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Zastupitelstvo obce Dolní Čermná č. 17
1. 12. 2008
Zápis z jednání
1. Úvod
Zastupitelstvo obce bylo řádně svoláno a z pořadu jednání byl omluven Karel Mačát,
Oldřich Formánek a Ing. Milada Nováková. Zasedání bylo svoláno do společenské
místnosti bytového domu čp. 226, ale z důvodu projednávané oblasti nemovitostí
bylo po předchozí dohodě uskutečněno v prostorách firmy HaS v Dolní Čermné.
Starosta konstatoval, že dle presenční listiny je zastupitelstvo schopno se usnášet,
seznámil přítomné s programem jednání, nebyly vzneseny žádné náměty na doplnění
a program jednání byl schválen.
2. Ustavení pracovních orgánů
Zapisovatel:
Ing. Ludmila Müllerová
Ověřovatelé zápisu:
Petr Faltus a Miloš Marek
3. Zpráva o činnosti rady a zpráva kontrolního výboru
Vzhledem k tomu, že se od posledního mimořádného zastupitelstva jednání rady ani
kontrolního výboru neuskutečnilo, nebyla k těmto bodům otevřena žádná rozprava.
4. Zpráva finančního výboru
Informaci podal předseda výboru Ing. Jiří Mencl. Týkala se připravovaného rozpočtu
na rok 2009. Vzhledem k nepříznivému celosvětovému vývoji finanční situace by se
obec měla znovu zabývat očekávanými příjmy z daní v nadcházejícím roce a
důkladně přehodnotit výdajovou stránku obecního rozpočtu i s ohledem na
předpokládané zahajované investiční akce.
Třetí navržená rozpočtová změna v letošním roce reaguje na očekávané snížení
příjmů zejména v oblasti prodeje bytů, pozemků, nájmů bytů, těžby dřeva a ostatních
služeb. Celkový objem poklesu příjmů je očekáván ve výši 716 tis. Kč. Na straně
výdajů je pak předpokládáno snížení finančních prostředků do některých
plánovaných investic a rekonstrukcí, oprav a údržby, nižší náklady na těžbu dřeva a
snížení finančních prostředků příspěvkovým organizacím obce. Pro vyrovnaný
rozpočet byl i objem výdajů snížen o 716 tis. Kč.
5. Nemovitosti – prodej, převod
Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti občanů týkající se prodeje a
převodu nemovitostí. Jednalo se o následující:
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• Prodej (směna) částí pozemků č. 4106/40 a 1997/2 manželům Marešovým,
Dolní Čermná čp. 80, dle předcházejícího záměru za cenu dle znaleckého
posudku. Nutný GP, který hradí žadatel.
• Záměr prodeje části prostor domu čp. 226 (penzionu) podle návrhu pana
Hrodka, majitele firmy HaS. Prostory má zájem přebudovat na sociální zázemí
firmy (jídelna a šatny pro zaměstnance). Pro posouzení tohoto záměru bude
nutné zpracovat cenový odhad části této nemovitosti a dále studii
proveditelnosti rekonstrukce vytápění v penzionu ve dvou variantách (změna
topného media a variantní řešení jednoho centrálního kotle či kotlů v každém
bytě) včetně finančního vyjádření. Po zvážení těchto informací a cenových
nabídek i ze strany firmy HaS bude tento záměr znovu přehodnocen.
6. Informace o investičních akcích.
• Revitalizace sportovně kulturního areálu:
Starosta a místostarostka podali informaci o jednání komise pro hodnocení nabídek
stavebních prací, která se konala dne 1. 12. 2008. Zájem o realizaci tohoto projektu
projevily 4 stavební firmy. Vzhledem k tomu, že komisí byly shledány rozpory
v údajích uvedených ve smlouvě s Regionální radou regionu soudržnosti a
zadávacími podmínkami pro výběrové řízení, bylo toto výběrové řízení zrušeno.
Bude vypsáno nové a asi do 1 - 2 měsíců by mělo být o dodavateli stavebních prací
rozhodnuto i s ohledem na zahájení prací v jarních měsících roku 2009.
• Kanalizace a ČOV:
Zastupitelům byla podána informace o uveřejnění zadávacích podmínek pro realizaci
tohoto projektu dle schválení SFŽP. Zájemci mohou podávat nabídky do 19. ledna
2009 a vzhledem k velkému finančnímu objemu zakázky lze předpokládat vysoký
počet zájemců o výběrové řízení na dodavatele stavby.
8. Diskuse, různé
• Starosta podal informaci o podání žádosti na MMR o změnu termínu
dokončení splaškové kanalizace v lokalitě sídliště U Tesly.
• Petr Helekal připomíná dořešení dopravního značení cesty na Letné.
• Jan Hampl informoval o průběhu výběrového řízení na provozovatele
restaurace v kempu od roku 2009.
• Miloš Marek vznesl dotaz na probíhající stavební úpravy ve staré škole – jedná
se o pronájem prostor k podnikání na dobu určitou pro firmu pana Jiřího
Svobody, náklady na tyto práce hradí tato firma.
• Miloš Marek požaduje vyúčtování a využití finančních prostředků
poskytnutých obcí oddílu šachistů do konce roku 2008.
• Miloš Marek požaduje odstranit zbytky dětských houpaček a prolézaček na
sídlišti, aby nedošlo ke zranění dětí.
• Byla podána informace o průběhu schvalování obecního znaku a vlajky.
• Byl stanoven termín příštího zasedání zastupitelstva společně se zaměstnanci
obecního úřadu a vedoucími příspěvkových organizací na 15. 12. 2008
v 17, hod.
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• Pan Emil Merta poukázal na nedostatečnou výši finančních prostředků na
opravy a udržování, zejména požaduje řešit volné dráty starého el. vedení, aby
nedošlo při pádu k úrazu.
Usnesení č. 17
Zastupitelstvo obce:
1.
schvaluje zapisovatele, ověřovatele a program jednání
2.
schvaluje usnesení č. 16. z mimořádného zastupitelstva obce dne 3. 11 2008
týkající se smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti na Areál zdraví
(12-0-0)
3.
bere na vědomí zprávu finančního výboru
4.
schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 přijatou podle předloženého materiálu
(12-0- 0)
5.
schvaluje prodeje a koupě nemovitostí dle projednaného programu (12-0-0)
6.
ukládá starostovi zpracovat podklady pro další posouzení záměru prodeje části
domu čp. 226 (penzionu) a informovat o tomto záměru obyvatele penzionu
7.
bere na vědomí informace o připravovaných investičních akcích
8.
ukládá starostovi odstranit pozůstatky dětského hřiště na sídlišti
9.
ukládá starostovi prověřit v ČEZu otázku volných drátů el. vedení, které
ohrožují bezpečnost občanů, dle požadavku a dopřesnění pana Merty.
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Zastupitelstvo obce Dolní Čermná č. 18
15. 12. 2008 - Zápis z jednání
1. Úvod
Zastupitelstvo obce bylo svoláno na společné zasedání s pracovníky obecního úřadu,
řediteli PO a členy výborů. Hlavním bodem jednání je projednání a schválení
rozpočtového provizoria na rok 2009, rozpočtová změna č. 4 a smlouva o převodu
požární techniky.
2. Ustavení pracovních orgánů
Zapisovatel:
Ing. Ludmila Müllerová
Ověřovatelé zápisu:
Petr Nastoupil a Ing. Milada Nováková
3. Program
- rozpočtové provizorium 2009
- rozpočtová změna č. 4
- smlouva o převodu požární techniky
- různé
Usnesení č. 18
1.
ZO schvaluje zapisovatele, ověřovatele a program jednání
2.
ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2009 ve výši 1/12 příjmů a
výdajů skutečnosti roku 2008.
3.
ZO Dolní Čermná ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje bezúplatný převod majetku:
Inventární číslo

Název majetku

000000000696 Auto CAS 25 L 18.29
Přístroj dýchací vzduchový
DIM0300549
Saturn + tlaková láhev
4.

1 ks

Rok
výroby
1995

1 ks

1986

Počet

Evidenční cena
celkem
3 832 696,00 Kč
8 586,00 Kč

z majetku Pardubického kraje do majetku Obce Dolní Čermná.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 dle návrhu předsedy
finančního výboru.
Ing. Vlastislav Vyhnálek, starosta obce

Stomatologická pohotovost: leden – únor 2009
Termín
31.1. - 1.2.
7. - 8.2.
14. - 15.2.
21. - 22.2.
28.2. - 1.3.
7. - 8.3.

MUDr.
Vlasatá Lenka
Vojtová Eliška
Applová Hedvika
Valentová Hana
Bílý Aleš
Dunglová Stanisl.

