Zastupitelstvo obce Dolní Čermná č. 20
20. 4. 2009
Zápis z jednání
1. Úvod
Zastupitelstvo obce bylo řádně svoláno a z pořadu jednání byl omluven Karel Mačát.
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:
Oldřich Formánek, Jan Hampl
3. Zpráva o činnosti rady
Členům zastupitelstva byly zaslány zápisy z jednání rady. Starosta seznámil přítomné
s průběhem jednání rad a konkrétními tématy dle zápisu. K činnosti rady nebyly
vzneseny žádné dotazy.
4. Zpráva kontrolního výboru
Činností a zprávou finančního výboru se bude ZO zabývat na svém příštím jednání.
5. Zpráva finančního výboru
Informaci podal předseda výboru Ing. Jiří Mencl. První navržená rozpočtová změna
v letošním roce se týká navýšení příjmů ve výši 243 tis. Kč a jedná se o přijetí dotace
na výkon státní správy. Tato částka zatím nebyla promítnuta do navýšení výdajů,
vzhledem k tomu, že se v letošním roce očekává významný propad v daních a tím i
v příjmech obce. Proto použití této částky bude řešeno až na dalším jednání ZO. Dále
bylo odsouhlaseno navýšení daně z příjmů právnických osob za obec o 75 tis. Kč a
tím byly pokryty očekávané zvýšené platby daní a poplatků ve stejné výši.
6. Informace o Sdružení místních samospráv
Starosta spolu s místostarostkou podali zastupitelům informace o Sdružení místních
samospráv (SMS), jejímž členem je i naše obec. Bylo ustanoveno několik pracovních
skupin, které se budou zabývat různými oblastmi z pohledu obcí (daně, životní
prostředí, samospráva apod.). SMS má v současné době asi 1 tis. členů (obcí).
7. Informace o investiční akci Areál zdraví
Starosta spolu s Petrem Helekalem a Janem Hamplem informovali ZO o postupu
prací v realizaci projektu „Revitalizace sportovně kulturního areálu“.
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Bylo konstatováno, že je průběh prací směřován tak, aby byl dokončen v polovině
června a v areálu se mohly konat folklórní slavnosti. Pan Helekal připomněl podpis
smlouvy o stavebním dozoru.
8. Nemovitosti
Záměr:
Marta a Josef Brožkovi, Dolní Čermná 49 – žádost o prodej části pozemkové
parcely č. 4146 v k.ú. Dolní Čermná, ZO vyslovuje souhlas se záměrem prodeje
tohoto pozemku. Všichni pro.
Koupě:
Hana Nováková, Dolní Čermná 328 – odprodej st.p.č. 759/3 – výměra 10 m2
(parcela pod budovou obecního úřadu). Všichni pro.
ČEZ Distribuce, a.s. – smlouva o uzavření věcného břemene na pozemku ve
zjednodušené evidenci č. 3924/1 – přiložen geometrický plán. Všichni pro.
Česká republika – Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 60, 603 00 Brno
- uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ZTK Čermná I. (zkapacitnění toku
Čermná)
Souhlas se smlouvou o budoucí kupní smlouvě na vyřešení vlastnických vztahů
s obcí ve věci Projektu zkapacitnění průtoku potoka s investorem Zemědělskou
vodohospodářskou správou.
Helena a Jiří Svobodovi, Dolní Čermná čp 252 – náhrada za zabraný pozemek
(cesta u poldru). Jiří Svoboda – požaduje z důvodu zamýšleného oplocení svého
pozemku vyřešit situaci s vedením obecní cesty přes jeho pozemek. Starosta je
pověřen dalším jednáním v této záležitosti. Všichni pro.
9. Informace o projektu Kanalizace a ČOV
Starosta podal zastupitelům informace o průběhu prací na této rozsáhlé investiční
akci. Před podpisem je dodatek smlouvy s firmou VCES, která bude stavbu
realizovat.
10. Různé, diskuze
• Ivana Hamplová, ředitelka MŠ – požaduje odstranit zbytky houpaček a
prolézaček na hřišti u bytovek. Zároveň informovala o revizi školkovské
zahrady, která vykázala velké nedostatky. Vzhledem k tomu, že se nejedná o
obecní majetek, je rozumné dětské hřiště vybudovat nově na obecním pozemku
za školní jídelnou. Akce bude rozdělena do několika etap, protože se jedná o
finančně náročnou akci a nejprve bude provedeno oplocení tohoto pozemku.
• Jan Hampl – připomíná nedobrý stav a hospodaření s rybníkem (málo vody,
špína, bahnitá voda při výtoku z rybníka …)
• RNDr. Věra Šverclová – poukazuje na rozbitá skla na autobusových čekárnách
• Ing. Milada Nováková – nespokojenost s volně pobíhajícími psy a slepicemi,
upozornění pro majitele.

3

• Hana Červenková – stížnost na Dr. Matějíčka z Jakubovic na neustálé
znečišťování „horní cesty“ v Jakubovicích (ke kravínu). ZO uložilo starostovi
obce projednat tuto záležitost.
• Petr Faltus – dotaz na zavedení inženýrských sítí na části sídliště u Tesly,
konkrétně voda a el. energie.
• Petr Helekal – připomíná dopravní značení na cestě u Letné.
• Miloš Marek – upozorňuje na opakované ukládání dřeva na veřejném
prostranství (MVDr. Filáček).
• Ing. Ludmila Müllerová – připomíná řešení vytápění v Penzionu a v této
souvislosti dořešení zájmu pana Hrodka o případný odkup části budovy
Penzionu.
• Ing. Ludmila Müllerová požaduje zařazení informace do Zpravodaje ohledně
dotačního programu „Zelená úsporám“ a také informaci o volném bytě
v Penzionu. (Pozn. red.: V současné době je již byt obsazen.)
• Starosta informoval o zájmu dalších poskytovatelů bezdrátového připojení
internetu v naší obci.

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo obce:
1.
schvaluje zapisovatele a ověřovatele.
2.
schvaluje program jednání.
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3.
4.
5.
6.

