soutěže, když
v 1. kole v Lanškrouně porazilo nově založené šachové družstvo Krčma Venzara
3,5 : 1,5. Zvítězili: Michal Merta, Ladislav Motl a Miroslav Slavíček, remizoval Josef
Merta. Ve 2. kole v neděli 2. listopadu doma porazilo naše šachové družstvo
přesvědčivě SK Sokol Žamberk E 4,5 : 0,5. Zvítězili: Michal Merta, Tomáš
Pecháček, Miroslav Slavíček a Vladimír Dostálek, remizoval Pavel Žídek. Ve 3. kole
hrálo v neděli 16. listopadu pro změnu naše družstvo v Žamberku a podařilo se mu
porazit SK Sokol Žamberk D 3 : 2. Zápas svým vítězstvím rozhodl Josef Nikl. Jeho
výhra byla velmi cenná! Remizovali: Josef Merta, Ladislav Motl, Pavel Žídek a
Vladimír Dostálek. Po třech kolech je naše šachové družstvo v čele krajské soutěže.
Věřme, že svoji vítěznou a postupovou pozici udrží také po závěrečném 9. kole
soutěže.
Za Šachový klub D.Č.: Pavel Seidl
Všechny zájemce srdečně zveme na již 10. ročník Tradičního šachového turnaje
o „Cenu dolnočermenského faráře“.
Turnaj se koná v úterý 30. prosince 2008 od 15,00 hod. na faře v Dolní Čermné.
Hraje se švýcarským systémem na devět kol a každý z hráčů bude mít na partii
maximálně 20 minut. Přijít mohou nejen hráči, ale i ostatní zájemci.
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Sobota 6. prosince 2008 od 15,00 hod.
náměstí v Dolní Čermné
Program:
rozsvícení vánočních stromků na Dolnočermenském náměstí
Dechová hudba pod vedením kapelníka pana Pavla Vašíčka
vystoupení folklorního souboru Jitřenka
„Zpívání pod rozsvíceným stromem“ – se sbírkou pro Nadaci
likvidace lepry
– a možná přijde i Mikuláš s andělem a čertem
Vernisáž výstavy Betlémů
obřadní síň obecního úřadu na náměstí ve „Staré škole“
Výstava bude otevřena: každý den od 14,00 – 17,00 hod.
do neděle 14. prosince
součástí výstavy bude i prodej „Dolnočermenských betlémů“
Předvánoční trhy - chodba „Staré školy“ na náměstí
sobota 6. 12 od 15,00 – 17,00 hod.
neděle 7. 12. od 14,00 – 17,00 hod.
vánoční vazby, ubrousková technika, perníčky, pletené šály,
výrobky z pedigu, vánoční přáníčka, malované Betlémy,
vánoční miniatury, drátování, ...
Přijďte si vybrat drobné dárečky pro sebe a pro své blízké.
Čeká na vás pestré občerstvení:
teplé nápoje pro děti i pro dospělé, jitrnice, párek v rohlíku,
vánoční štrůdl, perníky …
Pořádá:
Obecní úřad ve spolupráci se Spolkem divadelních ochotníků, Muzeem,
Sborem dobrovolných hasičů, Českým červeným křížem, skautkami
a šikovnými čermenskými maminkami
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Jednota Orel v Dolní Čermné ve spolupráci s Obecním úřadem v Dolní Čermné
pořádají

V neděli 7. prosince 2008 od 14,00 hod.
Orlovna Dolní Čermná
Na děti čekají hry, soutěže, občerstvení a nadílka od Mikuláše

Sbor dobrovolných hasičů v Dolní Čermné
se zúčastní celostátní akce

Agentura Agency Je5, Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov a Rádio Frekvence 1,
organizují pokus o rekord, kdy bude v jeden okamžik vypuštěno do vzduchu

co nejvíce nafouknutých balonků s přáním Ježíškovi.
Termín vypuštění balonků je stanoven na:

V Dolní Čermné proběhne akce v tento den a hodinu
v prostoru náměstí - pro všechny děti.
Přijďte včas, ať stihnete nafouknuté balonky do 15,40 hod. převzít
– přineste si tužku na podpis přáníček.
Děti, nebo rodiče malých dětí dostanou balonky a přáníčka zdarma v místě konání
a v 15,40 hod. je společně vypustí. Podrobnosti najdete na www.ceskyjezisek.cz.
Malé děti si navíc již teď napíší, nebo nakreslí sami, nebo za pomoci rodičů
vlastní přáníčka, podepíší a vezmou sebou na akci, vhodí do připravené krabice.
Po vypuštění balonků se bude losovat - a děti vylosovaných přáníček obdrží
drobné dárky.
Vezměte i mimina nebo vnoučky a přijďte podpořit tuto akci, která bude končit
zápisem do České knihy rekordů, kde budeme zveřejněni!!!
Za výbor hasičů v Dolní Čermné – bratr Jiří Pavlišta, tel. 737 152 272
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I LETOS BUDOU VÁNOCE!
Volný prodej vánočních stromků
od soboty 13. prosince 2008 – v dolní části obce
Vyberete si: borovice černá, smrk pichlavý, kavkazská jedle
Jiří Pavlišta – Dolní Čermná 256, tel.: 737 152 272
Vánoční kapr
– objednejte si v prodejně BEPA KOLONIÁL
Dle vašeho přání můžeme kapra – usmrtit, vykuchat, můžete koupit i 1/2 kapra
Milena Bednářová, tel. 465 393 121

Místní jednota Orel a Místní organizace KDU-ČSL
pořádají:

v sobotu 27. prosince 2008
v Orlovně v Dolní Čermné

Jednotlivci i čtyřčlenná družstva se mohou
přihlásit do 20. prosince 2008
u pana Františka Severina, čp. 342, nebo u pana Jana Vacka, čp. 197
Startovné 20,- Kč
Na turnaj jsou zváni nejen ti, kteří si chtějí zahrát, ale i diváci!

Restaurace „C“ & restaurace „Baťůžek“
Vás zve na první Silvestrovský večer

Kde:
NA RYCHTĚ
Zajištěno: JÍDLO, PITÍ, BOHATÁ TOMBOLA
Vstupné: V PŘEDPRODEJI
120,- Kč
NA MÍSTĚ
150,- Kč
Předprodej: V restauraci „C“
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Sobota 6. prosince – Horní Čermná – Nepomuky
MIKULÁŠSKÝ VÝLET S NADÍLKOU A OBČERSTVENÍM
- pořádá Klub českých turistů
Sobota 13. prosince v 15,00 hod. – Městské muzeum Lanškroun
ANDREA A PETR STAŠKOVI – SKLO V BARVÁCH DUHY - vánoční výstava
vstupní hala muzea - prodej uměleckých předmětů – vhodné vánoční dárky