Adresa zdrav. zařízení
Jablonné n.Orl., Na Dílech 622
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Dolní Čermná 222
Lanškroun, Strážní 151
Lanškroun, Opletalova 567
Letohrad, budova žel. stanice

Telefen
465 642 765
465 676 821
465 393 266
465 322 907
465 324 829
972 324 447

Lékař první pomoci stomatologie vás ošetří v době od 8,00 – 11,00 hod.
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MUDr. Zdeňka Novotná – ordinace pro děti a mládež – oznamuje že:
v pátek 30. ledna 2009
pondělí – pátek 16 – 20. února 2009 – neordinuje!
Zastupující lékaři:
Pro děti:
MUDr. Beránek, Lanškroun – poliklinika
Ordinační doba: 7,30 – 11,00 hod.
tel: 465 635 014
Pro dospělé:

MUDr. Ivana Klejmová, Dolní Čermná
Ordinační doba: 7,30 – 11,30 hod.
tel: 465 393 117
Doneste, prosím, průkaz zdravotního pojištění.

Honební společenstvo Dolní Čermná – Petrovice
Na základě čl. 6 Stanov Honebního společenstva Dolní Čermná – Petrovice
svoláváme:

Valnou hromadu společenstva
Na sobotu 28. února 2009 ve 13,00 hodin
na mysliveckou chatu Mysliveckého sdružení KRAHUJEC Dolní Čermná
Program: 1. Zpráva o činnosti Honebního společenstva
2. Zpráva o hospodaření honebního společenstva
3. Diskuse
4. Usnesení
Poznámka:
Dle čl. 6, odstavce 4 stanov, je Valná hromada schopna se usnášet pokud jsou
přítomni členové HS nebo jejich zástupci (musí předložit plnou moc k hlasování),
kteří mají alespoň polovinu hlasů. Nesejde-li se potřebný počet členů s požadovaným
počtem hlasů po uplynutí jedné hodiny od stanoveného počátku Valné hromady,
může se Valná hromada platně usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů.
Zdeněk Dušek, starosta HS
Ladislav Novák, místostarosta HS
Josef Klekar, člen výboru HS
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Změnou zákona 133/85 došlo k povinnosti zřídit v obcích zásahové jednotky sboru
dobrovolných hasičů (JSDHO). Tyto jednotky působily při sboru dobrovolných
hasičů. Školení těchto jednotek provádělo okresní sdružení hasičů. Techniku a
vybavení měl v majetku tehdejší národní výbor.
Po roce 1990 byly sbory dobrovolných hasičů převedeny do kategorie občanského
sdružení jako všechny spolky bývalé národní fronty.
Byla zřízena kategorizace jednotek požární ochrany:
JPO I
Profesionální sbory (HZS – hasičský záchranný sbor)
JPO II
Větší města a obce
JPO III
Menší obce
JPO IV
Jednotky podniků
JPO V
Ostatní obce
Každá kategorie má stanovena pravidla, povinnosti, vybavení apod.
Naše obec je zařazena do kategorie JPO III s povinností výjezdu do 10 minut od
vyhlášení události.
Zásahová jednotka je ustavena obecním úřadem, který má s jednotlivými členy
sepsány smlouvy o činnosti v zásahové jednotce. Členem může být každý občan
starší 18 let, který je v dobrém zdravotním a psychickém stavu a je ochoten se podílet
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na činnosti jednotky. Mezi povinnosti patří podrobit se 1x za 2 roky zdravotní
prohlídce, absolvování školení a výcviku a v případě vyhlášení poplachu se
neprodleně dostavit na základnu a řídit se pokyny velitele.
Činnost JSDH dnes není hraní si na hasiče, ale zodpovědná práce, kdy jde při
záchranných pracích o zdraví a životy jak zachraňovaných, tak i zachránců. Proto
také vybavení musí odpovídat určité úrovni. Při zásazích by neměl být rozdíl mezi
profesionálním a dobrovolným hasičem.
Výjezdové události vyhlašuje operační středisko v Pardubicích pomocí sirén a
mobilních telefonů.
V Dolní Čermné je následující složení zásahové jednotky:
Velitel JSDH: – Jan Svoboda
Velitel družstva: – Josef Peichl ml.
– Jiří Peichl
– Pavel Faltus
Strojník:

Jiří Brandejs
Jiří Svoboda
Tomáš Severin

Karel Macháček
Vladislav Marek
Petr Nastoupil

Hasič:

Petr Faltus
Aleš Mikula
Vlastislav Vyhnálek
Václav Hylský
Jan Růžička
Martin Helekal
František Křivohlávek

Tomáš Kostelecký
Václav Mikula
Jiří Mikula
Milan Pirkl
Stanislav Moravec
Zdeněk Stejskal

Výhledově se budeme muset zaměřit na vyhledávání vhodných nových členů
jednotky, kteří by měli o práci hasiče zájem. Měli by nahradit starší odcházející
hasiče a hlavně ty, kteří si říkají hasiči, ale jen tehdy, kdy se jim to hodí. Zvuk
požární sirény je nechává v klidu, nejsou ochotni pomoci druhým a raději si hledají
výmluvy.
Členství v jednotce vyžaduje věnovat část volného času na školení, údržbu techniky,
brigádnickou výpomoc, ale hlavně účast při mimořádných událostech.
Práce v jednotce je vykonávána zcela zdarma. Pokud nějaká mimořádná událost
zasáhne do pracovní doby hasiče, může jeho zaměstnavatel uplatnit u obecního úřadu
refundaci ušlé mzdy.
Obec si je vědoma své povinnosti zřizovatele zásahové jednotky. V letošním roce se
podílela na vybudování nové garáže a pořízení modernějšího cisternového vozidla
Liaz 18.29. Věřím, že tyto události se stanou impulzem pro další zlepšení naší
činnosti.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří pracovali při budování nové garáže se zázemím
pro jednotku a také všem aktivním členům zásahové jednotky, kteří se podíleli na
úspěšném plnění úkolů v letošním roce.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA
O činnosti Hasičské zásahové jednotky Obecního úřadu v Dolní Čermné
za rok 2008
5. – 6. ledna: Školení řidičů požárních vozidel – 10 členů
leden – únor: Zdravotní prohlídky členů jednotky + spirometrické vyšetření nositelů
dýchací techniky
28. března: Školení velitelů na HZS Ústí nad Orlicí: – Svoboda Jan
– Peichl Josef
– Peichl Jiří
5. dubna:
Školení strojníků na HZS Lanškroun: – Brandejs Jiří
– Macháček Karel
– Severin Tomáš
– Svoboda Jiří
duben:
Kurz velitelů (40 hodin Horní Jelení) – Faltus Pavel
Kurz strojníků (40 hodin HZS Ústí nad Orlicí) – Nastoupil Petr
– Marek Vladislav
29. března 2008 byla zahájena stavba garáže pro hasičská vozidla. Bezplatné
brigádnické práce se zúčastnili následující členové:
Brandejs Jiří
Moravec Stanislav
Faltus Petr
Nastoupil Petr
Faltus Pavel
Peichl Josef st.
Helekal Martin
Peichl Josef ml.
Hylský Vaclav
Peichl Jiří
Kostelecký Tomáš
Severin Tomáš
Macháček Karel
Svoboda Jan
Marek Vladislav
Svoboda Jiří
Mikula Aleš
Vyhnálek Vlastislav
K 1. 12. 2008 bylo celkem odpracováno 2 791 hodin.
Dne 19. listopadu jsme dovezli zánovní vozidlo CAS -25-LIAZ 18.29 XA 01 od
Hasičského záchranného sboru v Ústí nad Orlicí. Toto vozidlo bylo slavnostně
předáno do užívání zásahové jednotce dne 11. 12. 2008 ředitelem a dalšími zástupci
HZS a OSH.
Výjezdy zásahové jednotky k požárům a mimořádným událostem v roce 2008:
1. 3. Likvidace následků vichřice „EMA“
Dolní Čermná, Jakubovice, Lanškroun, Horní Čermná, Strážná
24. 3. Vyproštění zapadlého vozidla rychlé záchranné služby v Horní Čermné
13. 5. Požár lesa po těžbě dřeva v Lubníku
16. 7. Požár střechy pizzerie v Lanškrouně
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11. 12. Požár střechy bytového domu v Rudolticích
21. 12. Neohlášené pálení dřevní hmoty v lese v Lubníku
Členská základna čítá ke dni 1. 1. 2008 28 členů. Novým členem se stal Tomáš
Kostelecký. Na vlastní žádost ukončil činnost Jan Růžička a Karel Bilý. Pro nedodání
potvrzení o zdravotní způsobilosti bylo pozastaveno členství Františku Severinovi,
Petru Helekalovi a Zdeňku Duškovi.
Členská základna ke dni 1. 1. 2009 čítá 24 členů.
Jan Svoboda, velitel JSDHO

