Zastupitelstvo Městyse Dolní Čermná č. 28
19. 4. 2010
Zápis z 28. schůze
1. Úvod
Zastupitelstvo obce bylo řádně svoláno a z pořadu jednání byla omluvena Ing. Milada
Nováková. Zasedání řídil starosta. V 19.00 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:
Petr Nastoupil a RNDr. Věra Šverclová
3. Zpráva o činnosti rady
Členům zastupitelstva byl předložen zápis z jednání rady. Starosta seznámil přítomné
s průběhem jednání rady a konkrétními tématy dle zápisu. Byl vznesen dotaz od paní
Červenkové na velmi špatný stav vnitřní cesty v Jakubovicích a starosta k tomu podal
informaci. Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.
4. Zpráva finančního výboru – závěrečný účet obce za rok 2009
Informaci podal předseda výboru Ing. Jiří Mencl. Členům zastupitelstva byl
v předstihu zaslán vývoj v oblasti příjmů i výdajů rozpočtu za rok 2009. Konkrétnější
pozornost byla věnována výdajové stránce rozpočtu a také naplňování příjmů, které
bylo v uplynulém roce složitější právě z důvodu hospodářské krize. Dále byla podána
zpráva o proběhlém auditu účetnictví naší obce. Auditorská zpráva vytkla pouze 1
chybný případ účtování, který se týkal nesprávně zaúčtovaných nemocenských dávek
ve výši 2,5 tis. Kč. K této výhradě finanční výbor navrhl opatření, které ZO schválilo.
Po diskuzi bylo přijato usnesení, které závěrečný účet obce za rok 2009 schválilo.
5. Nemovitosti – prodej, převod, směny
Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti občanů týkající se prodeje a
převodu nemovitostí. Jednalo se o následující:
• Záměr na prodej pozemku č 2339/4 Ing. Komárkové Věře. Bylo dohodnuto, že
cena pozemku bude odpovídat ceně za m2 zahrady.
Pro: všichni
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• Pan Vladimír Řehák požaduje směnu pozemku na základě zpracovaného
geometrického plánu pro stavbu rodinného domu. Cena pozemku stanovena
jako ostatní plocha.
Pro : všichni
• Pan Doleček – žádost o prodej pozemku pro výstavbu provozovny. ZO
schvaluje prodej podle již dříve schváleného záměru za podmínky
odsouhlasení provedení změny v územním plánu a při dodržení podmínek
hlučnosti za 150,- Kč m2.
Pro: všichni
• Manželé Chovancovi – žádost o prodej pozemku 3161/2.