7.
8.

bere na vědomí zprávu o činnosti rady. Všichni pro.
schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 přijatou podle předloženého materiálu.
Všichni pro.
bere na vědomí informaci o činnosti SMS. Všichni pro.
bere na vědomí informace týkající se projektu „Revitalizace sportovněkulturního areálu“ a akce „Kanalizace a ČOV Horní a Dolní Čermná“
Všichni pro.
ukládá starostovi obce zajistit provedení oplocení dětského hřiště na pozemku
za jídelnou. Všichni pro.
ukládá starostovi obce zaslat na vodoprávní úřad stížnost na hospodaření
v rybníku a špatnou kvalitu vody v potoce pod rybníkem. Všichni pro.
Ing. Vlastislav Vyhnálek, starosta obce
Upomínka:
Připomínáme občanům povinnost zaplatit poplatky:
- za likvidaci odpadu – mělo být zaplaceno do 31. ledna 2009
- za psa – mělo být zaplaceno do 30. dubna 2009

Upozornění:
Upozorňujeme na zákaz:

- sekání trávy sekačkou
- práce s motorovou pilou, okružní pilou
- a dalších činností způsobujících nadměrný hluk

- o nedělích a svátcích

Oznámení – Sběrný dvůr:
Na horním konci Dolní Čermné, v prostorách bývalého ZZN
(současný majitel pan Miroslav Švec, Letohrad, Výroba dřevité vaty),
- není sběrný dvůr!
– do tohoto objektu, na vymezené místo, je možné vozit pouze PET láhve v pytlích,
– nelze tam odkládat jakýkoliv jiný odpad, (ten patří pouze do Sběrného dvora za
Obecním úřadem),
Pokud tam někdo bude vozit i další odpad –
– bude sběrné místo zrušeno i pro PET lahve!

v období od 15. května - 15. září 2009 (letní sezóna)
platí zákaz odkládání větví (a dalšího dřevěného materiálu) do skalky u kempu
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1) Popis programu
Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím
obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při
rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno kvalitní zateplování
rodinných domů a nepanelových bytových domů, náhrada neekologického vytápění
za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do
nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém
standardu.
Česká republika získala na tento program finanční prostředky prodejem tzv. emisních
kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Celková
očekávaná alokace programu je až 25 miliard korun.
Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly
být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince 2012.
Žádosti o podporu budou přijímány do 30. června 2012 nebo do vyčerpání finančních
prostředků programu. O dotaci lze žádat jak před realizací opatření, tak po ní, nebude
však možné žádat o podporu opatření dokončených před vyhlášením programu.
Podporu je možné poskytnout na zařízení instalovaná v obytných domech, nikoli
např. v objektech určených k individuální rekreaci nebo průmyslových objektech, a to
ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.

Základní členění Programu
Program je členěn do tří základních oblastí podpory:
A.
Úspora energie na vytápění
●
A.1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení
nízkoenergetického standardu
●
A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dílčí zateplení)
B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu
C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody
●
C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického
vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
●
C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných
čerpadel do novostaveb
●
C.3. Instalace solárně-termických kolektorů
D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření
jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a
maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací)

Seznam odborných dodavatelů a Seznam podporovaných výrobků
Zaměření programu vyžaduje využití takových materiálů, výrobků a zařízení a
zároveň poskytovaných služeb, které zajistí dosažení cílů programu a
environmentálních přínosů pro společnost a zároveň budou zárukou kvality pro
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realizátory projektů. Proto je možné z programu podpořit pouze výrobky, zařízení a
technologie uvedené v Seznamu výrobků a technologií a služby firem uvedených v
Seznamu odborných dodavatelů.
Oba seznamy jsou otevřené pro všechny dodavatele a výrobky, které splní předem
stanovené podmínky programu. Zápis do seznamů není zpoplatněn.

Jak podat žádost
Žádosti podávejte písemně na určeném formuláři, který získáte na krajských
pracovištích SFŽP a na pobočkách pověřených bank (odkaz na seznam bank je
uveden od přelomu dubna a května). Příjem žádostí a administraci budou zajišťovat
dvě skupiny subjektů:
• Krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR - podpora u
bytových domů)
• Pobočky pověřených bankovních institucí - banky, které žádost administrují,
současně nabízejí poskytnutí úvěru na pokrytí zbývající části investice
Podrobné informace o programu naleznete v Příručce pro žadatele (www.sfzp.cz),
(Příloha Příručky pro žadatele).

2. Na co je možné žádat
Hlavní výhoda programu Zelená úsporám spočívá v tom, že dotaci získá každý, kdo o
ni požádá a zároveň splní předepsané podmínky. To je jediné kritérium při
rozhodování o přidělení dotace, vyhovující žádosti už neprochází žádným dalším
sítem. Klíčovým předpokladem je investice do jednoho či více opatření spadajícího
do některé ze tří podporovaných oblastí.

Oblast A: Úspora energie na vytápění
První jsou opatření, která uspoří energii na vytápění. Sem spadá zateplení budov,
přičemž podle aktuálních možností žadatele může jít o zateplení komplexní (úplné) či
pouze částečné. V případě částečného zateplení budovy je nutné, aby žadatel
realizoval alespoň tři opatření předepsaná v dokumentu Příručka pro žadatele o
podporu (dále Příručka). Pokud společně se zateplením provede i výměnu zdroje
vytápění, snižuje se povinné penzum předepsaných opatření na dvě.
Bez ohledu na zvolenou variantu je důležité, aby se zateplením dosáhlo měrné roční
potřeby tepla nejvýše 70 kWh/m2 u rodinných domů a nejvýše 55 kWh/m2 u
bytových domů. Zároveň s tím musí zateplení přinést snížení hodnoty měrné roční
potřeby tepla alespoň o 40 procent. Pokud se podaří dosáhnout ještě nižších hodnot, a
sice 40 kWh/m2, resp. 30 kWh/m2, bude přidělená dotace ještě vyšší.

Oblast B: Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu
Druhou oblastí je nová výstavba v pasivním energetickém standardu. Základním
kritériem takového standardu je dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění
nejvýše 20 kWh/m2 podlahové plochy u rodinných domů a 15 kWh/m2 podlahové
plochy u bytových domů. Tyto a další technologické požadavky se budou prokazovat
na základě předepsaných norem a pod dohledem pověřených odborníků.
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Oblast C: Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a
přípravu teplé vody
Poslední oblast zahrnuje opatření využívající obnovitelné zdroje energie pro vytápění
a ohřev teplé vody. Technologická realizace opatření musí splňovat podmínky
předepsané v Příručce.
Podpory se může dočkat žadatel, který se rozhodne vyměnit neekologický zdroj
vytápění na tuhá, nebo kapalná fosilní paliva za některý z podporovaných
nízkoemisních zdrojů vytápění - kotel na biomasu či účinná tepelná čerpadla. V
případě novostaveb může žadatel získat dotaci na instalaci některého z těchto
opatření.
Dotace v této oblasti jsou připraveny i pro investice spojené s instalací solárnětermických kolektorů na rodinné a bytové domy. Kolektory musí splňovat
předepsaný účel - přípravu teplé vody nebo kombinaci přípravy teplé vody a
přitápění.
Kombinací některých opatření lze získat tzv. dotační bonusy - například komplexním
zateplením doprovozeným výměnou kotle.

