Rada zastupitelstva obce Dolní Čermná č 27
konané dne 6. 4. 2009

Zápis z jednání
Přítomni:

Omluvena:
Hosté:

Ing. Jiří Appl
Jan Hampl
RNDr. Věra Šverclová
Ing. Vlastislav Vyhnálek
Ing. Ludmila Müllerová (nemoc)
Petr Helekal
Jiří Pecháček

Program:
- Oslavy 130 let Sboru dobrovolných hasičů v Dolní Čermné
- Informace o investičních akcích
- pouť
1.

2.
3.

RNDr. Šverclová informovala o záměru oslav 130. výročí založení SDH
v Dolní Čermné. Požádala o možnost poskytnutí příspěvku. Bylo dohodnuto,
že hasiči předloží propočet nákladů a podle toho bude upřesněna výše
příspěvku. Dále rada jednala o možnosti skloubit oslavy 130 let SDH
s otevřením garáže pro nové vozidlo a posvěcením hasičského auta.
Informace o investičních akcích: kanalizace a Areál zdraví.
Umístění atrakcí na čermenské pouti.

Usnesení 27:
27.1 Rada schvaluje poskytnutí příspěvku SDH na zajištění oslav 130 let SDH.
Výše příspěvku bude upřesněna dle propočtu nákladů.
27.2 Rada bere na vědomí informaci o přípravě i realizaci investičních akcí
Kanalizace a ČOV Horní a Dolní Čermná a Rekonstrukce sportovně kulturního
areálu zdraví Dolní Čermná.
27.3 Rada rozhodla o umístění pouťových atrakcí pro rok 2009 na náměstí v Dolní
Čermné z důvodu stavebních prací v areálu zdraví. Ukládá starostovi
projednat s panem Bednářem umístění atrakcí z části na jeho pozemku
(rozvržení atrakcí a doprovodných vozidel v areálu ZŠ).
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Rada zastupitelstva obce Dolní Čermná č. 28
konané dne: 10. 6. 2009

Zápis z jednání
přítomni:

omluveni:
hosté:

Jan Hampl
RNDr. Věra Šverclová
Ing. Vlastislav Vyhnálek
Ing. Ludmila Müllerová (nemoc)
Ing. Jiří Appl (služební cesta)
Ing. Jiří Zpěvák, kontrolní výbor

Program:
-

-

Projednání zápisů z rady. V návaznosti na zprávu KV předložil předseda KV
návrhy na přehodnocení některých usnesení, která již nejsou aktuální nebo jsou
zahrnuta do nových usnesení rady či ZO. Závěry projednání budou shrnuty ve
zprávě KV.
Informace o investičních akcích.

Usnesení 28:
28.1 Rada projednala návrh KV a schvaluje změnu usnesení rady dle zprávy KV.
28.2 Rada bere na vědomí informaci o investičních akcích Kanalizace a ČOV Horní
a Dolní Čermná a Rekonstrukce sportovně kulturního areálu zdraví Dolní
Čermná.

3

Zastupitelstvo obce Dolní Čermná č. 23
konané dne 6. 8. 2009

Zápis z jednání
1. Úvod
Zastupitelstvo obce bylo řádně svoláno a z pořadu jednání byl omluven Karel Mačát,
RNDr. Věra Šverclová a Miloš Marek. Zasedání řídil starosta. V 18,00 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:
Faltus Petr, Nastoupil Petr
3. Zpráva kontrolního výboru
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci, že jednání kontrolního výboru proběhne až
začátkem září a poté bude výbor informovat členy ZO.
4. Zpráva finančního výboru
Informaci podal předseda výboru Ing. Jiří Mencl. Třetí navržená rozpočtová změna
v letošním roce se týká navýšení příjmů a jedná se o přijetí dotace na provoz školy
v rámci projektu ve výši 428 tis, částky 100 tis jako příspěvek z KÚ na úroky z POV
a částky 66 tis na technické vybavení v rámci Czech pointu. Tyto částky se promítnou
do navýšení výdajů na provoz školy, nákup výpočetní techniky a do splátek úroků
z úvěrů.
ZO také projednalo finanční situaci obce a bylo uloženo finančnímu výboru
zpracovat zprávu o vývoji rozpočtu na letošní rok.
5. Společné části pozemkových úprav v Jakubovicích
V rámci probíhajících pozemkových úprav je třeba, aby ZO schválilo společné části
pozemkových úprav v Jakubovicích, kde dochází k obnově některých komunikací,
úpravě vlastnických práv a protierozních opatření. Zastupitelstvo s tímto vyslovilo
souhlas.
6. Nemovitosti
§ Bohumil a Jana Ročkovi – prodej dle předchozího záměru pozemku
v Jakubovicích v rámci sjednocení jím dosud vlastněných parcel. ZO schvaluje
tento prodej pozemků č. 941/1, č. 29 a 30 v KÚ Jakubovice s tím, že nejprve
bude zpracován geometrický plán v rámci kterého bude zajištěno spojení
stežníku s místní asfaltovou komunikací. (Všichni pro)
§ Starosta informoval o záměru prodeje části obecních lesů, které spoluvlastníme
s Horní Čermnou. Již delší dobu leží dokumentace nutná k zápisu do katastru u
Lesů, a.s., pan Mička přislíbil rychlou pomoc.
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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 občané Dolní a Horní Čermné i přes značné omezení
mohli komunikaci využívat. Doposud není podepsána smlouva se SFŽP, předpokládá
se, že bude přivezena na příští kontrolní den. Nadále probíhají jednání
s projektantem, která se týkají konkrétního připojení přípojek k jednotlivým domům.
V této souvislosti bude starosta obce informovat občany zveřejněním seznamu
předpokládaných a již projednaných připojení kanalizace.
8. Informace o investiční akci „Revitalizace sportovně kulturního areálu“
Práce v Areálu probíhají velmi pomalým tempem a jsou nekvalitně provedeny. Proto
bude nutné svolat jednání se zástupci dodavatele stavby (fi. Agile), aby práce byly do
konce srpna předány a nedodělky a vady odstraněny. V této souvislosti se diskutovala
i otázka zabezpečení stavby, která je v majetku dodavatelské firmy a také je třeba
řešit i dopravní situaci (značení) v areálu.
9. Různé, diskuze
§ Starosta spolu s místostarostkou informovali o převzetí znaku obce, který byl
schválen heraldickým podvýborem Poslanecké sněmovny a který byl
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§
§
§
§
§
§