Svátek Tří králů vznikl na základě staré lidové tradice, která má
svůj původ ve středověku, kdy se hrála divadelní představení
o mudrcích z dálného východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi
v jesličkách a přinesli mu dary - zlato, kadidlo a myrhu.
Chudé děti chodily oblečené za Tři krále dům od domu s hvězdou a posvěcenou
křídou, zpívaly koledy a na dveře domů psaly K+M+B s letopočtem. Nejsou to ale
počáteční písmena jmen "Tří králů": Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově
11

traduje, nýbrž zkratka
latinského
"Christus
mansionem
benedicat":
"Kristus žehnej tomuto
domu."
Po roce 1948 byla tato
tradice potlačena, oživili
jsme ji až po roce 1989,
kdy byla mnoha lidmi
ochotně přijata."
Od roku 2001 Charita
Česká republika organizuje
Tříkrálovou
sbírku
a
umožňuje všem lidem, aby
přispěli
na
pomoc
potřebným.
Ve dnech 2. – 11. ledna
2009 také u vás zazvonili
“tři
králové”
s
pokladničkou označenou
logem charity, číslem a
průkazkou, a vy jste měli
možnost
přispět
na
projekty,
realizované
Oblastní charitou Ústí nad
Orlicí.
Lze přispět i převodem na
sbírkový účet u České spořitelny 33001122/0800 nebo odesláním textové zprávy
DMS KOLEDA na číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, Charita obdrží 27 Kč z této
částky.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2009 bude v ústeckoorlickém regionu použit na charitní
ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, Centrum „Pod Střechou“, Mateřské centrum
Kopretina Horní Sloupnice, občanskou poradnu, osobní asistenci, regionální
půjčovnu kompenzačních pomůcek, fond rozvoje stávajících projektů oblastní charity
a přímou pomoc handicapovaným a sociálně slabým spoluobčanům. (Podrobně jsme
v Dolnočermenském zpravodaji informovali v prosincovém čísle.)
Děkujeme všem občanů, kterým není lhostejný osud druhých, a kteří přispěli do
sbírky. Děkujeme vedoucím skupinek i samotným "králům" za to, že každoročně
jdou koledovat.
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2009
Obec

Brandýs nad Orlicí
Orlické Podhůří - Rviště
Sudislav
Orlické Podhůří - Říčky
Podlesí
Zálší
Sopotnice
celkem

Počet
skupinek

2008
Kč

Farnost Brandýs nad Orlicí
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
15 435,00
4
15 435,00

Počet
skupinek

Kč

4
1
3
1
1
3
13

24 037,00
2 555,00
0,00
9 581,50
3 500,00
3 116,00
11 261,00
54 050,50

4
4

7 300,00
7 300,00

1
1
2

1 815,00
2 510,00
4 325,00

22
1
1
1
1
2
3
3
2
2
-

182 947,50
1 711,50
3 196,00
10 741,50
1 857,00
7 299,50
12 347,00
14 250,50
8 405,00
8 354,00
0,00
0,00

Farnost Bystřec
Bystřec
celkem

6
6

23 755,00
23 755,00

Farnost Heřmanice
Heřmanice
Boříkovice
celkem
Česká Třebová
Anenská Studánka
Damníkov
Dlouhá Třebová
Květná
Přívrat
Rybník
Řetová
Řetůvka
Semanín
Skuhrov
Luková

0,00
0,00
0
0,00
Farnost Česká Třebová
25
201 626,00
1
1 986,00
3
6 702,00
3
20 702,00
1
3 095,00
2
7 595,00
3
3 625,00
3
16 330,00
2
10 375,00
2
9 993,00
1
5 179,00
3
14 758,00
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Třebovice
Trpík
celkem
Dolní Čermná
Jakubovice
Horní Čermná
Verměřovice
Petrovice
celkem
Dolní Dobrouč
Hnátnice
celkem
Horní Heřmanice
Dolní Heřmanice
Výprachtice
celkem

4
1
54

10 621,00
1 550,00
324 140,00

Farnost Dolní Čermná
8
28 979,00
0,00
8
23 799,00
5
11 001,00
2
6 289,00
23
46 269,00
Farnost Dolní Dobrouč
16
69 040,00
7
21 118,00
23
90 158,00
Farnost Horní Heřmanice
3
26 126,00
0,00
0,00
3
26 126,00

1
39

0,00
1 239,00
252 348,50

10
8
5
2
25

31 298,50
0,00
21 436,00
11 665,00
6 382,00
70 781,50

16
7
23

70 120,50
19 282,50
89 403,00

3
4
7

22 216,00
0,00
25 892,00
48 108,00

12
12

34 732,00
34 732,00

1
1
1
19
1
2
1
1
1
-

5 128,00
2 977,00
3 310,00
76 881,00
4 466,00
5 630,00
0,00
5 270,00
4 704,00
0,00
4 940,00
0,00

Farnost Horní Sloupnice
Horní Sloupnice
Celkem

12
12

34 665,00
34 665,00

Farnost Choceň
Běstovice
Dvořisko
Hemže
Choceň
Jehnědí
Koldín
Loučky
Oucmanice
Skořenice
Slatina
Sv. Jiří
Zálší

1
1
1
22
1
1
-

4 429,00
2 329,00
3 967,00
99 165,50
0,00
7 162,00
0,00
0,00
4 765,00
0,00
0,00
0,00
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Kostelecké Horky
Sruby
Zářecká Lhota
Kosořín
Plchovice
celkem
Jablonné n. Orlicí
Jamné nad Orlicí
Orličky
Čenkovice
celkem
Mladkov
Králíky
Červený Potok
Lichkov
celkem

2
2
1
1
1
34

5 494,00
12 232,00
6 305,00
3 122,00
2 314,00
151 284,50

Farnost Jablonné nad Orlicí
24
64 425,00
4
14 080,00
1
6 350,00
3 924,00
1
30
88 779,00
Farnost Králíky
5
13 651,00
0,00
0,00
4
8 210,00
9
21 861,00

2
2
1
1
1
35

4 264,00
12 362,00
5 347,50
2 120,50
1 320,00
138 720,00

22
4
1
1
28

64 462,00
14 833,00
7 070,00
3 888,00
90 253,00

4
7
3
14

10 259,00
41 598,00
0,00
8 512,00
60 369,00

Farnost Kunvald
Kunvald
celkem
Lanškroun
Žichlínek
Rudoltice
Horní Třešňovec
Dolní Třešňovec
Ostrov
Květná
Luková
Sázava
Albrechtice
celkem
Letohrad
Lukavice

3
16 480,00
3
16 480,00
Farnost Lanškroun
15
73 873,00
4
20 039,00
8
30 207,00
5
16 015,00
0,00
2
12 14,00
0,00
0,00
2
11 296,00
2
6 698,00
38
170 242,00

3
3

16 313,00
16 313,00

17
5
3
5
2
3
2
1
38

79 081,00
22 308,00
13 703,00
13 914,00
0,00
12 033,50
0,00
13 686,00
10 304,00
1 000,00
166 029,50

Farnost Letohrad
37
155 397,50
11
41 194,00

33
11

151 020,50
37 946,50

15

Mistrovice
Šedivec
celkem
Nekoř
Studené
Pastviny
celkem
Sobkovice
celkem
Těchonín
celkem
Ústí nad Orlicí
České Libchavy
Dolní Libchavy
Hejnice
Sopotnice
Knapovec
Černovír
celkem

5
2
55

25 024,00
10 516,00
232 131,50

5
2
51

18 856,00
9 682,00
217 505,00

Farnost Nekoř
6
22 327,00
1
3 865,00
3
8 648,00
10
34 840,00

6
6

32 252,50
0,00
0,00
32 252,50

1
1

4 273,50
4 273,50

1
1

2 050,00
2 050,00

28
8
4
1
1
42

128 579,50
14 020,00
13 579,50
4 880,00
0,00
0,00
1 251,00
162 310,00

0,00
0,00

19
19

84 971,50
84 971,50

Farnost Žamberk
3
14 893,50
7
38 258,00
4
19 847,00
14
72 889,50

3
7
4
14

14 425,00
34 281,50
17 599,50
66 306,00

Farnost Sobkovice
1
6 549,00
1
6 549,00
Farnost Těchonín
1
2 350,00
1
2 350,00
Farnost Ústí nad Orlicí
39
148 310,00
9
17 045,00
4
15 690,00
1
4 890,00
0,00
1
2 293,00
1
3 115,00
55
191 343,00
Farnost Vysoké Mýto