3. Kdo může žádat
Program je určen primárně fyzickým osobám, tedy vlastníkům rodinných domů a
bytových jednotek. Zapojit se ale do něj mohou i společenství vlastníků bytových
jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské
subjekty, případně další právnické osoby.
Žadatelem o podporu může být pouze osoba, která podléhá daňové povinnosti podle
zákona o dani z nemovitosti (338/1992 Sb.) a která bude rodinný nebo bytový dům
po dobu 15-ti let užívat k bydlení nebo poskytování bydlení. Ve všech oblastech a
podoblastech podpory jsou oprávněnými žadateli vlastníci rodinných domů a
bytových domů nepanelové technologie.
Kdo může žádat:
• fyzické osoby,
• společenství vlastníků bytových jednotek,
• bytová družstva,
• města a obce (včetně městských částí),
• podnikatelské subjekty,
• případně další právnické osoby
Výjimku mezi panelovými domy mají budovy postavené v jedné z typizovaných
konstrukčních soustav panelové technologie. Ty mohou žádat o dotace v oblasti
obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody.

4. Jak je možné žádat
Program Zelená úsporám počítá s dvěma typy žádostí - před realizací a po realizaci
podporovaného opatření. Každý typ má určitá specifika s ohledem na termíny podání
a následné zpracování.
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Zpracování žádosti

Termín podání
žádosti

Před realizací opatření

Po realizaci opatření

Žádost lze podat na základě ohlášení
stavby nebo vydání stavebního
povolení.
Dotace je definitivně přiznaná po
ukončení akce a po doložení
požadovaných příloh.

Tato možnost se týká pouze
projektů ukončených
po 1. 4. 2009.
Žádost lze podat do 12 měsíců
po uvedení zařízení do trvalého
provozu, však do 30. 6. 2012.

1. Fáze
Podání žádosti a požadovaných
příloh
Kontrola předložených dokumentů
Schválení příslibu přidělení dotace

- Podání žádosti a požadovaných
příloh

2. Fáze
- Realizace investice
- Shromáždění potřebných dokladů
k proplacení dotace (faktury,
oznámení o užívání stavby, apod.)
a jejich předložení na podacím místě
- Proplacení dotace bankou

- Kontrola předložených
dokumentů
- Potvrzení správnosti dokumentů
SFŽP

Žádosti jsou k dispozici v papírové podobě, stáhnout si je můžete také z internetu.
(www.zelenausporam.cz)

5. Kde je možné žádat
Žádosti můžete podávat na všech krajských pracovištích Státního fondů životního
prostředí.
• Královéhradecký kraj - Československé armády 383, 500 01 Hradec Králové
• Pardubický kraj - Pernerova 168 (budova Chemingu), 530 02 Pardubice
Podrobnější kontakty naleznete na webu SFŽP .
Od konce května budete moci využít také služeb bank, které se do programu
Zelená úsporám přihlásily. Pokud tedy chcete dostat dotaci a zároveň si na stavební
úpravy půjčit u banky, počkejte s podáním žádosti až do chvíle, než vám takovou
možnost banky nabídnou.
Výběr bank právě probíhá, informace o výsledku hledejte v sekci aktuality.

6. Výše podpory
Pro zjištění výše podpory se můžete inspirovat několika modelovými příklady nebo
zjednodušenou kalkulačkou.
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Podporovaná opatření

Výše dotace

Pro rodinné domy
komplexní zateplení (A.1)
s dosažením měrné roční potřeby tepla 40 kWh
na m2

1950 Kč/m2 vytápěné plochy,
max. 50 % nákladů

komplexní zateplení (A.1)
s dosažením měrné roční potřeby tepla 70 kWh
na m2

1300 Kč/m2 vytápěné plochy,
max. 50 % nákladů

dílčí zateplení (A.2)
a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy,
d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného
větrání s rekuperací
alespoň tři z opatření a) - e)

850 Kč/m2 vytápěné plochy,
max. 50 % nákladů

dílčí zateplení (A.2)
a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy,
d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného
větrání s rekuperací
dvě z opatření a) - e) při výměně zdroje vytápění

650 Kč/m2 vytápěné plochy,
max. 50 % nákladů

náhrada vytápění (C.1)
ze zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva
a elektrického vytápění na biomasu s nízkými
emisemi

50 (resp. 60) % nákladů,
max. 50 (resp. 80) tisíc Kč

náhrada vytápění (C.1)
ze zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva
a elektrického vytápění na tepelná čerpadla
solární systémy (C.3)
na ohřev vody
solární systémy (C.3)
na ohřev vody a přitápění
kombinace opatření
A.1+C.1, A.1+C.3, A.2+C.1+C.3

30 % nákladů,
max. 50 (resp. 75) tisíc Kč
50 % nákladů,
max. 55 tisíc Kč
50 % nákladů,
max. 80 tisíc Kč
dotace na jednotlivá opatření
+ bonus 20 tisíc Kč / dům

Pro bytové domy
komplexní zateplení - neplatí pro paneláky (A.1) 1350 Kč/m2 vytápěné plochy,
s dosažením měrné roční potřeby tepla
max. 50 % nákladů
2
30 kWh na m
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komplexní zateplení - neplatí pro paneláky (A.1)
s dosažením měrné roční potřeby tepla
55 kWh na m2

900 Kč/m2 vytápěné plochy,
max. 50 % nákladů

dílčí zateplení - neplatí pro paneláky (A.2):
a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy,
d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného
větrání s rekuperací
alespoň tři z opatření a) - e)

600 Kč/m2 vytápěné plochy,
max. 50 % nákladů

dílčí zateplení - neplatí pro paneláky (A.2):
a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy,
d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného
větrání s rekuperací
dvě z opatření a) - e) při výměně zdroje vytápění

450 Kč/m2 vytápěné plochy,
max. 50 % nákladů

náhrada vytápění (C.1)
ze zdrojů na tuhá, kapalná fosilní paliva
a elektřinu na biomasu

50 % nákladů,
max. 25 tisíc Kč / byt

solární systémy (C.3)
na ohřev vody

50 % nákladů,
max. 25 tisíc Kč / byt

solární systémy (C.3)
na ohřev vody a přitápění

50 % nákladů,
max. 35 tisíc Kč / byt
dotace na jednotlivá opatření
+ bonus 50 tisíc Kč / dům

kombinace opatření
A.1+C.1, A.1+C.3, A.2+C.1+C.3

Pro novostavby
Pasivní rodinný dům (B.1)
tj. s roční spotřebou tepla do 20 kWh na m2

220 tisíc Kč / dům

Pasivní bytový dům (B.1)
tj. s roční spotřebou tepla do 15 kWh na m2

140 tisíc Kč / byt

Vytápění biomasou nebo tepelnými
čerpadly(C.2)
pro domy s nízkou spotřebou tepla
do 50 kWh na m2

dotace v podobné výši jako
u náhrady vytápění - viz.
Příručka

Solární systémy (C.3)

stejně jako u stávajících domů

kombinace opatření
B1+C.3, C.2+C.3

+ bonus 20 tisíc Kč/rodinný dům
+ bonus 50 tisíc Kč/bytový dům

Přesnou výši dotace pro konkrétní druh instalovaného zařízení a podmínky, za
kterých lze dotaci získat, naleznete v Příručce pro žadatele.
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Celkové výsledky hlasování
číslo
1

Strana
název

Platné hlasy
celkem
v%
22 243
0.94

Libertas.cz

2

Křesť. demokr. Unie - Čs. strana lidová

3

Věci veřejné

4

180 451

7.64

56 636

2.40

Občanská demokratická strana

741 946

31.45

5

Suverenita

100 514

4.26

6

Volte Pravý Blok - www.cibulka.net

23 612

1.00

7

Sdruž. pro rep.- Republ. strana Čsl.

