Rada zastupitelstva obce Dolní Čermná č. 24
22. 1. 2009
Zápis z jednání
přítomni: Ing. Jiří Appl, Jan Hampl, Ing. Vlastislav Vyhnálek,
Ing. Ludmila Müllerová, RNDr. Věra Šverclová
Program:
1. Žádosti o přidělení bytu
2. Žádost o půjčku
3. Odstoupení pana Jansy z funkce kronikáře
4. Nájemní smlouva na nebytové prostory v čp. 234
5. Prémie pro ředitelky PO
Usnesení 24:
24.1 Rada bere na vědomí žádost paní Rösslerové o byt a zařazuje ji do pořadí.
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24.2 Rada zamítá žádost o přidělení dalšího bytu panu Sunkovi z důvodu
neřešených závazků vůči obci ze stávajícího nájemního vztahu.
24.3 Rada doporučuje řešit pronájmem bytů v čp. 226 přednostně problémy občanů
Dolní Čermné. V případě dlouhodobě volného bytu je možno ho nabídnout i
ostatním zájemcům.
24.4 Rada ukládá starostovi zveřejnit stavy zaměstnanců z úřadu práce (veřejně
prospěšné práce) a informovat občany o rozsahu poskytovaných služeb
z oblasti sociální pomoci.
24.5 Rada bere na vědomí odstoupení pana Jansy z funkce obecního kronikáře.
24.6 Rada schvaluje nájemní smlouvu na nebytové prostory v čp. 234 pro pana Ing.
Jiřího Svobodu na dobu 10 let. Výši nájemného stanovuje na 400,- Kč/m2/rok.
Nájemné bude placeno následovně:
- část na účet obce
- část bude vyrovnána odkoupením vložených nákladů
Nákladové položky, které budou předmětem odkupu budou projednány
s předsedou stavební komise Ing. Applem.
V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce zaniká nárok na
požadavek na odkoupení zbývajících odsouhlasených nákladů obcí.
V případě, že se obci naskytne možnost rekonstrukce celého objektu (např.
v rámci využití dotačního titulu) bude nájemní smlouva vypovězena s 6
měsíční výpovědní lhůtou, pokud se strany nedohodnou jinak.
24.7 Rada schvaluje roční odměny pro ředitelky PO z mzdových prostředků PO do
výše 1 měsíčního platu.

Rada zastupitelstva obce Dolní Čermná č. 25
26. 1. 2009
Zápis z jednání
přítomni: Ing. Jiří Appl, Jan Hampl, Ing. Vlastislav Vyhnálek,
Ing. Ludmila Müllerová, RNDr. Věra Šverclová
hosté:
Ing. Jiří Mencl, Věra Formánková
Program:
1. Projednání rozpočtu na rok 2009
Rada projednala návrh rozpočtu na rok 2009 projednaný finančním výborem. Hlavní
zprávu přednesl Ing. Mencl. Rozpočet je sestavený s maximální snahou o úspory,
kromě zahájených akcí kanalizace a rekonstrukce Areálu zdraví se obec nemůže
pouštět do žádných investičních akcí. Bude třeba sledovat i průběh spotřeby el.
energie a plynu. Doporučeno snížit saldo nákladů a výnosů ze zpravodaje a to buď
snížením nákladů nebo zvýšením ceny, případně i zrušením plošného rozdávání.
Doporučená cena je 10,- Kč/kus.
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Rada požádala o rozklíčování některých položek: lokální zásobování teplem,
komunální služby a požádala o položkový rozpočet ŠJ.
Usnesení 25:
25.1 Rada projednala návrh rozpočtu obce na rok 2009.

Zastupitelstvo obce Dolní Čermná č. 19
4. 2. 2009
Zápis z jednání
1. Úvod
Zastupitelstvo obce bylo řádně svoláno a z pořadu jednání byl omluven Karel Mačát
a Oldřich Formánek. Od 20,00 hod. se omluvila paní Věra Šverclová. Ostatní
přítomní dle prezenční listiny, včetně listiny hostů.
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:
Ing. Jiří Mencl, Ing. Milada Nováková
3. Zpráva o činnosti rady
Starosta seznámil přítomné s průběhem jednání rad a konkrétními tématy dle zápisu.
K činnosti rady nebyly vzneseny žádné dotazy. Členům zastupitelstva budou zaslány
zápisy z jednání rady se zápisem z jednání ZO.
4. Zpráva kontrolního výboru
Zastupitelstvu obce byl předložen zápis kontrolního výboru č. 8/2009. Vzhledem
k tomu, že je třeba přehodnotit jak obsah, tak i zadání některých usnesení, které byly
stanoveny radou i zastupitelstvem, ZO pověřuje radu obce, aby se tímto zápisem
podrobně zabývala a o výsledku jednání informovala členy na příštím zastupitelstvu.
5. Zpráva finančního výboru
Informaci podal předseda výboru Ing. Jiří Mencl. Pátá navržená rozpočtová změna
v letošním roce se týká navýšení příjmů ve výši 10 tis. Kč a týká se přijetí dotace pro
hasiče.
Dále přednesl návrh rozpočtu obce na rok 2009. Rozpočet byl připravován v několika
fázích a prošel i jednáním mimořádné rady. Při přípravě se dlouze diskutovalo o
dopadech ekonomické krize, která má zásadní dopad jak na příjmovou, tak i na
výdajovou stránku rozpočtu. Hlavním zdrojem příjmů jsou tzv. daňové příjmy, které
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obec získává z přerozdělení z daní podnikatelů, zaměstnanců, firem, daně z přidané
hodnoty a daně z nemovitostí. Výši všech těchto daní lze jen velmi obtížně pro tento
rok předvídat. Proto je rozpočet připraven podle zásady opatrnosti, tedy
nenadhodnocením očekávaných příjmů.
V oblasti výdajů se ZO shodlo na tom, že je třeba hledat maximální možné úspory,
abychom se v případě propadu příjmů nedostali do potíží. Součástí hospodaření obce
jsou i příspěvkové organizace – mateřská škola, základní škola a stravovací provoz.
Při sestavování výdajové stránky rozpočtu byla zastupiteli věnována pozornost téměř
každé rozpočtové položce a byla přijata řada omezení a krácení výdajů. K tomuto
kroku bylo přistoupeno také proto, že obec má z dřívější doby splátky řady úvěrů (na
plynofikaci, provozní úvěr, úvěr na zaplacení půjčky ze SFRB) a také ještě
nezaplacené faktury z minulého období. Aby rozpočet pro letošní rok byl alespoň
vyrovnaný, nepočítá se s žádnými novými investičními akcemi, s výjimkou akcí,
které uspěly v programech z evropských fondů (Kanalizace a čistírna odpadních vod
a Revitalizace kulturního a sportovního areálu). I pro tyto dvě akce však bude muset
naše obec získávat další prostředky ať už formou dotace z kraje nebo dalšího úvěru,
abychom byly schopni zajistit tzv. podíl vlastních prostředků na spolufinancování.
Podle provedených výše zmíněných úprav byl rozpočet pro rok 2009 schválen
následovně:
Příjmy celkem: 17.141,90 tis. Kč
Výdaje celkem: 17.141,90 tis. Kč
6. Nemovitosti – prodej, převod
Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti občanů týkající se prodeje a
převodu nemovitostí. Jednalo se o následující:
Záměr koupě:
od Hany Novákové, Dolní Čermná 328 – odprodej st. p. č. 759/3 – výměra 10 m2
(parcela pod budovou obecního úřadu) ZO schvaluje záměr prodeje.
Všichni pro
Pronájem pozemku:
manželé Kostelečtí, Dolní Čermná čp. 242, pronájem části parcely č. 3282/1, pro
dočasné umístění kolny na zahradní nářadí (cca 30 m2) - smlouva je nutná pro řízení
na stavebním úřadu. ZO schvaluje pronájem za cenu obvyklou.
Všichni pro
7. Výběr dodavatele na akci Revitalizace kulturního a sportovního areálu zdraví
Starosta a místostarostka podali informaci o jednání komise pro hodnocení nabídek.
Zájem o realizaci této investiční akce projevily tři stavební firmy – Agrostav Ústí
nad Orlicí, Agile Ústí nad Orlicí a firmy Chládek a Tintěra. Podle zadávacích
podmínek a podle předložených nabídek a podle bodového ohodnocení zvítězila
firma Agile. Komise pro hodnocení nabídek proto doporučila ZO Dolní Čermná
schválit uzavření smlouvy s touto firmou.
V souvislosti se zahájením výstavby bude co nejdříve nutné řešit otázku budoucího
provozu ze strany obce a Sokola.
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8. Výběr dodavatele na akci Kanalizace a ČOV Horní a Dolní Čermná
Starosta a místostarostka podali informaci o jednání komise pro hodnocení nabídek.
Zájem o realizaci této investiční akce projevily tři stavební firmy – OHL ŽS, a.s.,
VCES a.s. a Metrostav a.s. Podle zadávacích podmínek a podle předložených
nabídek a podle bodového ohodnocení zvítězila firma VCES, a.s. Komise pro
hodnocení nabídek proto doporučila ZO Dolní Čermná schválit uzavření smlouvy
s touto firmou. ZO Dolní Čermná očekává schválení tohoto dodavatele stavby také
v ZO Horní Čermná. Pak ZO Dolní Čermná doporučuje Svazku Pod Bukovou Horou
uzavřít s firmou VCES a.s. dodavatelskou smlouvu.
8. Diskuse, různé
• Starosta otevřel diskusi o místě konání letošní poutě na sv. Jiří. V souvislosti
s rekonstrukcí Areálu zdraví bylo rozhodnuto, že pouť se bude konat na náměstí
v Dolní Čermné.
• Bylo předloženo vyúčtování příspěvku šachistům za rok 2008.
• Byla projednána žádost římskokatolické farnosti o příspěvek na opravu kostela a
kaple sv. Barbory. Vzhledem k velmi napjatému rozpočtu a nově zahajovaným
velkým investičním akcím nebude zatím této žádosti možné vyhovět.
Usnesení č. 19
Zastupitelstvo obce:
1.
schvaluje zapisovatele a ověřovatele.
2.
schvaluje program jednání.
3.
bere na vědomí zprávu o činnosti rady. (Všichni pro)
4.
bere na vědomí zprávu kontrolního výboru a doporučuje radě obce se
k tomuto zápisu vrátit a výsledek projednat na příštím ZO. (Všichni pro)
5.
schvaluje rozpočtovou změnu č. 5 přijatou podle předloženého materiálu.
(Všichni pro)
6.
schvaluje rozpočet obce na rok 2009 včetně změn, které byly v průběhu
projednávání odsouhlaseny. ZO si je vědomo napjaté situace jak
v příjmové, tak i výdajové části rozpočtu a proto je nutné zvýšit
rozpočtovou kázeň a v průběhu celého roku hledat zdroje i úspory a tyto
návrhy předkládat na jednání zastupitelstva. (Všichni pro)
7.
schvaluje záměr prodeje a pronájmu nemovitostí dle projednaného
programu. (Všichni pro)
8.
schvaluje na základě doporučení hodnotící komise vítěze firmu AGILE a
doporučuje s touto firmou uzavřít smlouvu na akci Revitalizace
kulturního a sportovního areálu zdraví. (Všichni pro)
9.
schvaluje na základě doporučení hodnotící komise vítěze firmu VCES a.s. a
doporučuje Svazku pod Bukovou Horou s touto firmou uzavřít smlouvu na
akci Kanalizace a ČOV Horní a Dolní Čermná. (Všichni pro)
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Rada zastupitelstva obce Dolní Čermná č. 26
16. 3. 2009
Zápis z jednání
přítomni: Ing. Jiří Appl, Jan Hampl, RNDr. Věra Šverclová,
Ing. Vlastislav Vyhnálek
omluvena: Ing. Ludmila Müllerová (nemoc)
hosté:
Petr Helekal
Program:
- projednání smlouvy s firmou Agile
- stavba dětského domova
- kanalizace
- nájemní smlouva s paní Hai Bui
- různé
1. Rada projednala návrh smlouvy o dílo s firmou Agile na dodávku díla
Revitalizace sportovně kulturního Areálu zdraví Dolní Čermná. Starosta
informoval o schůzce s firmou Agile. Firma je ochotna řešit průběh financování
dodavatelským úvěrem. Finanční model je nastaven tak, že během 3 - 4 měsíců
firma odvede podstatnou část díla a vystaví fakturu (se splatností 150 dní). Obec
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zaplatí buď z otevřeného úvěru ČSp nebo z dodavatelského úvěru od firmy,
vypracuje monitorovací zprávu a požádá Regionální radu o platbu. Dle smlouvy
bude do 2 měsíců platba provedena. K datu podání výzvy musí být předložen
výpis o provedené platbě. Zbývající část ceny za dodání díla (cca 500 tis. Kč)
bude fakturována po dokončení díla a uhrazena obdobně jako část první. Zde je
možno uplatnit pozastávku na odstranění nedodělků a převést vrácení finančních
prostředků do roku 2010. Z ROP bude možno zbývající část získat až po
závěrečném vyhodnocení (cca 6 měsíců).
Investice je podmíněna souhlasem Spořitelny (vyplývá z úvěrové smlouvy na
kanalizaci) Smlouva o dílo s Agile musí proto být v tomto ohledu ošetřena (viz.
návrh smlouvy).
2. Stavba dětského domova
Jedná se o stavbu jejímž investorem je Pardubický kraj a dodavatelem firma
Chládek Tintěra. Obec se o stavbu zajímá, protože se dotýká liniových staveb
v majetku obce a dále se jedná o poskytnutí pozemku pro uložení zeminy a
zařízení stavby. Obec se dohodla o společném postupu s TJ Dolní Čermná. Obec
dá k dispozici část pozemků pro zařízení staveniště a TJ bude pověřena
dohodnutím podmínek. TJ dá k dispozici pozemky za volejbalovými kurty a obec
dohodne kompenzaci s firmou za uložení zeminy.
3. Kanalizace
Starosta informoval radu o jednání s projektantem o možných úsporách v rámci
navrženého rozsahu stavby. Firma VCES, která vyhrála výběrové řízení s nejnižší
cenovou nabídkou je pořád ještě o 10% rezervu nad naší kalkulovanou cenou,
kterou jsme uplatnili v žádosti o dotaci, a na kterou jsou nastaveny finanční
modely. Jednání s firmou se uskuteční 19. 3. 2009.
Další jednání jsou vedena s Pardubickým krajem o poskytnutí dotace. První část
dotace byla poskytnuta v roce 2008 v částce 1 mil. Kč. Dotace z PK snižuje
potřebu úvěrových prostředků. Ty jsou sice nasmlouvány na pokrytí celé ceny,
avšak jejich 100% využití by znamenalo příliš veliké zadlužení.
4. Prodloužení nájemního vztahu s paní Hai Bui
Rada projednala žádost paní Hai Bui na prodloužení nájemního vztahu. Rada
souhlasí s prodloužením o rok za nezměněných podmínek.
5. Různé
- Starosta informoval o návrhu na vydání platebního rozkazu z titulu opožděné
platby firmě Laspon dle platebního kalendáře. Usnesením soudu v HK se pověřuje
projednání dluhu za splátkovým kalendářem ve výši 320 tis. Okresní soud v Ústí
nad Orlicí. Obec se snaží dle vývoje daní poskytnout další splátky aby projevila
dobrou vůli (v únoru 100 tis.).
- Pan Hampl upozornil na nepořádek na rybníku.
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Usnesení 26:
26.1 Rada projednala návrh smlouvy s firmou Agile, schvaluje navržený způsob
financování stavby. Schvaluje smlouvu za předpokladu zajištění souhlasu od
ČSp a.s.
26.2 Rada schvaluje dohodu s TJ Dolní Čermná o společném postupu vůči
firmě Chládek Tintěra v rámci vyrovnání za uložení zeminy a poskytnutí
pozemku pro zařízení staveniště.
26.3 Rada bere na vědomí informaci o přípravě smlouvy s firmou VCES a o
finančním modelu na realizaci stavby.
26.4 Rada schvaluje prodloužení smlouvy na pronájem nebytových prostor
v čp. 101 paní Hai Bui do 31. 12. 2009 za nezměněných podmínek.
26.5 Rada bere na vědomí informaci o průběhu splátek firmě Laspon.
26.6 Rada ukládá starostovi projednat s panem Plundrou úklid naplavenin na
rybníku.
Ing. Vlastislav Vyhnálek, starosta obce