Vysoké Mýto
celkem
Písečná
Žamberk
Líšnice
celkem

-

Farnost Klášterec nad Orlicí
Klášterec nad Orlicí
celkem
Vikariát celkem

2
2

8 582,00
8 582,00

1
1

7 472,00
7 472,00

377

1 557 988,50

378

1 610 073,50
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Gratulujeme Alici Adamcové ke krásnému umístění v soutěži o dětské hřiště, kterou
vyhlásila firma Vladeko, spol. s.r.o. a děkujeme za reprezentaci naší mateřské školy jí
i jejím rodičům. Díky vaší účasti při hlasování získala za svůj obrázek 21. místo ze
723 a tím posunula naší mateřskou školu na 8. místo z celkového počtu 143
zúčastněných mateřských škol.
Bližší informace o soutěži a obrázek malé malířky naleznete na
http://soutez.junglegym.cz/.
I když Alice nezvítězila, získala velmi pěkné umístění. Hřiště jsme sice nezískali, ale
všichni pro to udělali, co se dalo. Děkujeme tedy všem, kteří naši snahu hlasováním
podpořili.
Ivana Hamplová
ředitelka Mateřské školy v Dolní Čermné
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Jednota Orel v Dolní Čermné
Vás srdečně zve na:

v sobotu 31. ledna 2009 ve 14,00 hod.
v sále Orlovny v Dolní Čermné
► Občerstvení a tombola zajištěna
► Vstupné dobrovolné
► Srdečně zvou pořadatelé

Sbor dobrovolných hasičů v Dolní Čermné
srdečně zve na:

v sobotu 7. února 2009 ve 20,00 hod.
sál Orlovny v Dolní Čermné
K tanci a poslechu hraje skupina LETRANDO ◄
Předtančení ◄
Bohatá tombola ◄
Domácí kuchyně ◄
Jednota Orel a ŘK farnost v Dolní Čermné
srdečně zvou na:

v sobotu 14. února 2009 v 19,00 hod.
v Orlovně v Dolní Čermné
► Hraje skupina PROJEKT Josky Vondráčka
► Vstupné: masky 35,- Kč, ostatní 60,- Kč
► Občerstvení zajištěno
► Bohatá tombola
► Předtančení Baby DOLCE
► Soutěž masek
(Pozor: změna původně inzerovaného data!)
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Zvyky v průběhu kalendářního roku se nesou
v rozdílném duchu. Masopust neboli fašank je
rozverný a nevázaný, provoněný koblihami,
slaninou a pálenkou, nutnou pro zahřátí při
celodenní obchůzce v mrazivém vzduchu. Je to čas
zabijaček a lidového veselí.
Masopust začíná 6. ledna svátkem Tří králů a
vrcholí o masopustním pondělí a úterý čtyřicet dní
před svátky velikonočními. Tehdy chodí obcemi
nebo městy fašankový průvod masek, který končí
mosopustní zábavou. Posledním dnem tohoto
období je Škaredá neboli Popeleční středa, začátek
půstu. Masopustní dny tedy trvají až do doby, kdy
končí nadvláda zimy a jaro je za dveřmi.

O druhé únorové sobotě okolo hodiny třetí se průvod
různorodý z horního konce obce (Smrčina) až na samotný
konec dolní producírovati bude a během zastávek rozličných
s jásotem masopustní reje s muzikou a tancem
předváděti bude.