slavnostně předán v prostorách Sněmovny jejím předsedou Miloslavem
Vlčkem.
Bude oslovena firma Velebný, která by měla znak a vlajku vyšít. ZO
předpokládá, že by slavnostní svěcení těchto symbolů mělo proběhnout o
posvícení včetně doprovodných akcí.
Ve dnech 14. a 15. 8. 2009 proběhnou v Dolní Čermné oslavy 130 let založení
hasičského sboru.
Hana Červenková požaduje řešit situaci ohledně umístění osvětlení s panem
Matějíčkem.
Ing. Jiří Zpěvák – poukazuje na špatnou situaci autobusových čekáren, opět
rozbitá skla, špína a nepořádek. Řešit otevřením prostoru. Rada se bude situací
zabývat.
Petr Helekal připomíná dopravní řešení na Letné.
Petr Faltus – požadavek na změnu značení začátku a konce obce Jakubovice. Je
to řešeno ve spolupráci s Petrem Helekalem.
Podle diskuse ohledně hasičárny, jejího provozu a nákladů, budou stanovena
nová pravidla a případně upravena smlouva SDH s obcí.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo obce
1. schvaluje zapisovatele a ověřovatele.
2. schvaluje program jednání.
3. bere na vědomí informaci z kontrolního výboru. (Všichni pro)
4. schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 přijatou podle předloženého materiálu.
(Všichni pro)
5. ukládá finančnímu výboru zpracovat zprávu o vývoji rozpočtu na letošní rok
pro příští jednání zastupitelstva. (Všichni pro)
6. schvaluje „Plán společných zařízení“ komplexních pozemkových úprav pro
katastrální území Jakubovice, zpracovaný firmou GAP Pardubice, s.r.o.
(Všichni pro)
7. schvaluje prodej/výměnu pozemků v Jakubovicích Janě a Bohumilu Ročkovi,
Pod strání 533, Hradec Králové 6, za předpokladu vyřešení vlastnických
vztahů v návaznosti na katastr nemovitostí. Bude zpracován GP na vyřešení
pozemků č. 941/1, č. 29 a 30 v KÚ Jakubovice. Bude vyřešeno spojení místní
komunikace se stežníkem. (Všichni pro)
8. bere na vědomí informace týkající se projektu „Revitalizace sportovněkulturního areálu“ a akce „Kanalizace a ČOV Horní a Dolní Čermná“
(Všichni pro)
9. bere na vědomí informaci o udělení znaku, souhlasí se zadáním do výroby,
přípravou oslav a s oslovením veřejnosti pro získání finančních prostředků na
zhotovení vlajky a znaku. (Všichni pro)
10. ukládá radě obce projednat s hasiči smlouvu o provozu hasičského domu.
(Všichni pro)
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Rada zastupitelstva obce Dolní Čermná č. 29
Konané 14. 9. 2009

Zápis z jednání
přítomni:

Jan Hampl
RNDr. Věra Šverclová
Ing. Vlastislav Vyhnálek
Ing. Ludmila Müllerová
Ing. Jiří Appl

Program:
1. POV. Návrh na podání žádosti z programu POV dotační titul 8 – příspěvek na
splátku úroků z úvěru na plynofikaci. Možnost zařadit druhý titul z dotačního titulu
č. 4 – dětské hřiště. Informace o změně strategie v rámci svazku PBH (v POV bude
svazek žádat o podporu výstavby a rekonstrukcí hřišť, sportovišť a veřejných
prostor).
2. Znak a prapor
Zadání výroby praporu, znaku a dalších doplňkových materiálů firmě Velebný
– Ústí nad Orlicí.
Příprava oslav svěcení praporu a znaku (stanovení termínu, rozsah,
financování, spojení s posvěcením hasičského auta a otevření nové garáže pro
požární vozidlo.
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3. Areál zdraví
informace o termínu předání stavby
kvalita díla (zpráva Ing. Appla)
monitorovací zpráva (firma Redea, podklady od firmy Agile)
projednání změn, příprava žádosti o změnové řízení v úřadu regionální rady
termíny financování
projednání způsobu provozování areálu v návaznosti na DPH
řešení dopravy v areálu
4. Kanalizace
informace o průběhu stavby
řešení soukromých studní, které mohou být dotčeny stavbou
upřesnění kanalizačních přípojek (projednání nedořešených míst
s projektantem)
cesta do Horní Čermné kolem výkupu - ZZN (výsprava na rozhraní obcí,
možnost objížďky)
5. Stavba dětského hřiště
sdružení prostředků
Možnosti oslovení některého dotačního titulu (POV, MMR). Návrh na použití
sdružených prostředků k spolufinancování dotačních titulů, které by umožnily
přinést do projektu další finance. V případě POV je možno získat cca 100 tis.
Kč. Pokud bychom podali žádost do POV přes svazek PBH, znamenalo by to
oddálit stavbu až do roku 2011, protože na rok 2010 je podána žádost pro obec
Heřmanice a bude pravděpodobně podpořen jen jeden dotační titul.
Nejvýhodnější je prověřit avizovaný dotační titul MMR (možnost získat až 500
tis. Kč).
starosta předložil projekt Ing. Svobody, který řeší místo, rozsah, oplocení a je
projednán se ZŠ (uvažuje i dlouho zamýšlenou venkovní učebnu).
6. Průmyslová zóna
investiční záměry v průmyslové zóně
rozšíření průmyslové zóny v územním plánu
fotovoltaické elektrárny
cena pozemků v průmyslové zóně
7. Plochy pro volební kampaň
8. Koupě el. energie. Rada projednala nabídky prodejců energie Bohemia a
Centropol. Názor rady se nemění, rada nedoporučuje měnit stávajícího dodavatele
ČEZ.
9. Výběrové řízení na ekonoma
Rada projednala změnu v personálním obsazení ek. úseku. Jedná se o náhradu účetní,
která odchází do důchodu. Rada navrhuje skloubit funkci účetního s ekonomem,
případně zahrnout pod ekonomický úsek i účetnictví vznikajícího SRO.
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10. Jmenování kronikáře
Rada projednala na 24. zasedání odstoupení kronikáře pana Jansy. Pan Jansa
doporučil Marii Vyhnálkovou. Do dnešního dne se žádný jiný zájemce nepřihlásil.
11. Smlouva s daňovým poradcem
Starosta předložil návrh smlouvy na služby daňového poradce v souvislosti
s přechodem obce na plátce DPH.
12. Datové schránky
Starosta předložil koncepci nastartování datových schránek. Navrhuje zavést el.
spisovou službu od firmy Alis - KEO, která dodává programové vybavení v oblasti
účetní agendy a kompletní evidence obce. Firma má certifikát o MV ČR a zajišťuje
proškolení jak v oblasti spisové služby, tak i v oblasti datových schránek
13. Nemocnice ÚO – žádost o příspěvek.
14. Smlouva s Regionální radou – ROP – Revitalizace sportovně kulturního areálu
zdraví Dolní Čermná – dodatek. Týká se upřesnění podmínek dotace v oblasti
závěrečného vyhodnocení.
15. Prodej části pozemku u ZZN. Rada projednala žádost pana Šrámka o vyřešení
způsobu užívání pozemku bezprostředně sousedícího s jeho nemovitostí z důvodu
zajištění vjezdu. Protože po předmětném pozemku vede kanalizační potrubí, rada
navrhuje neřešit situaci prodejem, ale pronájmem. Případně je možné ustanovit
břemeno, což by si vyžádalo další náklady s GP.
16. Různé
prověřit platby vůči ZŠ
urgovat odhad čp. 226 v souvislosti se změnou vytápění a odprodejem části
budovy
návrh nechat svítit VO celou noc z důvodu zajištění bezpečnosti při realizaci
stavby kanalizace
nesvítí světlo u čp. 90