Příjmy (v tis. Kč)
Paragraf

Pol.
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1337
1341
1343
1345
1347
1351
1361
1511
2460
4111
4112
4116
4121

Název položky
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
Daň z příjmů FO ze samost. výděleč. činnosti
Daň z příjmů FO z kapitálové činnosti
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí zemědělské půdy
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek za ubytovací kapacity
Poplatek za provozovaný výher. hrací přístroj
Odvod výtěžku z provozování loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Splátky půjček od obyvatelstva
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy.st.rozp.
Neinv.přij.transf.ze st.rozp.v rámci s.dot.vzt.
Ostatní neinv.přij.transf.ze stát. rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
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Skuteč.
2008
2 339,31
781,05
167,94
2 650,58
342,96
4 127,90
0,00
532,73
24,37
6,94
5,33
38,32
22,17
41,87
492,08
8,84
40,00
736,50
252,78
121,38

Návrh
roupočtu

2009
2 145,00
350,00
160,00
3 132,00
190,00
3 860,00
0,00
520,00
22,00
5,00
5,00
40,00
17,00
75
740,00
0,00
0,00
738,90
220,00
130,00

4122
4129
4134
4213
4216
4222
4229
000
**
1031 2111
1031
103
**
2141 2111
2141
*
214
**
2310 2111
2310
*
231
**
2321 2111
2321
*
232
**
3111 2111
3111 2324
3111
*
3113 2111
3113 2132
3113 2324
3113
*
311
**
3141 2111
3141
*
314
**
3314 2111
3314 2324
3314
*
3315 2111
3315 2324
3315
*
331
**
3326 2321
3326 2324
3326
*
332
**
3349 2111

Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Ost.neinv.přij.transf.od rozp.územní úrovně
Převody z rozpočtových účtů
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
Ostatní inv. přijaté transf. ze stát. rozpočtu
Investiční přijaté transfery od krajů
Ostat.inv.přijaté transf. od rozp.územ.úrovně
Daňové příjmy a přijaté transfery
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Pěstební činnost
Lesní hospodářství
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Vnitřní obchod
Vnitřní obchod
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Pitná voda
Pitná voda
Příjmy a poskytování služeb a výrobků
Odv. a čištění odpad. vod a nakládání s kaly
Odvádění a čištění odpadních vod
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Předškolní zařízení
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z pronáj. ost. nemovit. a jejich částí
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Základní školy
Zařízení předškolní výchovy a zákl. školství
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Školní stravování
Ost. zař. související s výchovou a vzděl.
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Činnosti knihovnické
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Činnosti muzeí a galerií
kultura
Přijaté neinvestiční dary
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Pořízení, zachování a obn.hodnot.míst.k.pam.
Ochrana památek a péče o kulturní dědictví
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
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148,39
0,00
4 639,88
51,00
0,00
0,00
0,00
17 572,32
320,25
320,25
320,25
0,05
0,05
0,05
0,00
0,00
0,00
122,94
122,94
122,94
26,36
0,00
26,36
142,85
6,00
54,94
203,79
230,15
155,11
155,11
155,11
4,52
0,33
4,85
0,86
0,34
1,20
6,05
0,00
0,00
0,00
0,00
12,17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 349,90
220,00
220,00
220,00
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
118,00
118,00
118,00
25,00
0,00
25,00
130,00
3,00
60,00
193,00
218,00
165,00
165,00
165,00
4,00
2,00
6,00
1,00
2,00
3,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,00

3349
334
3399
3399
3399
339
3612
3612
3612
3612
3612
3613
3613
3613
3613
3613
3619
3619
361
3631
3631
3632
3632
3633
3633
3634
3634
3639
3639
3639
3639
3639
3639
363
3722
3722
3722
3722
3725
3725
372
4351
4351

*
**
2111
2112
*
**
2111
2132
2324
3112
*
2111
2132
2322
2324
*
2460
*
**
2324
*
2111
*
2111
*
2111
*
2111
2131
2132
2324
3111
*
**
2111
2112
2329
*
2324
*
**
2111
2132

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Sdělovací prostředky
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z prodeje nakoupeného zboží
Ost.zálež.kultury, církví a sděl. prostředků
Ost.činnosti v zál.kultury,církví a sd.prostř.
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z pronájmu ost.nemov.a jejich částí
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z prodeje ost.nemov. a jejich částí
Bytové hospodářství
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z pronájmu ost.nemov.a jejich částí
Přijaté pojistné náhrady
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Nebytové hospodářství
Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva
Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodář.
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Veřejné osvětlení
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Pohřebnictví
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Výstavba a údržba místních inž. sítí
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Lokální zásobování teplem
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronáj.ostat.nemovit. a jejich částí
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z prodeje pozemků
(8
Komunál.služby a územ.rozvoj jinde nezařaz.
Komunální služby a rozvoj
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z prodeje nakoupeného zboží
Ostatní nedaňové příjmy
Sběr a svoz komunálních odpadů
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Využívání a zneškodňování komunál.odp.
Nakládání s odpady
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí
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12,17
12,17
61,34
5,80
67,14
67,14
5,40
389,34
0,02
568,31
963,07
0,00
56,88
0,00
0,00
56,88
0,00
0,00
1 019,95
0,18
0,18
16,30
16,30
0,00
0,00
387,03
387,03
1 097,51
27,26
10,52
0,00
127,83
1 263,12
1 666,63
44,60
39,52
0,00
84,12
49,63
49,63
133,75
16,49
1,00