K účasti v průvodu masek i sledování
srdečně zvou:
Sdružení Jitřenka
a Spolek divadelních ochotníků
v Dolní Čermné.
Ukončení masopustní obchůzky
bude okolo 19. hodiny
na sále Orlovny
(zahájení maškarního bálu)
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„Jsi mladý? Máš dobrý nápad? My podpoříme realizaci.“
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a společnost Nokia ve spolupráci
s regionálním partnerem Občanským sdružením Altus 28. 1. 2009 vyhlásí osmý
ročník dobrovolnického programu Make a Connection – Připoj se.
Pokud Ti je 16 – 26 let a máš alespoň 4 stejně staré kamarády, tak můžeš získat
finanční podporu až do výše 50 tisíc korun. Za ně můžeš realizovat jakýkoliv veřejně
prospěšný projekt. Je úplně jedno, jestli to budou benefiční koncerty, opravy
památek, organizování tábora, ochrana přírody nebo práce s hendikepovanými.
Hlavní podmínkou je však dobrovolná práce, smysluplnost projektu a jeho
využitelnost pro okolí, nikoliv jen pro členy týmu.
… A navíc, pokud bude projekt tvého týmu podpořen, tak pro jednoho zástupce z
týmu budou zorganizována několikadenní zážitková školení. Na nich získá základní
informace z řady oblastí, které úzce souvisejí s realizací neziskových projektů, jako je
například problematika propagace, teambuildingu či spolupráce s médii.
Co máš udělat pro získání finančních prostředků?
Vyplň jednoduchý formulář, který bude od konce ledna 2009 na stránkách
www.pripojse.cz, v němž specifikuj cílovou skupinu, místo a termín realizace a
zejména význam a přínos projektu. Svou žádost pak musíš elektronicky zaregistrovat
na www.pripojse.cz a podepsanou žádost navíc odeslat nejpozději do úterý 31. března
2009 na adresu Nadace pro rozvoj občanské společnosti (NROS).
Potřebuješ poradit?
Jestli Tvůj projekt je správně napsaný či jestli splňuje podmínky? Projdi si důkladně
www.pripojse.cz a pokud odpověď na svou otázku nenajdeš, pošli své dotazy na
adresu pripojse@nros.cz. Do pár dní Ti přijde odpověď.
Uspěli už nějaké projekty v mém okolí?
Určitě! Za sedm minulých ročníků bylo rozděleno do všech koutů Pardubického kraje
okolo dvou milionů korun. Takže to zkus taky!
O programu „Make a Connection – Připoj se“
Make a Connection – Připoj se je součástí globální iniciativy společnosti Nokia a
nadace International Youth Foundation (IYF). Jeho cílem je podpora pozitivního
rozvoje mladých lidí tím, že jim nabízí příležitost navázat užší kontakt s jejich
rodinami, vrstevníky a okolím obecně. Program rozšiřuje možnosti vzdělání mladých
lidí, pomáhá jim získávat životní zkušenosti a podílet se na životě v jejich okolí. V
dubnu 2002 byl program „Make a Connection – Připoj se“ zahájen v České republice
jako společná iniciativa Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a společnosti
Nokia. Program od roku 2008 probíhá v celé ČR. Za celkové vedení a koordinaci
programu zodpovídá Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS).
Další informace o programu „Make a Connection – Připoj se“ jsou k dispozici na
www.pripojse.cz.
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O občanském sdružení Altus
Občanské sdružení Altus je společenstvím mladých lidí, kteří investují svůj čas do
rozvoje občanské společnosti a aktivně působí ve svém městě a regionu. Občanské
sdružení Altus profesionálním způsobem organizuje veřejné aktivity dětí a mládeže,
provozuje internetové zpravodajství a propaguje neziskový sektor. Občanské sdružení
Altus je členem České rady dětí a mládeže a Koalice nevládek Pardubicka. Sdružení
bylo založeno v roce 1999 a do vínku si dalo motto „Život se neměří na dny, ale na
skutky.“
O Nadaci rozvoje občanské společnosti (NROS)
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) usiluje o posílení neziskového sektoru
v České republice prostřednictvím filantropie a dobrovolnické práce i prostřednictvím
projektů, které přispívají k rozvoji občanské společnosti a evropské integraci. Nadace
podporuje neziskové organizace, jež pracují s ohroženými nebo znevýhodněnými
skupinami, brání lidská práva, demokratické hodnoty, toleranci a respektování práv
menšin nebo jiným způsobem zvyšují povědomí o těchto otázkách mezi občany.
Jednou z cílových skupin nadace jsou děti a mladí lidé.
Další informace o NROS jsou k dispozici na www.nros.cz.
O společnosti Nokia
Nokia má pozitivní vliv na společnost, který přesahuje oblast vyspělých technologií,
produktů a služeb, vytvářených touto firmou. Prostřednictvím spolupráce
s neziskovými a vládními organizacemi společnost připravuje mladé lidi k tomu, aby
se chopili příležitostí, vytvářených v rámci globální ekonomie a nových
technologických objevů.
Společnost Nokia již investovala do rozvojových programů mládeže částku v celkové
výši 34 milionů amerických dolarů, přičemž z přínosů těchto aktivit bezprostředně
čerpalo bezmála 400 000 mladých lidí z 26 zemí světa.
Více informací o společnosti Nokia naleznete na stránkách www.nokia.cz.
O nadaci International Youth Foundation
Nadace International Youth Foundation (IYF) podporuje mimořádný potenciál
mladých lidí. Od svého založení v roce 1990 IYF buduje celosvětovou síť firem,
vládních a nevládních organizací, které podporují a vedou mladé lidi k tomu, aby
z nich byli zdraví, produktivní a aktivní občané. Programy IYF jsou katalyzátory
změny, která napomáhá mladým lidem v tom, aby získali kvalitní vzdělání a
dovednosti důležité pro jejich budoucí zaměstnání, aby se uměli správně rozhodnout
a byli schopni přispívat ke zlepšení své komunity.
Pro další informace navštivte www.iyfnet.org.
Roman Málek, Konzultant Občanského sdružení Altus,
partner programu Make a Connection – Připoj se
pro Pardubický kraj
NROS: Michaela Neumannová,
tel.: +420 227 217 218,
mob.: +420 602 614 122
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V sobotu 6. prosince 2008 v rámci mikulášského jarmarku na náměstí v Dolní
Čermné byla uskutečněna již 17. sbírka pro Nadaci Likvidace lepry. Letošní sbírka
vynesla vysokou částku 4 066,- Kč. Tato suma peněz byla rozdělena takto: pro
Nadaci LL 3 000,- Kč, Hospici sv. Anežky v Červeném Kostelci 500,- Kč,
Rehabilitačnímu centru sv. Kláry v Hrabyni 500,- Kč a 66,- Kč činilo poštovné.
Sbírka byla odeslána adresátům dne 9. prosince 2008 a doklady jsou součástí farního
účetnictví za rok 2008.
Od počátku koledování v roce 1992 bylo Nadaci odesláno 66 540,- Kč. Tím jsme
pomohli vyléčit z malomocenství a navrátit zdraví 444 osobám v zemích Asie, Afriky
a Jižní Ameriky, kde je výskyt malomocenství největší. Hospic od nás obdržel
10 550,- Kč a Rehabilitační centrum v Hrabyni také 10 550,- Kč. Misijní banka
ubožáků (vrtání studní v Africe) 1 750,- Kč. Myslím si, že je to velmi pěkný peněžní
výsledek, na který můžeme být právem hrdi. Ukazuje také na otevřená a soucitná
srdce našich občanů a solidaritu s trpícími lidmi v rozvojových zemích.
V Nadaci LL Praha pracuje jedna osoba na poloviční úvazek, ostatní lidé jsou
neplacení dobrovolníci (to je efektivita!). Za 16 let existence Nadace LL získala od
dárců přes 150 mil. Kč, pomocí nichž vyléčila kolem 1 miliónu leprózních a TBC lidí
a postavila 2 nemocnice v Indii, jejíž provoz financuje.
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Při sbírce se jedna paní otázala, proč se prý stále vybírá na lepru? Jsou prý i u nás
potřební lidé, kteří potřebují finanční pomoc. Jsem hluboce přesvědčen, že náš stát,
naše společnost i lidé jsou natolik bohatí, že nepotřebují finanční podporu. Základní
finanční podporu všem poskytuje stát. Nikdo u nás neumírá hladem, ani bezdomovci,
o které se starají charitativní organizace, ovšem, stojí-li o to. Nikdo u nás neumírá bez
zdravotnické pomoci. Nikdo není bez vlastních příjmů i když nepracuje. Každý starý
člověk pobírá starobní důchod a není nechán napospas svému osudu, či netečným
příbuzným. Charitativní dary, které u nás lidé a organizace poskytují jsou cíleny na
sociální projekty, podporu investičních akcí a mnohde i na nadstandard ústavů
v porovnání se situací v zemích Afriky, Jižní Ameriky a Asie. Zde zdravotní ani
sociální systém neexistuje. Lidé, zvláště ti nejchudší, jsou ponecháni svému osudu a
nebo jsou doslova odkázáni na milosrdenství lidí z bohatších zemí. Nemají žádný
vlastní stálý finanční příjem, žádnou podporu od státu. Žijí v bídě, pro nás
nepředstavitelné, doslova na ulici.
To, co slíbilo OSN v rámci zdravotnictví, že do roku 2000 bude vymýcena lepra
(nemoc chudých) ze světa, to zcela nesplnila. Stále ještě živoří 1 milion leprou
nemocných lidí na Zemi, nemluvě o dalších infekčních nemocech. Závazek zcela
vymýtit lepru teď berou na sebe křesťanské církve, které v misijních a leprózních
stanicích zdarma léčí TBC, které jde ruku v ruce s leprou, malomocenství a malárii,
bez ohledu na rasu, jazyk, víru a barvu pleti. Všechna tato misijní zdravotnická
zařízení jsou financována výhradně z darů.
Nadace LL Praha postavila v Indii, která je leprou postižena nejvíce, dvě nemocnice.
Jedna je v Bhilajpahari a druhá v Patamdě. Za dva roky své činnosti bylo
v nemocnicích úspěšně léčeno přes 50 000 lidí. Tato nemocnice nejen že léčí, ale také
v okruhu přes 100 km (i v horách) vyhledává nemocné a léčí je, nebo sváží do
nemocnic. Provoz nemocnic financuje Nadace LL Praha. Odborný zdravotnický
personál je z Indie. Potraviny pro nemocné se pěstují přímo v oploceném areálu
nemocnice, která je potravinami soběstačná z 90 %. Pěstuje se zde rýže, zelenina,
ovoce, je zde chov králíků, slepic, ryb v rybníce. Tímto přidruženým hospodářstvím
dostává placenou práci i mnoho místních lidí. Při nemocnici se staví i škola pro
vzdělávání a dětský domov Ježíšek pro ubytování sirotků. Mimo to nemocnice
zajišťují i sociální rehabilitaci. To znamená, že lidé, kteří jsou leprou zmrzačeni
dostávají protézy, aby mohli pracovat a vést plnohodnotný život. – Proto budou
sbírky pro Nadaci LL nadále pokračovat.
Jménem svým i jménem farnosti chci vřele poděkovat všem našim občanům, kteří
sbírku podpořili. Děkuji také souboru Jitřenka a mládeži pod vedením paní Anny
Motlové za hezká pásma a také dechovce pana Pavla Vašíčka. Zvláštní poděkování
patří panu Tomáši Hamplovi za lidský a citlivý přístup při moderování a vysvětlování
sbírky LL. Všem lidem dobré vůle patří upřímné díky. Pán Bůh zaplať.
Vladimír Jansa,
za organizátory sbírky
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Sobota 31. ledna 2009
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL – sál zámku v Lanškrouně
od 13,30 hod. – pořádají skauti Lanškroun. Vstupenky lze zakoupit pouze
v předprodeji od 23. 1. 2009 od 16,00 - 18,00 hod. ve skautské klubovně
na ul. 5. května. Vstupné: bez masky 20,- Kč, s maskou 10,- Kč.
MYSLIVECKÝ PLES – sokolovna Horní Čermná
– pořádá MS Horní Čermná.
LIDOVÝ PLES – sál v Žichlínku ve 20,00 hod.
k tanci a poslechu hraje Harmony by Melody, domácí kuchyně, domácí cukroví,
tombola. Předprodej vstupenek: Jan Langr, Žichlínek 205, tel. 777 080 954, 463
351 047, RECAL, 28. října, Lanškroun, tel. 608 029 530, 465 322 367
Vstupné s místenkou 50,- Kč
Čtvrtek 5. února 2009
KALIBR CUP 2009 - 9. ročník mezinárodní soutěže středních škol a středních
odborných učilišť, téma:Egypt, (účesová tvorba, make-up, nail-art).
Místo konání: Sportovní hala SOŠ a SOU
Sobota 7. února 2009
PŘEJEZD BESKYD - ROŽNOV – pořádá KČT Lanškroun
Jana Vokálová a Lukáš Kočí: LANŠKROUN Z JINÉ PERSPEKTIVY
- výstava – Městské muzeum Lanškroun
- na vernisáži vystoupí Orchestr ZUŠ J. Pravečka Lanškroun
Výstava potrvá od 7. 2. - 22. 3. 2009
Úterý 10. února 2009 – sál zámku v Lanškrouně od 19,30 hod.
VSTUPTE – komedie Neila Simona (uvádí Agentura Harlekýn Praha)
Hrají: Petr Nárožný, Ladislav Mrkvička, Jan Čenský, Libuše Švormová; režie
Pavel Háša, Vstupné: 180,-/160,- Kč
Středa 11. února 2009 – sál zámku v Lanškrouně od 8,15 hod.
O ZLÉ KRÁLOVNĚ – divadelní pohádka pro MŠ. Na motivy českých
klasických pohádek. Hrají a zpívají herci divadla z Opavy. Vstupné: 40,- Kč
Pátek 13. února 2009
SPOLEČENSKÝ VEČER ZUŠ J. PRAVEČKA – sál zámku v Lanškrouně
od 19,30 hod. – k poslechu a tanci hraje HBM TRIO
Prodej vstupenek: ZUŠ J. Pravečka Lanškroun, vstupné: 150,- Kč (s večeří)
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TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES – sál v Žichlínku od 20,00 hod.
K dobré zábavě zahraje: F-BAND Klášterec; bohatá tombola, občerstvení a teplá
kuchyně zajištěna, vstupné: 50,- Kč, předprodej místenek: 6. 2. 2009 v žichlínské
Hasičárně od 17,00 hod.
Sobota 14. února 2009 – sál zámku v Lanškrouně od 19,30 hod.
TROMBONY SE VRÁTILY – po veleúspěšné premiéře před dvěma lety opět s
velkolepou hudební show různých hudebních stylů se vrací lanškrounský
trombonový sextet, tentokrát i s rytmickou sekcí. Vstupné dobrovolné
Úterý 17. února 2009 – sál zámku v Lanškrouně od 17,00 hod.
NAŠE ZDRAVÍ V NAŠICH RUKOU – přednáší paní Ilona Chromcová.
O tibetské a čínské medicíně 5000 let staré, čínském pentagramu, zdravém
životním stylu a správném stravování. Dozvíte se: jak poslouchat své tělo, jak mu
vyhovět a pomoci, jak předcházet onemocněním a jak řešit případný zdravotní
problém. Přijďte si nás nezávazně zdarma poslechnout.
Sobota 21. února 2009
MASOPUSTNÍ PRŮVOD A VESELICE – Městské muzeum Lanškroun
v programu vystoupí: folklórní soubor Jitřenka Dolní Čermná, Lanškrounský
smíšený sbor, bicí soubor a další
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL – sál Hostince v Dolním Třešňovci od 16,00 hod.
PLES TJ ALBRECHTICE – sál bývalé školy v Albrechticích od 19,30 hod.
HASIČSKÝ PLES – Rudoltice od 20,00 hod. – pořádá SDH Rudoltice
TRADIČNÍ RYBÁŘSKÝ PLES – hospoda v Žichlínku od 20,00 hod.
Je pro Vás připravena bohatá tombola, výborná kuchyně a dobrá hudba.
Vstupné s místenkou stojí 100,- Kč. Více informací a předprodej vstupenek
zajišťuje Ing. Milan Janda (tel. +420 776 864 585)
Úterý 24. února 2009 – sál zámku Lanškroun v 19,30 hod.
LIBOR JANEČEK - KYTAROVÝ RECITÁL – zazní skladby: J. S. Bacha,
F. Sora, A. Barriose, A. Laura, H. V. Lobose, Š. Raka. Vstupné: 100,- a 140,- Kč
Sobota 28. února 2009
MAŠKARNÍ BÁL PRO DOSPĚLÉ – sál Hostince v Dolním Třešňovci –
pořádá SDH Dolní Třešňovec
PLES ÚNIE RODIČŮ – sokolovna v Horní Čermné
– pořádá ÚR při ZŠ Horní Čermná
MOTÝLI – sál zámku Lanškroun v 19,30 hod.
Divadelní soubor E. Vojana Brněnec uvádí hru Leonarda Gershe. - Love story
plná humoru a nečekaných poznání. Vstupné: 80,- Kč
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30 - 31. ledna
HLÍDAČ Č. 47 (Český)
Karel Roden v milostném příběhu o lásce, vášni, smrti a trestu.
Vstupné: 74,-Kč, 108 min.

