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Zastupitelstvo obce Dolní Čermná č. 21
konané dne 22. 5. 2009

Zápis z jednání
1. Úvod
Zastupitelstvo obce bylo svoláno mimořádně z důvodu potřeby schválit překlenovací
úvěr na zajištění stavby „Revitalizace sportovně kulturního areálu zdraví Dolní
Čermná. Usnesení z této schůze bude předloženo k potvrzení na dalším řádném
zasedání ZO.
2. Ustavení pracovních orgánů
Zapisovatel:
Ing. Vlastislav Vyhnálek
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Ludmila Müllerová,
3. Program jednání
3.1. Projednání překlenovacího úvěru na zajištění stavby „Revitalizace sportovně
kulturního areálu zdraví Dolní Čermná.
Starosta předložil návrh podmínek ČSp na uzavření úvěrové smlouvy. Toto řešení
vyplynulo z požadavku obce na vydání souhlasu s investicí nad 100 000 Kč (vyplývá
z podmínek úvěrové smlouvy na kanalizaci). V rámci jednání byly zváženy různé
varianty. Uvažovalo se o dodavatelském úvěru od zhotovitele (Agile). Nakonec ČSp
souhlasila s udělením souhlasu se stavbou s požadavkem, že úvěr bude přijat u ČSp,
nebude uzavřen žádný jiný, např. dodavatelský úvěr, a obec splní podmínky, které
budou obsaženy v úvěrové smlouvě:
- výše úvěru 12 427 000,- Kč
- splatnost nejpozději do 30. 4. 2010
- celkové náklady investice max. 13,5 mil. Kč
- zástavní právo k nemovitosti (obecní dům)
Varianty úrokové sazby - dle výběru obce !!!
- 1M PRIBOR + 2,28 % p.a. (PRIBOR k 18. 5. 1,95%)
- fix 1 rok - 5,08 % p.a.
Tranže čerpání:
- před 1. čerpáním úvěru doložení proinvestování z vl. zdrojů ve výši 400 tis. Kč
- před čerpáním nad 5 mil. Kč dalších 400 tis. Kč
- před čerpáním na 10 mil. Kč dalších 207 tis. Kč
Podmínky čerpání:
předložit usnesení zastupitelstva obsahující schválení investičního záměru
v souladu s účelem Úvěru dle této Úvěrové smlouvy;
předložit stavební povolení v souladu s podmínkami Dotace;
předložit Bance uzavřenou smlouvu o dílo s pevně sjednanou cenou díla
v maximální výši Kč 12 613 000,- a pevným termínem dokončení, a která bude
v souladu s podmínkami Dotace a se smlouvou o poskytnutí Dotace;
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doložit, že zhotovitel předmětu Úvěru byl vybrán v souladu s platnými a
účinnými obecně závaznými právními předpisy upravujícími oblast veřejných
zakázek;
předložit Bance doklad o poskytnutí dotace v minimální výši celkem
12 427 000,- Kč;
návrh na vklad zástavní smlouvy s potvrzení KÚ o převzetí

Následné závazky obce:
§ vedení platebního styku u ČS a depozit po celou dobu trvání úvěru
§ bez předchozího písemného souhlasu Banky nerealizovat další investiční akce
s náklady vyššími než Kč 100 000,§ podmínky dotace budou zároveň podmínkami úvěrové smlouvy
§ nepřijmout bez souhlasu ČS žádný úvěrový závazek, leasing, dodavatelský
úvěr apod.
4. Různé, diskuze
Usnesení č. 21
Zastupitelstvo obce
1.
schvaluje zapisovatele a ověřovatele.
2.
schvaluje program jednání.
3.
schvaluje uzavření úvěrové smlouvy s ČSp a.s. na překlenutí financování akce
„Revitalizace sportovně kulturního areálu zdraví Dolní Čermná ve výši
12 427 000,- Kč, se splatností nejpozději do 30. 4. 2010 při zachování
celkových nákladů investice max. 13,5 mil. Kč.
4.
schvaluje typ úročení výše uvedeného úvěru: - 1M PRIBOR + 2,28 % p.a.
(PRIBOR k 18. 5. 1,95%)
5.
schvaluje na zajištění úvěru zástavní smlouvu na dům obecního úřadu čp. 76 a
vinkulací pojistného plnění uzavřením smlouvy o zastavení pohledávek
z pojistného plnění.
6.
bere na vědomí a schvaluje ostatní podmínky ČSp pro udělení souhlasu se
stavbou nad 100 000,- Kč a poskytnutí úvěru uvedené v tomto zápise.
(Všichni pro)