Usnesení 29:
29.1 Rada schvaluje podání žádosti o dotaci z POV z dotačního titulu 8 – příspěvek
na úrok z úvěru na plynofikaci pro rok 2010.
29.2 Rada doporučuje podat žádost o dotaci na Dětské hřiště z programu MMR.
Ukládá starostovi a Ing. Müllerové prověřit podmínky a projednat projekt.
29.3 Rada schvaluje:
- termín svěcení znaku a vlajky obce na 8. 11. 2009.
- objednání symbolů obce u firmy Velebný v rozsahu: slavnostní vlajka,
slavnostní znak, venkovní vlajka a znak, grafické ztvárnění znaku a vlajky na
CD, žerdě na vlajky, stojan na vlajky dřevěný – 3Ž.
- uspořádání slavnostního obědu ve školní jídelně.
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- spojení svěcení praporu a znaku s následným slavnostním otevřením garáže
pro hasičské vozidlo a posvěcení has. vozidla.
29.4 Rada doporučuje uveřejnit ve zpravodaji žádost o sponzorství na úhradu
nákladů spojených s pořízením obecních symbolů.
29.5 Rada ukládá starostovi dojednat se ŠJ rozsah slavnostního obědu a upřesnit
počet hostů.
29.6 Rada bere na vědomí informaci o Areálu zdraví.
29.7 Rada schvaluje záměr vytvoření s.r.o. na provoz areálu a ustavuje skupinu pro
přípravu založení společnosti ve složení: Vyhnálek, Mencl, Müllerová,
Helekal, Appl, daňový poradce.
29.8 Rada bere na vědomí informaci o kanalizaci.
29.9 Rada bere na vědomí informaci o investičních záměrech v průmyslové zóně.
Rada doporučuje ZO akceptovat cenu pozemku v průmyslové zóně ve výši
100,- Kč/m2. Rada doporučuje zajistit pozemky při odprodeji proti
spekulacím předkupním právem či jiným nástrojem.
29.10 Rada schvaluje cenu za propagaci volební strany ve zpravodaji ve výši 500,Kč/stránku.
29.11 Rada doporučuje neakceptovat nabídky prodejců energie.
29.12 Rada stanovuje požadavky na místo ekonoma/účetního:
funkce ekonom + účetní pro obec a pro s.r.o.
VŠ vzdělání ekonomického směru
předložit strukturovaný životopis
vítaná praxe ve veřejné správě
znalost podvojného účetnictví včetně problematiky DPH
nástup od 1. 1. 2010
29.13 Rada navrhuje inzerovat konkurz v tisku (LA listy, Orlický deník, zpravodaj,)
a na úřední desce.
29.14 Rada ustanovuje do funkce kronikáře paní Marii Vyhnálkovou od 1. 10. 2009.
29.15 Rada projednala smlouvu o daňovém poradenství a žádá Ing. Appla o
prověření výhodnosti smlouvy. V případě kladného vyjádření schvaluje
smlouvu s daňovým poradcem dle předloženého návrhu.
29.16 Rada bere na vědomí žádost nemocnice v ÚO o podporu na pořízení
magnetické rezonance. Ing. Müllerová žádost prověří.
29.17 Rada schvaluje pořízení el. spisové služby od firmy Alis v rámci již
používaného programového vybavení KEO.
29.18 Rada bere na vědomí aktivaci datových schránek obce k 1. 11. 2009.
29.19 Rada ukládá starostovi zajistit svícení VO po celou noc po dobu výstavby
kanalizace.
29.20 Rada ukládá prověřit platby vůči ZŠ
29.21 Rada ukládá starostovi prověřit zjištění ceny čp. 226
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Zastupitelstvo obce Dolní Čermná č. 24
konané dne 8. 10. 2009