pátek 19,30 hod.
sobota 19,30 hod.
mládeži nepřístupno

1. února
neděle 19,30 hod.
HLÍDAČ Č. 47 (ČR) Karel Roden v milostném příběhu o lásce, vášni, smrti a trestu.
Vstupné: 74,- Kč, 108 min.
mládeži nepřístupno
2. února
pondělí 19,30 hod.
ČESKÁ RAPUBLIKA (Český)
První celovečerní film o českém rapu. Hudební i dokumentární film v jednom balení.
Vstupné:69,- Kč, 87 min.
mládeži nepřístupno
3. – 4. února
úterý 19,30 hod.
* NEBEZPEČNÝ CÍL (USA)
středa 17,00 a 19,30 hod.
Jeden muž. Jedna kulka. Jeden zásah. Nicolas Cage v roli nájemného zabijáka.
Vstupné: 69,- Kč, 100 min.
mládeži do 12 let nevhodné
5. února
čtvrtek 19,30 hod.
* ANNIE LEIBOVITZ: ŽIVOT OBJEKTIVEM (USA)
Strhující dokument o ženě, době a proměnlivém obrazu slávy.
Vstupné: 59,- Kč, 90 min.
mládeži do 12 let nevhodné
6. – 7. února
pátek 17,00 hod.
SOBÍK NIKO (Finsko, Dánsko, Německo, Irsko)
sobota 17,00 hod.
Dobrodružný animovaný film pro celou rodinu o malém sobíkovi Nikovi.
Vstupné: 59,- Kč, 75 min.
mládeži přístupno
6. – 8. února
pátek 19,30 hod.
* DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ (USA)
sobota 19,30 hod.
Mysleli jsme, že Země je naše. Byla to chyba.
neděle 17,00 a 19,30 hod.
Vstupné: 64,- Kč, 102 min.
mládeži do 12 let nevhodné
9. – 10. února
pondělí 19,30 hod.
* DOKAŽ TO! (USA)
úterý 19,30 hod.
Plány se mění. Sny zůstávají. Hudební film.
Vstupné: 59,- Kč, 90 min.
mládeži přístupný
11. února
středa 19,30 hod.
* KATYŇ (Polsko) Příběh o zločinu, který měl zůstat zapomenut.
Vstupné: 59,- Kč, 118 min.
mládeži nepřístupno
12. – 15. února
čtvrtek 17,00 a 19,30 hod.
SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH (ČR)
pátek 19,30 hod.
Rozhodli se svolat starou partu na tutéž horskou chatu
sobota 19,30 hod.
... po 25 letech.
neděle 17,00 a 19,30 hod.
Vstupné: 69,- Kč, 104 min.
mládeži přístupno
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13. – 14. února
pátek 17,00 hod.
CESTA NA MĚSÍC 3D (Belgie)
sobota 17,00 hod.
I první let na měsíc měl své mouchy…Jedinečný trojrozměrný zážitek ve všech
kinech ČR.
Vstupné: 59,- Kč, 85 min.
mládeži přístupno
JARNÍ FILMOVÉ PRÁZDNINY
– Akce pořádána ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Lanškrouně, pro naplnění volných
chvil o jarních prázdninách. Před každým filmovým představením proběhnou soutěže
o drobné upomínkové předměty.

16. února
pondělí 14,00 hod.
VESMÍRNÍ OPIČÁCI (USA) Šimpanzí kosmonaut zachraňuje zotročené
mimozemšťany. Animovaná komedie pro celou rodinu.
Vstupné: 34,- Kč, 80 min.
mládeži přístupno
16. – 18. února
pondělí 19,30 hod.
* AUSTRÁLIE (USA) Melodramatický epos o osudech
úterý 19,30 hod.
britské aristokratky (Nicole Kidmanová), která se vydává
středa 19,30 hod.
do Austrálie převzít dědictví po manželovi – a nachází Hugha Jackmana.
Vstupné: 64,- Kč, 170 min.
mládeži přístupno
17. února
úterý 14,00 hod.
KUNG FU PANDA (USA) Připravte se na něco pandastického. Je tlustý, je
chlupatý, je legrační a má být mistrem Kung-fu.
Vstupné: 34,- Kč, 92 min.
mládeži přístupno
18. – 19. února
středa 14,00 a 16,00 hod.
MADAGASKAR 2
čtvrtek 14,00 a 16,00 hod.
Stále spolu. Stále ztraceni. Další příběhy obyvatel newyorské ZOO.
Vstupné: 44,- Kč, 90 min.
mládeži přístupno
19. února
čtvrtek 19,30 hod.
* ONI (USA) Film inspirovaný skutečnou událostí. Z čeho máte doopravdy strach?
Vstupné: 59,- Kč, 85 min.
mládeži nepřístupno
20. února
pátek 14,00 a 19,30 hod.
KOZÍ PŘÍBĚH – POVĚSTI STARÉ PRAHY (Český)
Staré pražské legendy v prvním českém 3D animovaném filmu.
Vstupné: 34,- Kč, 80 min.
mládeži přístupno
21. – 22. února
sobota 19,30 hod.
* ČTVERY VÁNOCE (USA)
neděle 19,30 hod.
Když už to nemůžete u příbuzných vydržet, zakřičte „JMELÍ“.
Vstupné: 69,- Kč, 82 min.
mládeži do 12 let nevhodné
23. – 25. února
pondělí 15,00 a 17,00 hod.
LOVECKÁ SEZÓNA 2 (USA)
úterý 15,00 a 17,00 hod.
Domácí vs. Lesní hosté. Vyhraje dravější. Je to prosté!
středa 15,00 a 17,00 hod.
Pokračování animovaného filmu.
Vstupné: 59,- Kč, 76 min.
mládeži přístupno
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23. – 24. února
pondělí 19,30 hod.
* STMÍVÁNÍ (USA)
úterý 19,30 hod.
„Začínáš mi pít krev, lásko, to opravdu sedí. Mladá hrdinka se opravdu zamiluje do
upíra.
Vstupné: 64,- Kč, 122 min.
mládeži nepřístupno
25. – 26. února
středa 17,00 a 19,30 hod.
OCAS JEŠTĚRKY (Český)
čtvrtek 19,30 hod.
Příběh Josefa Bárty, kterému věštba sdělila, že umře ve věku 29 let. V tento rok ho
opustí žena i se synem. Dodá jeho životu smysl nová láska?
Vstupné: 69,- Kč, 90 min.
mládeži přístupno
27. - 28. února
pátek 17,00 a 19,30 hod.
* JAK SE ZBAVITI PŘÁTEL
sobota 19,30 hod.
A ZŮSTAT ÚPLNĚ SÁM (USA) ... aneb jak se utopit za velkou louží.
Vstupné: 59,- Kč, 110 min.
mládeži přístupno

Volné bruslení = bruslení vhodné i pro malé děti – bez hokeje!

pátek 30. 1.
neděle 1. 2.
středa 4. 2.
sobota 7. 2.
neděle 8. 2.
středa 11. 2.
sobota 14. 2.
neděle 15. 2.
pondělí 16. 2.