Zastupitelstvo obce Dolní Čermná č. 22
konané dne 15. 6. 2009
Zápis z jednání
1. Úvod
Zastupitelstvo obce bylo řádně svoláno a z pořadu jednání byl omluven Oldřich
Formánek, Petr Helekal a Petr Faltus. 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.
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2. Ustavení pracovních orgánů
Zapisovatel:
Ing. Ludmila Müllerová
Ověřovatelé zápisu:
Jan Hampl, Hana Červenková
3. Připomínky občanů
Vzhledem k přítomnosti několika občanů byla programu předřazena diskuse.
§ pan Antonín Kašpar vznesl dotazy k projektu a realizaci kanalizace týkající se
přípojek a jejich hrazení z celkového projektu a jaké budou jejich trasy,
§ pan Karel Bílý se v připomínce vyjádřil ke špatnému stavu potoka v části pod
rybníkem, ke špatnému hospodaření s rybníkem a jeho znečištění
§ pan Zdeněk Ježek se také zabýval otázkou rybníka a množstvím chovaných ryb.
Odpověděl starosta, informoval o krocích, které jsou v této věci učiněny.
4. Zpráva o činnosti rady
Členům zastupitelstva by zaslán zápis z jednání rady. Starosta seznámil přítomné
s průběhem jednání rady a konkrétními tématy dle zápisu. K činnosti rady nebyly
vzneseny žádné dotazy.
5. Zpráva kontrolního výboru
Zastupitelstvo se podrobně zabývalo zápisem kontrolního výboru, který se sešel ke
svému jednání dne 10. 6. 2009. Zprávu přednesl předseda výboru Ing. Jiří Zpěvák.
Předmětem jednání bylo hodnocení plnění usnesení rady obce a zastupitelstva. Zápis
kontrolního výboru je přílohou tohoto zápisu. Při jednání byly splněné body
vyřazeny, některá usnesení a úkoly byly ponechány a nově byly některé úkoly
formulovány.
6. Zpráva finančního výboru
Informaci podal předseda výboru Ing. Jiří Mencl. Druhá navržená rozpočtová
změna v letošním roce se týká navýšení příjmů ve výši 33 tis. Kč a jedná se o přijetí
dotace na volby do EP a 14 tis na obecní lesy. Tyto částky se promítnou do navýšení
výdajů na ostatní služby, osobní výdaje a nákup materiálu v celkové výši 47 tis. Kč.
Dále zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce za rok 2008. Zastupitelé
byli seznámeni s provedeným auditem, kde byl shledán jeden drobný nedostatek při
vyúčtování mezd. Z tohoto důvodu zněl výrok auditu s výhradou a zastupitelstvo
obce pověřilo finanční výbor k projednání a přijetí nutných opatření o odstranění a
nápravě.
7. Informace o investiční akci Kanalizace a ČOV
Byla podána informace o postupu prací v realizaci projektu. Bylo konstatováno, že je
průběh prací směřován tak, aby stavba mohla být zahájena 26. 6. 2009. V současné
době probíhají další zpřesňující práce na 4 úsecích kanalizace. Oficiální slavnostní
zahájení stavby a poklepání základního kamene proběhne 1. 7. 2009 ve 14 hod.
v Kempu a pozvánky budou všem zastupitelům zaslány.
8. Informace o investiční akci „Revitalizace sportovně kulturního areálu“
Práce v Areálu probíhají s menším zpožděním, předpokládá se však, že budou
dokončeny alespoň v té míře, aby zde mohly proběhnout „Čermenské slavnosti“.
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Téměř všem zaměstnancům na veřejně prospěšných pracích jsou podle pokynů
vedení obce přidělovány práce s úpravou prostor jak v kempu, tak i na údržbu
ostatních veřejných ploch.
9. Nemovitosti
Záměr:
- Jana a Bohumil Ročkovi, Pod strání 533, Hradec Králové 6 – žádost o
odkoupení parcely 941/1 v k.ú. Jakubovice, (z důvodů ucelení pozemku okolo
rekreační chalupy čp. 76 v Jakubovicích.
(parcela č. 941/1 – ostatní plocha není zapsána na LV – je do ní přisloučena část
parcely č. 29 jiného vlastníka) nutný GP
(parcela v zjednodušené evidenci č. (941/1) má větší výměru a hranice nejsou
totožné s parcelou 941/1 – ostatní plocha)
Koupě:
- Marta a Josef Brožkovi, Dolní Čermná 49 – žádost o odkoupení části
pozemkové parcely č. 4146 v k.ú. Dolní Čermná ZO vyslovuje souhlas s prodejem
tohoto pozemku č. dle vyhlášeného záměru. (Všichni pro)
- Ing.. Vojtěch Krňávek, PaedDr. Lenka Maťátková – Dolní Čermná 370 –
žádost o odkoupení pozemků č. 3216/13, 3216/28 a č. 3216/37 (p. Špinlerová a p
Faltus z Jablonného odstoupili od koupě viz i-mail z 12. 3. 2009). ZO schvaluje
prodej za cenu obvyklou. (Všichni pro)
10. Různé, diskuze zastupitelů
§ Jan Hampl – informuje o špatném hygienickém zázemí pro zaměstnance
obecního úřadu (pracovní čety) , bude řešeno se starostou obce,
§ Ing. Jiří Mencl – poukazuje na dvě informační tabule na náměstí, jednu je třeba
odstranit,
§ Starosta informoval o akci „Setkání Čermných“ dne 21. 6 2009, účasti našich
hasičů na této akci a úhradě nákladů na dopravu a stravování.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo obce:
22.1 schvaluje zapisovatele a ověřovatele. Zapisovatel: Ing. Ludmila Müllerová,
ověřovatelé zápisu: Jan Hampl, Hana Červenková. (Všichni pro)
22.2 schvaluje program jednání. (Všichni pro)
22.3 bere na vědomí zprávu o činnosti rady. (Všichni pro)
22.4 rozpočtovou změnu č. 2 přijatou podle předloženého materiálu. (Všichni pro)
22.5 potvrzuje usnesení mimořádného zastupitelstva č. 21 ze dne 21. 5. 2009
v plném znění. (Všichni pro)
22.6 schvaluje auditorskou zprávu za rok 2008 s výhradami a schvaluje soubor
opatření k nápravě nedostatků dle návrhu finančního výboru. (Všichni pro)
22.7. schvaluje závěrečný účet obce za rok 2008 včetně výhrad uvedených
v auditorské zprávě. (Všichni pro)
22.8 bere na vědomí zprávu finančního a kontrolního výboru. (Všichni pro)
22.9 bere na vědomí informace týkající se projektu „Revitalizace sportovně –
kulturního areálu“ a akce „Kanalizace a ČOV H. a D. Čermná. (Všichni pro)
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22.10 ukládá starostovi obce dořešit prodej části obecního lesa, který obec dosud
spoluvlastní s obcemi Horní Čermná a Petrovice. (Všichni pro)
Ing. Vlastislav Vyhnálek, starosta