1. - 2. prosince
pondělí 17,00 a 19,30 hod.
* PROSÍME PŘETOČTE (USA)
úterý 19,30 hod.
Je to neuvěřitelný příběh dvou kamarádech, jednom elektromagnetickém poli a všech
vašich oblíbených filmech. Divoká komedie.
Vstupné: 59,- Kč, 102 min.
mládeži přístupno
3. prosince
středa 19,30 hod.
* NADINE (Nizozemí, Belgie)
Nadine se vydává na cestu před zákonem a ve vzpomínkách se vrací k určujícím
okamžikům svého života.
Vstupné: 69,- Kč, 105 min.
mládeži do 12 let nevhodné
4. – 5. prosince
čtvrtek 19,30 hod.
TOBRUK (Česko, Slovensko)
pátek 19,30 hod.
Válečné drama ze severoafrické Libye. Příběh vojáků bojujících v řadách 11.
východního československého praporu. V režii Václava Marhoula.
Vstupné: 69,- Kč, 100 min.
mládeži nepřístupno
6. – 7. prosince
sobota 19,30 hod.
* 96 HODIN (Francie) Čas odplaty nadešel!
neděle 17,00 a 19,30 hod.
Vstupné: 59,- Kč, 93 min.
mládeži do 12 let nevhodné
8. – 9. prosince
pondělí 19,30 hod.
* ZRCADLA (USA)
úterý 19,30 hod.
Zlo existuje ……. Na druhé straně.
Vstupné: 59,- Kč, 110 min.
mládeži nepřístupno
10. – 11. prosince
středa 19,30 hod.
* SAW 5 (USA) Další film kultovní série SAW.
čtvrtek 19,30 hod.
Vstupné: 64,- Kč, 102 min.
mládeži nepřístupno
12. – 14. prosince
pátek 17,00 hod.
MADAGASKAR 2 (USA)
sobota 17,00 hod.
Stále spolu, stále ztraceni, další příběhy obyvatel newyorské
neděle 17,00 hod.
ZOO.
Vstupné: 64,- Kč, 90 min.
mládeži přístupno
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12. – 14. prosince
pátek 19,30 hod.
* MAX PAYNE (USA)
sobota 19,30 hod.
Zbavit New York špíny není čistá práce.
neděle 19,30 hod.
Vstupné: 59,- Kč, 100 min.
mládeži do 12 let nevhodné
15. – 18. prosince
pondělí 19,30 hod.
VY NÁM TAKY, ŠÉFE! (Český)
úterý 19,30 hod.
Jedeme v tom všichni. Komedie o tom, jak těžké
středa 17,00 hod. a 19,30 hod.
nechat legálně zkrachovat vlastní podnik.
čtvrtek 19,30 hod.
Vstupné: 64,- Kč, 90 min.
mládeži přístupno
19. – 21. prosince
pátek 17,00 a 19,30 hod.
* QUANTUM OF SOLACE
sobota 19,30 hod.
Po dvaadvacáté pokračuje bondovská série.
neděle 17,00 a 19,30 hod.
Vstupné: 69,- Kč, 107 min.
mládeži do 12 let nevhodné
22. – 23. prosince
pondělí 17,00 a 19,30 hod.
* ZAKÁZANÉ KRÁLOVSTVÍ (USA)
úterý 19,30 hod.
Nebezpečná cesta. Nebezpečná země. Neuvěřitelná dobrodružství.
Vstupné: 64,- Kč, 113 min.
mládeži do 12 let nevhodné
26. - 27. prosince
pátek 17,00 a 19,30 hod.
* MAMMA MIA! (Velká Británie)
sobota 19,30 hod.
Největší filmová pohoda letošního léta, kterou provází melodie proslulé hudební
skupiny ABBA.
Vstupné: 64,- Kč, 108 min.
mládeži přístupno
28. – 29. prosince
neděle 19,30 hod.
* ŽENY (USA)
pondělí 19,30 hod.
Komedie, ve které se dozvíme, po čem ženy doopravdy touží.
Vstupné: 59,- Kč, 114 min.
mládeži do 12 let nevhodné
30. prosince
úterý 19,30 hod.
* ROLLING STONES (USA) Hudební dokument Martina Scorseseho z koncertu
legendární kapely, který byl natočen během dvou dnů.
Vstupné: 59,- Kč, 122 min.
mládeži přístupno

Volné bruslení = bruslení vhodné i pro malé děti – bez hokeje! (1 hod. – 20,- Kč)
Středa 3. 12.
Sobota 6. 12.
Neděle 7. 12.
Středa 10. 12.
Sobota 13. 12.
Neděle 14. 12.
Středa 17. 12.
Sobota 20. 12.

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

neděle 21. 12.
pondělí 22. 12.
úterý 23. 12.
středa 24. 12.
čtvrtek 25. 12.
pátek 26. 12.
pondělí 29. 12.
středa 31. 12.
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14,00 – 15,15 hod.
14,00 – 15,15 hod.
14,00 – 15,15 hod.
14,00 – 15,15 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 – 19,30 hod.

„Příchozí“

= hokej pro širokou veřejnost
Úterý 2. 12.
15,15 – 16,30 hod.
Středa 3. 12.
8,00 – 9,15 hod.
Čtvrtek 4. 12.
15,00 – 16,15 hod.
Úterý 9. 12.
15,15 – 16,30 hod.
Středa 10. 12.
8,00 – 9,15 hod.

čtvrtek 11. 12.
úterý 16. 12.
středa 17. 12.
čtvrtek 18. 12.
úterý 23. 12.

(1 hod. – 50,- Kč)
14,30 – 15,45 hod.
15,15 – 16,30 hod.
8,00 – 9,15 hod.
15,00 – 16,15 hod.
15,30 – 16,30 hod.

Sobota 6. prosince 2008 v 11,00 hod. – Dům kultury
„KRESLÍM, KRESLÍM POHÁDKU“
Sobota 6. prosince 2008 – Dům kultury
Vánoční koncert BIG BAND – uzavření sbírky na opravu varhan v kostele sv.
Václava v Letohradě
Neděle 7. prosince 2008 ve 14,00 hod. – Evangelický kostel
Biblická apokalypsa – Zjevení Janovo – přednáška Th.Dr. Jiří Mrázek
Pátek 12. prosince 2008 v 19,30 hod. – Evangelický kostel
Jak mluvit s dětmi o Bohu – přednáška Pavel Kuneš
Sobota 13. prosince 2008 v 19,00 hod. – Dům kultury
„Eguus“ – hra, Rádobydivadlo Klapý
Středa 31. prosince 2008 – Společenské centrum Nový Dvůr
„Silvestr 2008“ – ukončení roku