Leden:
14,00 – 15,15 hod.
sobota 31. 1.
Únor:
14,00 – 15,15 hod.
úterý 17. 2.
18,15 – 19,15 hod.
středa 18. 2.
14,00 – 15,15 hod.
14,00 – 15,15 hod.
sobota 21. 2.
18,15 – 19,15 hod.
neděle 22. 2.
14,00 – 15,15 hod.
středa 25. 2.
14,00 – 15,15 hod.
sobota 28. 2.
16. 2. – 15,15 hod.

„Příchozí“ = hokej pro širokou veřejnost

(1 hod. – 20,00 Kč)

14,00 – 15,15 hod.
13,45 – 15,00 hod.
14,00 – 15,15 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.
(1 hod. – 50,- Kč)

Leden:
čtvrtek 29. 1.
úterý 3. 2.
středa 4. 2.
čtvrtek 5. 2.
úterý 10. 2.
středa 11. 2.
čtvrtek 12. 2.

15,15 – 16,30 hod.
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.

Únor:
úterý 17. 2.
středa 18. 2.
čtvrtek 19. 2.
úterý 24. 2.
středa 25. 2.
čtvrtek 26. 2.
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15,15 – 16,30 hod.
7,30 – 8,45 hod.
14,30 – 15,45 hod.
15,15 – 16,30 hod.
8,00 – 9,15 hod.
14,30 – 15,45 hod.

středa 11. února v 19,00 hod.
EXPEDICE HIMALAYA 2008 aneb Kašmír, Ladakh a Pákistán na motorce.
Povídání o nádherných a drsných horách, špatných silnicích a skvělých lidech.
Cestopisná přednáška Ing Radovana JIRKŮ z Pelhřimova, vstupné: 65,- Kč
pátek 13. února v 8,15 a 10,00 hod.
BLUES NOČNÍ ČEKÁRNY - Divadelní soubor Na 2 Západy Praha
- školní představení, vstupné: 50,- Kč
sobota 14. února v 15,00 hod.
O ZLÉ KRÁLOVNĚ - rozmarná pohádka pro děti s písničkami na motivy českých
klasických pohádek, Umělecká agentura Opava, vstupné: 45,- Kč
středa 25. února v 8,15 a 10,00 hod.
O CHYTRÉ PRINCEZNĚ (Božena Němcová) - školní představení
Divadelní agentura Praha, vstupné: 40,- Kč
středa 25. února v 19,30 hod.
JE ÚCHVATNÁ (Peter Quilter) - divadlo KALICH Praha - Komedie se odehrává
v roce 1944 v New Yorku. Je to příběh skutečně žijící osoby Florence Jenkinsové.
Hra o životní radosti, fantazii, o podivuhodné síle přátelství a citu, lidské noblese,
toleranci, hravosti i bláznovství. Velkou hereckou příležitost v hlavní postavě nachází
Jaroslava Kretschmerová, pro niž je Florence životní rolí.
(Režie: J. Kališová, hrají: J. Kretschmerová, L. Potměšil, J. Maxián, L. Malkina,
J. Brousková, N. Konvalinková, D. Bakerová)
Divadelní předplatné, vstupné 210,- Kč

úterý 24. února 19,30 hod.
PROČ BYCHOM SE NETĚŠILI - Klavírní trio ArteMiss
Adéla Štajnochrová – housle, Alžběta Vlčková – violoncello, Jana Holmanová –
klavír a Miroslav Etzler – mluvené slovo.
Korespondence Bedřicha Smetany a hudební ukázky z jeho díla, koncertní
předplatné, vstupné 90,- Kč

pátek 27. února 19,00 – 23,00 hod.
TANEČNÍ PODVEČER S EVOU A VAŠKEM - Skupina SURF Blansko
Vstupné: 110,- Kč
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30. – 31. ledna 2009
pátek v 17,00 a 19,30 hod.
MADAGASKAR 2
sobota v 17,00 hod.
Jsou znovu zde, znovu ve formě a ještě ztřeštěnější než posledně, ale stále ztracení –
lev Alex, hrošice Gloria, žirafák Melmen, zebrák Marty, král madagaskarských
lemurů Julien, jeho pomocník Maurice a tučňáci.
Česká verze, 90 min.
vstupné: 64,- Kč + 1,- Kč příplatek
2. – 3. února
pondělí v 19,30 hod.
SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH
úterý v 19,30 hod.
Profesora Kardu, Vikiho Cabadaje a Mariku Kardovou svedla dohromady náhoda a
oni se rozhodli zavzpomínat na staré časy ... po 25 letech.
104 min.
vstupné: 69,- Kč + 1,- Kč příplatek
6. února
pátek v 19,30 hod.
KATYŇ
Události z jara 1940, kdy bylo sovětskou tajnou policií v katyňském lese postříleno
více než 4 000 příslušníků polské armády a inteligence, nezajímá režiséra Andrzeje
Wajdu jen pro hrůzu zločinu samotného. Stejnou pozornost věnuje jejich následnému
politickému zneužití i osudům příbuzných. Film byl v roce 2008 nominován na
Oscara za nejlepší neanglicky mluvený film.
Titulky, 126 min.
vstupné: 59,- Kč + 1,- Kč příplatek
7. února
sobota v 19,30 hod.
QUANTUM OF SOLACE
Pokračování strhujícího dobrodružství Jamese Bonda (Daniel Craig) z filmu Casino
Royale.
Titulky, 107 min.
vstupné: 69,- Kč + 1,- Kč příplatek
9. února
pondělí v 19,30 hod.
NOCI V RODANTHE
Adrienna (Diane Laneová) a Paul (Richard Gere) se potkají v hotelu přístavního
městečka Rodanthe, oba ztracenci se sblíží, prožijí spolu víkend plný kouzelných
chvil a tím odstartují romanci, která poznamená celý jejich život.
Titulky, 97 min.
vstupné: 69,- Kč + 1,- Kč příplatek
10. února
úterý v 19,30 hod.
KDOPAK BY SE VLKA BÁL
Očima maminky (Jitka Čvančarová) a její šestileté dcery Terezky (Dorotka Dědková)
sledujeme svět jedné rodinné krize.
93 min.
vstupné: 59,- Kč + 1,- Kč příplatek
12. února
čtvrtek v 19,30 hod.
96 HODIN
Bývalý agent CIA (Liam Neeson) se stává svědkem únosu své dcery. Nečeká na nic a
vezme spravedlnost do svých rukou.
Titulky, 93 min.
vstupné: 64,- Kč + 1,- Kč příplatek
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13. února
pátek v 19,30 hod.
MAMMA MIA!
Muzikálová show s Meryl Streepovou a Piercem Brosnanem v hlavních rolích a
téměř tři desítky písniček od ABBY neodolatelně nazpívané samotnými herci.
Titulky, 108 min.
vstupné: 59,- Kč + 1,- Kč příplatek
16. února
pondělí v 10,00 hod.
PAN VČELKA
(Hrajeme pro děti o jarních prázdninách)
Animovaná komedie. Příběh včelky – samečka Barryho, který odmítá do smrti jen
dřít v úlu a touží vyletět ven opylovávat květy a sbírat nektar.
Česká verze, 86 min.
vstupné: 34,- Kč + 1,- Kč příplatek
16. února
pondělí v 19,30 hod.
NEBEZPEČNÝ CÍL
Život nelítostného nájemného zabijáka (Nicolas Cage) se obrátí vzhůru nohama ve
chvíli, kdy je vyslán do Thajska, aby zlikvidoval nepřátele bosse místního podsvětí.
Titulky, 100 min.
vstupné: 64,- Kč + 1,- Kč příplatek
17. února
úterý v 10,00 hod.
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
(Hrajeme pro děti o jarních prázdninách)
Asterix a Obelix jsou zpět. Čeká vás příběh plný sportovního zápolení mezi Galy a
jejich soupeři z celého světa
Česká verze, 117 min.
vstupné: 34,- Kč + 1,- Kč příplatek
17. února
úterý v 19,30 hod.
MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: MATURITNÍ ROČNÍK
Film ukazuje maturanty Troye a Gabriellu v okamžiku, kdy se vyrovnávají s faktem,
že se jejich cesty rozejdou, protože každý z nich směřuje na jinou univerzitu a snaží
si užívat každé společné chvilky.
Titulky, 112 min.
vstupné: 69,- Kč + 1,- Kč příplatek
18. února
středa v 10,00 hod.
HAPPY FEET
(Hrajeme pro děti o jarních prázdninách)
Pokud nedovedete zpívat, jste mezi tučňáky z arktických plání nikým. Tučňák
Brumla je bohužel tím nejhorším zpěvákem na širém světě. Zato je ale skvělý
tanečník a blázen do stepu.
Česká verze, 108 min.
vstupné: 34,- Kč + 1,- Kč příplatek
19. února
čtvrtek v 10,00 hod.
ZLATÝ KOMPAS
(Hrajeme pro děti o jarních prázdninách)
Knižní fantasy bestseller Philipa Pullmana. Vzrušující fantastické dobrodružství
zasazené do světa, kde lidské duše nabírají podobu zvířat, mluvící medvědi vedou
války a děti mizí neznámo kam.
Česká verze, 113 min.
vstupné: 34,- Kč + 1,- Kč příplatek
19. února
čtvrtek v 19,30 hod.
AUSTRÁLIE
Příběh britské aristokratky Sarah (Nicol Kidmanová) a australského honáka dobytka
Drovera (Hugh Jackman) situovaný do Austrálie přelomu 30. a 40. let.
Titulky, 165 min.
vstupné: 64,- Kč + 1,- Kč příplatek
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20. února
pátek v 10,00 hod.
HORTON
(Hrajeme pro děti o jarních prázdninách)
Animovaná pohádka o dobráckém slonovi a městečku ležícím ve smítku prachu
vznikla podle dětské knihy Dr. Seusse.
Česká verze, 85 min.
vstupné: 34,- Kč + 1,- Kč příplatek
21. února
sobota v 19,30 hod.
KOZÍ PŘÍBĚH – POVĚSTI STARÉ PRAHY
První český celovečerní 3D animovaný film vás chce vystrašit i rozesmát. Do
středověké Prahy přijíždí z venkova chasník Kuba a jeho mluvící prostořeká koza.
88 min.
vstupné: 59,- Kč + 1,- Kč příplatek
23. února
pondělí v 19,30 hod.
STMÍVÁNÍ
Tak trochu atypická teenagerovská love story: hrdinka se zamiluje do upíra.
Titulky, 122 min.
vstupné: 64,- Kč + 1,- Kč příplatek
24. února
úterý v 19,30 hod.
NADINE
Nadine je nezávislá, bezdětná, pracovně úspěšná žena krátce po čtyřicítce, jejímž
životem prošla řada mužů. Nyní je znovu sama a její biologické hodiny tikají stále
hlasitěji, až přehluší zdravý rozum a přivedou ji k zoufalému činu: únosu dítěte.
Titulky, 105 min.
vstupné: 64,- Kč + 1,- Kč příplatek
27. února
pátek v 19,30 hod.
DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ
Remake klasické sci-fi z roku 1951. Film vypráví příběh mimozemšťana Klaatua
(Keanu Reeves), který přicestuje na Zemi s jediným úkolem – zamezit lidstvu jeho
organizovanou sebedestrukci i za cenu nejvyšších obětí.
Titulky, 102 min.
vstupné: 64,- Kč + 1,- Kč příplatek