Jak jste mnozí zaregistrovali, proběhly v rozestavěném areálu Čermenské slavnosti.
Díky Ing. Applovi a zvýšenému úsilí dodavatelské firmy se podařilo i přes nepřízeň
počasí dotáhnout pódium a sociálky do provozuschopného stavu. Přesto není ještě
stavba dokončena. Smluvní termín je listopad 2009, i když pravděpodobně bude
stavba předána dříve. Zbývá množství dodělávek a odhalili jsme řadu nedostatků,
které bude třeba dořešit. Starosti nám dělá povrch multifunkčího hřiště, který
vykazuje značné nerovnosti. Po dohodě s dodavatelem a subdodavatelem byl otevřen
zkušební provoz, aby se prověřilo, jak se bude podklad chovat při zatížení. Vstup na
multifunkčí hřiště je nutno domluvit s paní Vaníčkovou a vyžaduje dodržení přísných
provozních předpisů. Upozorňujeme, že areál není dokončen a přebrán od
dodavatelské firmy. Žádáme občany, aby se v areálu pohybovali jen v rámci
dohodnutých a organizačně zajištěných akcí a užívali jen zařízení, která nejsou
stavbou dotčená. V plném provozu je restaurace, bazén, kemp, ubytovna. Zvlášť
zakázáno je vstupovat na pódium a na kurt pro plážový volejbal.
Věřím, že všichni danou situaci pochopí a že se nám všem podaří dotáhnout
rekonstrukci areálu do zdárného konce.
Vlastislav Vyhnálek
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1. července 2009 byla poklepáním základního kamene zahájena rozsáhlá investiční
akce „Kanalizace a ČOV Horní a Dolní Čermná“. Stavba představuje 10 462 metrů
gravitační kanalizace a 6 695 metrů tlakové kanalizace. K tomu je nutné ještě
připočítat 13 čerpacích stanic a 141 domovních čerpacích jímek. Nová čistírna
odpadních vod bude mít kapacitu 3 200 EO (ekvivalentních obyvatel) při
maximálním přítoku 46,7 l/min.
Cena stavby včetně 10% rezervy je 161 mil. Kč. Stavba je z převážné části finančně
zajištěna z OPŽP (Operační program životní prostředí), který pokrývá 85%
uznatelných nákladů. SFŽP (Státní fond životního prostředí) se podílí 5%
uznatelných nákladů. Pardubický kraj se podílel finančně na projektové přípravě
v letech 2005 a 2006. V roce 2008 poskytl 1 mil. Kč, pro rok 2009 je schválena
Zastupitelstvem PK dotace ve výši 3 mil. Kč. Ostatní náklady jsou kryty z vlastních,
především úvěrových, prostředků obou zúčastněných obcí. Dolní Čermná má
otevřený úvěr u České spořitelny ve výši 13 mil. Kč.
Investorem akce je, obdobně jako v případě plynofikace, dobrovolný svazek obcí
„Pod Bukovou horou“. Přípravu žádosti do operačního programu, výběrová řízení,
stavební dozor a další organizační činnosti až po závěrečné vyhodnocení zajišťuje
firma Dabona. Projekčně stavbu připravuje na všech stupních stavební dokumentace
od projektu pro ÚŘ až po prováděcí projekt firma VK CAD. Generálním
dodavatelem je firma VCES a.s. Realizace takto rozsáhlé stavby vyžaduje součinnost
dalších firem. Dodržování zásad bezpečnosti práce dozoruje koordinátor pan Zdeněk
Kliment. Neobejdeme se bez spolupráce se správci sítí, především VAK, Jablonné
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nad Orlicí. Stavba přináší průběžně řadu problémů. Starosta je denně v kontaktu se
stavbyvedoucím, aktivně se na jejich řešení podílí i pan Pecháček a Ing. Marešová.
Stavbu sleduje a za zastupitelstvo obce dozoruje radní a předseda stavební komise
Ing. Jiří Appl.
Stavba je a bude značným zásahem do chodu vesnice. Především omezuje provoz na
silnici a místních komunikacích. Projekt uzavírky a dopravního značení odsouhlasený
dopravním
inspektorátem
přinesl řadu zmatků a
nedorozumění. Snažili jsme
se za chodu řešit největší
problémy, abychom zajistili
dopravní obslužnost
pro
obyvatele obce a přitom co
nejméně omezovali stavební
firmu při práci. Otevřeli jsme
cestu kolem tírny, která je
s určitou dávkou opatrnosti
sjízdná pro osobní auta.
Jakmile se stavba posune
z nejtěžšího úseku v dolní
části, kde hloubka výkopu
dosahuje téměř 6 m, za první
křižovatku, budeme část
provozu odklánět po místních
komunikacích. Další těžký
úsek nás čeká v úrovni
rybníka. Prosím všechny
občany o značnou dávku
tolerance a zároveň důrazně
žádám o omezení pohybu
kolem stavebních strojů a o
zvýšenou opatrnost při jízdě a
chůzi kolem výkopů a
vyfrézovaných úseků na
vozovce.
Vlastislav Vyhnálek
POZOR!
V průběhu stavby došlo ke dvěma případům pravděpodobného narušení hladiny
spodní vody s následkem ztráty vody v soukromých studních. I když ostatní výkopy
nebudou vedeny již v tak extrémní hloubce, přesto není vyloučeno, že dojde
k ovlivnění dalších studní. Žádáme vlastníky studní, kterých se to může týkat, aby ve
vlastním zájmu nahlásili obecnímu úřadu do konce srpna 2009 polohu studny a
umožnili monitoring současného stavu (blíže zákon 254/2001 Sb. o vodách).
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Upomínka:
Připomínáme občanům, kteří ještě nemají zaplacené poplatky:
za likvidaci odpadu (mělo být zaplaceno do 31. ledna 2009)
za psa (mělo být zaplaceno do 30. dubna 2009)

Oznámení ze sběrného dvora:
Ve sběrném dvoře jsou k dispozici oranžové pytle
určené na sběr nápojových kartonů – tj. krabic od
mléčných výrobků, džusů, vín apod. Krabice je potřeba
před vhozením do pytle vymýt a stlačit.

Stomatologická pohotovost srpen – září 2009
Termín
8. - 9.8.
15. - 16.8.
22. - 23.8.
29. - 30.8.
5. - 6.9.
12. - 13.9.
19. - 20.9.
26. - 27.9.
28.9.
3. - 4.10.
10. - 11.10.

MUDr.