Pro: všichni

• Pan Tomáš Pecháček – žádost o prodej pozemků na stavbu RD. Jedná se o část
pozemku, který bude oddělen GP. Zároveň dojde ke směně tak, aby byl
vytvořen prostor pro parkoviště pro okolní objekty. ZO souhlasí za podmínky
stanovení věcného břemena. Cena 150,- Kč m2.
Pro: všichni
• Pan Kunc – zájem o prodej pozemků, ale upozornil na problém se získáváním
hypoték ze strany bank, které požadují zástavy. Proto ZO rozhodlo o
následujícím: na základě smlouvy o smlouvě budoucí bude možné na
investorem již zaplacené pozemky, které ale ještě nejsou zapsány v katastru
uložit zástavní právo. Po sepsání řádných kupních smluv přejde toto zástavní
právo na majitele pozemku dle katastru.
Pro: všichni
• V souvislosti s rozdělením a přemístěním trafostanice Základní škola požaduje
ČEZ převod (prodej) kabelů a kabelového vedení z majetku obce do majetku
ČEZu. ZO souhlasí s prodejem na základě kupní smlouvy za cenu dle dohody.
Pro: všichni
6. Komplexní pozemkové úpravy v Jakubovicích
Starosta podal informaci o dalším postupu prací na pozemkových úpravách
v Jakubovicích. Jednotlivá řešení probíhala za účasti sboru pověřenců. Předmětem
jednání byly také úpravy cest okolo Jakubovic v rámci extravilánu jako realizaci
společných zařízení. K tomuto bylo přijato usnesení.
7. Diskuse, různé
• Petr Helekal přednesl žádost výkonného výboru TJ Dolní Čermná o dotaci
činnost TJ ve výši 50,- tis. Kč. Po proběhlé diskusi, vyhodnocení finanční
situace obce, byl podán protinávrh na částku 10,- tis. Kč. Tato výše dotace byla
schválena.
Pro: 9, zdrželo se: 5
• Hana Červenková připomněla posunutí času u rozsvěcování osvětlení,
požaduje výměnu skla v čekárně v Jakubovicích, připomněla požadavek pana
Šembery na štěrk potřebný k vyrovnání cesty, přednesla stížnost pana Ehla a
Kalcovského na znečišťování a celkovou devastaci cesty od pana Matějíčka.
Bylo dohodnuto osobní jednání pana starosty a pana Mačáta k řešení této
záležitosti s panem Matějíčkem.
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• Miloš Marek požaduje informaci ohledně přípojky ke kanalizaci k domu čp.
217.
• Jan Hampl podal informaci o přípravě na nadcházející pouť, která se bude
konat v Areálu zdraví. Jiří Mencl navrhl navýšení poplatků za pouťové atrakce
na náměstí.
• Petr Faltus upozornil na nedostatky na parkovišti u Orlovny.
• Karel Mačát přečetl dopis od pana Jansy k situaci kolem jeho nemovitosti
(bývalá tírna). V dopise pan Jansa požaduje vyřešit ze strany obce otázku
bezpečnosti pro chodce okolo objektu a řadu dalších připomínek. Bylo
dohodnuto, že starosta spolu s panem Mačátem a panem Markem situaci
posoudí přímo na místě a pak navrhnou ZO řešení, které bude panu Jansovi
sděleno.
• Petr Helekal se dotázal na pasport komunikací v souvislosti s umístěním
informačních tabulí, který má mít obec zpracován. Dle sdělení pana starosty je
potřeba provést jeho aktualizaci.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo obce:
1. schvaluje zapisovatele a ověřovatele.
2. schvaluje program jednání.
3. bere na vědomí zprávu o činnosti rady.
4. schvaluje závěrečný účet obce za rok 2009 a bere na vědomí auditorskou
zprávu za rok 2009. Schvaluje opatření navržené finančním výborem.
Pro: všichni
5. schvaluje prodeje a směny nemovitostí dle projednaného programu.
6. schvaluje závěrečný návrh Komplexních pozemkových úprav v Jakubovicích,
které se týkají komplexních požadavků na řešení cest okolo Jakubovic a na
Mariánskou Horu.
Pro: všichni

Rada obce č. 33
13. 5. 2010
Zápis z jednání
přítomni:
host:

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

Program:
1. Areál zdraví
Rada projednala provozní problémy u multifunkční plochy.
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• Povrch hřiště – umělá tráva – navrhuje 1/3 opravit, zbytek nechat v provozu.
• Zajistit odborný dohled nad opravou (např. Tenis Zlín).
• Po dobu než bude povrch opraven snížit sazby za použití kurtů z důvodu
nerovnosti.
• Reklamovat zatékání vody ze sprch do šaten.
• Rada stanovila správce areálu pana Jana Hampla.
• Starosta předložil projekt osvětlení pódia. Ing. Appl prověří možnosti a
navrhne realizaci
• Rada schvaluje pořízení mobilního telefonu pro obsluhu areálu z důvodu
kontaktu se zákazníky.
• Rada projednala způsob užívání stánku TJ pro obecní akce. Cenu navrhne TJ
po kalkulaci.
• Rada se zabývala rozsahem pořádání kulturních akcí s ohledem na zachování
nočního klidu. Lze omezit obecní vyhláškou. Bude předloženo ZO.
2. Kanalizace.
Rada vzala na vědomí informaci o průběhu stavby kanalizace a o problémech
s otevřením financování. Z SFŽP byla předložena smlouva, ale je nutné ještě
rozhodnutí o dotaci z OPŽP.
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3. Škola
Rada projednala připomínku ZŠ a požadavek na opravu omítky soklu u hlavní
budovy. Rada navrhuje připravit vytápění okapů na úžlabí nad postranním vchodem.
Instalace na části střechy se osvědčila.
4. Zateplení
Rada navrhuje připravit záměr žádosti o dotaci na zateplení budova školy z OPŽP.
Na podzim bude vyhlášena zřejmě poslední výzva.
5. Dotace pro JUNÁK
Starosta předložil žádost vedoucího střediska o dotaci na opravu klubovny – dostavbu
komínů. Středisko zatím v roce 2009 při rekonstrukci klubovny proinvestovalo 97 tis.
Kč. V roce 2010 a 2011 plánuje investovat dalších 195 tis. na zateplení a výstavbu
komínů.
Rada schválila dotaci ve výši 10.000,- Kč.
Usnesení 33:
33.1
33.2
33.3
33.4
33.5