7 492

0.31

8

Česká str. národ. socialistická

3 269

0.13

9

Evropská demokratická strana

68 152

2.88

10

Strana svobodných demokratů

1 423

0.06

11

Demokratická Strana Zelených

14 761

0.62

12

Česká strana národně sociální

791

0.03

13

Národní strana

6 263

0.26

14

SDŽ - Strana důstojného života

17 061

0.72

15

Humanistická strana

4 584

0.19

16

Moravané

9 086

0.38

17

Spojení demokraté – Sdružení nezávislých

1 501

0.06

18

Liberálové.CZ

1 775

0.07

19

Strana demokracie a svobody

986

0.04

20

Nejen hasiči a živn. s učiteli do Evropy

6 904

0.29

21

Komunistická str. Čech a Moravy

334 577

14.18

22

"STAR. A NEZ. - VAŠE ALTERNATIVA"

53 984

2.28

12

23

Strana svobodných občanů

29 846

1.26

24

SNK Evropští demokraté

39 166

1.66

25

Balbínova poetická strana

3 711

0.15

26

Strana zelených

48 621

2.06

27

Koruna Česká (monarch. strana)

4 449

0.18

28

Lidé a Politika

545

0.02

29

"Strana soukromníků ČR"

4 544

0.19

30

Zelení

3 717

0.15

31

Dělnická strana

25 368

1.07

32

NEZÁVISLÍ

12 824

0.54

33

Česká str. sociálně demokratická

528 132

22.38

Přednostní hlasy pro kandidáty
Kandidát
poř.
číslo

Přednostní hlasy

příjmení, jméno, tituly

věk

abs.

v%

Pořadí

Strana: Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
1

Roithová Zuzana MUDr. MBA

56

52 503

29.09

1

2

Březina Jan Ing.

55

23 154

12.83

2

Strana: Občanská demokratická strana
1

Zahradil Jan Ing.

46

65 731

8.85

2

2

Tošenovský Evžen Ing.

53

104 737

14.11

1

3

Vlasák Oldřich Ing.

53

11 744

1.58

3

4

Cabrnoch Milan MUDr.

46

7 143

0.96

4

5

Strejček Ivo PaedDr.

47

6 071

0.81

5

6

Ouzký Miroslav MUDr.

50

9 869

1.33

6

7

Kožušník Edvard

38

11 567

1.55

7

8

Fajmon Hynek Mgr.

41

16 041

2.16

8

13

9

Češková Andrea JUDr.

37

14 477

1.95

9

Strana: Komunistická strana Čech a Moravy
1

Ransdorf Miloslav PhDr. CSc.

56

61 453

18.36

1

2

Remek Vladimír Ing.

60

40 650

12.14

2

3

Maštálka Jiří MUDr.

53

8 181

2.44

3

4

Kohlíček Jaromír Ing. CSc.

56

5 719

1.70

4

Strana: Česká strana sociálně demokratická
1

Havel Jiří Doc. Ing. CSc.

51

59 818

11.32

1

2

Falbr Richard JUDr.

68

44 703

8.46

2

3

Rouček Libor Dr.

54

19 771

3.74

3

4

Poc Pavel RNDr.

45

4 814

0.91

4

5

Brzobohatá Zuzana Ing.

46

7 736

1.46

5

6

Dušek Robert

42

4 042

0.76

6

7

Sehnalová Olga MUDr. MBA

40

9 386

1.77

7

Platné
hlasy

% platných
hlasů

Celkem

Odevzdané
obálky

Dol. Čemná - Jakubovice
(okrsek č. 2)

Volební
účast v %

Dolní Čermná
(okrsek č. 1)

Vydané
obálky

Okrsek

Voliči
celkem

Volby v Dolní Čermné

989

362

36,60

362

359

99,17

76

9

11,84

9

9

1 065

371

34,84

371

368

14

100,00

99,19

V březnu 2008 podala Obec Dolní Čermná žádost o dotaci z Regionálního
operačního programu NUTS II severovýchod, z priority Rozvoje venkova na
Revitalizaci sportovně kulturního areálu zdraví Dolní Čermná. Přestože již
v minulých letech byla zpracována studie areálu a proběhlo mnoho jednání o jeho
uspořádání, samotná příprava projektu a podání administrativně náročné žádosti
muselo být zvládnuto v doslova šibeničním termínu necelých tří měsíců. Podle
zpracované studie je současný areál rozvržen do třech zón, a to turistické, kulturní a
sportovní. Projekt zastřešuje pouze sportovní a kulturní zónu. Turistická zóna, tedy
ubytování, restaurace, minigolf a chatky nemohly být do něho začleněny, neboť
nesplňovaly podmínky programu. Celkové náklady jsou vyčísleny na částku 13,4 mil
Kč, dotace činí 92,5%. Žádost nám byla schválena v polovině minulého roku.
V současné době probíhá již samotná realizace díla, kterou provádí firma Agile spol.
s r.o. Ústí nad Orlicí. V rámci projektu bude v kulturní zóně provedena výstavba
zastřešeného pódia pro kulturní akce, dále bude provedena rekonstrukce objektu
sociálního zařízení (současná budova fit centra). Ve sportovní zóně bude vybudována
v místě antukových tenisových kurtů multifunkční plocha s umělou trávou pro malou
kopanou, tenis, volejbal a košíkovou. Mezi obslužnou chatkou u fotbalového hřiště a
turistickou ubytovnou bude postaveno hřiště na plážový volejbal. V prostoru mezi
multifunkční plochou a plážovým volejbalem bude vybudován objekt sociálního
zařízení pro celou sportovní zónu.
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Celé dílo mělo být dle harmonogramu dodavatele stavby hotové v říjnu 2009, ale na
podkladě jednání by mělo dojít k dokončení daleko dříve. V současné době je
jednoznačnou prioritou dokončení kulturní zóny tak, aby zde mohl proběhnout
mezinárodní folklorní festival Čermenské slavnosti.
Provoz nově vybudovaných objektů měl být spuštěn v příštím roce, ovšem vzhledem
k dřívějšímu dokončení jej bude možno otestovat již letos.
Příprava a fyzická realizace si vyžádala velké úsilí mnoha lidí, a proto bych chtěl
všem, kteří se na projektu podílejí, nebo ho alespoň podporují, poděkovat.
Petr Helekal