Adresa zdrav. zařízení

Telefen

Bílý Aleš
Beranová Renata
Applová Hedvika
Dunglová Stanisl.
Filipová Jitka
Jáňová Radmila
Jaslovská Marie
Jedličková Zuzana
Ježáková Daniela
Johnová Marie
Karásková Vlasta

Lanškroun, Opletalova 567
Jablonné n.Orl., U koupaliště 149
Dolní Čermná 222
Letohrad, budova žel. stanice
Lanškroun, Strážní 151
Mladkov 133
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Bystřec 182
Letohrad, U Dvora 815
Letohrad, Šedivská 498
Letohrad, U Dvora 815

465 324 829
465 642 267
465 393 266
972 324 447
465 325 212
465 635 441
465 676 818
465 642 990
465 620 528
465 622 216
465 620 358

Statistické údaje jednoznačně dokládají, že požáry v domácnostech mají nejtragičtější
následky. Každý rok při nich zemřou desítky osob, zraněny jsou stovky osob a
způsobené škody dosahují stamilionů korun.
Na požárech v domácnostech má největší podíl obyčejná lidská neopatrnost. Zde
můžeme jako nejčastější příčiny vzniku požáru uvést kouření a zacházení
s otevřeným ohněm – ať již se jedná o zapomenuté potraviny na vařiči, nevhodně
odložené nebo odhozené nedopalky cigaret, svíčky ponechané bez dozoru v těsné
blízkosti hořlavých látek, případně používání hořlavých kapalin (benzín, nafta,
petrolej apod.) při zapalování v kamnech.
10