Zápis z 24. schůze
1. Úvod
Zastupitelstvo obce bylo řádně svoláno a z pořadu jednání byli omluveni, RNDr.
Věra Šverclová, Ing. Ludmila Müllerová, a paní Hana Červenková. Zasedání řídil
starosta. V 17.00 hodin zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že dle
presenční listiny je přítomno 12 členů ZO a zastupitelstvo je schopno se usnášet.
Starosta seznámil přítomné s programem jednání, nebyly vzneseny žádné náměty na
doplnění a program jednání byl schválen. Členové ZO dostali zápis ze zasedání rady
a návrh rozpočtové změny el. poštou.
2. Ustavení pracovních orgánů
Zapisovatel:
Ing. Vlastislav Vyhnálek
Ověřovatelé zápisu:
Petr Faltus, Miloš Marek
3. Zpráva kontrolního výboru
Zprávu přednesl předseda výboru Ing. Jiří Zpěvák. KV projednal usnesení rady a ZO
v části, která ukládá starostovi úkoly. Některá usnesení byla přehodnocena nebo
nahrazena aktuálním zněním. Některá usnesení jsou dlouhodobá.
4. Zpráva finančního výboru
Informaci podal předseda výboru Ing. Jiří Mencl. Předložil rozpočtovou změnu č. 4,
která se týká přerozdělení příjmů a výdajů v rámci jednotlivých kapitol a dále
rozdělení dosud nerozdělené částky z dotace na výkon státní správy do kapitol na
straně výdajů.
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Finanční výbor projednal vývoj rozpočtu za uplynulé období a nastínil odhad vývoje
do konce roku. I když situace ve vývoji daňových příjmů není růžová a prognózy jsou
neveselé, obec střízlivým rozpočtováním příjmů a omezením výdajů má šanci
rozpočet dodržet.
5. Prodej nemovitostí
Zastupitelstvo projednalo záměr prodeje remízku v kú Jakubovice. Tento návrh
vyplynul z jednání o pozemkových úpravách a vede k vyřešení a zjednodušení
dostupnosti pozemků. Prodej bude uskutečněn po výměně lesních pozemků s Lesy
ČR. K žádosti manželů Šrámkových navrhuje řešení formou dlouhodobého
pronájmu.
ZO projednalo návrh na zápis pozemků, které nebyly předmětem zápisu obecního
majetku v rámci restituce, ale našly se na jiných LV v rámci pozemkových úprav, do
KN.
6. Informace o investičních akcích kanalizace a areál zdraví.
Zprávu podal starosta a doplnil ji Ing. Appl, který dohlíží na obě stavby z pověření
obce. ZO bylo informováno o průběhu staveb. V rámci kanalizace se nyní řeší
nedotažené přípojky a bude projednána změna plynoucí z přechodu svazku na plátce
DPH. Byl vyzván SFŽP k urychlenému vypracování smlouvy. Technické problémy
jsou pravidelně projednávány na kontrolních dnech každých 14 dní.
Investiční akce v areálu zdraví se blíží k závěru. Obec prostřednictvím starosty a Ing.
Appla několikrát vyzvala dodavatele k odstranění nedostatků. Především se jedná o
povrch víceúčelového hřiště a dodělání jeviště pro kulturní zónu. Další jednání jsou
připravena na třetí týden října. V závěru měsíce by mělo dojít k závěrečnému předání
stavby. Obec má podchyceny vady a nedodělky, které budou předmětem jednání o
závěrečném vyrovnání.
7. Svěcení praporu a znaku
Starosta předložil návrh rady na průběh oslavy svěcení praporu a znaku ve spojení
s otevřením nové garáže pro hasičské vozidlo. Proběhne 8. 11. 2009 při příležitosti
oslav posvěcení kostela. Základ akce bude v kostele Sv. Jiří, kde proběhne v rámci
mše svaté posvěcení obecních symbolů. Poté bude následovat slavnostní otevření
garáže pro hasičské vozidlo a posvěcení vozidla. Původní záměr uspořádání
slavnostního oběda pro cca 60 osob byl na návrh ZO zredukován na krátké posezení
s pozvanými hosty v restauraci „C“.
8. Informace o přípravě ustavení provozní společnosti S.R.O.
Návrh na vytvoření společnosti s ručením omezeným vychází z dlouhodobých
jednání o způsobu provozování areálu zdraví. V současné době je tento návrh
podpořen potřebou vytvoření provozovatelské společnosti pro správu komunálních
činností obce, která by lépe využila možnost odpočtu DPH. Kolem návrhu proběhla
široká diskuse. Závěrem bylo usnesení, které uložilo projednat návrh s daňovým
poradcem a připravit ekonomický a personální návrh pro další jednání.
V průběhu projednávání tohoto bodu se omluvili tři členové ZO a zastupitelstvo dále
jednalo za přítomnosti 9 členů.
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9. Informace o registraci obce jako plátce DPH
Obec přešla k 1. 9. 2009 ze zákona do oblasti plátce DPH z důvodu dosažení hranice
obratu pro plátce DPH. Má to dopady do účetnictví. Obec to řeší podobně jako
ostatní obce za pomoci daňového poradce. Jeho úkolem je nastavit koeficienty a
připravit základní strategii. Při dobře nastaveném systému může obec ušetřit značné
prostředky.
10. Změna podmínek pro poskytnutí dotace na upgrade Czech Pointu.
Starosta předložil ZO ke schválení změnu podmínek pro poskytování dotací z ROP
pro výzvu č. 2 v oblasti elektronizace veřejné správy.
11. Dodatek ke smlouvě o dotaci z ROP na akci Rekonstrukce sportovně
kulturního areálu zdraví Dolní Čermná.
Návrh Regionální rady řeší částeční zmírnění požadavků na vyúčtování akce.
12. Různé
Karel Mačát vznesl připomínku k neúměrnému daňovému zatížení lesních pozemků.
Starosta upozornil na legislativu, která vyžaduje v případě změny koeficientu pro daň
z nemovitosti projednání obecní vyhlášky a její předložení FÚ do konce srpna pro
následující rok.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo obce:
1.
Schvaluje zapisovatele a ověřovatele.
2.
Schvaluje program jednání.
3.
Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. (11 pro, 1 zdr.)
4.
Ukládá starostovi napsat oficiální žádost panu Ing. Vávrovi o pronájem nebo
odprodej pozemku u kempu a o možnosti navýšení terénu na tomto pozemku
zeminou z výkopu z kanalizace a tím vytvoření plochy pro případné cvičiště
hasičů. (11 pro, 1 zdr.)
5.
Ukládá radě připravit změnu smlouvy se SDH Dolní Čermná o pronájmu čp. 3
k 1. 1. 2010. Provozní náklady ponese spolek. Rada připraví pravidla pro
poskytování dotací spolkům s prioritou podpory mládeže. (12 pro)
6.
Ukládá řešit největší pohledávky exekučním příkazem po projednání a
konzultaci s odborníkem (např. dr. Mackovou). (12 pro)
7.
Schvaluje rozpočtovou změnu č. 4, přijatou podle předloženého materiálu.
(12 pro)
8.
Bere na vědomí zprávu finančního výboru. (12 pro).
9.
Schvaluje záměr prodeje remízku v rámci pozemkových úprav v kú Jakubovice
(12 pro)
10. Schvaluje zápis pozemků do KN dle návrhu vyplývajícího z PÚ. (12 pro)
11. Navrhuje řešit žádost o koupi pozemku č. 1971/2 dlouhodobým bezúplatným
„pronájmem“ s povinností údržby přilehlého upraveného pozemku. (11 pro,
1 zdr.)
12. Bere na vědomí informaci o investičních akcích kanalizace a areál zdraví.
(12 pro)
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13.
14.