TJ Dolní Čermná, o.s. je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob,
které provozují tělovýchovu, sport, turistiku a osvětovou činnost. V současné době
máme 112 členů. Činnost řídí sedmičlenný výkonný výbor v čele s předsedou
Jaroslavem Jiroušem. Dalšími členy jsou Petr Helekal - tajemník, Jan Hampl hospodář, Ing. Milan Nágl - zodpovědný za majetkoprávní oblast, Ing. Jiří Zpěvák zodpovědný za komunikační oblast, Věra Chládková - zodpovědná za personální
oblast a Miroslav Suchomel - zodpovědný za oblast brigádnických činností. Hlavní
činností sdružení je vytváření podmínek pro tělovýchovu. Všichni funkcionáři
vykonávají svoje funkce bez nároku na finanční odměnu, a to včetně zajišťování
investičních akcí.
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TJ v současné době zastřešuje chod fotbalového oddílu a oddílu pro všechny. Ve
fotbalovém oddílu působí tým mužů, dorostu a těch nejmenších fotbalistů – elévů.
Muži nám v minulém roce udělali radost postupem do okresního přeboru II. třídy.
Oddíl pro všechny sdružuje cvičení rodičů s dětmi, zdravotní cvičení a tance žen
„v letech“, cvičení mladší generace – aerobik a činnost neregistrovaných volejbalistů.
Veškeré aktivity TJ Dolní Čermná, o.s. jsou financovány hlavně z vlastních zdrojů,
které získáváme provozem turistické ubytovny, obslužné chaty u fotbalového hřiště,
minigolfu a pronájmem sportovišť v Areálu zdraví a sportu. Dalším zdrojem jsou
dotace a sponzorské dary. V posledních letech se nám podařilo stabilizovat
ekonomickou situaci sdružení, a to hlavně díky zvýšeným příjmům z naší
hospodářské činnosti. Vzhledem k tomu jsme mohli provést rekonstrukci sociálního
zázemí fotbalových kabin, části turistické ubytovny a první etapu opravy obslužné
chaty. V letošním roce, s ohledem na probíhající revitalizaci areálu, provádíme
přístavbu terasy ke zmíněné chatě. I tato investice je hrazena z finančních zdrojů TJ.
V současné době zpracováváme plán dalších investic. Mezi priority bude patřit
oprava minigolfu a rekonstrukce restaurace, neboť jejich technický stav není dobrý.
Obě investice budou finančně velmi náročné a jejich realizace bude záviset na tom,
zda se TJ podaří zajistit potřebné finanční prostředky. U opravy minigolfu lze
předpokládat náklad ve výši cca 500.000,- Kč a u restaurace 1,5 mil. Kč.
Nemalou měrou se na všech našich aktivitách podílejí, jak jsem již zmínil, sponzoři.
Tímto bych jim chtěl za jejich podporu poděkovat. Bez jejich finanční pomoci by
byla naše činnost velice komplikovaná. Doufám, že nám i nadále, přes složitou
hospodářskou situaci, zachovají svoji přízeň.
Petr Helekal

Jsou chvíle, kdy si člověk neví rady, potřebuje poradit
nebo pomoci. Nemá se na koho obrátit, ocitne se sám
nebo své blízké a kamarády nechce svými problémy
obtěžovat.
V takových situacích nám můžete zavolat na linku
důvěry Ústí nad Orlicí
na telefonní číslo: 465 524 252.
Linka důvěry Ústí nad Orlicí poskytuje v nepřetržitém
provozu telefonickou krizovou pomoc lidem, kteří se
ocitli v těžké nebo jinak obtížné situaci a nemohou nebo
nejsou schopni tuto situaci řešit vlastními silami. Pracovník linky důvěry poskytuje
pomoc v hledání řešení pro klienta, podává kontakt na další organizace či odborníky,
někdy jenom naslouchá, snaží se pochopit, zklidnit a podpořit klienta v nalezeném
řešení daného problému. Tato služba je anonymní, za cenu vašeho telefonního tarifu
a pracovníci linky důvěry zachovávají naprostou mlčenlivost.
Více informací naleznete na www. linkaduveryuo.cz
Mgr. Lucie Motlová
vedoucí Linky důvěry Ústí nad Orlicí
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Rok opět uplynul jako voda a s blížícím se létem jsou v plném běhu přípravy na
21. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Čermenské slavnosti. V letošním roce
se chystá opět zcela neobvyklá podívaná, a to v podobě souboru z dalekého Taiwanu,
který zavítá do České republiky poprvé. Jedná se o soubor bubeníků na špičkové
úrovni s názvem TEN DRUM - ART PERCUSSION.
Hlavní program je připraven tradičně na sobotu, 20. června, od 17 hodin v Areálu
zdraví Dolní Čermná. V galaprogramu vystoupí celkem 7 souborů - 5 českých a
kromě již jmenovaného taiwanského souboru také soubor z Bánské Bystrice.
Obdobně jako v loňském roce bude hlavním mediálním partnerem slavností Radio
OK. Pod jeho hlavičkou proběhne sobotní odpoledne i večerní diskotéka.
Čermenské slavnosti neprobíhají pouze v Dolní Čermné - jsou naplánovány koncerty
postupně v Dolní Dobrouči, ve Svitavách a v Lanškrouně (v obou městech dopolední
a večerní koncert), dále v Žamberku a v České Třebové. Kromě toho se uskuteční
v pátek odpoledne tradiční Hecboj pro členy z jednotlivých souborů a navečer pak
opět vyhrávání souborových muzik v Areálu zdraví. Sobotní program zpestří ukázky
a předvádění řemesel přímo v areálu slavností a po dobu před galaprogramem poběží
soutěže pro děti.
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pátek 19. 6. 2009
16,00 hod.
Čermenský Hecboj - Areál zdraví Dolní Čermná
20,00 hod.
Muziky vyhrávají - Areál zdraví Dolní Čermná
sobota 20. 6. 2009
15,00 hod.
Zábavné odpoledne Radia OK
17,00 hod.
Galaprogram slavností
po galaprogramu následuje diskotéka
23,00 hod.
Slavnostní ohňostroj
Bližší informace obdržíte z plakátů i z pozvánek
a samozřejmě prostřednictvím Radia OK.
Srdečně Vás všechny zveme na některý z pořadů Čermenských slavností,
zejména pak v sobotu 20. června na galaprogram v Dolní Čermné.
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Milí spoluobčané!
Myslím, že málokdo z vás se ještě s naším uskupením DOLCE BABY nepotkal, ale
několik souhrnných dat vás třeba bude zajímat.
Všechno to začalo na podzim roku 2006. To jedenáct odvážných průkopnic nacvičilo
desetiminutovou choreografii pro mažoretky. Od té doby vystoupily dvanáctkrát. Za
půl roku byla sestava rozšířena o 9 účinkujících a žánr změněn na taneční kreaci ve
stylu country. Na prknech různých sálů či venkovních plochách jsme se předvedly
třináctkrát.
Dosud nejnovější kreací je skladbička Zdravá strava, kterou jsme uplatnily třikrát. No
a ve stádiu embrya je ... ale nepředbíhejme. Však uvidíte.
Naše parametry byly obdivovány na doposud devíti štacích. Uznejte: průměrný věk
64 let, průměrná váha zatím vědecky nedoloženo, ale už od pohledu je to
nadstandard. Kdekdo se též diví, jak se tolik „stařen“ dalo takhle dohromady! Inu,
chce to pevnou ruku. A tu naše principálka má. Ačkoli i mistr tesař se někdy utne –
onehdy při razantním povelu přistála její hůlka na hlavách a hřbetech přihlížejících,
naštěstí bez následků na zdraví. Pohostinní Lubníčáci se naopak od plic zasmáli.
Vůbec jsme až doposud zažívaly až neobyčejně milá přijetí a divily se, kde takové
mrňavé obce na to berou. Přivezou nás, odvezou a pohostí; a nejen. Třeba v České
Rybné jednou i 2x za rok při sousedském posezení i přítomné občany. Všechny ženy
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tentokrát navíc obdržely kytičku z rukou přestavitelů obce. Za to jsme je všechny
provedly – zejména místostarosta byl TAKOVÝHLE tanečník – však taky Sokol!
Ani se nezadýchal při manipulaci s našimi hmotnostmi. Kromě okolních obcí a měst
(Horní Čermná, Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Verměřovice, Záchlumí) jsme nejdále
vystupovaly v Čermné ve Slezsku.
Zatím si libujeme, že se nám aspoň v pondělí na hodinu daří vyhnat neduhy z těla
a většinou se i zasmát. A mimochodem – jak se vám líbí náš název? Že „sladké
mimino“ není tuze přiléhavé? Tak je tu druhá možnost, jak jej rozklíčovat:
DOLnoČErmenské BÁBY
(www.dolcebaby.estranky.cz)