11,00
11,00
4,00
4,00
8,00
8,00
20,00
380,00
1,00
350,00
751,00
5,00
51,00
0,00
5,00
61,00
0,00
0,00
812,00
8,00
8,00
12,00
12,00
0,00
0,00
410,00
410,00
1 060,00
8,00
12,00
0,00
220,00
1 300,00
1 730,00
46,00
5,00
0,00
51,00
40,00
40,00
91,00
10,00
0,00

4351
4351
431
5512
5512
551
6171
6171
6171
6171
6171
6171
617
6310
6310
631
6402
6402
640

2324
*
**
2324
*
**
2111
2310
2324
2329
3112
*
**
2141
*
**
2223
*
**

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Osob.asist., pečov.sl.a podpora sam.bydlení
Služby a sociální péče
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Požární ochrana – dobrovolná část
Požární ochrana
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z prodeje krátkodobého majetku
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Ostatní nedaňové příjmy
Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí
Činnost místní správy
Regionální a místní správa
Příjmy z úroků
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.
Finanční vypořádání minulých let
Ostatní činnosti

*** PŘÍJMY CELKEM
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
PŘÍJMY CELKEM včetně přijatých
***
úvěrů a půjček

0,00
17,49
17,49
0,00
0,00
0,00
71,91
0,00
3,94
0,00
0,00
75,85
75,85
4,05
4,05
4,05
0,00
0,00
0,00

0,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
80,00
0,00
4,00
0,00
0,00
84,00
84,00
5,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0,00

21 403,90

15 841,90

0,00

1 300,00

21 403,90

17 141,90

Skutečnost

Návrh
rozpočtu 2009

Výdaje (v tis. Kč)
Par.

Pol.

Název položky

103
214
221
231
232
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111

**
**
**
**
**
5154
5171
5192
5331
5902
6121
*

Lesní hospodářství
Vnitřní obchod
Pozemní komunikace
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Elektrická energie
Opravy a udržování
Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady
Neinv. příspěvky příspěvkovým organizacím
Ostatní výdaje z finančního vypoř. min. let
Budovy, haly a stavby
Předškolní zařízení
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2008

105,09
0,50
320,21
2,42
216,63
29,93
0,00
14,29
108,86
47,00
0,00
200,08

140,00
7,00
105,00
0,20
1 407,00
30,00
10,00
0,00
140,00
42,20
0,00
222,20

3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
311
3141
3141
3141
3141
3141
314
3314
3315
331
332
334
339
341
342
361
3631
3632
3633
3634
3635
3639
363
372
374
379
434
435
5512
5512
5512

5139
5151
5153
5154
5169
5171
5191
5331
5902
6121
6351
*
**
5154
5331
5902
6351
*
**
*
*
**
**
**
**
**
**
**
*
*
*
*
*
*
**
**
**
**
**
**
5019
5021
5132

Nákup materiálu jinde nezařazený
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Zaplacené sankce
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým org.
Ostatní výdaje z finančního vypoř. min. let
Budovy, haly a stavby
Investiční transf. příspěvkovým organizacím
Základní školy
Zařízení předškolní výchovy a zákl. školství
Elektrická energie
Neinv. příspěvky příspěvkovým organizacím
Ostatní výdaje z finančního vypoř. min. let
Inv.transf.zřízeným přísp.a pod.organizacím
Školní stravování
Ostat. zaříz. související s výchovou a vzděl.
Činnosti knihovnické
Činnosti muzeí a galerií
Kultura
Ochrana památek a péče o kultur. dědictví
Sdělovací prostředky
Ostatní činnosti kultury, církví a sděl. prostř.
Tělovýchova
Ostatní zájmové činnosti
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výstavba a údržba místních inženýr. sítí
Lokální zásobování teplem
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Komunální služby a územní rozvoj
Nakládání s odpady
Ochrana přírody a krajiny
Ostatní činnosti v životním prostředí
Ostatní sociální péče a pomoc
Služby sociální péče
Ostatní platy
Ostatní osobní výdaje
Ochranné pomůcky
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0,11
0,08
76,38
358,47
16,11
105,55
30,00
361,00
390,00
300,00
0,00
1 637,70
1 837,78
64,63
280,00
220,00
520,00
1 084,63
1 084,63
77,57
49,90
126,97
71,66
82,66
425,75
8,68
17,50
190,14
420,48
25,64
295,10
492,82
0,00
1 651,87
2 885,91
859,53
337,75
0,00
0,00
424,02
0,00
12,12
0,91

0,00
0,20
90,00
267,00
36,00
65,00
70,00
400,00
249,00
600,00
0,00
1 777,20
1 999,40
160,00
500,00
320,00
0,00
980,00
980,00
84,10
56,10
140,20
0,00
61,00
195,00
2,00
15,00
154,00
212,00
67,00
266,00
500,00
0,00
1 941,00
2 986,00
961,00
325,00
0,00
0,00
209,00
8,00
10,00
20,00

5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
551
611
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171

5137
5139
5151
5154
5156
5162
5163
5167
5169
5171
5173
5175
5191
5194
5222
6121
*
**
**
5011
5021
5031
5032
5038
5132
5133
5136
5137
5138
5139
5151
5153
5154
5156
5161
5162
5163
5165
5167
5169
5171
5172
5173

Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu jinde nezařazený
Studená voda
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby peněžních ústavů
Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Cestovné
Pohoštění
Zaplacené sankce
Věcné dary
Neinvestiční transf. občanským sdružením
Budovy, haly a stavby
Požární ochrana
Požární ochrana
Zastupitelské orgány
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Ostatní osobní výdaje
Povinné pojist.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z.
Povinné pojist.na veřejné zdravot. pojištění
Ostat.povinné pojistné hraz.zaměstnavatelem
Ochranné pomůcky
Léky a zdravotnický materiál
Knihy, učební pomůcky a tisk
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
Nákup materiálu jinde nezařazený
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Služby pošt
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby peněžních ústavů
Nájemné za půdu
Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Programové vybavení
Cestovné
14

4,12
0,00
0,18
108,46
8,61
8,99
6,98
7,00
4,43
0,00
0,00
39,75
0,00
1,88
15,00
730,70
949,13
949,13
978,93
1 928,41
7,50
507,69
175,94
12,07
0,00
0,00
43,65
15,38
5,50
71,09
47,84
61,92
105,70
59,32
31,03
64,05
129,95
0,00
21,11
172,73
26,67
24,81
6,78

10,00
5,00
1,00
50,00
8,00
8,00
3,00
6,00
10,00
20,00
3,00
5,00
0,00
0,00
15,00
403,00
585,00
585,00
955,00
1 930,00
8,00
510,00
175,00
14,00
1,00
0,00
40,00
20,00
0,00
106,00
71,00
88,00
110,00
48,00
33,00
63,00
127,00
0,00
19,00
155,00
30,00
0,00
6,00

6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
617
631
633
639
640
000

5175
5178
5192
5194
5221
5222
5321
5329
5361
5362
5499
5660
6119
6122
*
**
**
**
**
**

Pohoštění
Nájemné za nájem s právem koupě
Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady
Věcné dary
Neinv. transfery obecně prospěšným spol.
Neinv. transfery občanským sdružením
Neinvestiční transfery obcím
Ostatní neinvestič. transfery veřej. rozpočtům
Nákup kolků
Platby daní a poplatků
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu
Ostat. nákup dlouhodobého nehmot. majetku
Stroje, přístroje a zařízení
Činnost místní správy
Regionální a místní správa
Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací
Převody vl. fondům v rozp. úz. úrovně
Ostatní finanční operace
Ostatní činnosti

19,92
69,29
0,00
20,25
0,00
0,00
2,00
0,00
3,05
8,97
146,83
0,00
0,00
0,00
3 789,45
3 789,45
540,13
4 639,87
342,96
2,32

20,00
69,29
0,00
10,00
5,00
0,00
4,00
0,00
6,00
11,00
90,00
0,00
0,00
0,00
3 769,29
3 769,29
505,92
0,00
190,00
13,49