Rada schvaluje jmenování Jana Hampla správcem Areálu zdraví.
Rada schvaluje technická opatření dle bodu 1 programu.
Rada bere na vědomí informaci o kanalizaci.
Rada schvaluje připravit dokumentaci pro vytápění další části střechy ZŠ.
Rada schvaluje připravit dokumentaci pro žádost o dotaci na zateplení budovy
ZŠ.
33.6 Rada schvaluje dotaci na rekonstrukci klubovny Junáka ve výši 10.000,- Kč.
Ing. Vlastislav Vyhnálek, starosta obce

Poplatky:
Připomínáme občanům, že někteří ještě nemají zaplacené poplatky za likvidaci
odpadu, za psa, stočné.
► za likvidaci odpadu – mělo být zaplaceno do 31. ledna 2010
► za psa – mělo být zaplaceno do 30. dubna 2010

Informace ze sběrného dvora:
v období od 15. května - 15. září 2009 (letní sezóna)
platí zákaz odkládání větví (a dalšího dřevěného materiálu)
do skalky u kempu
Opět připomínáme:
Starý papír do sběru - je nutné dávat do krabic nebo svazovat!
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Číslo
strany

Dolní Čermná
okrsek č. 1
Počet
%
hlasů

Název volební strany

Jakubovice
okrsek č. 2
Počet
%
hlasů

1

Občané CZ

3

0,43

-

-

4

Věci veřejné

85

12,42

6

17,64

5

Konzervativní strana

1

0,14

-

-

6

KSČM

64

9,35

4

11,76

9

ČSSD

80

11,69

7

20,58

13

Strana práv občanů Zemanovci

32

4,67

-

-

14

STOP

3

0,43

-

-

15

TOP 09

129

18,85

4

11,76

17

KDU-ČSL

98

14,32

2

5,88

18

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

5

0,73

-

-

20

Strana zelených

4

0,58

-

-

21

Suverenita –blok J. Bobošíkové

30

4,38

-

-

23

Česká pirátská strana

6

0,87

-

-

24

Dělnic.str.sociální spravedlnosti

6

0,87

1

25

Strana svobodných občanů

6

0,87

-

26

ODS

132

19,29

10

29,41

Počet oprávněných voličů

964

100 %

74

100 %

Počet vydaných obálek / volební účast

688

71,37

35

47,30

Počet odevzdaných obálek

688

Počet platných hlasů

684
7

2,94
-

35
99,42

34

97,14

Číslo
strany

Pardubický kraj
Název volební strany

1

Občané CZ

2

Liberálové.CZ

4

Věci veřejné

5

Konzervativní strana

6

KSČM

7

Koruna Česká (monarch. strana)

8

Česká strana národně sociální

9

ČSSD

Počet
hlasů
629

%
0,23

Celkové výsledky
Počet
hlasů

%

13 397

0,25

260

0,00

31 265

11,62

569 127

10,88

211

0,07

4 232

0,08

30 161

11,21

589 765

11,27

4 027

0,07

295

0,00

1 155 267

22,08

186

0,00

1 993

0,03

11 914

0,22

59 040

10

Národní prosperita

11

Sdruž. pro rep.- Republ. str. Čsl

12

Moravané

13

Strana práv občanů Zemanovci

14

STOP

15

TOP 09

16

Evropský střed

17

KDU-ČSL

18

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

19

Česká strana národ. socialistická

20

Strana zelených

5 023

21

Suverenita –blok J. Bobošíkové

9 557

22

Humanistická strana

23

Česká pirátská strana

2 486

24

Dělnic.str.sociální spravedlnosti

2 833

21,95

14 073

5,23

226 527

4,33

231

0,08

3 155

0,06

41 558

15,45

873 833

16,70

522

0,00

15 962

5,93

229 717

4,39

1 451

0,53

24 750

0,47

1 371

0,02

1,86

127 831

2,44

3,55

192 145

3,67

552

0,01

0,92

42 323

0,80

1,05

59 888

1,14
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25

Strana svobodných občanů

26

ODS

27

Klíčové hnutí

2 163

0,80

38 894

0,74

52 220

19,42

1 057 792

20,22

1 099

0,02

Počet oprávněných voličů

413 460

100 %

8 415 892

100 %

Počet vydaných obálek / volební účast

270 786

65,49

5 268 098

62,60

Počet odevzdaných obálek

270 619

Počet platných hlasů

268 863

5 263 822
99,35

5 230 859

99,37

Poslanci zvolení za Pardubický kraj

Poř.
číslo

Pořadí

Přednostní hlasy

Název

Kandidát

Číslo

Strana

4

VV

4

Fraňková Štěpánka,
MUDr.

44

2 087

6,67

1

6

KSČM

4

Končická Květa, Bc.

25

1 931

6,40

1

1

Váňa Miroslav, Ing.

