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Zastupitelstvo obce Dolní Čermná č. 26
konané dne 14. 12. 2009

Zápis z jednání
1. Úvod
Zastupitelstvo obce bylo řádně svoláno na 14. 12. 2009 do zasedací místnosti OÚ
v Dolní Čermné. Zasedání řídil starosta. V 17.00 hodin zahájil jednání, přivítal
přítomné a konstatoval, že dle presenční listiny je přítomno 13 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 podklady k hlavnímu bodu el. poštou.
2. Ustavení pracovních orgánů
Zapisovatel:
Ing. Vlastislav Vyhnálek
Ověřovatelé zápisu:
Oldřich Formánek, Petr Helekal
3. Zpráva Kontrolního výboru
Ing. Zpěvák předložil ZO zprávu o kontrole usnesení rady a zastupitelstva (viz
příloha). Zpráva byla projednána na schůzi výboru se starostou.
4. Zpráva finančního výboru.
Zprávu přednesl Ing. Mencl.
- rozpočtová změna č. 5 (viz příloha). Rozpočtová změna zohledňuje v příjmové
části především rozdíly v přímých daních. Ve výdajové části se promítají úsporná
opatření. Dále jsou touto RZ ošetřeny dotace a to jak v příjmové, tak ve výdajové
části.
- Nástin rozpočtu 2010. Návrh vychází z očekávaných příjmů ve výši 15,5 mil. Kč.
Rozpočet bude sestaven tak, aby pokryl nutné provozní výdaje. Volné prostředky
budou použity na dluhovou službu a na financování započatých investičních akcí.
Prioritou pro další období bude oprava místních komunikací.
5. Zpráva o činnosti rady.
Zprávu podal starosta. Členové zastupitelstva zprávu obdržely v el. podobě.
Připomínky nebyly.
6. Rozpočtové provizorium pro rok 2010
Návrh podal starosta po projednání ve finančním výboru. Přijetí rozpočtu na rok 2010
předpokládá na polovinu února 2010. Do té doby navrhuje schválit rozpočtové
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provizorium, které umožní financovat provoz podle skutečnosti roku 2009 a to 1/12
každý měsíc a započaté investiční akce dle smluvních závazků.
7. Informace o budově bývalého svazarmu
Zprávu podal starosta. Informoval ZO o průběhu převodu budovy do majetku obce.
Po projednání ve výboru Asociace tech. sportů podala obec na základě dokladu o
kolaudaci návrh na zápis budovy do KN.
8. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace
Jedná se o smlouvu o dotaci na Revitalizaci sportovně kulturního areálu zdraví Dolní
Čermná. Dodatek řeší změnu účtu, na kterém se budou účtovat platby spojené s touto
akcí.
9. Různé
- Paní Červenková upozorňuje na nedokončenou instalaci světla.
Usnesení č. 26
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje zapisovatele a ověřovatele.
2. Schvaluje program jednání.
13 pro
3. Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
13 pro
4. Schvaluje rozpočtovou změnu č. 5.
13 pro
5. Bere na vědomí informaci o přípravě rozpočtu na rok 2010.
13 pro
6. Bere na vědomí zprávu o činnosti rady.
13 pro
7. Schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2010 ve výši 1/12 skutečnosti roku
2009 a profinancování započatých investičních akcí dle smluv.
13 pro
8. Schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/0187/S.
13 pro
9. Ukládá starostovi zajistit dokončení instalace světla v Jakubovicích.
13 pro

Rada zastupitelstva městyse Dolní Čermná č. 31
28. 1. 2010
Zápis z jednání
přítomni: Ing. Ludmila Müllerová, RNDr. Věra Šverclová, Ing. Jiří Appl,
Jan Hampl, Ing. Vlastislav Vyhnálek,
Program:
1.
Rozpočet 2010
2.
Projednání bytu nad tělocvičnou. Přehodnocení časové potřeby nových
kuchyněk pro výuku v ZŠ Vincence Junka. Možnost vložení nájmu do
realizace rekonstrukce dle projektu.
3.
Informace o kanalizaci. Výstavba v zimním období je zastavena, dodělávala se
část stoky v horní části obce. Starosta s Ing. Müllerovou projednali se
zástupcem SFŽP situaci kolem podpisu smlouvy s fondem.
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4.