MUŽI

4. 4. 2009 – 16,30 hod., TJ AZAS Dolní Čermná - Sokol Rybník
4 : 0, (0 : 0), branky: Pecháček Jan, Kovář, Janků 2x
ŽK 3 : 4, rozhodčí Sokol, diváků 90
21. 4. 2009 – 16,30 hod., Dolní Čermná – Lanškroun „B“
2 : 1, (1 : 0), branky: DČ: Janků, Havel; Lanškroun: Karel Jakub
ŽK 3 : 2, rozhodčí Rot, diváků 105
18. 4. 2007 v 17,00 hod., Dolní Čermná – Brandýs nad Orlicí
5 : 3, (3 : 0), branky: Pecháček Jan 2x, Janků 2x, Kovář 1x
ŽK 2 : 3, rozhodčí Chadima, diváků 110
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25. 4. 2009, Kunvald – Dolní Čermná
4 : 1, (2 : 0), branky: Havel z penalty
2. 5. 2009 v 17,00 hod., Dolní Čermná – Tatenice
4 : 0, (2 : 0), branky: Vacek, Havel, Faltejsek, Pecháček
ŽK 3 : 2, ČK 0 : 1, rozhodčí Hejl, diváků 60
9. 5. 2009 Kerhartice – Dolní Čermná
1 : 0, (1 : 0)
DOROST 11. 4. 2009 Libchavy – Dolní Čermná
5 : 2, (3 : 0), branky: Pecháček Tomáš, Pecháček Robin
25. 4. 2009 Žichlínek – Dolní Čermná
2 : 3, (2 : 1), branky: Jansa 2x, Machotka
2. 5. 2009 Dolní Čermná – Kerhartice
1 : 2, (1 : 1), branky: Pecháček Tomáš, Pecháček Robin
10. 5. 2009 Řetová – Dolní Čermná
10 : 0, (2 : 0)
Oddíl fotbalu zve všechny příznivce na utkání pozvánkami před domácími zápasy a
kromě kopané nabízí též možnost občerstvení v obslužném kiosku.
Všem za účast upřímně děkujeme.
Jan Hampl
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Obec Čermná v Krkonoších
pořádá
ve spolupráci s místními spolky a občany

20. června 2009 na hřišti v Čermné
Program:
8,00 – 8,30 hod.
9,00 hod.

10,00 hod.
12,00 – 13,00 hod.
14,00 hod.
14,30 hod.
15,45 hod.
18,00 hod.
19,00 – 20,00 hod.
21,00 – 22,45 hod.
23,00 hod.
23,15 – 02,00 hod.

prezentace soutěžních týmů
slavnostní zahájení Setkání Čermných
Vystoupení Jilemnického spolku paní a dívek
Začátek sportovně zábavných soutěží
Otevření kostela – vyhlídka na obec
Ukázka zásahu dobrovolných hasičů
1. vystoupení taneční skupiny OLIVER
Létající překvapení
2. vystoupení taneční skupiny OLIVER
Slavnostní vyhlášení výsledků sloutěží
Vystoupení hudební skupiny SCELET
Vystoupení hudební skupiny JAM&BAZAR
Oňostroj
Diskotéka – muziku vám namíchá DJ RADIA ČERNÁ
HORA Vašek Mašinda