Jednou z příčin vysokého počtu úmrtí při požárech je neopatrnost osob při vytápění
svých domovů. Při provozu topidel se ne vždy dodržují potřebná bezpečnostní
pravidla, velmi často je zanedbávána údržba topidel, kouřovodů a komínů. Poměrně
často jsou nevhodně uskladňována tuhá paliva.
Naše byty a rodinné domy jsou doslova přecpány vybavením z materiálů, které se
snadno vznítí a rychle hoří, přitom dochází k úniku značného množství vysoce
toxického kouře (například čalouněný nábytek, bytové textilie, matrace, plastové
bytové doplňky).
Velký počet požárů v domácnostech souvisí s tím, že se lidé doma cítí bezpečně a
drobné nehody podceňují, přestože tyto mnohdy vedou ke vzniku požáru. Nebezpečí
může plynout i z běžných činností v domácnosti jako je hra dětí, vaření, kutilství
apod.
V roce 2007 došlo v domácnostech k celkem 2 652 požárům, při nichž zemřelo 58
osob (téměř polovina všech úmrtí u požárů) a dalších 473 bylo zraněno. Přitom
požáry v domácnostech činily jen 11,8% z celkového počtu požárů, majetkové škody
způsobené požáry v domácnostech dosáhly částky 335 milionů korun.
Ze statistiky požárů za posledních pět let vyplývá, že hasiči likvidují každý den
průměrně sedm požárů v domácnostech, denně je při těchto požárech zraněna alespoň
jedna osoba a smrt si požáry v domácnostech vyžádají průměrně jednou za pět dní.
Požáry za sebou v domácnostech zanechaly za posledních pět let škody
v astronomické výši 1,4 miliardy korun, lidé tak v průměru denně přichází o majetek
v hodnotě 777 000 korun.
Nejčastější příčiny tragických požárů v domácnostech v roce 2007:
- kouření
- nesprávná obsluha topidla
- používání otevřeného ohně k osvětlování, rozehřívání
Nejzrádnější jsou požáry v noci, kdy lidé v objektech spí a není nikdo, kdo by si
požáru včas všiml. Tři ze čtyř obětí požárů neuhoří, ale zemřou kvůli nadýchání se
toxických zplodin hoření vznikajících při požáru.
Zejména v noci tak na nás číhá nebezpečí, protože kouř je rychlejší a tišší než oheň a
již dvě nebo tři nadechnutí bývají smrtelná.
Jednou z cest, jak preventivně předejít vzniku ničivého požáru, je vybavit si
domácnost autonomními "hlásiči požáru," které včas detekují vznikající požár a
akustickým signálem na ně upozorní. Lidé pak mají mnohem větší šanci situaci včas
vyřešit - zavolat hasiče, příp. opustit ohrožený prostor. Tyto hlásiče tak mohou
zachránit lidské životy - navíc jejich cena není nikterak horentní, hlásiče požáru si lze
pořídit již za 300 korun.
Kromě jednoduchého zařízení k rychlému zjištění vzniklého požáru (autonomní
"hlásiče požáru,") je vhodné si domácnost vybavit také prostředky pro hašení (např.
přenosný hasicí přístroj nebo hasicí sprej). Dodržovat základní bezpečnostní pravidla
a přijmout opatření, která omezují riziko vzniku požáru v domácnosti, nestačí. Každý
vlastník objektu by měl zároveň pečovat také o řádný technický stav stavby včetně
technických zařízení.
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Z Vaší domácnosti se může v okamžiku stát zakouřená a rozžhavená smrtící past. To,
zda se i Vy stanete obětí, záleží hlavně na Vás. Proto:
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací
výrobce.
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku, krbu a dbejte zvýšené
opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin.
S otevřeným ohněm zbytečně neriskujte. Zdroje otevřeného ohně jako jsou svíčky
nebo teplomet nenechte hořet bez dozoru, umístěte je tak, aby nemohly zapálit
materiály v okolí.
Při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů dbejte na dokonalé
uhašení nedopalků cigaret, pozor na pokládání cigaret na hořlavý materiál. Velmi
nebezpečné je pak kouření v posteli, zvlášť pokud jste pod vlivem alkoholu nebo
jiných drog.
Nechejte si pravidelně čistit a kontrolovat komíny. Kouřovody a topidla udržujte v
řádném technickém stavu.
Žhavý popel ukládejte na bezpečné místo, nejlépe do nehořlavých nádob.
Užívejte výhradně topiva pro dané topidlo určené, nezapalujte pomocí vysoce
hořlavých látek (např. benzínu) a netopte např. odpady, plasty apod. Neumísťujte do
blízkosti topidel žádné hořlavé látky, jinak hrozí vznik požáru vlivem sálavého tepla.
Bezpečná vzdálenost by měla být stanovena v návodech použití - pokud není k
dispozici, lze pak využít přílohu č. 8 vyhlášky č. 23/2008 Sb., kde jsou stanoveny
bezpečné vzdálenosti různých spotřebičů od hořlavých hmot.
Zamezte přístupu dětí k možným zdrojům otevřeného ohně, zápalkám, zapalovačům,
apod. Udělejte si čas a vysvětlete jim, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán ! Poučte své
děti o nebezpečí vzniku požáru.
Vybavte si svou domácnost autonomními "hlásiči požáru," které vás na hrozící
nebezpečí včas upozorní.
Buďte vybaveni funkčními jednoduchými hasebními prostředky (přenosný hasicí
přístroj, hasicí sprej).
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a plynu musí být řádně označené
a přístupné.
Udržujte dobrý technický stav zařízení (včetně rozvodů el. energie, plynu, topidel).
Udržujte pořádek a čistotu na půdách a ve sklepích.
Chodby, schodiště, únikové cesty a východy udržujte volné k evakuaci osob,
materiálu či vedení hasebního zásahu.
Řádně a bezpečně ukládejte hořlavý materiál a látky mající sklon k samovznícení
(např. seno, bavlna, uhlí).
Když opouštíte domov, nezapomeňte zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče,
vypnout elektrický nebo plynový sporák, uhasit otevřený oheň (krb), zastavit vodu.
Ujistěte se, že jsou zavřená okna a dveře.
LINKY TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
„150“ hasiči
„112“ jednotné evropské číslo tísňového volání