5.

6.

7.

Informace o revitalizaci „Areálu zdraví“. Podána výzva k proplacení dotace
(8. 1. 2010). Doloženy veškeré potřebné doklady. Po projednání agenturou
bude uhrazena faktura za dílo z překlenovacího úvěru. Po předložení dokladu o
platbě by měly být uvolněny finance z ROP cca během 1 měsíce.
Průmyslová zóna. Starosta informoval o investičních záměrech v průmyslové
zóně a o možnosti spolupráce na zainvestování pozemků pro výstavbu
rodinných domů.
Zastavění proluky vedle garáží v sídlišti. Bude předložen návrh řešení
projednaný s Ing. Applem. V tomto území vedou inženýrské sítě, které je třeba
ošetřit věcným břemenem. Dále je vhodné projednat zástavbu se sousedními
vlastníky. Nabízí se i možnost řešit směnu pozemků při narovnání vlastnických
vztahů ke komunikaci pod poldrem.
Termín schůze zastupitelstva obce je stanoven na 18. 2. 2010 v 16,30 hodin.

Usnesení 31:
31.1 Rada bere na vědomí informaci o hospodaření ZŠ v rámci přípravy rozpočtu
2010. Rada požaduje předložit výsledovku přehledně za roky 2007 - 2009.
31.2 Rada projednala návrh rozpočtu městyse na rok 2010.
31.3 Rada bere na vědomí informaci o bytu nad tělocvičnou. Ukládá starostovi
projednat s Ing. Applem ve stavební komisi technické řešení, připravit návrh
financování a návrh pronájmu na dobu určitou dle potřeb ZŠ.
31.4 Rada bere na vědomí informaci o investičních akcích kanalizace a Areál
zdraví.
31.5 Rada stanovuje termín schůze Zastupitelstva městyse Dolní Čermná na 18. 2.
v 16,30 hodin.
31.6 Rada ukládá starostovi a stavební komisi připravit návrh zastavění pozemků
v sídlišti vedle garáží.
Ing. Vlastislav Vyhnálek, starosta

5

Už podesáté vás v domácnostech navštívili ve dnech 1. - 14. ledna tři králové.
Zazpívali koledy, písmeny K+M+B (Christus mansionem benedicat), která píší nade
dveře, přinesli zvěst „Ať Kristus žehná tomuto domu“ a nabídli nám možnost přispět
na potřebné. Dříve bylo koledování výsadou chudých dětí. Dnes nekoledují chudí, ale
koleduje se pro chudé. Chudoba má v každé době svoji novou podobu, a tak je
výtěžek TS určen pro lidi postižené, nemocné, seniory, maminky s dětmi v tísni, lidi
opuštěné nebo bez domova atd. Jednou z organizací, která se pomocí lidem v nouzi
zabývá, je Charita Česká republika, a právě na její aktivity a projekty je Tříkrálová
sbírka určena.
Výtěžek TS 2010 bude věnován na provozní náklady charitních aktivit pro občany
celého orlicko-ústeckého regionu - občanské poradny, charitní ošetřovatelské a
pečovatelské služby, osobní asistence, regionální půjčovny kompenzačních pomůcek.
Dále na přímou pomoc potřebným lidem a Fond na rozvoj stávajících projektů a na
provozní náklady center, jejichž je Oblastní charita zřizovatelem a provozovatelem Domů pokojného stáří v Ústí n.O., centra pro děti a mládež Pod střechou v Letohradě
a rodinného centra Kopretina v Horní Sloupnici.
Kromě záměrů použití TKS (provozní náklady charitních aktivit a projektů) věnuje
Oblastní charita 10 % z výtěžku na zahraniční humanitární pomoc - konkrétně na
Haiti a postižené povodněmi v Indii.
Do sbírky lze přispět i prostřednictvím:
§ dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777,
§ bankovním převodem či poštovní poukázkou na konto: 66008822/0800
§ a také prostřednictvím systému PaySec ze stránek www.trikralovasbirka.cz
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Výsledky TS 2010
10. Tříkrálová sbírka vynesla rekordních 1 862 284,- Kč. Upřímné poděkování všem
dárcům, kteří do pokladniček přispěli. Mnozí z vás jsou sami v situaci sociální
nejistoty, a přece dokážete myslet na druhé.
Tato částka byla odeslána na účet Charity ČR, která si část ponechá pro své potřeby
(zahraniční humanitární pomoc, náklady na organizaci TS, atd.) a zpět vrátí cca 65 %,
se kterými může Oblastní charita Ústí nad Orlicí disponovat.
Oblastní charita UO zajišťovala letos sbírku ve více než 85 obcích a městech.
Uskutečnit něco takového je možné jen díky dobrovolníkům, kteří každý rok nezištně
pomáhají. Letos je jejich počet odhadován na 1 700! Tisíc sedm set dětí i dospělých
se nenechalo odradit zimou a nepohodlím a vyrazilo do ulic - pro Charitu. Srdečné
díky všem asistentům, koledujícím dětem a všem, kdo se sbírkou pomáhají.
Farnost