Úterý 2. prosince 2008 v 19,00 hod. – Roškotovo divadlo
VÝPRAVA NA GALAPÁGY A DO EKVÁDORU - Přednáška a projekce
unikátních záběrů z národních parků, výprav pod hladinu a diskuse s účastníky
expedice Milošem Smolou a Dr. Václavem Ravlykem z CK Don Felder Lanškroun,
vstupné: 65,- Kč
Čtvrtek 4. prosince 2008 v 8,30 hod. – Roškotovo divadlo
NA CESTÁCH COUNTRY – koncert skupiny Poutníci, školní představení
Vstupné: 40,- Kč
Čtvrtek 4. prosince 2008 v 19,30 hod. – ZUŠ J. Kociana
ENSEMBLE TOURBILLON – koncertní předplatné
Petr WAGNER – viola da gamba
ENSEMBLE TOURBILLON – viola da gamba II, housle, cembalo, theorba/barokní
kytara, arciloutna, vstupné: 90,- Kč
Úterý 9. – středa 10. prosince 2008, od 9,00 – 17,00 hod. – Kulturní dům
X. ÚSTECKÉ VÁNOČNÍ PRODEJNÍ TRHY – lidová řemesla, dárky a zboží
s vánoční tématikou
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Pátek 12. prosince 2008, od 19,00 – 24,00 hod. – Kulturní dům
PLES KLUBCENTRA se skupinou SURF Blansko a EVOU A VAŠKEM
Vstupné: 120,- Kč
Sobota 13. prosince v 15,00 hod. – Roškotovo divadlo
NEBOJTE SE STRAŠIDEL – Loutkoherecká skupina České televize Praha
Loutková revue pro děti odehrávající se na strašidelné půdě, kde žijí strašidla Pepíno
a Špekoun, klaun Bimbo a pavoučice Agáta. Hosté pořadu Jů a Hele.
Vstupné: 50,-Kč
Pondělí 15. prosince, od 8,15 – 10,00 hod. – Roškotovo divadlo
O DOBRU A ZLU – Divadelní společnost Julie Jurištové
školní představení, vstupné: 40,-Kč
Úterý 16. prosince v 19,00 hod. – Chrám Nanebevzetí Panny Marie
2. ADVENTNÍ KONCERT ALOU VIVAT, vstupné: 60,- Kč
Čtvrtek 18. prosince v 19,30 hod. – Roškotovo divadlo
DÍVČÍ VÁLKA - František Ringo Čech, Pragokoncert Bohemia a.s.
Hrají: F. R. Čech, Jaroslav Sypal, Milan David, Petr Martinák, Pavel Novotný, Bára
Štěpánová, Nancy N. Johanes, Anife Vyskočilová/Marta Olšrová
Divadelní předplatné, vstupné: 190,- Kč

3. prosince 2008
středa v 19,30 hod.
OKO DAVCE – Dva úplně obyčejní mladí Američané, se stanou nedobrovolnými
pěšáky ve smrtící hře, která je nebezpečnější než ruská ruleta.
Titulky, 118 min.
vstupné: 59,- Kč + 1,- Kč příplatek
4. prosince 2008
čtvrtek v 19.30 hod.
ZRCADLA – Posedlá zrcadla jsou remakem asijského hororu se skvělými
vizuálními nápady a efekty
Titulky, 110 min.
vstupné: 59,- Kč + 1,- Kč příplatek
6. prosince 2008
sobota v 19,30 hod.
ABSURDISTÁN – Absurdistán je bohem i politickými dějinami zapomenuté
územíčko kdesi mezi Evropou, Asií a koncem světa.
Česká verze, 88 min.
vstupné: 59,- Kč + 1,- Kč příplatek
7. – 8. prosince 2008
neděle v 19,30 hod.
MALÉ OSLAVY
pondělí v 19,30 hod.
Příběh o hledání štěstí, radosti a životní energie ve špíně všedního dne za pomoci
milostných vztahů a útěků od reality, i když je to leckdy nebezpečné.
96 min.
vstupné: 59,- Kč + 1,- Kč příplatek
9. prosince 2008
úterý v 17,00 a 19,30 hod.
KOZÍ PŘÍBĚH – POVĚSTI STARÉ PRAHY – První český celovečerní 3D
animovaný film vás chce vystrašit i rozesmát.
88 min.
vstupné: 64,- Kč + 1,- Kč příplatek
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12. prosince 2008
pátek v 19,30 hod.
PROSÍM PŘETOČTE – Skvělá komedie o dvou kamarádech, jednom
elektromagnetickém poli a všech vašich oblíbených filmech.
Titulky, 102 min.
vstupné: 64,- Kč + 1,- Kč příplatek
14. – 15. prosince 2008
neděle v 19,30 hod.
TROPICKÁ BOUŘE
pondělí v 19,30 hod.
Šílená komedie Bena Stillera o tom, jak se zvrhlo jedno natáčení válečného dramatu.
Titulky, 103 min.
vstupné: 59,- Kč + 1,- Kč příplatek
16. prosince 2008
úterý v 17,00 a v 19,30 hod.
MAMMA MIA! – Filmová pohoda letošního léta, s melodiemi skupiny ABBA.
Titulky, 108 min.
vstupné: 64,- Kč + 1,- Kč příplatek
19. prosince 2008
pátek v 19,30 hod.
DĚTI NOCI – Vyprávění o nenávratně ztraceném dětství a nenalezené dospělosti.
84 min.
vstupné: 59,- Kč + 1,- Kč příplatek
20. prosince 2008
sobota v 17,00 hod.
VESMÍRNÍ OPIČÁCI –Animovaná taškařice o vesmírné misi.
Česká verze, 80 min.
vstupné: 59,- Kč + 1,- Kč příplatek