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(část 2.)
Druhá část dokumentů z makovice kostela v Jakubovicích se váže k vybudování
hřbitova a opravě věže kostela v roce 1897.
Pamětní list pro budoucí generace sepsal 30. června 1897 tehdejší starosta obce Josef
Műller z čp. 43.
Hřbitov v Jakubovicích byl vybudován až 12 let od postavení kostela, v roce 1862.
Vysvětil jej tehdejší čermenský farář P. Josef Tupec. Prvním zemřelým občanem
Jakubovic, který byl na nově zřízeném hřbitově pochován, byl František Műller,
domkář z čp. 14. Pohřeb se konal 16. ledna 1863.
Původní věž kostela byla krytá šindelem, ale ten shnil. Proto v roce 1887 byla věž
pokryta plechem. Oplechování stálo 335 zlatých rakouské měny. Finanční úhrada
byla tehdy provedena z darů 49 občanů Jakubovic. Obyčejný (nepozinkovaný) plech
podlehl však během deseti let vlivem povětrnostních podmínek rzi. Proto se obecní
radní dne 22. srpna 1896 usnesli, že rezivou oplechovanou věž natřou, přitom opraví
zčernalou makovici a kříž. Také vyspraví popadanou břidlici střechy kostela.
Natěračské práce byly svěřeny klempířovi p. Koberlemu z Lanškrouna. Zdobení
makovice a kříže p. Weinlichovi z Lanškrouna. Oprava střechy břidlicí byla svěřena
p. Gerthovi také z Lanškrouna. Veškeré tyto opravy stály 104 zlatých, které opět
uhradili svými dary věřící občané Jakubovic.
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Obec Jakubovice měla v těchto letech další velké vydání. V letech 1893 - 1894 na
základě povolení okresního hejtmanství byla postavena silnice z Jakubovic do
Lanškrouna. Obec musela na stavbu přispět 300 zlatých rakouské měny. Stará obecní
škola, která sídlila v čp. 76, (byla zde i kancelář obecního výboru) pomalu ale jistě
dosluhovala. Radní stáli před problémem: buď školu zrekonstruovat nebo postavit
novou. Bylo rozhodnuto pro druhou variantu. A tak jakubovičtí postavili v letech
1894 - 1895 novou dvoutřídní školu, která svému účelu začala sloužit v novém
školním 1895/6. Výstavba školy stála obec 8 000 zlatých rakouské měny. Škola
dostala čp. 83.
Z listiny se dále dozvídáme zajímavé údaje. Obec má 83 popisných čísel, z toho 5
domků je vyhořelých a 2 zbourané. Počet ryze českých příjmení je 8: Mertovi 2x,
Pecháčkovi 2x, Beranovi, Novákovi, Hubálkovi a Suchdolovi. Oproti zápisům z roku
1857 přibyla v obci 3 česká příjmení. Počet domácností byl 94.
Představitelé obce a další významné osoby:
Starosta obce - Josef Műller čp. 42
Obecní radní - František Vurst čp. 53, Leopold Hűbl čp. 34, Jan Benesch čp. 55,
Josef Domesle ml. čp. 64
Členové obecního výboru - Václav Pirkl čp. 46, Jan Benesch čp. 76,
Petr Nickl čp. 72, Jan Jahn čp. 35
Řídící učitel - Hubert Neugebauer
Kostelníci - Václav Pirkl čp. 46 a Ignác Röhsler čp. 58
Varhanář - František Hanisch čp. 68 (dílnu měl v čp. 81)
Farářem v čermenské farnosti, která spravovala i filiální kostel sv. Antonína
Paduánského v Jakubovicích, byl P. Valentin Appl se dvěma kaplany, a to P.
Františkem Paukertem a P. Františkem Holmannem.
Nejstarším občanem Jakubovic ve věku 80 let byl tehdy Václav Domesle z čp. 27.
Ten byl při stavbě věže jakubovického kostela sv. Antonína Paduánského tesařským
tovaryšem.
Další pamětní list, který je pro zajímavost přepsán celý:
Je nadepsán: Všem křesťanským čtenářům v budoucnosti
„Navazujíc na uvedené platby v roce 1857, 1897, chceme posloužit porovnáním
hodnot peněz dřívějších a těch dnešních. V roce 1857 uvedené platby a hodnota
mincí jsou po měnové dohodě (konvenci) mezi Rakouskem a Bavorskem o jednotné
váze stříbrných a také zlatých mincí, které se dělily na 60 krejcarů. Po roce 1858
byla zavedena „Vídeňská měna“ a s ní desítková soustava, takže rakouský zlatý se
dělil na 100 krejcarů. Při porovnání obou hodnot peněz se jeví, že jeden konvenční
zlatý , dnes označovaný jako staré peníze, měl cenu 1 zlatý a 5 krejcarů rakouské
hodnoty (měny). Podle toho bylo 60 konvenčních krejcarů na úrovni 105
rakouských krejcarů.
Poslední vydané mince anebo konvenční mince byly v roce 1892 zcela stažené z
oběhu, zatímco se zavedly nové rakouské hodnoty. V roce 1892 se v rakouských
zemí zavedla nová měna, totiž koruny. Uskutečnění zavedení nové měny mělo být
provedeno do roku 1900.
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Dosud byly z rakouským měn stažené: papírové zlatky, stříbrné dvouzlatky,
čtvrtzlatka anebo 25 krejcarů (stříbro), také stříbrné 20-ti a 10-ti krejcary a měděné
4 krejcary. V současné době jsou ještě v oběhu 1 stříbrná zlatka a 1 krejcar a půl
krejcarové mince.
Při zavedení měny - koruna - se 1 koruna dělí na 100 haléřů.
1 zlatý se rovná 2 koruny, 50 krejcarů se rovná 100 haléřů. V oběhu jsou stříbrné
koruny, niklové 20 a 10 haléře a měděné 2 a 1 haléře.
Přikládáme také 2 ks konvenční měny 20 krejcarů v hodnotě 1/3 zlatky (ražené
1840) a 10 krejcarů v ceně 1/6 zlatky (ražených 1788). Dárkyně byla p. Leopolda
Hűblová z čp. 19/20. Dalším dárcem 20 krejcarů rak. měny byl p. František Hűbl z
čp. 20. Václav Pirkl z čp. 46 věnoval 10 krejcarů (ražen 1872). 4 velké krejcary (1
krejcar ražen 1885) a 1/2 krejcaru (z r. 1885) daroval Josef Műller z čp. 43. Statkář
Leopold Hűbl z čp. 34 věnoval celkem 12 mincí korunové měny a to: 1 korunu
(stříbro r. 1895), 20 a 10 haléřů (1895, 1893) a měděné 2 a l haléře (1894 a 1895).
Tyto řádky jsou pro zajímavost napsány našim potomkům.
Jakubovice 29. července 1897
Josef Domesle, Leopold Hűbl, František Vurst v. r. - obecní radní“.
Německé texty přeložila paní Marie Minářová z Lanškrouna (roz. Ptáčková z Dolní
Čermné); zpracoval Vladimír Jansa, kronikář
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Oslavy se budou konat 14. – 16. srpna 2009