2010

Brandýs nad Orlicí
Bystřec
Česká Třebová
Dolní Čermná
Dolní Dobrouč
Horní Heřmanice
Horní Sloupnice
Choceň
Jablonné nad Orlicí
Králíky
Kunvald
Lanškroun
Letohrad
Nekoř
Sobkovice
Těchonín
Ústí nad Orlicí
Vysoké Mýto
Žamberk
Klášterec nad Orlicí
Vikariát celkem

2009

68 261,00
25 129,00
329 386,00
78 549,00
92 009,00
24 564,00
34 476,00
161 816,00
93 442,00
76 163,00
11 636,00
171 668,00
238 776,00
53 961,00
6 689,00
3 000,00
198 814,00
105 293,00
78 183,00
10 469,00

56 313,00
23 755,00
324 140,00
70 068,00
90 158,00
26 126,00
34 665,00
151 284,50
88 779,00
74 133,00
16 480,00
170 242,00
232 131,50
36 840,00
6 549,00
2 350,00
181 343,00
90 868,00
72 998,50
8 582,00

1 862 284,00

1 767 805,50

32 076,-

28 979,-

V obci Dolní Čermná

Podrobné výsledky najdete na: http://www.uo.caritas.cz
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Dnem 1. 1. 2010 došlo ke změně v zajišťování pohotovostí v okrese Ústí nad Orlicí.
Dříve byla LSPP zajišťována Zdravotnickou záchrannou službou Pardubického kraje
na několika místech okresu.
Nyní bude tato služba zajišťována Orlicko-ústeckou nemocnicí, a.s.
v prostorách nemocnice v níže uvedených časech:
Pohotovost
Pro děti

Pro dospělé

dny

čas

sobota
neděle
svátky

8,00 – 18,00 hod.

pátek

17,00 – 21,00 hod.

sobota
neděle
svátky

9,00 – 18,00 hod.

kde
Ambulance dětského oddělení
tel.: 465 710 191
Přízemí neurologického
pavilonu
tel.: 465 710 192

Tato pohotovostní služba je určena pro případy náhlé změny zdravotního stavu,
zhoršení průběhu onemocnění vzniklého mimo pravidelný provoz ambulantních
zdravotnických zařízení. Není určena pro běžné vyšetřovací a léčebné výkony, které
lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení.
Tato pohotovostní služba je nevýjezdní, tedy nezajišťuje návštěvní službu.
V případě bezprostředního ohrožení života funguje nadále výjezdová
Zdravotnická záchranná služba na čísle 155.
MUDr. Zdeňka Novotná – ordinace pro děti a mládež – oznamuje že:
v pátek 26. února 2010
v pátek 23. dubna 2010 – neordinuje!
Zastupující lékaři:
Pro děti:
MUDr. Šveráková, Lanškroun – nad lékárnou vedle pošty
Ordinační doba: 7,30 – 9,30 hod.
mob: 721 930 615
Pro dospělé:

MUDr. Ivana Klejmová, Dolní Čermná
Ordinační doba: 7,30 – 11,00 hod.
tel: 465 393 117
Doneste, prosím, průkaz zdravotního pojištění.
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Vystoupení hudebního oboru žáků ZUŠ Jindřicha Pravečka Lanškroun pro žáky
mateřské školy a prvního stupně základní školy v Dolní Čermné má již několikaletou
tradici. Tentokrát se „koncertík“ uskutečnil v prosinci loňského roku, kdy mladí
muzikanti spolu se svými učiteli paní ředitelkou Martou Obrovou a manžely Pavlem
a Veronikou Vašíčkovými zpestřili adventní čas svým současným i bývalým
spolužákům.
Kromě
seznámení
se
s jednotlivými hudebními nástroji měly děti
možnost vyslechnout zdařilé výkony
jednotlivých vystupujících. Vyvrcholením
bylo profesionální vystoupení samotných
učitelů. O zaujetí posluchačů svědčilo nejen
jejich soustředění, ale i nadšený potlesk,
kterým odměnili jednotlivé výkony.
Doufám, že mladí hudebníci u svého
koníčku vydrží (i když z vlastní zkušenosti
vím, že je to někdy velká dřina), jejich řady
se ještě rozšíří a my se budeme moci již
nyní těšit na vystoupení další.
Bc. Ivana Hamplová
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Honební společenstvo Dolní Čermná – Petrovice
Na základě čl. 6 Stanov Honebního společenstva Dolní Čermná – Petrovice
svoláváme:

Valnou hromadu společenstva
na sobotu 6. března 2010 ve 13,00 hodin
na mysliveckou chatu Mysliveckého sdružení KRAHUJEC Dolní Čermná
Zpráva o činnosti Honebního společenstva
Zpráva o hospodaření honebního společenstva
Diskuse
Usnesení
Poznámka:
Dle čl. 6, odstavce 4 stanov, je Valná hromada schopna se usnášet pokud
jsou přítomni členové HS nebo jejich zástupci (musí předložit plnou
moc k hlasování), kteří mají alespoň polovinu hlasů. Nesejde-li se
potřebný počet členů s požadovaným počtem hlasů po uplynutí jedné
hodiny od stanoveného počátku Valné hromady, může se Valná
hromada platně usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů.
Program: 1.
2.
3.
4.