*** VÝDAJE CELKEM
** Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček

20 240,62
2 636,40

15 705,50
1 436,40

*** VÝDAJE CELKEM vč. splátek úv. a půj.

22 877,02

17 141,90

-1 437,12

0,00

CELKOVÉ SALDO

Rozpočet na minulý rok byl sestaven jako vyrovnaný, i když velmi napjatý a bez
jakýchkoli rezerv. V případě, že by se oproti očekávání zvýšily příjmy, použily by se
na úhradu stávajících dluhů z minulých období. Těch má obec více než dost.
Škodlivost chybějící rezervy se prokázala hned v jarních měsících, kdy vyvstala
potřeba výměny starého poruchového zařízení ve Školní jídelně. Potřebné finance
jsme získali pouze částečným odsunutím některých plateb za tuto investici a za
rekonstrukci kempu do dalšího roku. Závazek se tak rozložil do delšího časového
období, což bylo pro obec schůdnější, ale nic zásadního to neřeší. Dalším
nepříjemným prvkem v hospodaření bylo vyúčtování elektřiny. ČEZ po několik
minulých let prováděl vyúčtování pouze odhadem spotřeby, vloni však provedl
vyúčtování přesně podle elektroměru a obec byla nucena doplatit cca o 200 tis. Kč
více, než jsme očekávali. Mimo uvedených mimořádných výdajů poklesly i příjmy. S
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mírným poklesem příjmů z daní jsme počítali, ovšem očekávali jsme, že je vynahradí
vyšší příjmy z lesního hospodářství, kde měla obec povolenu větší těžbu dřeva. K
tomu nedošlo, protože cena dřeva výrazně poklesla a těžba se tak přestala vyplácet.
Uvedené skutečnosti se podepsaly na tom, že v hospodaření obce chyběly finanční
prostředky oproti původnímu rozpočtu v hodnotě přesahující 1 milion korun. To je
částka pro obec naší velikosti obrovská. Financí se nedostávalo ani přes úspory
dosažené v minulém roce v bývalém domě s pečovatelskou službou. Likvidita tj.
platební schopnost obce se v minulých letech dlouhodobě pohybovala okolo 50 % a v
důsledku popsaných okolností se ani v minulém roce nezlepšila.
Příjmová stránka rozpočtu na rok 2009 vychází z toho, že příjmy z lesa budou opět
nízké. Rozhodující část příjmů obce tvoří daňové příjmy. Na základě předpovědi
Ministerstva financí a změn daňových zákonů zpracoval krajský úřad tabulku
očekávaných daňových příjmů pro jednotlivé obce v r. 2009. Tento výhled však
vycházel z údajů, kdy národní hospodářství bylo na svém vrcholu. Protože se
celosvětová hospodářská krize v ČR začala projevovat až v samém závěru roku, dá se
předpokládat, že výběr daní, pro které je rozhodující minulý rok, bude na
předpokládané úrovni. Původní predikce Ministerstva financí (a rovněž tak
Pardubického kraje) počítala podle loňského vývoje i se zvýšeným výběrem daně z
přidané hodnoty. V krizovém období, na jehož počátku se nacházíme, se však dá
očekávat pokles spotřeby firem i domácností a tím menší výtěžnost daně z přidané
hodnoty. Je jasné, že pokud stát vybere na určité dani méně, může i méně rozdělit
mezi obce. Proto v rámci opatrnosti v rozpočtu kalkulujeme s příjmem z DPH
menším, než byla loňská skutečnost. Přesto však nad touto položkou stále visí otazník
nejistoty, zda výběr daně nebude ještě menší. Rozhodující bude jak dlouhý a hluboký
bude propad státních příjmů. Protože se doposud žádná krize nevyřešila během
několika měsíců, je možné, že obecní příjmy během roku ještě více poklesnou. V
takovém případě již opravdu nebude vyhnutí a výdaje budou muset být
přehodnoceny. V rozpočtu je rovněž zohledněn vyšší výběr daně z nemovitostí, kdy
zastupitelstvo využilo novely zákona a zvýšilo daň ze staveb a lesů.
V letošním roce se chystáme provést připravovanou rekonstrukci Areálu zdraví, která
bude z více než 90 % financována z dotace. Z obecních prostředků si celá akce
vyžádá částku asi 1 mil. Kč - část již byla zaplacena, část bude zaplacena letos a
necelá jedna třetina se předpokládá uhradit v příštím roce. V příjmu dotačních peněz
a našich plateb dodavatelům bude docházet k určitým časovým posunům. Pro tento
stav má obec vyjednán překlenovací úvěr na dobu několika měsíců.
Významnou investiční akcí bude zahájení výstavby kanalizace a čističky odpadních
vod spolu s Horní Čermnou prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí Pod
Bukovou horou. Celou akci komplikuje nejistota v tom smyslu, že nové
zastupitelstvo kraje vzešlé z podzimních voleb může upřednostnit jiné priority a
dotace na podobné investice potlačit. V takovém případě by mohla být celá akce
ohrožena.
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Ve výdajových kapitolách se chystají některé úspory v provozní oblasti - vypínání
veřejného osvětlení přes noc, snížený příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb
sloužícího zaměstnancům obecního úřadu ap. To tvoří v součtu za rok několik
desetitisíců korun. Pro přežití letošního roku a zlepšení finanční situace do budoucna
to bude vyžadovat ještě větší úsilí. V letošním roce bychom měli pokračovat v
rozjetých investicích, neotvírat žádné nové a provozními úsporami zacelit alespoň z
části velkou díru, kterou představují staré dluhy. Celkově se tím zlepší platební
schopnost obce. Otevřenou otázkou je, jak se projeví krizové vlivy. Přestože je to
otázka klíčová, nikdo nemůže zodpovědně říci, že ji dokáže zodpovědět. Z tohoto
pohledu je jisté, že se zastupitelstvo a rada obce bude muset obecním financováním
často zabývat.
Finanční výbor: Věra Bláhová, Jiří Mencl, Daniela Pravdová

- přináší garance větší bezpečnosti bydlení z hlediska požární ochrany
Dne 1. července 2008 nabyla účinnosti nová vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických
podmínkách požární ochrany staveb. Tento předpis stanoví jednotné technické
podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu a užívání staveb. Vyhláška je
zpracována na základě nejnovějších tuzemských a zahraničních poznatků v oblasti
požární ochrany staveb. Ustanovení tohoto předpisu také reagují na vstup ČR do
Evropské unie a harmonizují požadavky požární bezpečnosti na stavební výrobky s
evropskými předpisy.
Jakých staveb se vyhláška týká?
Vyhláška stanoví požadavky pro navrhování a provádění nových staveb, tedy těch
objektů, o kterých stavební úřad pravomocně rozhodne v územním řízení, udělí jim
územní souhlas anebo k projektové dokumentaci získají souhlasné stanovisko orgánu
státního požárního dozoru po nabytí účinnosti této vyhlášky, tedy po 1. červenci
2008.
Pouze v § 30 vyhlášky jsou stanoveny podmínky pro užívání stavby, které se vztahují
také na stávající stavby. Tyto stavby schválené ještě před 1. 7. 2008 musí tyto
podmínky v § 30 splnit do 6 měsíců od nabytí účinnosti vyhlášky (tedy do
1. 1. 2009).
Proč byla vyhláška vydána?
Účelem vyhlášky je především celkové zlepšení úrovně ochrany občanů České
republiky před požáry. Toto zvýšení standardu požární ochrany staveb by mělo
přinést snížení vysokého počtu usmrcených a zraněných při požárech v objektech
určených pro bydlení. Při požárech v domácnostech každoročně zemřou desítky lidí a
další stovky jsou zraněny, nemluvě o majetkových škodách dosahujících stamilionů
korun.
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Vyhláška je velmi důležitá pro projektanty, stavebníky a také firmy a občany, protože
stanoví jednotné technické podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu a
užívání staveb.
Vyhláška také harmonizuje požadavky požární bezpečnosti na stavební výrobky s
evropskými předpisy.
Co vyhláška mění?
Vyhláška přináší vyšší požadavky na vybavení nových rodinných domů a staveb
určených pro bydlení zařízením autonomní detekce a signalizace (obecně "hlásičem
požáru") a také přenosnými hasicími přístroji.
Hlásiče požáru do objektů určených pro bydlení
Podle vyhlášky musí být zařízením autonomní detekce a signalizace (tedy "hlásiči
požáru") vybaveny všechny nově postavené rodinné domy, byty, stavby ubytovacích
zařízení staveniště, dále i ubytovací zařízení nebo stavby zdravotnických zařízení a
sociální péče, u kterých na základě technických norem nevzniká požadavek na
vybavení elektrickou požární signalizaci (EPS).
Povinnost vybavit si objekt "hlásiči požáru" se vztahuje jen na nové stavby, tedy na
ty objekty, o kterých stavební úřad pravomocně rozhodne v územním řízení, udělí jim
územní souhlas anebo k projektové dokumentaci získají souhlasné stanovisko orgánu
státního požárního dozoru po nabytí účinnosti této vyhlášky, tedy po 1. červenci
2008.
Objekty schválené před 1. červencem 2008 budou muset být vybaveny "hlásiči
požáru" pouze tehdy, pokud stavba či její část projde v budoucnu rozsáhlejší stavební
úpravou (viz § 31).
Jaké stavby a kde přesně musí být vybaveny hlásiči požáru?
Podle vyhlášky musí být vybaveny zařízením autonomní detekce a signalizace
("hlásičem požáru") tyto nově navržené stavby:
Rodinný dům: "Hlásič požáru" musí být umístěn v části vedoucí k východu z bytu v
rodinném domě, u mezonetových bytů a rodinných domů s více byty by to mělo být v
nejvyšším místě společné chodby nebo prostoru. Jedná-li se o byt v rodinném domě s
podlahovou plochou větší než 150 m2, musí být "hlásič požáru" umístěn také v jiné
hodné části bytu.
V bytovém domě každý byt: "Hlásič požáru" musí být umístěn v části bytu vedoucí
směrem do únikové cesty. Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m2 a
v mezonetových bytech, musí být umístěn další "hlásič požáru" v jiné vhodné části
bytu.
Stavba ubytovacího zařízení, u které nevzniká požadavek na vybavení elektrickou
požární signalizací: "Hlásič požáru" musí být umístěn v každém pokoji pro hosty,
společných prostorech a v části vedoucí k východu z domu, pokud se nejedná o
chráněnou únikovou cestu.
Stavba sociální péče, na kterou se nevztahuje požadavek na zajištění elektrickou
požární signalizací: "Hlásič požáru" musí být umístěn v každé ubytovací jednotce a v
části vedoucí k východu z domu, pokud se nejedná o chráněnou únikovou cestu.
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Stavba ubytovacího zařízení staveniště: "Hlásič požáru" musí být umístěn v
každém pokoji určeném pro ubytování osob a v části vedoucí k východu z
ubytovacího zařízení staveniště.
Ve vyspělých státech je "hlásič požáru" na rozdíl od ČR naprosto běžným vybavením
domácnosti - např. v Dánsku je požárním hlásičem vybaveno 75 % všech
domácností, ve Finsku je to dokonce 98 % domácností, v Norsku 97 %, ve Švédsku
68 %, a ve Velké Británii je podle odhadů požárními hlásiči vybaveno 75 - 80 %
nemovitostí. Povinnost vybavit si domácnost požárními hlásiči existuje hned v
několika členských zemích EU.
Autonomní "hlásiče požáru" představují vyzkoušený, efektivní, na údržbu nenáročný
a finančně dostupný (cena v řádech stovek korun) prostředek požární prevence, který
zajišťuje včasné zjištění požáru v kteroukoliv denní či noční hodinu. "Hlásič požáru"
tím výrazně zvyšuje šance na přežití a chrání majetek v domácnosti před ničivým
požárem.
Přenosné hasicí přístroje do nových rodinných domů
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb přináší
také změny v oblasti vybavenosti objektů přenosnými hasicími přístroji.
Všechny nově postavené rodinné domy (tedy ty, o kterých stavební úřad pravomocně
rozhodne v územním řízení nebo jim udělí územní souhlas po nabytí účinnosti této
vyhlášky, tedy po 1. červenci 2008) budou muset být vybaveny přenosným
hasicím přístrojem s minimální hasicí schopností 34 A. (Údaj o hasicí schopnosti
musí být uveden na štítku každého prodávaného přenosného hasicího přístroje).
Upozorňujeme, že vyhláška sice pro rodinné domy stanoví přenosný hasicí přístroj na
požáry typu A (požáry pevných látek), ale na trhu existují také přenosné hasicí
přístroje splňující povinné minimum, které mají universální hasicí náplň určenou
nejen pro požáry pevných látek, ale i požáry kapalin (typ B) a plynů (typ C).
Navíc je třeba si uvědomit, že občané si nemusí pořizovat přenosný hasicí přístroj
přesně s označením 34 A. Namísto jednoho se mohou vybavit i dvěma nebo více
přenosnými hasicími přístroji s menší hasicí schopností, ovšem součet jejich hasicích
schopností pro požáry typu A musí dosáhnout alespoň stanovené minimum 34.
Kromě rodinného domu vyhláška rovněž v příloze č. 4 s ohledem na jejich hasicí
schopnosti přesně stanoví počet, druhy a umístění přenosných hasicích přístrojů v
nových bytových domech, ubytovacích zařízeních, garážích a prodejních stáncích.
Zde však je třeba zdůraznit, že již podle současných předpisů musí být např. společné
prostory v bytových domech nebo garáže vybaveny přenosnými hasicími přístroji vyhláška č. 23/2008 v této oblasti přináší pouze zpřesnění.
LINKY TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
„150“ hasiči
„112“ jednotné evropské číslo tísňového volání
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Oblast Ústí nad Orlicí, Lanškrouna, Jablonného nad Orlicí, ale i Dolní Čermné má
svůj vztah k elektronice.
O Ústí nad Orlicí se po druhé světové válce uvažovalo, že zde bude soustředěna a
rozvíjena výroba elektronek. To se však nelíbilo lidem, historicky spojeným
s textilním průmyslem. Návrh vlády nebyl přijat.
Výroba elektronek byla zahájena v Tesle Rožnov pod Radhoštěm v roce 1950 v nově
postavených budovách, které měly původně stát v Ústí nad Orlicí. Do Lanškrouna se
v prostorách bývalé tabákové továrny začala soustřeďovat výroba elektronických
součástek z Prahy, Liberce, Krnova od firem – Siemens & Halske, Radiotechna,
Blaupunkt, Dralowid atd. – I tato výroba se úspěšně rozvíjela
Situace v Jablonném nad Orlicí byla jiná. Tam byla založena firma Telegrafia již o
dvě desetiletí dříve, v roce 1929. Po roce 1949 zde probíhala výroba baterií,
gramorádií, telefonních ústředen, ale i drátofonu, ale ten byl rychle vytlačený
záznamem na pásku, tj. magnetofonem. Byly zde vyráběny i regulační panely pro
cementárnu Prachovice.
I v Jablonném se výroba úspěšně rozvíjela, situace si vyžádala vybudovat poblíž nové
výrobní kapacity a tak vznikl provoz v Dolní Čermné.
Provoz Dolní Čermná se zabýval výrobou slídových kondenzátorů, drátových
rezistorů, elektrolytických kondenzátorů.
Pokud bych výše uvedené informace chtěl vyjádřit formou matematickou, tak to je
čitatel.
Společný jmenovatel pro všechna jmenovaná města i uváděné výroby, ať
elektrotechnické nebo textilní, je skutečnost, že vše počátkem 90. let minulého století
zaniklo.
Aby se alespoň něco zachovalo pro pamětníky a další generace, snažím se soustředit
v prostorách Penzionu Obecního úřadu Dolní Čermná sbírku radiosoučástek,
radiopřijímačů, gramorádií a magnetofonů a technické dokumentace.
Děkuji všem, kteří do této sbírky přispěli nějakými předměty. Současně vyzývám i
ostatní, kterým na půdě, v garáži nebo jiném místě něco podobného překáží, aby mne
kontaktovali a dohodli bychom další postup.