Program oslav:
Pátek 14. srpna 2009
15,00 hod. - slavnostní zahájení výstavy o činnosti SDH Dolní Čermná
v hasičském domě
Výstava potrvá do neděle 16. srpna
Otevřeno bude každý den od 9,00 – 12,00 a od 14,00 – 17,00 hod.

Sobota 15. srpna 2009
14,00 hod. – Zahradní slavnost a hasičská soutěž veteránů

Neděle 16. srpna 2009
7,30 hod. slavnostní mše svatá za všechny členy hasičského sboru
v kostele sv. Jiří v Dolní Čermné
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V neděli 14. června se za finanční podpory Pardubického kraje, Obecního úřadu
v Dolní Čermné, pana Jiřího Vacka z Dolní Čermné a pana Luboše Merty
z Výprachtic uskutečnil již 21. ročník pochodu Pohádkovým lesem. Na jeho
organizaci se podíleli mateřská škola Dolní Čermná, ČČK a fotbalisté. Účast 337
osob svědčí o oblíbenosti akce. Vždyť účinkující z řad Dolnočermenských ochotníků
či neochotníků jsou v oboru proměn v pohádkové bytosti již „profesionály“. Díky
nim děti poznávají kouzelný svět pohádek a dospělí se (jistě rádi) alespoň na malou
chvilku vrátí do dětství. Vedle již klasických pohádkových bytostí, jako jsou
čarodějnice či vodníci, se letos objevily bytosti nové. Jája s Pájou se někde zaběhli,
tak je museli zastoupit děda Lebeda a řezník Krkovička. Ten však nelakotil, ale štědře
obdarovával pocestné klobáskami. Dalším, kdo nově přispěl ke zpestření akce, byli
Bořek stavitel se svou partou, Pindruše nebo Ohnivý mužíček. Celkem 12x se
pochodující na trase zastavili, aby obdrželi odměnu za splnění zadaného úkolu.
Klauni, pták Ohnivák a liška Ryška, Schrek a jeho Fiona, pejsek a kočička, piráti, Bil
a Ben, ti všichni zpestřili čtyřkilometrovou trasu 180 dětem a 157 dospělým.
Chtěla bych podělovat všem aktérům zdařilé akce. Především sponzorům výše
uvedeným, všem organizátorům, Pavlu Marešovi za ozvučení, paní Jindřišce
Vaníčkové za vstřícnost a
všem skvělým účinkujícím.
Zvláštní poděkování bych
chtěla věnovat Václavu
Mikulovi
a
Zdeňku
Stejskalovi za věrnost akci,
nepřeberné
množství
skvělých
nápadů
a
klobásky,
jimiž
letos
stylově
doplnili
své
vystoupení.
Na závěr tedy nezbývá než
si přát, aby se vždy našli
ochotní lidé, kteří se přičiní
o zdar akce, která se již
stala tradicí.
Ivana Hamplová
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Ve spolupráci se ZŠ Vincence Junka v Dolní Čermné byl v září 2008 založen
kroužek v badmintonu pod vedením trenérské dvojice Ing. Vojtěch Krňávek a Ing.
Jan Schöpp. ZŠ zakoupila míče a sítě a ve spoluprácí s Obecním úřadem v Dolní
Čermné bylo zajištěno nalajnování hřišť v tělocvičně.
Jedenkrát týdně probíhal trénink zaměřený na herní dovednosti, fyzickou průpravu a
pravidla hry. Zájem dětí byl velký a kroužek navštěvovalo po celou dobu 18 hráčů.
Děti dělaly velmi velké pokroky, a tak jsme museli rozšířit tréninkové hodiny i na
úterý odpoledne, abychom mohli začít s nácvikem hry na hřišti.
Vyvrcholením naší činnosti bylo
uspořádání závěrečného oddílového
turnaje dne 13. června 2009. Děti poprvé
mohly předvést, co se naučily. Hráči byli
pro turnaj rozděleni podle věku a
výkonnosti do tří skupin, ve kterých se
bojovalo o vítěze. Přišli se na ně podívat
rodiče a kamarádi, což byla pro ně i
velká psychická zátěž.
Odměnou pro hráče pak byly sladkosti,
potlesk diváků a zakousnutí do
vynikajícího dortu.
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Výsledky turnaje:
Skupina A:
1. Radka Rousková
2. Martin Bednář
3. Nela Maťátková
4. Tomáš Rebhán
5. Ludmila Hejlová
Skupina B:
1. Anička Klekarová
2. Kristýna Vacková
3. Matěj Marek
4. Petra Šponiarová
5. Andrea Petrová
6. Jana Kubíčková
Skupina C:
1. Veronika Vacková
2. Barbora Doupalová
Nadšení a zaujetí dětí pro hru jsou příslibem pro další pokračování kroužku.
Ing. Jan Schöpp
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Letošní 21. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Čermenské slavnosti
probíhal od 17. do 22. června a zúčastnilo se ho 7 českých a zahraničních souborů.
Celkem 13 programových bloků festivalu se postupně představilo třem tisícovkám
diváků v Dolní Dobrouči, Svitavách, Lanškrouně, Dolní Čermné, Žamberku a České
Třebové.
V pátek po příjezdu z Lanškrouna, kde probíhal páteční programový den festivalu,
nastoupila na plochu za minigolfem družstva zúčastněných souborů, aby změřila svou
šikovnost a um v tradičním Hecboji. Celé klání pečlivě připravuje parta učitelů
základní školy pod taktovkou Olinky Liprové. Podle nasazení soutěžících i dle
mohutného povzbuzování a dobré nálady přihlížejících se celá akce vydařila. A to i
díky Aleši Hamplovi, který neúnavně vysvětloval pravidla jednotlivých disciplín a
zároveň řešil spoustu nepředvídatelných situací.
Hlavní program festivalu – Galaprogram se uskutečnil již tradičně v sobotu
odpoledne.
A nutno uvést, že letošní ročník měl neopakovatelnou atmosféru. Nové podium, které
ještě tři dny před Galaprogramem nevypadalo, že by bylo možné ho použít se díky
mohutnému finiši za pečlivého dohledu Jiřího Appla dokončilo, a tak návštěvníci i
účinkující zakusili premiéru ve zbrusu novém a naprosto jedinečném areálu. Festival
tak získal úplně novou tvář i atmosféru a jak dodal místopředseda Folklorního
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sdružení ČR, pan Ladislav Michálek, zařadili jsme se k několika málo festivalům v
ČR s obdobným zázemím.
Počasí je v letošním roce naprosto nevyzpytatelné, a tak přišla vhod i zastřešená
terasa, kam bylo možné se před případným deštěm schovat. Celý areál vyrostl opět
během jednoho a půl dne a věřte, že to je pořádný kus práce.
Rád využívám této možnosti i k tomu, abych poděkoval velkému pracovnímu
nasazení party okolo Jana Hrdiny, která každoročně odvádí obrovský kus práce a
spolehlivě zajišťuje celou řadu nezbytných činností. Společně s nimi patří také
poděkování rodičům dětí z Jitřenky i souborákům z Jara za vydatnou pomoc při
stavění i nedělní likvidaci areálu a při vyzdobení výstavní místnosti i za klubovnu společenskou místnost.
Sobotní program začal již dvě hodiny před galaprogramem a byl určen hlavně dětem,
které mohly z připravených soutěží vyhrát různé sladkosti. Během odpoledne
příjemně vyhrávalo k poslechu Radio OK, které se také staralo celý týden o
propagaci slavností v rámci celodenního vysílání. Bylo možné si zakoupit leccos
pěkného v některém ze stánků s lidovými řemesly anebo se jen potěšit z krásných
výrobků, které přímo před zraky návštěvníku vytvářely zručné ruce řemeslníků.
Při slavnostním zahájení pozdravili přítomné: Ludmila Müllerová jménem
představitele obce i senátorky, za Pardubický kraj Petr Šilar a dále představitel
Tchajpejské hospodářské a ekonomické kanceláře v Praze pan C. K. Liu, který nad
samotným Galaprogramem převzal osobní záštitu. Ten byl s ostatními členy delegace
přítomen festivalu jako subjekt, který významně pomohl organizovat příjezd a pobyt
tchajwanského souboru v ČR. Díky vzájemné kulturní spolupráci pak byla i přímo v
areálu slavností výstava krásných fotoobrazů z Tchaj-wanu, která byla zapůjčena
speciálně pro náš festival.
V programu se postupně představily všechny soubory festivalu a téměř tisícovka