15.
16.
17.

Schvaluje pořízení symbolů obce dle návrhu rady obce a průběh oslav dle
zápisu. (12 pro)
Bere na vědomí informaci o záměru ustavení provozovatelské společnosti s.r.o.
pro zajištění komunálních činností obce. Pověřuje starostu svoláním schůzky
skupiny pro přípravu SRO ustanovené radou s daňovým poradcem za účelem
připravení ekonomických základů společnosti a jejího personálního obsazení.
Termín pro jednání stanovuje do 15. 11. 2009. (9 pro)
Bere na vědomí přechod obce na plátce DPH. (9 pro)
Schvaluje rozhodnutí o poskytnutí dotace na Czech Point a schvaluje
podmínky pro poskytování dotace dle příručky pro žadatele č. 1.3. (9 pro)
Schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z ROP na akci
Rekonstrukce sportovně kulturního areálu zdraví Dolní Čermná. (9 pro)
Ing. Vlastislav Vyhnálek

Zapsání čísla hrobu do „Hřbitovní knihy“:
Při uložení urny na hřbitov, je třeba nahlásit na Obecní úřad číslo hrobu k zapsání
do „Hřbitovní knihy“. Při uložení do země - není nutné, číslo hrobu na Obecní úřad
hlásí pan Mareš (kostelník).

Poplatky:
Připomínáme občanům, že někteří stále ještě nemají zaplacené poplatky za likvidaci
odpadu, za psa, stočné.
Zastupitelstvo obce ukládá řešit největší pohledávky exekučním příkazem!
(ZO č. 24, ze dne 8. 10. 2009, Usnesení: bod č. 6)

Stomatologická pohotovost listopad – prosinec 2009
Termín
28.10.
31.10.- 1.11.
7. - 8. 11.
14. - 15. 11.
17.11.
21. - 22.11.
28. - 29.11.
5. - 6.12.
12. - 13.12.
19. - 20.12.

MUDr.
Mareš Miroslav
Rösslerová Lucie
Milota Karel
Ježáková Daniela
Beranová Renata
Ulman Jaroslav
Strnadová Marie
Špička Jan
Špičková Marie
Šrámek Petr

Adresa zdravot. zařízení

Telefon

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Lanškroun, Dukel. hrdinů 615
Lanškroun, Svobody 356
Letohrad, U Dvora 815
Jablonné n.Orl., U koupaliště 149
Tatenice 268
Jablonné n.Orl., Na Dílech 622
Králíky 414
Králíky 414
Letohrad, U Dvora 815

465 613 103
604 749 331
465 322 787
465 620 528
465 642 267
465 381 212
465 642 765
465 613 154
456 631 274
465 621 551
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Obec Dolní Čermná
561 53 Dolní Čermná 76, IČO 278734, tel.: 465 393 125
fax.: 465 393 126, e-mail.: obec@dolni-cermna.cz

Veřejná výzva
Ve smyslu § 6 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění
Obec Dolní Čermná vyhlašuje veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na místo

hlavní účetní
Druh práce:

- vedení účetnictví
- správce rozpočtu
- správce daní a poplatků
- základní ekonomická činnost v rámci obce
Místo výkonu práce: Dolní Čermná
Požadavky:
- podle § 4 zákona. 312/2002 Sb. (státní občan ČR, způsobilost k právním
úkonům, bezúhonnost)
- vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření
- znalost práce s výpočetní technikou v rozsahu: Office, účetní program,
internet
- všeobecný přehled o legislativě v oblasti účetnictví a veřejné správy
- praxe ve vedení účetnictví
Platové zařazení: dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění
a dalších platných mzdových předpisů.
Nástup: od 1. 1. 2010
Písemné přihlášky podávejte do 27. 11. 2009 na Obecní úřad v Dolní
Čermné, čp. 76, PSČ 561 53, do 11,00 hod.
Přihláška musí obsahovat: - jméno, příjmení, titul
- datum narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- datum a podpis
K přihlášce doložte přílohy:
- životopis (se zaměřením na vzdělání a průběh odborné praxe)
- výpis z evidence trestů ne starší než 3 měsíce (možno dodat i dodatečně)
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Ing. Vlastislav Vyhnálek, starosta obce
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Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Miloslav
Vlček 2. července 2009 rozhodl udělit obci Dolní Čermná
symboly obce – znak a vlajku. Je to bezesporu důležitý krok
v historii vesnice, který se nedělá každý den a o němž se
předpokládá, že je učiněn na dobu historicky dlouhou. Máme
znak, který vychází z pečeti čermenských rychtářů, což dokládá
návaznost současnosti na obecní tradice. Můžeme a měli bychom na něj být hrdi.
Stalo se pravidlem že se významné události či stavby spojují s náboženským obřadem
posvěcení, v minulosti reprezentovaným a nám známým především svěcením kostelů,
které si dodnes připomínáme posvícením. Proto jsme se rozhodli spojit oficiální
předvedení obecních symbolů právě s posvícením. Vlajka a znak tím dostanou
náležitý slavnostní ráz a rámec.

Svěcení praporu a vlajky
proběhne v neděli 8. 11. 2009
v kostele Sv. Jiří v Dolní Čermné
při slavnostní mši svaté,
která začne v 10,00 hodin.
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Po mši se přesuneme do nové garáže pro hasičské
vozidlo ve dvoře obecního úřadu a využijeme této
slavnostní příležitosti k oficiálnímu předvedení
nového hasičského zásahového vozidla, které náš
pan farář, Mgr. Josef Roušar, posvětí.
Poté, až do 17,00 hodin, bude mít veřejnost
možnost si novou garáž i vozidlo prohlédnout.