30. listopadu – 31. prosince 2008
v Kulturním a informačním centru čp. 30 - výstava
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ – Alena Tschöpová a Jaroslav Martinec
Otevřeno: po – pá
8,00 – 12,00 hod.
13,00 – 17,00 hod.
so
9,00 – 12,00 hod.
čtvrtek 25. 12.
16,00 – 18,00 hod.

Přehlídka českého filmu – začátky představení v 19,30 hodin.
– 100,- Kč přenosná permanentka na všech pět filmů
Pondělí 1. prosince
– Václav
Středa 3. prosince
– Občan Havel
Pondělí 8. prosince
– Bobule
Středa 10. prosince
– Venkovský učitel
Pátek 12. prosince
– U mě dobrý
15. prosince 2008
pondělí v 19,30 hod.
POLOČAS ROZPADU (SR) – Trpká tragikomedie o pokřivených vztazích v
pokřivené době plná černého humoru.
106 min., vstupné: 59 + 1 Kč
přístupný od 12 let
18. prosince 2008
čtvrtek v 19,30 hod.
DĚTI NOCI (ČR) – Vyprávění o nenávratně ztraceném dětství a dosud nenalezené
dospělosti.
84 min., vstupné: 59 + 1 Kč
přístupný od 15 let
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Životní výročí
V měsíci prosinci 2008 slaví svá výročí:
Marie Dostálková z Dolní Čermné
Jiří Kratochvíl z Dolní Čermné
Jindřiška Vacková z Dolní Čermné
Ludmila Kulhavá z Dolní Čermné
V prosinci letošního roku slaví zlaté výročí svatby manželé
Eva a Zdeněk Duškovi z Dolní Čermné.
Vážení občané, upřímně Vám blahopřejeme k Vašim životním výročím a přejeme
Vám dobré zdraví, životní pohodu a vše dobré do dalších let.

V listopadu 2008 jsme se rozloučili:
S panem Josefem Vychytilem z Dolní Čermné
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast a zemřelému lehké odpočinutí.
Za projevení účasti a slova útěchy při úmrtí pana Josefa Vychytila z Dolní Čermné
děkují rodiny Vávrova a Valterova
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Poslední říjnovou sobotu dopoledne jsme do naší
obce slavnostně přivítali tyto děti:
v
v
v
v
v
v
v
v

Filipa Němečka z Dolní Čermné
Marii Marešovou z Dolní Čermné
Viktora Janků z Dolní Čermné
Libora Stolarika z Dolní Čermné
Amálii Pecháčkovou z Dolní Čermné
Davida Bárneta z Jakubovic
Natálii Šubrtovou z Dolní Čermné
a Samuela Bednáře z Dolní Čermné

Všem našim novým malým občánkům přejeme
dobré draví, dobré rodinné zázemí a úspěšný
život.
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Vyobrazení:
Obálka 1. str.
Dolnočermenské náměstí v listopadu 2004
Str. 4
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Str. 5 – 7
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Str. 8
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Str. 12
Naši šachisté (na Setkání Čermných 2008 – foto Radim Hampl)
Str. 21
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Str. 22 – 23
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