Zdeněk Dušek, starosta HS
Ladislav Novák, místostarosta HS
Josef Klekar, člen výboru HS
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V roce 2009 naše ornitologická skupina okroužkovala celkem 861 ptáků, z toho 246
mladých na hnízdech a 615 odchycených (létajících) ptáků.
Z pěvců jsme okroužkovali nejvíc sýkor koňader (202), vlaštovek (98), sýkor
modřinek (79), vrabců domácích (39), rehků domácích (37) a špačků (36).
Z nepěvců nejvíc poštolek (42) a kalousů ušatých (33).
Při započtení výsledků z roku 2009 jsme od začátku naší činnosti (tj. od roku 1983)
z pěvců okroužkovali nejvíc čížků (1 000), rehků domácích (977), králíčků obecných
(919), konipasů horských (882), vlaštovek (813), červenek (552) a sýkor koňader
(513).
Z nepěvců nejvíc poštolek (433), kalousů ušatých (326), kání lesních (78), pisíků ob.
(78) a čápů bílých (73).
Celkem bylo za dobu našeho kroužkování označeno 11.450 kusů ptáků.
V roce 2009 jsme se dočkali i některých výsledků naší činnosti. Ze zajímavějších
uvádíme:
– Samice z hnízdícího páru labutí, kterou jsme okroužkovali 15. 9. 2002 zde na
rybníce jsme tamtéž kontrolovali 15. 3. 2009, to je po 5,5 letech. Odchyt potvrzuje
věrnost hnízdícího jedince svému hnízdišti, protože samice byla pravidelně
kontrolována zde na rybníce každý rok od okroužkování.
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V listopadu 2008 jsme okroužkovali všechny tři mladé labutě a od všech tří přišlo
hlášení o jejich dalším osudu.
– První labuť byla kontrolována 28. 12. 2008 na Orlici v Chocni, 28. 08. 2009
v Netřebách u Litomyšle, 10. 12. a 21. 12. 2009 opět v Chocni.
– Další labuť, kterou jsme kroužkovali zde na rybníku jako mladou také 2. 11. 2008
(sourozenec předešlé) byla kontrolována 12. 12. 2008 a 12. 2. 2009 v Chocni
a 27. 12. 2009 v Nymburce, což je 111 km daleko.
– O třetí labuti máme jen zprávu, že v červnu roku 2009 byl nalezen jenom její
kroužek v Mělicích na Pardubicku (asi 70 km). Takže ta zřejmě zahynula.
V roce 2009 jsme okroužkovali samce z hnízdního páru (takže oba rodiče již mají
kroužek a budeme čekat, jestli se v roce 2010 vrátí) a dále ještě 2 mláďata. Od nich
zatím žádné hlášení nemáme.
– Vlaštovku kroužkovanou jako samice u hnízda 7. 6. 2007 v kravínu salaš jsme
kontrolovali tamtéž 1. 7. 2009, to je po 2 letech, 1 měsíci a 6 dnech. Kontrolní odchyt
potvrzuje věrnost hnízdícího jedince svému hnízdišti. Přitom je třeba si uvědomit, že
tato vlaštovka minimálně čtyřikrát zdolala vzdálenost 5.000 až 8.000 kilometrů mezi
hnízdištěm u nás a zimovištěm v Africe.
– Vlaštovku kroužkovanou jako samice u hnízda 22. 7. 2006 u Růžičků jsme
kontrolovali 19. 6. a 12. 8. 2009 na hnízdišti u Jiřího Vávry, to je po 3 letech a 21 dni.
Obě hnízdiště jsou v těsném sousedství, takže opět důkaz o věrnosti hnízdišti.
– Sýkoru koňadru kroužkovanou jako mladá samice 21. 12. 2007 na krmítku u Pirklů
jsme kontrolovali 13. 4. 2009 tamtéž, to je po 1 roce, 3 měsících a 22 dnech a navíc
v hnízdním období, což dokazuje, že některé koňadry se u nás zdržují celoročně.
– Sýkoru koňadru kroužkovanou jako dospělá samice 26. 10. 2004 na krmítku u
Hamplů jsme kontrolovali v budce jako hnízdící samici 3. 6. 2009 v remízku za
farou, to je po 4 letech, 7 měsících a 8 dnech, což je na ptáka této velikosti poměrně
úctyhodný věk.
– Sýkoru koňadru kroužkovanou jako dospělý samec 20. 3. 2008 na krmítku u
Růžičků jsme kontrolovali na krmítku ve Farském lese 27. 12. 2009, to je po 1 roce, 9
měsících a 7 dnech.
– Sýkoru modřinku kroužkovanou jako mládě v budce 13. 5. 2007 u Růžičků jsme
kontrolovali 5. 12 .2009 na krmítku tamtéž, to je po 2 letech, 6 měsících s 23 dnech.
– Sýkoru modřinku kroužkovanou jako tohoroční pták 31. 12. 2007 na krmítku u
Růžičků jsme kontrolovali 5. 12. 2009 tamtéž, to je po 1 roce, 11 měsících a 5 dnech.
– Brhlíka lesního kroužkovaného jako dospělá samice 26. 12. 2007 na krmítku u
Pirklů jsme kontrolovali 19. 4. 2009 tamtéž jako hnízdící samici v budce, to je po
1 roce, 3 měsících a 24 dnech.
– Šoupálka dlouhoprstého kroužkovaného jako dospělý samec 15. 7. 2007 Na
Bahnech jsme kontrolovali 5. 4. 2009 tamtéž, to je po 1 roce, sedmi měsících a 21
dni.
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Řadu hlášení o našich „kroužkovancích“ můžete zprostředkovat i vy. Pokud
naleznete mrtvého nebo zraněného ptáka s kroužkem na noze, nebo pokud naleznete
v terénu jenom kroužek, přineste nám jej, prosím, pomůžete tak zjistit mnohdy
důležité a zajímavé údaje o našich opeřencích.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kdo při procházkách přírodou našli
krmítko, tyče na odchyt apod. a nevzali je ani nepoškodili. Věříme, že s podobným
přístupem se budeme setkávat i v budoucnu.
Aleš Hampl, Petr Havel, Jan Růžička a Michal Nastoupil