Výrobou slavnostních podob znaku a vlajky byla pověřena firma Velebný & Fam
s.r.o, Ústí nad Orlicí. Plně vyšívaná vlajka a znak v sametovém provedení stojí celkem
67.000,- Kč. K tomu stojan a další náležitosti dohromady činí cca 20 tis. Kč. I když
finanční situace obce není nikterak růžová určitě není tato částka nad její možnosti.
Přesto se rada rozhodla navrhnout široké veřejnosti možnost podílet se finančně na
pořízení obecních symbolů. Vyzýváme proto veřejnost ke sdružení prostředků na
pořízení slavnostního vyhotovení obecní vlajky a znaku. Dobrovolně, podle svého
uvážení a podle svých možností. Bylo by možná zajímavé dočíst se v obecní kronice,
že v roce 2009 obec z prostředků svých občanů pořídila slavnostní symboly své
existence.
Vlastislav Vyhnálek
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Již několik let jsme se snažili o vybudování dětského hřiště pro veřejnost. V Dolní
Čermné je 207 obyvatel do 15 let a bezpečné dětské hřiště žádné.
Naše snaha však byla, bohužel, marná. Ne, že by nebyla vůle, ale chybělo to
podstatné – finanční prostředky.
Vybudovat dětské hřiště sice není zas tak složité, ale vybudovat hřiště splňující
normy EU, které tím pádem může využívat i mateřská škola a školní družina, musí
budovat renomovaná firma, která má to potřebné razítko, tj. ta, která má certifikát na
výrobu jednotlivých herních prvků.
Letos se za přispění jednotlivých rodin a firem podařilo shromáždit základní finanční
částku na zahájení výstavby. Pozemek, který jsme vytipovali, patří obci a nachází se
na sídlišti u školní jídelny. V plánu je hřiště, které bude sloužit i veřejnosti a
především bude bezpečné. Provoz hřiště se bude řídit přesným řádem, bude
z bezpečnostních důvodů oploceno, ale otevřeno bude pro veřejnost i o víkendech.
Osobně chci poděkovat za vstřícnost a štědrost všem, kteří přispěli. Přiznám se, že
jsem sama nedoufala, že se setkám s takovým pochopením a podporou.
K dokončení výstavby hřiště a vybudování altánu však ještě něco chybí. Proto
uvítáme i drobnou finanční částku od všech, kteří chtějí a mohou pomoci.
Jména dárců budou uvedena na reklamní tabuli přímo v areálu hřiště.
Kdo tedy může, ať se obrátí na mě přímo v mateřské škole, nebo na pana starostu Ing.
Vyhnálka.
Ivana Hamplová
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- aneb „lepší když vás budí hlásič, než hasič“
Autonomní "hlásič požáru"
je jednoduché zařízení, které obsahuje v jedné krabičce všechny komponenty
potřebné pro spolehlivou detekci kouře a vyvolání poplachu (zvukovým signálem).
Ačkoliv jejich užívání není v českých domácnostech na rozdíl od zemí západní
Evropy ještě příliš rozšířeno, jde o finančně dostupné zařízení s jednoduchou instalací
(např. pomocí vrutů). "Hlásič požáru" dokáže fungovat "autonomně", tedy nezávisle
na jiných zdrojích energie, stačí mu běžné baterie.
Čidla hlásiče dokáží požár (resp. kouř z požáru) včas detekovat a silným akustickým
signálem na něj upozorní uživatele domácnosti (domu), kterým tak umožní nebezpečí
zlikvidovat již v zárodku či ohrožený prostor včas opustit a přivolat hasiče. Ze
zkušeností záchranářů plyne, že právě včasné zjištění požáru je rozhodující pro
záchranu lidských životů a "hlásiče požáru" tak výrazně zvyšují šance na přežití.
Nebezpečí hrozí např. v noci, kdy lidé spí a není nikdo, kdo by si požáru včas všiml a
zalarmoval ohrožené osoby. Tři ze čtyř obětí požárů neuhoří, ale zemřou kvůli
nadýchání se toxických zplodin hoření vznikajících při požáru. Kouř je rychlejší a
tišší než oheň a i malý požár dokáže po pár minutách zaplnit byt vysoce toxickými
zplodinami, které již při několika vdechnutích způsobují smrt člověka. Zachránit nás
může jen včasné varování.
Autonomní „hlásiče požáru“ tak mohou zachránit četné životy – navíc jejich cena
není nikterak horentní, pohybuje se v řádech stovek korun. Záleží na každém, jak
vysokou míru bezpečnosti si chce zajistit pro sebe a své blízké, jak kvalitní
prostředky si pořídí a zda si domácnost vybaví také dalšími, třeba i nákladnějšími,
prostředky v oblasti požární ochrany.
Pořízení „hlásiče požáru“ je však určitě výhodná investice, hlásič dokáže zachránit
život a zdraví.
V porovnání s hodnotou věcí ve vaší domácnosti, o které vás případný požár
snadno připraví, je navíc částka za pořízení hlásiče zanedbatelná.
Jaký typ hlásiče požáru je povinný a kde ho lze koupit?
Vyhláška č. 23/2008 Sb. stanoví, že domácnosti v nových objektech (tedy
schválených po 1. 7. 2008) musí být vybaveny autonomními hlásiči kouře.
"Hlásič požáru" musí odpovídat technickým normám, měla by tedy na něm být
značka "CE", která garantuje, že výrobek odpovídá evropským harmonizovaným
normám. Důležité je kupovat výrobek se srozumitelným návodem k instalaci a
použití v českém jazyce.
I když se povinné vybavení požárními hlásiči týká pouze nových či nově
rekonstruovaných staveb, MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
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ČR doporučuje občanům, aby si "hlásiče požáru" pořídili do všech domácností.
Stále totiž platí heslo "lepší když vás budí hlásič, než hasič."
Kam umístit hlásič požáru?
Instalace autonomního "hlásiče požáru" není nikterak složitá a měl by to zvládnout
každý domácí kutil - stačí k tomu např. hmoždinky a běžné nářadí. Při jejich instalaci
se vždy postupuje podle návodu výrobce. Upozorňujeme ale, že pokud se bude
"hlásič požáru" pořizovat do nové stavby, tedy do objektu schváleného až po 1.7.
2008 jak povinně stanoví vyhláška č. 23/2008 Sb., pak by měl hlásič v souladu s
projektovou dokumentací stavby nainstalovat vyškolený odborník, který musí jeho
instalaci ještě před začátkem užívání prokázat stavebnímu úřadu, a to předložením
dokladů o montáži a funkčnosti.
Výrobci těchto zařízení většinou doporučují "hlásiče požáru" umísťovat doprostřed
stropu, minimálně však ve vzdálenosti 60 cm od stěny, ve výšce maximálně 6 metrů
od podlahy. "Hlásiče požáru" není vhodné umísťovat v blízkosti ventilátorů, svítidel
nebo jiných zdrojů tepla, ani ve vrcholech půdních prostorů střech tvaru a v
prostorách prašných či velmi vlhkých (koupelny).
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Minimální podmínky umístění hlásičů v objektech určených pro bydlení stanoví
vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.
Podle vyhlášky by měl být hlásič umístěn v části vedoucí k východu z bytu (rodinný
dům), respektive v části bytu vedoucí směrem do únikové cesty (byt v bytovém
domě). Umístit hlásič v centrální části bytu je nejvýhodnější proto, že se zde
potkávají vlastně všechny nebo více částí bytu. V případě, že by vznikl požár v jedné
z místností, tak by se kouř šířil i do těchto centrálních prostor s "hlásičem požáru,"
který by uživatele bytu včas upozornil na nebezpečí. Navíc hlásič v centrální části
bytu garantuje ochranu všech osob, které se mohou nacházet na různých místech
bytu.
Optimální ale samozřejmě je, pokud máte hlásič v každé obytné místnosti, nebo
alespoň v centrální části bytu a na každém podlaží domu, a pak také samozřejmě tam,
kde lze předpokládat možnost vzniku požáru (např. dílna, garáž).