Touto cestou chci všechny občany
a návštěvníky Dolní Čermné u příležitosti
nadcházející dubnové čermenské pouti
pozvat na výše uvedenou výstavu.
Otevírací doba bude zveřejněna
v programu čermenské pouti.
Těším se na Vaši návštěvu.
Karel Hrodek
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Opět tu hrál soubor VICENA
V neděli 1. března jsme měli možnost v Orlovně shlédnout představení „Pohádka o
Popelce“ v podání divadelního souboru VICENA z Ústí nad Orlicí.
Myslím si, že představovat tento soubor není třeba. Jednak je to soubor ověnčený
cenami z různých přehlídek, jednak se tady u nás představil už svým představením
„Hrdý Budžes“.
Tentokrát režisérka sáhla po klasice v podobě veršované pohádky s příběhem
Popelky.
Co k tomu dodat: Netroufám si hodnotit herecké výkony, ale mě, nepřítele časově
náročného, pracného a rušivého přestavování dekorací po každém obrazu, potěšilo
řešení, kdy na jedné scéně byl jak královský zámek, tak i venkovská chalupa. Proto
změny obrazů probíhaly plynule a představení mělo spád.
Věřím, že vy, kdo jste „Pohádku o Popelce“ navštívili, jste se dobře pobavili, a my
všichni se můžeme těšit na některé z dalších představení, se kterým nás „oustečtí
divadelníci“ opět navštíví.

Pouťová výstava 2009
V obvyklém pouťovém termínu, který letos připadá na víkend 25. a 26. dubna,
chystáme tradiční výstavu.
Letos volba padla na ukázky sbírek hmyzu pana Radko Krejčího z Petrovic
a na papírové modely sportovních automobilů pana Petra Špinlera z Ostrova.
V případě pana Špinlera je zajímavé, že tyto modely nejen skládá, ale také navrhuje
pro časopisy. Věřím, že nám poskytne i nějaké ukázky rozpracovaných návrhů.
Za SDO Dolní Čermná Aleš Hampl

15. ročník Vítání ptačího zpěvu
Neděle 3. května 2009

Den matek
Neděle 10. května 2009 – v Orlovně v Dolní Čermné
S programem vystoupí děti z mateřské školy
Všechny vás srdečně zveme. Podrobnosti budou uvedeny před vlastním termínem na
plakátech.
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BURZA
jarního a letního

oblečení a sportovních potřeb
dětí předškolního i školního věku
Pátek 3. dubna 2009 v Mateřské škole v Dolní Čermné
15,00 – 16,00 – příjem zboží
17,00 – 19,00 – prodej zboží
19,30 – 20,00 – výdej neprodaného zboží

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s OÚ v Dolní Čermné
vyhlašuje:

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
- Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
- Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
- Domácích potřeb – nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen funkční
- Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Věci prosíme zabalené do krabic nebo igelitových (papírových) pytlů
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, nábytek, počítače a dětské kočárky
(ty se transportem znehodnotí)

Zvlášť se vybírají:
Vystřižené známky z korespondence, (okraj min. ½ cm), známky z přebytků, brýle,
skla do brýlí, pouzdra na brýle, použité telefonní karty, kapesní kalendáříky,
hygienické a zdravotnické potřeby, psací, školní a kancelářské potřeby,
neplatné mince a bankovky (i cizí), použité i nové pohlednice míst
(nevybíráme pohlednice velikonoční, vánoční a srdečná přání)
Sbírka se v Dolní Čermné uskuteční:

V úterý 23. června 2009
Od 14,00 – 17,00 hodin
V chodbě staré školy (uprostřed náměstí)
Kontaktní osoba: Vladimír Jansa (tel. 465 393 174)
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CA CKM, Ústí nad Orlicí, M. R. Štefánika 234
vás zve na zájezdy:
► 25. 4. 2009 (sobota) - IKEA Brno - nákupní zóna Olympia, cena 240,- Kč
- odjezd z Lanškrouna
►13. 6. 2009 (sobota) - VÍDEŇ – s průvodcem, návštěva známých památek,
- možnost navštívit výstavu „Rembrandt“, - cena 540,- Kč
- odjezd z Lanškrouna a Ústí nad Orlicí
►28. 5. – 31. 5. 2009 – PAŘÍŽ - poznávací s průvodcem, cena 3 290,- Kč
- odjezd z Ústí nad Orlicí a České Třebové
►CHORVATSKO – pronájem apartmánů, celé pobřeží Jadranu,
libovolný počet nocí, cena od 350,- Kč/os./den, doprava vlastní nebo autokar
E-mail:mankova@ckm-tour.cz
www.ckm-tour.cz
TURISTICKÝ POCHOD „LÍŠNICKÝ PUCHÝŘ“
VIII. ročník: Kolem domku Prokopa Diviše na Rozálku a Litický Chlum
v sobotu 18. dubna 2009 – pořádá TJ Sokol Líšnice
Trasy:
8, 16, 32 km – pěšky i na kolech
64 km asfalt–kolka
Start:
sokolovna Líšnice 8,00 – 10,00 hod.
Startovné: 25,- Kč
Každý účastník obdrží oplatek a čaj na trase
U sokolovny bude připraveno posezení s možností občerstvení
Informace na: www.pochody.cz, www.obeclisnice.cz
Stomatologická pohotovost duben - květen 2009
Termín
4. - 5.4.
11. - 12.4.
13.4.
18. - 19.4.
25. - 26.4.
1.5.
2. - 3.5.
8.5.
9. - 10.5.
16. - 17.5.
23. - 24.5.
30. - 31.5.

MUDr.
Jedličková Zuzana
Ježáková Daniela
Johnová Marie
Karásková Vlasta
Kobzová Zdeňka
Krčálová Helena
Mareš Miroslav
Jáňová Radmila
Milota Karel
Jaslovská Marie
Pražák Jaroslav
Rösslerová Lucie

Adresa zdrav. zařízení
Bystřec 182
Letohrad, U Dvora 815
Letohrad, Šedivská 498
Letohrad, U Dvora 815
Lanškroun, 5. Května 2
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Mladkov 133
Lanškroun, Svobody 356
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Žamberk, Nádražní 753
Lanškroun, Dukel. hrdinů 615
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Telefen
465 642 990
465 620 528
465 622 216
465 620 358
465 322 897
465 676 824
465 613 103
465 635 441
465 322 787
465 676 818
465 613 572
604 749 331

Počet obyvatel
k 31. 12.