V pátek 6. února 2009 v 19,00 hodin - sál kina Jablonné nad Orlicí
DON QUIJOTE – Miguel de Cervantes – M. Lasica – J. Satinský – V. Strnisko
– klasika, jak ji neznáte (Hrají: J. Lábus, O. Kaiser, hudba: J. Filip a M. Kořínek,
texty písní: M. Lasica a T. Janovic, režie: V. Strnisko)

5. února
čtvrtek v 19,30 hodin
VY NÁM TAKY ŠÉFE (ČR)
Film vypráví příběh několika lidí, kterým zdánlivě sama od sebe spadne do klína
neočekávaná životní příležitost.
90 min., vstupné: 64 + 1 Kč
přístupný
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9. února
pondělí v 19,30 hodin
MALÉ OSLAVY (SR, ČR, Itálie)
Příběh o hledání štěstí, radosti a životní energie ve špíně všedního dne za pomoci
milostných vztahů a útěku od reality (hrají Anna Šišková a Tereza Nvotová).
96 min., vstupné: 59 + 1 Kč
přístupný od 12 let
12. února
čtvrtek v 19,30 hodin
SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH (ČR)
Co uděláte, aby se Vaše 25 let stará platonická láska stala skutečnou?
Možná všechno a možná nic, možná zjistíte, že to, co se za 25 let nestihlo, se už
nezvládne…
104 min., vstupné: 69 + 1 Kč
přístupný
16. února
pondělí v 19,30 hodin
KATYŇ (PL)
Kolem katyňského masakru vznikla řada kontroverzí a nejasností. Hromadné hroby
obětí odhalili Němci v roce 1941. Moskva na oplátku z masakru obvinila Němce,
západ o masakru mlčel... Rusko až po padesáti letech mlčení v roce 1990 přiznalo, že
Stalin vraždy polské vojenské a společenské elity opravdu nařídil. Přesto Rusko stále
odmítá odtajnit dokumenty týkající se této události a uznat masakr za genocidu.
126 min., vstupné: 59 + 1 Kč
přístupný
23. února
pondělí v 18,00 a ve 20,00 hodin
KDOPAK BY SE VLKA BÁL (ČR)
Pro koho je film určen? „Je to film pro dospělé, který mohou vidět s dětmi. Ve filmu
se řeší závažnější rodinná témata, je ale vyprávěn pohledem šestileté holčičky.
93 min., vstupné: 59 + 1 Kč
přístupný

Sobota 31. ledna 2009 v 17,00 hod. – Dům kultury
KDOPAK BY SE VLKA BÁL – filmové představení
Sobota 7. leden 2008 v 19,30 hod. – Orlovna na Orlici
XIII. CHARITNÍ PLES
K tanci a poslechu bude hrát skupina COMBI z Rychnova nad Kněžnou
Jako každý rok, i letos je ples beneficí – tentokrát bude výtěžek plesu použit na nákup
nových pomůcek do Regionální půjčovny kompenzačních pomůcek.
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Životní výročí
V měsíci lednu oslavili svá výročí:
Marie Smejkalová z Dolní Čermné
Božena Novotná z Dolní Čermné
Jaroslav Kulhavý z Dolní Čermné
Růžena Havlová z Dolní Čermné
V měsíci únoru oslaví svá výročí:
Růžena Kubíčková z Dolní Čermné
Josef Mareš z Dolní Čermné
V prosinci 2008 jsme se rozloučili:
S panem Pavlem Faltejskem z Dolní Čermné
a s paní Marií Faltejskovou z Dolní Čermné
V lednu 2009 jsme se rozloučili:
S paní Jarmilou Mikulovou z Dolní Čermné
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast a zemřelým lehké odpočinutí.

Poděkování:
Děkuji všem za projevy účasti a květinové dary při rozloučení s manželem
panem Pavlem Faltejskem.
Helena Faltejsková, manželka

Děkujeme výboru Červeného kříže, pedagogickému sboru ZŠ Vincence Junka
v Dolní Čermné a Mateřské škole v Dolní Čermné za materiální pomoc při vyhoření
našeho bytu v Rudolticích dne 11. prosince 2008.
Rodina Vaníčkova
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Vyobrazení:
Str.1 a 36 Děti při stavění sněhuláka před školou (leden 2009)
Str. 2
Socha sv. Jana Nepomuckého na náměstí před ZŠ (únor 2005)
Str. 5
Dolnočermenské náměstí (leden 2009)
Str. 8 a 11 Hasičská auta v nové garáži (leden 2009, foto Jan Svoboda)
Str. 12
Dolnočermenští tři králové (leden 2009)
Str. 17
Soutěžní obrázek hřiště od Alice Adamcové
Str. 22
Z programu na Mikulášském jarmarku (prosinec 2008)
Str. 35
Zima v Jakubovicích (leden 2009)
(Ostatní foto: Vlastislav Vyhnálek)
Uzávěrka příštího čísla: 20. února 2009
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