Hasicí přístroje jsou používány v počáteční fázi vzniklého požáru. Při vlastním
použití hasících přístrojů je nutno zachovat klid a rozvahu. Zásah je nutno provádět
vždy po směru větru a vystřikující proud hasiva musí směřovat vždy od okraje požáru
směrem do požáru. Dle typu a množství hasiva v hasicím přístroji je doba činnosti 660 sekund a dostřik 2-6 m.
Hasicí přístroj je tlaková nádoba naplněná hasivem a opatřená zařízením, kterým
se přístroj uvádí v činnost. Hasivo je vytlačováno samočinně a to buď trvalým
tlakem, nebo tlakem z patrony.
Uvedení hasicího přístroje pod stálým tlakem do činnosti je velice jednoduché. Stačí
vytrhnout zajišťovací kolík a po stisknutí páky ventilu je hasicí přístroj okamžitě
funkční. Tyto hasicí přístroje jsou většinou osazeny manometrem, který nám trvale
ukazuje, zda-li je v hasicím přístroji potřebný provozní tlak.
Uvedení do činnosti hasicího přístroje s tlakovou patronou je trochu složitější.
Po vytržení zajišťovací pojistky udeříme na nárazníkovou armaturu a vyčkáme (5-10
vteřin), než dojde k přemístění výtlačného plynu z tlakové patrony do nádoby
hasicího přístroje. Poté je hasicí přístroj připraven k hašení.
Správná volba hasicího přístroje je podmíněna druhem hořlavé látky. Dle druhu
hořlavé látky rozlišujeme tzv. třídy požáru.

Třída požáru A - požáry pevných hořlavých látek hořící
plamenem nebo žhnutím. Jedná se zejména o dřevo, papír,
slámu, uhlí, gumu, textil, plast apod. Pro tuto třídu požáru
jsou vhodné hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové.
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Třída požáru B - požáry hořlavých kapalin a látek které do
kapalného skupenství přecházejí. Jedná se zejména o benzín,
naftu, oleje, barvy, laky, mazadla apod. Pro tuto třídu požáru
jsou vhodné hasicí přístroje pěnové, práškové a halonové.

Třída požáru C - požáry plynných látek hořících plamenem.
Jedná se zejména o propan-butan, zemní plyn, svítiplyn,
acetylen, metan, vodík atd. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné
hasicí přístroje práškové, hasicí přístroje s náplní CO2
(nazývané sněhový hasicí přístroj) a halonové.

Třída požáru D - požáry lehkých alkalických kovů např. hořčíku a jeho slitiny s
hliníkem. Při hoření těchto kovů dochází k vývinu obrovských teplot, hašení
takovýchto požárů vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně
upravených prášků
Třída požáru F – požáry jedlých olejů a tuků (rostlinné nebo živočišné oleje a tuky)
ve fritézách, pánvích a jiných kuchyňských zařízeních .
Abychom nemuseli složitě přemýšlet jaký druh a jak máme použít hasicího přístroje,
na obalu je uveden návod a zároveň jsou znázorněny piktogramy s třídou požáru, pro
který je vhodný hasicí přístroj.
POZOR!!!
Vodní a pěnový hasicí přístroj nesmí být použit na hašení požáru zařízení pod
elektrickým proudem.
Práškovým a sněhovým není vhodné hasit požáry sypkého materiálu a prachu –
nebezpečí vzniku výbušné směsi se vzduchem, resp. výbuchu.
Při hašení hasicím přístrojem s náplní CO2 nebezpečí vzniku popálenin chladem
(omrzlin) – při kontaktu s nechráněnou pokožkou.
Pokyny pro použití přenosných hasicích přístrojů
1. Stříkací trysku nasměřujte na požár.
2. Uvolněte pojistku a spusťte hasicí přístroj.
3. Proveďte hasební zásah.
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Na co si dát pozor a jak postupovat správně
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

pozor na směr větru – proud hasiva nasměřujte vždy po větru
haste přerušovaně
směr hasiva soustřeďte na hořící látku, nikdy nestříkejte do plamenů a kouře
hořlavé kapaliny, které vytékají haste směrem od místa vytékání směrem
k hořící louži a zpět
větší požáry zdolávejte vždy pomocí několika hasicích přístrojů
hasicí přístroje nasazujte postupně nikoli současně
při hašení hasicími přístroji je vhodné kombinovat s jinými technikami hašení
zabezpečte, aby použité hasicí přístroje byly neprodleně znovu naplněny a
umístěny na určená místa
zajistěte dodržování termínů pro kontroly provozuschopnosti hasicích přístrojů
odbornou firmou (minimálně 1 x ročně)

Hasivo

Třída požárů
A

B

C

D

F
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+

+

-

--
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+
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-
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Hasicí prášek D