Z toho - muži

Z toho - ženy

Přírůstek (+)
úbytek (–)
obyvatel

Počet
narozených

Počet zemřelých

Migrace

Počet
uzavřených
manželství

Počet obyvatel Dolní Čermné vzrůstal plynule až do roku
2002, kdy přírůstek i celkový počet obyvatel dosáhl
maximálního vrcholu. Největšího přírůstku bylo dosaženo
v kategorii migrace, tj. vyšším přistěhováním do naší obce
než vystěhováním a v kategorii narozených. Od roku 2003 je zaznamenán již trvalý
pokles obyvatel obce větším počtem zemřelých, oproti narozeným a minusovou
migrací. A tak již i naši obec Dolní Čermnou dostihla vlna úbytku obyvatel jako v
celé ČR a Evropě. Je také faktem, že se za poslední dva roky snížila i porodnost v
průměru o 5 dětí a zvýšila se úmrtnost v průměru o 8 osob.
V důsledku volných vztahů mezi mladými partnery, se snižuje i počet uzavíraných
manželství. Příznivý demografický zvrat nastal v roce 2008, kdy počet obyvatel
oproti předchozímu roku vzrostl o 17 osob, především v kategorii přistěhovaných do
naší obce.
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Průměrná teplota roku 2008 byla 9,5 °C, z toho denní 14,4
°C, noční 4,6 °C. Srážkových dnů bylo celkem 111.
Vodních a sněhových srážek za rok 2008 spadlo celkem
558,9 mm, což je hluboko pod dlouhodobým dvacetiletým
průměrem o 220,1 mm (dlouhodobý průměr je 779,- mm). Nejvíce srážek spadlo v
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březnu 67,9 mm, nejméně v prosinci 25,3 mm. Bouřek bylo zaznamenáno 35,
krupobití 3, větrných dnů bylo 153, z toho 3 vichřice. Slunečných dnů bylo celkem
109.
Tzv. letních dnů bylo 44 (teplota + 25 °C a výše), tropických dnů bylo 26 (teplota
nad + 30 °C). Tropické noci byly 3.
Letní období:

- nejvyšší denní teplota:
- nejnižší denní teplota:
- nejvyšší noční teplota:
- nejnižší noční teplota:

33,9°C
9,5°C
21,1°C
8,4°C

(23. června 2008)
(16. září 2008)
(4. července 2008)
(6. července 2008)

Zimní období:

- nejvyšší denní teplota:
- nejnižší denní teplota:
- nejvyšší noční teplota:
- nejnižší noční teplota:

+17,–°C
- 5,–°C
+ 8,–°C
- 13,5°C

(26. února 2008)
(31. prosince 2008)
(21. ledna 2008)
(17. února 2008)

(Měření prováděno ve středu obce u potoka, v 1. poschodí, na severní straně domu.)
Celkem za zimní období sněžilo 18 dnů. Průměrná výška souvislé sněhové pokrývky
byla 12,5 cm. Nejvyšší vrstva sněhu byla naměřena v lednu 20 cm. Souvislá sněhová
pokrývka ležela 24 dnů. Celodenní mráz byl 24 dnů. Arktická zimní noc nebyla
zaznamenána.
Úroda ovoce byla všeobecně vysoká. Urodilo se mnoho třešní, jablek, hrušek, švestek
a lískových ořechů. Jablka však byla velice malá a hodně červivá. Vlašské ořechy
byly napadeny plísní a mnoho jich shnilo ještě na stromech. Úroda brambor, které
byly menší, a řepy byla dobrá.

Československá meteorologická
služba se začala
institucionalizovat na rozhraní roku 1919 - 1920
(90. výročí) ve Státním ústavu meteorologickém v Praze.
První samostatné prostory pro práci získala na
Matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy na
Karlově. Později získala samostatné prostory v Praze na
Smíchově. V 60. letech 20. stol. se podařilo získat část
historického komplexu zámku v Komořanech, z něhož se
záhy stalo jedno z nejdůležitějších odborných pracovišť. Byly zde umístěny
synoptické a předpovědní služby, výzkumná pracoviště, telekomunikační a výpočetní
centrum. V roce 1989 byl vybudován nový areál budov pro hydrometeorologický
ústav (ČHMÚ) v Komořanech, kde byla soustředěna všechna dosud různě rozmístěná
pracoviště.
Pobočky ČHMÚ jsou umístěny v Ostravě, Brně, Ústí n. L., Českých Budějovicích,
Plzni a v Hradci Králové. Mimo je hlavní radar umístěný na Skalce na Drahanské
vysočině. Pobočky ČHMÚ jsou zodpovědné za měření, pozorování a předpověď
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v oborech meteorologie, hydrologie a ochrana čistoty ovzduší na příslušném území
ČR. Po celé republice je rozmístěno mnoho stanic ČHMÚ, které sledují sluneční svit,
srážky, teploty, rychlost větru a mimořádné místní meteorologické jevy.
● (700. výročí) V roce 1309 kronikáři zaznamenali jednu z nejtužších zim. V
souvislosti s touto zimou se mluví jako o počátku tzv. Malé doby ledové.
● (600. výročí) V roce 1409 zaznamenává Daniel Adam z Veleslavína ve své kronice
teplý průběh zimy takto: „Dne 7. ledna toho a jiných dnů po něm velmi teplo bylo,
takže sedláci orati a síti mohli, obzvláště okolo Nymburka.“
● (500. výročí) Václav Kromulus v roce 1509 ve své chronologii suchých a mokrých
dnů zaznamenává: „Roku 1509 suchota veliká byla, takže déšť nepršel od Božího
vstoupení až do svatého Václava; někteří pravili, že pro ten mord, který se stal
Uhrům ...“
● (470. výročí) Roku 1539 zemřel slavný jihočeský rybníkář Štěpánek Netolický.
● (360. výročí) V roce 1649 zemřel fyzik Giovanni Battista Torricelli, který v roce
1644 popsal objev atmosférického tlaku a barometru.
● (350. výročí) Od roku 1659 je počátek nejstaršího měření teplotní řady vůbec, tzv.
Manleyho řada, podle anglického klimatologa Gordona Manleye (1602 - 1680).
V tomto roce se také narodil jezuitský kazatel Bohumír Hynek Bílovský, který v díle
„Živé nebe“ uvádí jako patrony proti škodlivému počasí a povětří svaté mučedníky
Petra a Pavla, jejichž svátek připadá na 26. června, tedy období s četnými srážkami a
bouřkami.
● (300. výročí) Roku 1709 po velmi tuhé a sněžné zimě došlo k významným
povodním v povodí řek Labe, Vltavy, Ohře i Odry.
● (250. výročí) Roku 1759 se v Krásné Lípě narodil Franz Jakub Heinrich Kreibich
(1759 - 1833), pozdější žitenický farář a litoměřický kanovník. S jeho působením je
spojeno jedno z nejstarších srážkoměrných pozorování, které se dochovalo jen v
torzu. Denně měřil a zaznamenával srážky.
● (320. výročí) V roce 1789 byla v Evropě velmi tuhá zima. Zima a nedostatek
potravin ve Francii vyvolaly nepokoje, které vyvrcholily dobytím Bastilly a
následnou Francouzskou revolucí.
● (200. výročí) Roku 1809 zemřel Jaroslav Schaller (1739 - 1809), jeden z
významných představitelů školského řádu piaristů, historik a autor „Topografie
Čech“, ze které jsou čerpány záznamy o extrémech počasí.
● (150. výročí) Roku 1859 začíná se sledovat souvislá řada vodních stavů na českých
tocích v Budějovicích, po řadě pražské (Vltava) a řadách na Labi v Mělníce,
Litoměřicích, Ústí nad Labem a v Děčíně.
Tohoto roku zemřel významný geograf, meteorolog a klimatolog Alexandr von
Huboldt (1769 - 1859), který v roce 1817 sestrojil první mapu izoterem.
● (100. výročí) Dne 1. července 1909 na stanici ve Špindlerově Mlýně napršelo
151,3 mm srážek, jeden z nejvyšších denních úhrnů srážek v Krkonoších.
● (90. výročí) Dne 9. prosince 1919 schválilo Ministerstvo školství a národní osvěty
v Praze Stanovy Státního ústavu meteorologického.
● (80. výročí) V roce 1929 byla neobyčejně tuhá a sněžná zima. Teplotní rekord byl
zaznamenán v Litvínovicích u Českých Budějovic dne 11. února - 42,2 °C.
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● (60. výročí) Roku 1949 pomocí raket V-2 začaly USA zkoumat horní vrstvy
atmosféry a využívat informace pro přesnější předpovědi počasí.
● (50. výročí) V roce 1959 americká družice Vanguard II. začala poprvé předávat z
družice Explorer 6 z oběžné dráhy Země první televizní záznam oblačnosti v zemské
atmosféře.
V tomto roce také vznikla Československá meteorologická společnost při ČSAV.
● (30. výročí) Roku 1979 přijala Světová meteorologická organizace (WMO)
Světový klimatický program (WCP), jehož hlavním cílem bylo monitorování a
výzkum přirozených antropogenních změn podnebí.
Z letáku ČHMÚ zpracoval Vlad. Jansa

Dne 28. února 2009 se konala šestá valná hromada Honebního společenstva Dolní
Čermná – Petrovice.
Toto společenstvo obhospodařuje, dle uzavřených dohod a smluv 1341,0652 ha.
Odečteme-li pozemky, za které platíme nájem Pozemkovému fondu České republiky
a Lesům České republiky a.s., tak pozemky členů HS, včetně lesů činí 682,9296 ha.
Naši členové (majitelé pozemků) tedy mají nárok na částku 2048,78 Kč/rok. Pro
upamatování – majitel má nárok na nájemné ve výši 3,- Kč/rok. Výše nájemného se
nekumuluje, tak že každý zájemce o vyplacení nájemného se může přihlásit během
roku u starosty Honebního společenstva o vyplacení nájemného.
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Našemu Honebnímu společenstvu platí nájemné Myslivecké sdružení Krahujec Dolní
Čermná ve výši 13 000,- Kč/rok. Za uplynulé období pěti let se nám, díky tomu že
naši členové nevybírají nájemné, podařilo ušetřit částku 10 000,- Kč/rok. Bylo
usneseno, že peníze předáme Mateřským školám v Dolní Čermné a Petrovicích
(každé MŠ 5 000,- Kč), které použijí na jejich provoz.
Obracíme se na naše členy (majitele pozemků), aby případné změny majitelů
pozemků, hlásili starostovi honebního společenstva. Ušetříme tím na výpisech
z katastru pozemků.
Naše HS úzce spolupracuje s Mysliveckým sdružením Dolní Čermná, které zajišťuje
dobrý chod honitby. Starají se o dokrmování zvěře a plnění všech povinností
vyplývající ze zákona o myslivosti. V letošním roce, kdy se zima projevila v plné
síle, opět v obtížných podmínkách, zajišťovali strádající zvěř. Vždyť jen v loňském
roce za krmiva zaplatilo Myslivecké sdružení 22 000,- Kč. Je jim nutno poděkovat za
jejich záslužnou činnost.
Zdeněk Dušek, starosta HS