diváků měla možnost shlédnout to nejlepší v podání souborů Bystrina ze Slovenska,
Ten - Drum Art Percussion z Tchaj-wanu a dále českých Jitřenka (Dolní Čermná),
Baldrián (Pardubice), Nisanka (Jablonec nad Nisou), Jaro (Ústí nad Orlicí) a
Světlovánek (Bojkovice). Celým pořadem velmi zdařile a neúnavně doprovázel
Jakub Ryba.
Počasí téměř zázračně vydrželo bez deště, avšak ke konci programu se již citelně
ochladilo, což bylo rázem v hledišti poznat. Znovu se zaplnilo až při koncertu
tchajwanských hudebníků.
Při závěrečném společném nástupu zúčastněných souborů byly předány všem
zúčastněným souborům upomínkové dárky, družstvo souboru Bystrina bylo
odměněno za prvenství v Hecboji a současně si trojice šťastných diváků odnesla
dárky za slosované vstupenky.
Pak už následovalo další atraktivní vystoupení tchajwanských profesionálních
bubeníků, které zahřálo strhujícími rytmy a naprostou dokonalostí jednotného
předvedení tak charakteristického bubenického stylu. Podle vytrvalého potlesku bylo
zřejmé, že se vystoupení líbilo. Bezprostředně po vystoupení pak měl možnost
kdokoli si vyzkoušet některý z bubnů přímo na podiu, což přivítaly zejména děti.
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Večer následovala diskotéka, přerušená tradičně ve 23 hodin ohňostrojem. I ten se
letos dle ohlasu přihlížejících velmi vydařil a sklidil později pochvalu i od
tchajwanských bubeníků.
Festival pokračoval v neděli v rámci akce Svátky dřeva na nádvoří Žamberského
zámku a v pondělí v kulturním domě v České Třebové.
Celý festival shlédlo téměř tři tisíce lidí, a to je velkým zadostiučiněním všech, kteří
pomáhali při jeho organizaci. Nepodaří se vyjmenovat všechny, (těm se omlouvám),
ale aspoň Jiřímu Applovi, manželům Hamplovým, Jitce Beranové a Evě Vackové za
řízení štábu, Jakubu Rybovi za moderování jednotlivých pořadů festivalu, Andrejce
Mrázové za obrovskou pomoc při tlumočení do čínštiny (bez toho si dodatečně
nedovedu organizaci týdenního pobytu tchajwanců představit) a Yvoně Rybové, která
vše tmelila dohromady.
Jim patří veliké poděkování také zato, kolik svého volného času letošnímu festivalu
věnovali. Nutno dodat, že bez tohoto skvělého týmu by festival nebyl.
A proto si na úplný závěr dovoluji jim z celého srdce poděkovat a současně vyjadřuji
naději, že zase za rok....
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Ze zákulisí slavností...
Čermenské slavnosti si za dobu svého trvání získaly poměrně slušnou pozici mezi
festivaly v ČR a jsou pravidelně vedeny jako významné festivaly v ČR.
Za tím je schováno veliké úsilí všech, kteří pravidelně každý ročník připravují a
organizují. Ačkoli se festival uskuteční během jediného týdnu a v Dolní Čermné v
podstatě během jediného dne, je příprava velmi náročná a musí probíhat celý rok.
Jsem velmi rád, že se během posledních ročníků vytvořila bezvadná parta lidí, na
kterou je spolehnutí a která neváhá této akci věnovat svůj volný čas. A to zvláště v
současné době, kdy obecně zájem o věci veřejné a tudíž i svým způsobem společné,
značně upadá. Všichni víme, co je toho důvodem, ostatně těch je celá řada. O to více
těší, že jsme schopni uvedenou akci společně zorganizovat a udržet i v dnešních
podmínkách. Je to samozřejmě o financích, které je nezbytné každý rok zajistit, ale
právě i o dobrovolné práci pro něco, co v důsledku napomáhá dobrému jménu Dolní
Čermné a co má samozřejmě souvislost s působením dětského souboru Jitřenka.
Jen pro představu - rozpočet festivalu se pohybuje okolo 300 tisíc Kč, i když v
letošním roce bylo nutné některé výdaje redukovat. Jsem však přesvědčen, že na
celkový průběh to nemělo větší vliv.
Protože často slyším různé "přetlumočené" zprávy o tom, kdo komu za co a proč
tolik, uvedu několik svých poznámek. Obec Dolní Čermná je oficiálně vedena jako
spolupořadatel festivalu a pravidelně má položku slavnosti vedené v rozpočtu. Pro
letošní rok byla vyčleněna částka 55 tisíc Kč, která byla poskytnuta formou
zúčtovatelné dotace sdružení Jitřenka. Vedle toho obec poskytuje řadu činností
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prostřednictvím pracovní party i ubytování souborů v chatkách. Občanské sdružení
jitřenka je hlavním pořadatelem slavností a musí tudíž finanční prostředky zajistit.
Mimo to je jeho posláním činnost dětského souboru Jitřenka. Také proto platí u
většiny pozvaných souborů na slavnosti dohoda o tom, že na oplátku pozvou náš
soubor na jejich festival či obdobnou akci. Tím je řešena minimalizace nákladů na
pobyt Jitřenky na různých festivalech a nakonec i při zahraničních výjezdech.
Dalším pozitivem vynakládaných prostředků i z obecního rozpočtu je skutečnost, že
dochází prostřednictvím festivalu k propagaci obce. A to má samozřejmě vliv i na
mnoho jiných aktivit, které přispívají k dobrému jménu obce. Důkazem toho může
být např. poměrně silná podpora odboru kultury Pardubického kraje při schvalovacím
procesu žádosti o účelovou dotaci na sportovní a kulturní areál v Dolní Čermné.
Ale dost už pro většinu možná nezajímavých informací.
Chci zde alespoň tímto způsobem poděkovat těm, kteří napomohli zdárnému průběhu
festivalu a s vědomím toho, že nejsou zdaleka všichni.
Jedná se o místní organizaci Červeného kříže za pomoc při organizaci vstupného,
školní jídelně za vynikající stravování, učitelům místní školy za zdařilý Hecboj a
subjektům BRÝDL, s.r.o. a SOKOL Dolní Čermná za zvýhodněné ubytování.
Za finanční podporu pak patří poděkování firmám ADOR CZ s.r.o., Ing. Jiří Appl stavební a montážní práce, HaS Lanškroun, EUROPLAST s.r.o., Autodoprava Karel
Mačát a TTK s.r.o.
Závěrečné poděkování pak patří senátorce Ludmile Műllerové, starostovi Vlastislavu
Vyhnálkovi a Obci Dolní Čermná.
Petr Ryba
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Životní výročí
V červenci 2009 oslavili svá životní výročí:
Bohuslava Planková z Dolní Čermné
Alenka Špačková z Dolní Čermné
Eugenie Utíkalová z Dolní Čermné
Josef Brožek z Dolní Čermné
Erika Jirásková z Dolní Čermné
V srpnu 2009 oslaví svá výročí:
Vojtěch Formánek z Dolní Čermné
Marie Winkelmannová z Dolní Čermné
Miroslav Křížan z Dolní Čermné
František Severin z Dolní Čermné
Emilie Nastoupilová z Dolní Čermné
V červenci letošního roku oslavili diamantové výročí svatby
manželé Magdalena a Miloslav Vávrovi z Dolní Čermné
Vážení občané, upřímně vám blahopřejeme k Vašim životním výročím a přejeme
Vám dobré zdraví, životní pohodu a vše dobré do dalších let.
V červenci 2009 jsme se rozloučili:
s paní Marií Motyčkovou z Jakubovic
s paní Anežkou Pecháčkovou z Dolní Čermné
a s panem Zdeňkem Kohlem z Jakubovic
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast a zemřelým lehké odpočinutí.
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Předposlední květnovou sobotu dopoledne jsme do naší obce slavnostně
přivítali tyto děti:

Terezu Pecháčkovou
Danielu Málkovou
Marka Vaško
Natálii Rusínovou
Filipa Macháčka
Kláru Svobodovou
Richarda Chovance

Všem našim novým malým občánkům přejeme dobré zdraví,
dobré rodinné zázemí a úspěšný život.
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