-

-
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-

Halony

-
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--

-

CO2

-

++

++

-

-

Voda
Hasicí pěna
Hasicí prášek BC
Hasicí prášek ABC

Vysvětlivky:
+++
velmi vhodné
++
dobré
+
vhodné za určitých podmínek
nevhodné
-nebezpečné
LINKY TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
150 - hasiči
112 - jednotné evropské číslo tísňového volání
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Divadelní představení
Pro tento podzim jsme pro vás pozvali soubor ŠKEBLE z lanškrounského Gymnázia.
Připravil si vlastní představení autora a režiséra v jedné osobě Jana Střechy pod
názvem „LSTIVÝ ODYSSEUS“.
Autor text zpracoval na motivy známého Homérova díla. Pro divadelní prkna text
trochu zkrátil, převedl do současné řeči a okořenil humorem a nadsázkou. Jak jsme
měli možnost vidět na premiéře, všichni hrají s chutí a hrou se viditelně baví.
Tento soubor jsme u nás v Orlovně již dvakrát přivítali, a to s představeními
„ŽLUTÉ MUŽÁTKO“ a „HOTÝLEK“. Jsem přesvědčen, že kdo tyto dva kusy viděl,
nenechá si ujít ani ten nadcházející. Ostatním vřele doporučuji!
Zveme tedy nejširší veřejnost a zároveň doporučujeme žákům a studentům pro
doplnění si studia literatury a dějepisu a všem pro oddech a dobrou zábavu.
Věřím, že gymplákům i tentokrát vytvoříme příjemné prostředí. Po minulých
zkušenostech k nám jezdí velmi rádi. A abychom my pořadatelé ještě celý zážitek
obohatili vám – divákům, přichystáme pro vás nějaké drobné občerstvení. Proto
přijďte včas!
Za SDO Aleš Hampl

pátek 13. listopadu 2009, v 19,00 hodin
Dolní Čermná - ORLOVNA
Divadelní soubor Gymnázia Lanškroun

ŠKEBLE
uvádí:
příběh lidí a bohů na nekonečné cestě

Text a režie: Jan Střecha
V hlavní roli: Jakub Joklík
Hra je založena na interpretaci slavné Homérovy básně, drsné a barevné,
jaký byl tehdejší svět. Věrnost však stojí uprostřed...
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pořádá Obecní úřad ve spolupráci s místními organizacemi,
spolky a soubory.

pátek 4. prosince 2009 od 16,00 hodin - na náměstí
Vystoupí: Folklorní soubor Jitřenka, Dechová hudba, …
Prodej vánočních výrobků – Výstava - Občerstvení
Sbírka pro „Nadaci likvidace lepry“
Bližší informace na plakátech
Jednota Orel v Dolní Čermné ve spolupráci s Obecním úřadem v Dolní Čermné
pořádají

V neděli 6. prosince 2009 od 14,00 hod.
Orlovna Dolní Čermná
Na děti čekají hry, soutěže, občerstvení a nadílka od Mikuláše

Zájezd pro přátele Betlémů za kulturními památkami Říma
(pořádá Spolek Ústí nad Orlicí)
Odjezd z Dolní Čermné:

sobota 2. 1. 2010 ve 14,00 hod.
(bus doprava Karel Mačát, Dolní Čermná)
Cena zájezdu: 5.500,- Kč/osobu
V ceně:
jízdné, 3x nocleh se snídaní, 1x oběd, 2x večeře, průvodce
Ubytování:
Český poutní dům VELEHRAD
Záloha:
2.500,- Kč – do 15. listopadu 2009 (po dohodě - tel. 775 280 743)
Podrobný program:
Karel Mačát, Dolní Čermná 47
Václav Procházka,Ústí nad Orlicí
Přihlášky a informace:
Václav Procházka, Družstevní 946, Ústí nad Orlicí
Tel.: 465 525 648, 775 280 743,
e-mail: vaprochazka@seznam.cz
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Životní výročí
V září 2009 oslavili svoje životní výročí:
v Ladislav Vaníček z Dolní Čermné
v Miluše Tancibudková z Dolní Čermné
v Marie Forštová z Dolní Čermné
v Ladislav Liebich z Dolní Čermné
v Helena Helekalová z Dolní Čermné
V říjnu 2009 oslavili svá výročí:
v Ivana Klejmová z Dolní Čermné
v Růžena Macháčková z Dolní Čermné
v Margita Dušková z Dolní Čermné
v Věra Šverclová z Dolní Čermné
v Jiří Nastoupil z Dolní Čermné
v Adolf Peichl z Dolní Čermné
v Alžběta Mačátová z Dolní Čermné
v Anežka Uhrová z Dolní Čermné
v Alena Matoušková z Dolní Čermné
V listopadu 2009 oslaví svá výročí:
v Kristýna Mikulová z Dolní Čermné
v Marie Hrdinová 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.
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V srpnu 2009 jsme se rozloučili:
v s paní Magdalenou Vávrovou z Dolní Čermné
v s panem Rudolfem Jansou z Dolní Čermné
v
V říjnu 2009 jsme se rozloučili:
v s panem Václavem Vackem z Dolní Čermné
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast a zemřelým lehké odpočinutí.

Poděkování:
Za účast při smutečním rozloučení a za projevení slov útěchy při úmrtí
paní Magdaleny Vávrové z Dolní Čermné
děkuje rodina Vávrova

Děkujeme všem za účast na posledním rozloučení a projevení soustrasti při úmrtí
pana Václava Vacka z Dolní Čermné.
Rodina Vackova
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Vážení spoluobčané,
rádi bychom poděkovali Vám všem,
kteří jste přispěli v pátek 11. září 2009
do sbírky na úhradu nákladů spojených
s léčbou ročního Dominika Adamce
z Verměřovic.
Zvláště chceme poděkovat vedení
obchodního řetězce Enapo Kroměříž,
které bezplatně poskytlo skákací hrad a
dárky pro děti, našemu panu starostovi
Ing. V. Vyhnálkovi, který dovolil celou
akci zorganizovat a podpořil ji svou
přítomností a velký dík patří také
Kateřině Macháčkové, Aničce Markové,
Aničce Motlové a Magdě Motlové,
které celý den akci zajišťovaly.
Děkují rodiče Adamcovi z Verměřovic
a za obchodní řetězec ENAPO –
– Vlaďka a Jindra Dvořákovi
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