Vážení čtenáři,
v obecním zastupitelstvu se otevřela diskuse o budoucnosti Dolnočermenského
zpravodaje. Důvodem jsou celkové náklady. Průměrné číslo při 570 ks výtisků
vychází cca na 15,- Kč/kus. Od dobrovolných plátců vybereme cca 20% nákladů. V
případě, že bychom zpravodaj prodávali, kalkulujeme únosnou dotovanou cenu ve
výši 10,- Kč/ks. To pravděpodobně sníží počet výtisků a paradoxně vzroste náklad
na jeden výtisk (cca na 20,- Kč).
V poslední době se snažíme dostat na 12 čísel za rok, aby akce pořádané v Dolní
Černé byly včas inzerované. I tak je většinou problém od pořadatelů získat včas
potřebné údaje. Dvouměsíční interval neumožňuje upozorňovat na budoucí akce, ale
jen popis toho, co proběhlo.
Chceme jednak apelovat na všechny občany aby zvážili možnost ročního příspěvku
na zpravodaj (průměr 120,- Kč na domácnost) a dále aby se zapojili do diskuse o
podobě zpravodaje. Otázky na které chceme znát odpověď mohou být např.:
- které rubriky nebo články by bylo třeba vynechat?
- které oblasti by bylo vhodné vložit?
- vydávat pravidelně 1x za měsíc?
- vydávat v jiném intervalu?
- roznášet plošně do každého stavení?
- roznášet jen předplatitelům s pevně stanovenou cenou?
Uvítáme i jakoukoliv jinou připomínku či námět. Vaše návrhy očekáváme buď
v elektronické podobě na adresu: obec@dolni-cermna.cz,
nebo písemně na adresu: Obecní úřad Dolní Černná 76.
Děkujeme za Váš názor.
Redakce DZ
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Jak jsme se těšili a trochu báli
aneb Vánoční ohlédnutí
Již mnoho let je nepsanou tradicí, že poslední školní den před Vánocemi pořádá naše
škola pro žáky 2. stupně a 5. třídy společnou vánoční besídku. Její příprava propuká
již v listopadu a podílí se na ní do určité míry opravdu všichni žáci a jejich učitelé od
páté do deváté třídy. Letošní rok nebyl výjimkou. O akci samotné jsme pro Vás
shromáždili několik základních údajů.
Co:
Kdy:
Kde:

vánoční besídka – letos na téma „V zajetí televize“
v pátek 19. prosince 2008 od 10 do 12 hodin
ve vyzdobené místní tělocvičně (výzdobu žáci 9. třídy připravili při
listopadové akci „Nocujeme ve škole“)
Kdo:
zorganizovalo 23 žáků 9. třídy s třídní učitelkou
Pro koho: pro 90 žáků 5. – 8. třídy
pro současné i bývalé pracovníky školy (5 z nich usedlo v porotě)
pro další návštěvníky - vyšlé žáky této školy (přišlo jich opravdu hodně)
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Jak:

v 28 bodech bohatého programu, kterým nás provázely Alena s Anetou:
- proběhlo 12 netradičních soutěží pro přítomné děti i dospělé
- žáci 9. třídy vystoupili s dalšími 10 samostatnými vstupy
- porotě se představily také ostatní 4 třídy s připravenými scénkami na
dané téma
Výkony
soutěžících
byly
odměněny
dárkovými
balíčky
(rozdáno 76 dárků pro
jednotlivce, 8 velkých
dárkových
tašek
plných sladkostí –
vždy dvě pro 5. – 8.
třídu), vítězná třída
(letos se štěstí nejvíce
usmálo na páťáky)
smlsla výborný dort a
domů
jsme
se
rozcházeli
s příjemným pocitem,
že i letos to stálo za
vynaloženou námahu.

K úspěchu
velkou
měrou přispělo i to, že
naše besídka byla
výrazně podpořena 28
sponzory
z Dolní
Čermné, Jakubovic a
Petrovic.
Sponzoři
nám
darovali
dohromady 3 100,- Kč
a mnoho věcných
darů! Věcné dárky
jsme rozdali (viz.
výše), za část peněz
jsme
nakoupili
drobnosti a občerstvení a zbytek (2 300,- Kč) bude po společném uvážení použit na
nákup DVD přehrávače potřebného pro zařazení vhodných výukových programů do
vyučování a stromu, který zasadíme v areálu školy. Sponzorům touto cestou
děkujeme. Přejeme jim, aby je blížící se hospodářská krize obešla širokým obloukem
a aby rok 2009 byl pro ně a jejich zaměstnance klidný a úspěšný.
Žáci 9. třídy
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Týden na sněhu
Ve dnech 6. až 9. ledna 2009 se uskutečnil lyžařský kurz žáků 6. třídy naší školy
v areálu zimních sportů v Čenkovicích. Jednalo se o výcvik na běžkách.
Počasí se umoudřilo, napadl čerstvý prašan, sluníčko svítilo, jen mrazy byly poněkud
silnější, než se očekávalo. Tuto skutečnost však vyvážily krásné pohledy na
zasněžené kopce a na sněhem třpytivě ozdobené stromy.
Během čtyř dnů se děti, z nichž většina stála na běžkách poprvé v životě, naučily
držet na lyžích stabilitu, vyšlapávat kopce, vyjet na vleku a nakonec i sjíždět ze
strmých strání. Vrcholem pak byla procházka z Čenkovic na Suchý vrch a zpět,
kterou všichni bez problému zvládli.
Večery byly naplněny teoretickými přednáškami, ale i soutěžemi a hrami ve
společenské místnosti, do nichž se všichni žáci ochotně zapojovali a které vedly
k utužení sounáležitosti k třídnímu kolektivu.
Ke spokojenosti všech přispělo pěkné ubytování v Penzionclubu, kde se o vynikající
a bohatou stravu zasloužila paní Slavíčková z Čermné.
Dny uplynuly velice rychle a nikomu se nechtělo odjíždět domů. Věříme, že základy
lyžování, kterým se zde děti naučily, se jim budou hodit i v jejich budoucím životě.
Yvona Rybová a Zdeněk Lněnička
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28. března – 17. května 2009 – Městské muzeum Lanškroun
RADEK LEPKA – HLEDÁNÍ A NALÉZÁNÍ- výstava výtvarných fotografií
CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ ZA r. 2008/09 – Městské muzeum
Pondělí – čtvrtek 30. 3. – 2. 4. 2009
9,00 – 18,00 hod.
Pátek
3. 4. 2009
9,00 – 12,00 hod.
Úterý 7. dubna 2009 – sál zámku v Lanškrouně v 18,00 hod.
LANŠKROUNSKÝ DŽEM – hudební večer - účinkují žáci hudebního oboru ZUŠ
Jindřicha Pravečka v Lanškrouně. Uslyšíte melodie populární, jazzové písně z
muzikálů i skladby současných hudebních skladatelů. Vstupné dobrovolné
Úterý 14. dubna 2009 – Městská knihovna – v 18,00 hod.
CIZÍ JAZYK, CESTOVÁNÍ, ESPERANTO – beseda – o svých zkušenostech
vypráví pedagog, soudní tlumočník a překladatel Ing. Zdeněk Polák s manželkou.
Přednáška doplněna výstavou knih.
Čtvrtek 16. dubna 2009 – sál zámku v 19,00 hod.
LADAKH NA MOTORCE – cestopis – přednáší Radovan Jirků, vstupné 40,- Kč
Pátek 17. dubna 2009 – sál zámku v 19,30 hod.
SVĚT PODLE KLOBOUČKA – divadelní hra v provedení kosteleckých Černých
šviháků
Úterý 21. dubna 2009 – sál zámku v 19,30 hod.
JAROSLAV SAMSON LENK – koncert, vstupné: 120,- Kč
Čtvrtek 23. dubna 2009
JAK KRAKONOŠ PEKAŘKU JÍŘU NAPRAVIL – sál zámku – v 8,15 hod.
pohádka, vstupné 40,- Kč
ZDENĚK IZER – PO PLASTICE PÍPL – sál zámku v 19,30 hod.
- nový zábavný pořad, asi 80 minutové představení, vstupné 200,-/220,- Kč
Sobota 25. dubna 2009 – sál zámku v 18,00 hod.
JAZZ A LITTLE OTHERWISE Lanškroun 2009 - 9. ročník
http://jazz.lanskrounsko.cz/
Neděle 26. dubna 2009 – Husův dům v 16,00 hod.
HUDEBNÍ NEŠPORY – koncert, Biblické písně Antonína Dořáka
varhany – Bohumír Rabas, zpěv – Hana Švobová