A tak se sešel rok s rokem, měsíc s měsícem a den
se dnem a byl tu 29. prosinec 2009 a tradiční
šachový turnaj o „Cenu dolnočermenského faráře“ a
jeho již 11. ročník. Na první pohled tradiční akce,
ale určitě netradiční v tom, že patron a zakladatel
turnaje otec Pavel zde vystupoval ne jako hostitel,
ale jako host.
Vlastní zahájení turnaje proběhlo v 15,00 hodin za
účasti 17 šachistů závodních či rekreačních,
místních či přespolních. Turnaj se hrál na 9 kol tzv.
švýcarským systémem. Na dodržování regulí
soutěže se podílel Vladimír Dostálek s manžely
Havelkovými. Hrálo se s plnou vervou a bez faulů
téměř do 22 hodin s těmito výsledky: první místo si
odnesl Josef Merta s 8,5 body z DČ, druhé místo obsadil Tomáš Pecháček z DČ se 7
body a třetí medailový post uhájil Michal Merta z DČ se 6,5 body, nejlepší
„přespolní“ šachista Květoslav Palla z Lanškrouna uhrál páté místo. Vyhlášení
výsledků a předání cen se ujal pan Václav Čada z Verměřovic a otec Pavel. Úspěšnou
a příjemnou akci zakončil společný přípitek a poté jsme se všichni s dobrým pocitem
rozešli či rozjeli do svých domovů.
Na závěr, jak to zpravidla bývá, bych rád poděkoval i těm, kteří se turnaje
nezúčastnili, ale pomohli příjemné atmosféře turnajového dění, zvláště sestře
Ludmile, která připravila důstojné občerstvení pro všechny účastníky, aktivnímu
účastníkovi turnaje Vladimíru Dostálovi za předturnajovou agitaci a manželům
Havelkovým, kteří se jako noví neturnajoví účastníci zhostili organizátorské práce na
jedničku. Poděkování patří i novému panu faráři otci Josefovi, který projevil zájem
v tradici šachového turnaje pokračovat po dobu jeho působení ve farnosti, stejně jako
dík patří i našemu šachovému kamarádovi otci Pavlovi, který přijel, věnoval ceny a
svojí přítomností přispěl k příjemné atmosféře celého turnaje. Všichni věříme, že
tento turnaj zažije ještě mnoho dalších úspěšných ročníků.
Pavel Židek
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Životní výročí
V lednu 2010 oslavili svá výročí:
Marie Severinová z Dolní Čermné
Jindřiška Liebichová z Dolní Čermné
Václav Mareš z Dolní Čermné
Milada Kůrková z Dolní Čermné
V únoru 2010 oslaví svá výročí:
Ing. Petr Appl z Dolní Čermné
Josef Merta z Dolní Čermné
Karel Bílý 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 lednu a únoru 2010 jsme se rozloučili:
s panem Zdeňkem Bednářem z Dolní Čermné
s paní Marií Pecháčkovou z Dolní Čermné
s paní Růženou Jiráskovou z Dolní Čermné
a s panem Janem Hubálkem z Dolní Čermné
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast a zemřelým lehké odpočinutí.
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sobota 20. 2. 2010
Sportovní hala B. Modrého v Lanškrouně
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12,50
13,45
14,50
15,45
16,45
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2.
3.
4.
5.
6.

Přehled zápasů
Rieter Tooling Hnátnice – Žraloci Dolní Čermná
HC Třebětice – Rafani Dolní Čermná
Žraloci Dolní Čermná – HC Třebětice
Rieter Tooling Hnátnice – Rafani Dolní Čermná
Rafani Dolní Čermná – Žraloci Dolní Čermná
HC Třebětice – Rieter Tooling Hnátnice
Vyhlášení výsledků
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