Pro případné zájemce z Dolní Čermné:
Za Dolní Čermnou se zúčastní soutěžní družstvo dobrovolných hasičů.
Kdo by měl zájem jet na Setkání Čermných s nimi, ať se obrátí
Na pana Jana Růžičku (tel.: 731 070 397)
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Cizí jazyk hrou
v podhůří Orlických hor
Základní škole Vincence Junka Dolní
Čermná, okres Ústí nad Orlicí byl k 1. 5.
2009 schválen v rámci operačního
programu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost
Pardubického
kraje grantový projekt „Cizí jazyk
hrou“. Je zaměřen na zkvalitnění
podmínek vzdělávání v ZŠ. Projekt má
dva cíle.
První – vytvoření webového portálu her
a nápadů pro zpestření výuky cizího
jazyka, a to ve verzi anglické, německé
a v rámci udržitelnosti i ruské. Portál by
měl také sloužit ke zjednodušení domácí
přípravy žáků školy a lepší komunikaci
mezi studenty nepřítomnými ve výuce a
jejich vyučujícími.
Druhý – zkvalitnění a zatraktivnění ŠVP v oblasti cizích jazyků. Tady by nám měla
významnou měrou pomoci modernizace jazykové učebny – nákup interaktivní tabule,
ozvučení pracovních míst, doplnění stávající audiovizuální techniky.
Do projektu se zapojilo 9 učitelů naší školy a dva pedagogové partnerských
malotřídních škol z Bystřece a Verměřovic. V rámci projektu budou učitelé školeni
v oblasti cizích jazyků, práce s interaktivní tabulí i používání e-learningového
prostředí k tvorbě podkladů pro výuku.
Pro naše žáky i děti z partnerských škol budou stejně jako pro učitele ze širšího okolí
organizovány semináře a ukázkové hodiny práce s moderní technikou. Všichni budou
mít příležitost si vyzkoušet funkčnost webového portálu i ověřit účinnost nových
postupů v cizím jazyce.
Zatím je to krok do neznáma, ale když nechybí chuť a elán, tak se dobrá věc určitě
podaří. A my si jen přejeme, ať nás práce baví, je hrou, zábavou i poučením a hlavně
přínosem a zkušeností pro další život.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky. Podrobné informace o projektu jsou uveřejněny na
www.zsdolnicermna.cz a www.skolahrou.cz.

INVEST ICE

DO

ROZ VOJE
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VZ DĚLÁVÁNÍ

V neděli 1. března 2009 skončila posledním kolem Krajská
soutěž v šachu družstev dospělých. Našemu týmu se podařilo
splnit vytčený cíl a postoupit do Krajského přeboru II. Družstvo
během soutěže nezakusilo hořkost porážky. Body ztratilo jen remízami s ŠO K a.s.
Kunvald B a s TJ Spartak OEZ Letohrad B. Jako rozhodující se ukázala úvodní výhra
nad největším konkurentem v soutěži, šachovým družstvem Krčma - Venzara
Lanškroun.
Jménem všech příznivců a fanoušků klubu bych chtěl poděkovat hráčům, kteří
důstojně reprezentovali naši obec. Jmenovitě to jsou (podle pořadí na soupisce):
Michal Merta (4,5/7), Josef Merta (3,5/6), Tomáš Pecháček (4/7), Ladislav Motl
(3,5/5), Miroslav Slavíček (5,5/7), Pavel Žídek (2,5/4), Vladimír Dostálek (3,5/6),
Josef Nikl (1,5/2), Pavel Seidl (1/1). V závorce je počet získaných bodů a počet
odehraných zápasů.

Konečná tabulka krajské soutěže
Pořadí

Družstvo

Zápasy

V

R

P

Body

Počet
výher

Skóre

1.

ŠK Dolní Čermná
o.s.

9

7

2

0

23

19

29,5 : 15,5

2.

Krčma – Venzara
Lanškroun

9

7

1

1

22

30

34 : 11

3.

ŠO K a.s. Kunvald B

9

5

3

1

18

17

25,5 : 19,5

4.

TJ Spartak OEZ
Letohrad B

9

4

3

2

15

20

26 : 19

5.

ŠO K a.s. Kunvald C

9

4

0

5

12

15

21,5 : 23,5

6.

SK + Sokol
Žamberk D

9

2

3

4

9

15

23 : 22

7.

TJ Sokol
Horní Čermná

9

3

0

6

9

13

19,5 : 25,5

8.

TJ Lanškroun C

9

2

2

5

8

13

18,5 : 26,5

9.

SK + Sokol
Žamberk E

9

2

0

7

6

7

10 : 35

10.

TJ Sokol Mistrovice

9

1

2

6

5

13

17,5 : 27,5
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Milí spoluobčané a čtenáři tohoto zpravodaje!
Chci vás tímto způsobem informovat o chystané změně ve vedení Římskokatolické
farnosti v Dolní Čermné. Na osobní výzvu Mons. Tomáše Holuba, generálního
vikáře, a po jednáních Biskupské rady v Hradci Králové jsem byl osloven a požádán,
abych byl k dispozici k letošním personálním změnám, které proběhnou v naší
královéhradecké diecézi. S tímto návrhem jsem souhlasil jednak vzhledem ke slibu
poslušnosti vůči biskupovi, ale také proto, že jsem přesvědčen, že moje působení
v Dolní Čermné bylo již dostačující a příchod nového kněze může znamenat důležité
oživení celé farnosti. Po 14 letech tedy dojde k mému přeložení, a to do farnosti
Chlumec nad Cidlinou. Místo mne přijde v polovině července tohoto roku nový
duchovní správce, P. Mgr. Josef Roušar. Jedná se o mladého (28 let) a věřím, že
schopného a dobrého kněze, který je v současné době kaplanem v Jičíně.
Důvodem mého přeložení a odchodu z Dolní Čermné není tedy nic jiného, než přání
mého biskupa a vědomí, že plánovaná změna ve farnosti může svým způsobem
prospět všem. Je pravda, že můj předchůdce P. Čeněk Ptáček působil v Dolní Čermné
55 let. V současné době je ale představa biskupů o délce působení kněze ve farnosti
jiná, než tomu bylo v minulosti. Biskupové vidí, že příchod nového kněze může
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pozitivně ovlivnit život ve farnosti i v obci. Chtějí proto mladší kněze po určité době
(po sedmi až čtrnácti letech) pravidelně střídat.
Jsem rád, že mohu s čistým svědomím prohlásit, že jsem prožil v Dolní Čermné
pěkná léta svého života. Bylo mi mezi vámi opravdu dobře. Je proto na čase všem ze
srdce poděkovat. Za co? Při mém nástupu do farnosti (v roce 1995) jste mne moc
hezky přijali. Byli jste ke mně v době, kdy jsem u vás začínal a ne vše zvládal, velmi
shovívaví. Nejsem schopen nyní vyjmenovat vás všechny, kteří jste mi v mé
pastoraci různým způsobem pomáhali. Kamkoliv jsem přišel s nějakou prosbou,
snažili jste se mi vyjít vstříc. Snad se to druhých nedotkne, když některé „čermáky“
budu přece jen jmenovat. Děkuji panu starostovi, Ing.Vlastislavu Vyhnálkovi, za jeho
vstřícnost a konkrétní pomoc v různých záležitostech farnosti. Dík patří jednotlivým
ředitelům základní školy, kterým vděčím za dobrou spolupráci při výuce náboženství.
Během mého působení v Dolní Čermné se vystřídali tři ředitelé a se všemi jsem se
dobře domluvil. S vděčností budu vzpomínat na paní kuchařky ze školní jídelny. Na
jejich kuchařské umění, ale také na jejich vlídnost a nevídanou přejícnost. Však jsem
také nějaké to kilo během svého pobytu v Čermné přibral. Díky také náleží paní
MUDr. Ivaně Klejmové, která se starala o mojí tělesnou schránku. Rád budu
vzpomínat na všechny sousedy, na jejich pochopení i přátelství. Hezké chvíle jsem
prožil s našimi šachisty při různých soutěžích a zápasech.
Jsem rád, že se za výsledky svého působení v Dolní Čermné nemusím stydět. Nechci
vypočítávat, co se všechno podařilo uskutečnit, ale chci připomenout, že to bylo i
zásluhou mnohých z vás a to nejen věřících! Věřím, že tak, jak jste pomáhali
v různých záležitostech mně, budete
otevření a vstřícní také k mému nástupci
Josefovi. Bude vás také potřebovat.
Působení v nové farnosti v Chlumci nad
Cidlinou beru jako další výzvu.
Podmínky budou oproti Dolní Čermné
opravdu jiné, dosti náročné, ale všude je
možné pracovat pro Dobro, všude je
možné pomáhat lidem bez rozdílu
vyznání či přesvědčení.
Nakonec bych se chtěl ještě omluvit
všem, které jsem během svého působení
v Dolní Čermné nějakým způsobem
zarmoutil, nějak se jich svými řečmi nebo
svým jednáním dotkl, či je zklamal.
Pokud se tak stalo, mrzí mě to. Nikomu
z vás jsem nechtěl ublížit.
Milí spoluobčané, přeji vám mnoho zdaru
ve vašem životě a věřte, že vás všechny
budu mít ve svém srdci i na novém
působišti.
Pavel Seidl
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Místní skupina Českého červeného kříže chce poděkovat
Všem občanům a žákům ZŠ, kteří podpořili celostátní
Akci „Květinkový den“ (boj proti rakovině) zakoupením
žluté kytičky. Prodalo se jich celkem 250 ks.
Dále vyslovujeme poděkování Daniele Kůrkové, která připravila
hlídku mladých zdravotníků, z řad žáků ŽŠ do soutěže v Ústí
nad Orlicí. Z 10 hlídek je čekalo 4. místo – gratulujeme všem!
Výbor ČČK Dolní Čermná