1. dubna
středa 20,00 hod.
*ZRÁDCE (USA) Pravda je komplikovaná. Jednou předběhneš a není cesty zpět.
Vstupné: 64,- Kč, 114 min.
mládeži nepřístupno
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2. – 3. dubna
čtvrtek 20,00 hod.
*MĚSTO EMBER (USA)
pátek 17,30 a 20,00 hod.
Rodinná dobrodružná fantasy, příběh lidí žijících léta v podzemním městě za svitu
elektrických lamp. Co se však stane, když se objeví problémy s generátorem?
Vstupné: 64,- Kč, 96 min.
mládeži přístupno
4. – 5. dubna
sobota 17,30 hod.
POHÁDKY NA DOBROU NOC (USA)
neděle 17,30 hod.
Život vytíženého architekta nabere šílených obrátek ve chvíli, kdy se pohádky na
dobrou noc, které vypráví své neteři a synovci začnou stávat skutečností.
Vstupné: 69,- Kč, 99 min.
mládeži přístupno
4. – 5. dubna
sobota 20,00 hod.
*SPIRIT (USA)
neděle 20,00 hod.
Další film komiksové legendy Franka Millera s hvězdným obsazením.
Vstupné: 64,- Kč, 108 min.
mládeži do 12 let nevhodné
6. – 7. dubna
pondělí 17,30 a 20,00 hod.
SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH (Český)
úterý 20,00 hod.
Rozhodli se svolat starou partu na tutéž horskou chalupu… po 25 letech.
Vstupné: 69,- Kč, 104 min.
mládeži přístupno
8. – 9. dubna
středa 17,30 a 20,00 hod.
LÍBÁŠ JAKO BŮH (Český)
čtvrtek 17,30 a 20,00 hod.
Nová romantická komedie Marie Poledňákové. O milostném vztahu středoškolské
profesorky k lékaři záchranné služby.
Vstupné: 69,- Kč, 115 min.
mládeži přístupno
10. – 12. dubna
pátek 17,30 a 20,00 hod.
*VALKÝRA (USA)
neděle 17,30 a 20,00 hod.
Tom Cruise, jako plukovník Claus von Stauffenberg jeden ze strůjců atentátu na
Hitlera v roce 1944. Příběh plný skutečných událostí a osudů.
Vstupné: 69,- Kč, 100 min.
mládeži do 12 let nevhodné
13. dubna
pondělí 20,00 hod.
BATHORY (Český, Slovenský, Maďarský)
Juraj Jakubisko rozehrává opulentní šachovou partii v níž se pokouší Čachtickou paní
vysekat z pozice největší vražedkyně všech dob. Pravda nebo blábol?
Vstupné: 64,- Kč, 140 min.
mládeži do 12 let nevhodné
14. – 15. dubna
úterý 20,00 hod.
BABIČKA (Český, Slovenský)
středa 20,00 hod.
Dokumentární film pro mírně zvrhlé diváky. Erotická tragikomedie o stárnoucí ženě,
která chce zvrátit běh času.
Vstupné: 69,- Kč, 74 min.
mládeži nepřístupno
16. dubna
čtvrtek 20,00 hod.
*GONE BABY GONE (USA) Každý chce znát pravdu… jen dokud ji nenajde.
Vstupné: 69,- Kč, 114 min.
mládeži nepřístupno
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17. – 18. dubna
pátek 17,00 hod.
CESTA NA MĚSÍC 3D (Belgie)
sobota 17,00 hod.
I první let na měsíc měl své mouchy. Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek.
Vstupné: 59,-Kč, 85 min.
mládeži přístupno
17. – 18. dubna
pátek 20,00 hod.
KDOPAK BY SE VLKA BÁL? (Český)
sobota 20,00 hod.
Konečně film o lásce, který můžete vidět s dětmi.
Vstupné: 64,- Kč, 90 min.
mládeži přístupno
19. dubna
neděle 20,00 hod.
HLÍDAČ Č. 47 (ČR) Karel Roden v milostném příběhu o lásce, vášni, smrti a trestu.
Vstupné: 64,- Kč, 108 min.
mládeži nepřístupno
20. – 21. dubna
pondělí 17,30 a 20,00 hod.
*KURÝR 3 (Francie)
úterý 20,00 hod.
Frank Martin - již potřetí se vrací co by kurýr přepravující výbušný náklad. Tentokrát
jde o unesenou dceru ředitele velké společnosti. A s ostrými hochy v zádech to
nebude snadné. Nový díl kultovní série.
Vstupné: 64,- Kč, 100 min.
mládeži do 12 let nevhodné
22. – 23. dubna
středa 17,30 a 20,00 hod.
*STRÁŽCI – WATCHMEN (USA, Kanada, V. Británie)
čtvrtek 20,00 hod.
Kdo bude strážit strážce? Na motivy slavného amerického komiksu. Akční sci-fi.
Vstupné: 69,- Kč, 163 min.
mládeži nepřístupno
24. dubna
pátek 20,00 hod.
*GOMORA (Itálie)
Gomora je nejpravdivější a nejsyrovější film o mafii, jaký byl natočen. Román
Gomora, který je předlohou filmu, vyšel již ve 33 zemích a stal se celosvětovým
bestsellerem.
Vstupné: 59,- Kč, 137 min.
mládeži nepřístupno
25. – 26. dubna
sobota 20,00 hod.
*MILK (USA)
Reálný příběh člověka, který je do dnešní doby považován za jednoho z největších
mučedníků americké historie. Za svou sexuální orientaci zaplatil tím nejcennějším, co
člověk má – životem.
Vstupné: 69,- Kč, 128 min.
mládeži do 12 let nevhodné
27. – 29. dubna
pondělí 17,30 a 20,00 hod.
*MARLEY A JÁ (USA)
úterý 20,00 hod.
Všechno bylo perfektní, dokud se neobjevil Merley...
středa 17,30 a 20,00 hod.
Rodinná komedie.
Vstupné: 64,- Kč, 111 min.
mládeži přístupno
30. dubna
čtvrtek 20,00 hod.
*PO PŘEČTENÍ SPALTE (USA, Francie, V. Británie)
Agenta CIA propustí z práce kvůli nadměrnému pití. Ten začne psát paměti a tím
spustí řetěz nepředvídatelných událostí. Nový film bratří Coenových.
Vstupné: 64,- Kč, 96 min.
mládeži nepřístupno
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DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
10. dubna
pátek 13,00 hod.
LOVECKÁ SEZÓNA 2 (USA) Domácí versus lesní hosté. Vyhraje dravější.
Vstupné: 35,- Kč, 76 min.
mládeži přístupno
16. dubna
čtvrtek 9,30 hod.
DOBRODRUŽSTVÍ NA PASECE 2 (Český)
Pásmo krátkých kreslených filmů. Promítání pro mateřské školky.
Vstupné: 15,- Kč, 69 min.
mládeži přístupno

pátek 3. dubna v 8,15 a 10,00 hod. – Roškotovo divadlo
POVĚSTI PRAŽSKÉ - školní představení, účinkují Eva Hrušková a Jan Přeučil,
vstupné: 30,- Kč
sobota 4. dubna v 15,00 hod. – Roškotovo divadlo
ČERT A KÁČA – pohádka pro děti, účinkují Eva Hrušková, Jan Přeučil a loutky,
vstupné: 45,- Kč, předprodej vstupenek
sobota 4. dubna v 19,30 hod. – Roškotovo divadlo
NOC PASTÝŘŮ - Josef Bouček, hrají členové DS bratří Mrštíků Boleradice,
vstupné: 70,- Kč, předprodej vstupenek
14. dubna v 19,00 hod.- Roškotovo divadlo
THAJSKO, LAOS, KAMBODŽA - cestopisná přednáška doplněná fotografiemi a
krátkými videoukázkami, vstupné: 65,- Kč, předprodej vstupenek
čtvrtek 16. dubna ve 20,00 hod. – ZUŠ J. Kociana
ZAHAJOVACÍ KONCERT HERANOVY VIOLONCELLOVÉ SOUTĚŽE
vstupné: 90,- Kč, předprodej vstupenek
sobota 18. dubna ve 14,30 hod. – ZUŠ J. Kociana
Závěrečný koncert vítězů a laureáta HVS, vstupné: 50,- Kč, předprodej vstupenek
sobota 18. dubna v 15,00 – 24,00 hod. - Kulturní dům
ROCKOVÝ FESTIVÁLEK - přehlídka rockových, punkových amatérských skupin
s diváckou soutěží, vstupné: 40,- Kč s překvapením, předprodej vstupenek
pátek 24. dubna v 19,30 hod. – Roškotovo divadlo
NA SKLE MALOVANÉ (Ernest Bryll, Katarzyna Gärtner)
– Klasický muzikál, který s nadhledem a humorem zpracovává legendu o Jánošíkovi.
– Divadlo Ant. Dvořáka Příbram, vstupné: 190,- Kč

Čtvrtek 2. dubna
v 19,30 hod.
CINKA PANNA – Příběh nejslavnější cikánské primášky Cinky
130 min.
vstupné: 59,- Kč + 1,- Kč příplatek
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Pondělí 6. dubna
v 19,30 hod.
DENÍK NYMFOMANKY – Španělské erotické drama
Titulky, 95 min.
vstupné: 69,- Kč + 1,- Kč příplatek
Středa 8. dubna
v 19,30 hod.
NOUZOVÝ VÝCHOD – Adaptace slavného románu prozaika Richarda Yatese
Titulky, 119 min.
vstupné: 59,- Kč + 1,- Kč příplatek
Pátek 10. dubna
v 17,00 hod.
PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI – Adaptace jedné z nejoblíbenějších knížek.
Česká verze, 94 min.
vstupné: 64,- Kč + 1,- Kč příplatek
Čtvrtek 16. dubna
v 19,30 hod.
MILK – Životopisný příběh z Ameriky sedmdesátých let.
Titulky, 128 min.
vstupné: 69,- Kč + 1,- Kč příplatek
Neděle 19. dubna
v 17,00 a 19,30 hod.
Pondělí 20. dubna
v 19,30 hod.
LÍBÁŠ JAKO BŮH – Příběh, který mohl prožít kdokoli z nás.
115 min.
vstupné: 69,- Kč + 1,- Kč příplatek
Úterý 21. dubna
v 19,30 hod.
VALKÝRA – Skutečný příběh plukovníka Clause von Stauffenberga, který stál
v čele spiknutí proti Hitlerovi.
Titulky, 121 min.
vstupné: 64,- Kč + 1,- Kč příplatek
Čtvrtek 23. dubna
v 19,30 hod.
BABIČKA – Dokumentární film pro mírně zvrhlé diváky.
74 min.
vstupné: 69,- Kč + 1,- Kč příplatek
Sobota 25. dubna
v 17,00 hod.
PEKLO S PRINCEZNOU – Komediálně laděná pohádka.
105 min.
vstupné: 74,- Kč + 1,- Kč příplatek
Pondělí 27. dubna
v 19,30 hod.
UNDERWORLD: VZPOURA LYCANŮ – Třetí díl série zabývající se podstatou
krvavého boje mezi aristokratickými upíry a barbarskými Lycany – vlkodlaky.
Titulky, 92 min.
vstupné: 69,- Kč + 1,- Kč příplatek
Úterý 28. dubna
v 19,30 hod.
RŮŽOVÝ PANTER 2 – Steve Martin je zpět jako inspektor Clouseau.
Titulky, 92 min.
vstupné: 69,- Kč + 1,- Kč příplatek
Středa 29. dubna
v 19,30 hod.
KURÝR 3 – Frank Martin se již potřetí vrací coby kurýr přepravující lidi.
Titulky, 100 min.
vstupné: 64,- Kč + 1,- Kč příplatek
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Životní výročí:
V měsíci březnu oslavili svá výročí:
Anna Nováková z Dolní Čermné
Milena Šubrtová z Dolní Čermné
Libuše Jandová z Dolní Čermné
Vítězslava Venclová z Dolní Čermné
Alena Niklová z Dolní Čermné
Josef Krobot z Dolní Čermné
Lidmila Páchová z Dolní Čermné
Marie Pecháčková z Dolní Čermné
Václav Vaníček z Dolní Čermné
Magdalena Formánková z Dolní Čermné
V měsíci dubnu oslaví svá výročí:
Marie Rousková z Dolní Čermné
Petr Rebhán z Dolní Čermné
Jiřina Motyčková z Dolní Čermné
Milena Mikulová z Dolní Čermné
Libuše Jiroušová z Dolní Čermné
Vážení občané, upřímně Vám blahopřejeme k Vašim životním výročím a přejeme
dobré zdraví, životní pohodu a vše dobré do dalších let.
V únoru 2009 jsme se rozloučili:
S paní Marií Kovářovou z Dolní Čermné
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast a zemřelé lehké odpočinutí.

Poděkování:
Za účast na posledním rozloučení a za projevení slov útěchy při úmrtí
paní Jarmily Mikulové z Dolní Čermné
děkují rodiny Mikulova, Formánkova a Klekarova

Děkujeme všem přátelům a známým za projevy soustrasti při úmrtí
naší maminky, babičky a prababičky paní Marie Kovářové.
Našim sousedům děkujeme za účast na pohřbu.
Rodina Rouskova
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