MUDr. Zdeňka Novotná – ordinace pro děti
20. června – 5. července 2009 (tj. v době dovolené MUDr. Beránka)
- bude ordinace pouze v Horní Čermné
Ordinační doba v Horní Čermné:
tel.: 465 393 551, mob. 608 800 869 (mob. od 7,00 – 15,30 hod.)
Pondělí
Úterý
Středa
čtvrtek
pátek

7,00 – 11,00 hod.
10,00 – 12,00 hod.
12,00 – 16,00 hod.
12,00 – 14,00 hod.
7,00 – 11,00 hod.
Dovolené:

Zástup pro děti:

7. – 10. července 2009
20. – 31. července 2009
24. – 28. srpna 2009

MUDr. Beránek, Lanškroun - poliklinika, tel.: 465 635 014
Ordinační doba: po – pá
7,30 – 11,00 hod.

Zástup pro dospělé:

MUDr. Ivana Klejmová, ordinace DČ, tel.: 465 393 117
Ordinační doba: po – pá
7,30 – 11,00 hod.
Doneste průkaz pojištění!

MUDr. Ivana Klejmová - ordinace pro dospělé
Dovolené: 13. – 17. července 2009
3. – 14. srpna 2009
Zástup:

MUDr. Zdeňka Novotná
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MUDr. Hedvika Applová – zubní ordinace
Dovolená: 7. – 10. července 2009
27. července – 7. srpna 2009
Zastupující lékaři v době dovolené - budou uvedeni na dveřích ordinace.
Stomatologická pohotovost červen – červenec 2009
Termín
13. - 14.6.
20. - 21.6.
27. -28.6.
4.7.
5.7.
6.7.
11. - 12.7.
18. - 19.7.
25. - 26.7.
1. - 2.8.
8. - 9.8.

MUDr.
Špička Jan
Špičková Marie
Šrámek Petr
Ulman Jaroslav
Vacková Jana
Valentová Hana
Vebrová Zdeňka
Vítková Eva
Vlasatá Lenka
Vojtková Eliška
Bílý Aleš

Adresa zdrav. zařízení
Králíky 414
Králíky 414
Letohrad, U Dvora 815
Tatenice 268
Lanškroun, Hradební 227
Lanškroun, Strážní 151
Žamberk, Raisova 814
Červená Voda 333 (MOVIOM)
Jablonné n.Orl., Na Dílech 622
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Lanškroun, Opletalova 567

Telefon
465 613 154
456 631 274
465 621 551
465 381 212
465 322 348
465 322 907
465 613 441
465 626 460
465 642 765
465 676 821
465 324 829

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat
členům Spolku divadelních ochotníků
v Dolní Čermné za umožnění prezentace
ukázek z mé sbírky brouků a motýlů
široké veřejnosti na nedávné pouťové
výstavě.

Jmenovitě bych rád poděkoval paní
Jitce Sýkorové za naaranžování
expozice a panu Jaromíru Novákovi za
pomoc při její instalaci a při návštěvě
žáků místní školy. Zájem a obdivná
slova mnohých návštěvníků byla
potěšující a jistě vyvážila i vynaložené
úsilí všech zainteresovaných.
Radko Krejčí, Petrovice
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Životní výročí:
V měsíci květnu oslavili svá životní výročí:
v Stanislav Filip z Dolní Čermné
v Václav Hrdina z Dolní Čermné
v Josef Vašíček z Dolní Čermné
v Jan Kunert z Dolní Čermné
v Josef Šembera z Dolní Čermné
v Ludmila Faltejsková z Dolní Čermné
v Jaroslav Liptáková z Dolní Čermné
V měsíci červnu oslaví svá výročí:
v Jana Formánková z Dolní Čermné
v Marta Cejnarová z Dolní Čermné
v Růžena Prokopová z Dolní Čermné
v Věra Peichlová z Dolní Čermné
v Jana Langrová z Dolní Čermné
Vážení občané, upřímně Vám blahopřejeme k Vašim životním výročím a přejeme
Vám dobré zdraví, životní pohodu a vše dobré do dalších let.
Od dubna letošního roku jsme se rozloučili:
v s panem Květoslavem Seidlmannem a s paní Annou Seidlmannovou z Dolní
Čermné (dříve z Jakubovic)
v a s panem Václavem Hrdinou z Dolní Čermné
Zemřelým přejeme lehké odpočinutí a pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
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Tradičně u Myslivecké chaty

Sobota 18. července 2009
od 19,00 hod.
Hraje : LETRANDO
Občerstvení zajištěno – bohatá myslivecká kuchyně
vstupné dobrovolné
srdečně zvou myslivci!
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