49

3 083

5,22

1

19

Chvojka Jan, JUDr.

29

3 034

5,13

2

2

Neubauer Václav

61

2 104

3,56

3

55

5 598

13,47

1

56

3 613

8,69

2

9

15

26

ČSSD

TOP
09

ODS

3
9

Jméno

Skalický Jiří, prim.
PharmDr. Ph.D.
Cempírek Václav,
prof. Ing. Ph.D.

Věk

Abs.

v%

18

Martinů Jaroslav

51

3 896

7,46

1

9

Čechlovský Jan, Mgr.

35

3 172

6,07

2

16

Jirout Radim, Ing.

39

2 696

5,16

3

Podrobné výsledky najdete na www.volby.cz
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Nastává konečně letní čas a s ním jsou již tradičně v plném proudu přípravy na
22. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Čermenské slavnosti.
V letošním roce je připravená opět zajímavá podívaná, a to zejména v podobě dvou
slovenských souborů a souboru, jehož členy jsou obyvatelé Demokratické republiky
Kongo.
Hlavní program - Galaprogram slavností je připraven na sobotu, 26. června, od
17 hodin na novém podiu v Areálu zdraví v Dolní Čermné. V galaprogramu vystoupí
celkem 7 souborů - kromě již zmíněných tří zahraničních také pět českých souborů.
Obdobně jako v loňském roce bude mediálním partnerem slavností Radio Ok a
Orlické noviny. Jednotlivé programy Čermenských slavností uvidí návštěvníci také v
Lanškrouně (páteční programový den) a v neděli v Žamberku, kde vystoupí vybrané
soubory na Zámeckém nádvoří v rámci tradiční akce Svátky dřeva.
Kromě koncertů se můžeme těšit v pátek odpoledne na tradiční HECBOJ pro
družstva jednotlivých souborů. Poté bude následovat večerní „Až do rána bílého“,
kdy budou souborácké muziky vyhrávat k tanci i poslechu v restauraci v Areálu
zdraví.
Sobotní program zpestří ukázky a předvádění řemesel přímo v areálu slavností a od
15 hodin budou také připraveny různé atrakce a soutěže o drobné ceny pro děti.
Po skončení hlavního programu bude v cca 21,00 hodin večerní diskotéka, během níž
uvidíme ve 23,00 hodin slavnostní ohňostroj. Po celou dobu slavností bude
připraveno bohaté občerstvení.
Petr Ryba, za přípravný výbor festivalu
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pátek 25. 6. 2010 – Areál zdraví v Dolní Čermné
18.30 hod.
HECBOJ (zábavná soutěž pro soubory)
20.30 hod.
„Až do rána bílého“ - muziky vyhrávají
sobota 26. 6. 2010 – Areál zdraví v Dolní Čermné
15.00 hod.
Zábavné odpoledne
17.00 hod.
Galaprogram slavností
po galaprogramu následuje diskotéka
23.00 hod.
Slavnostní ohňostroj
neděle 27. 6. 2010 – zámek Žamberk
14.00 hod.
Koncert - Svátky dřeva
Bližší informace obdržíte z plakátů i z pozvánek
a samozřejmě prostřednictvím Rádia OK.

♦♦♦
Srdečně Vás všechny zveme na některý z pořadů
Čermenských slavností,
zejména pak v sobotu 26. června
na Galaprogram v Dolní Čermné.

♦♦♦
Soubory, které budou na letošních Čermenských slavnostech
účinkovat:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

BETTY – Praha
FORMANI – Slatiňany
JÁNOŠÍK – Svit (old stars), Slovensko
JITŘENKA – Dolní Čermná
JARO – Ústí nad Orlicí
MBUNDA – Demokratická republika Kongo
ŠTRBIANČEK – Štrba, Slovensko
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Libouchec - Čermná
(u Ústí nad Labem, osada Čermná je součástí obce Libouchec)
Místo konání:

Libouchec – sportovní areál

Stravování:

Stravování individuální, po celý den občerstvení v několika
stáncích a nedalekých místních restauracích.

Sportovní disciplíny:
●
●
●
●
●

Zábavná soutěž družstev
Turnaj v malé kopané
Turnaj v plážovém volejbale
Turnaj v nohejbale
Soutěž požárních družstev

Program:
10,00 hod.
10,10 hod.
13,00 hod.
14,00 hod.
16,00 hod.
18,00 hod.
18,30 hod.
21,00 hod.
23,00 hod.
23,10 hod.
02,00 hod.

Zahájení, registrace družstev
Zahájení sportovních disciplín
Setkání zastupitelů obcí
Vystoupení skupiny XERRO
František Nedvěd a skupina Pohoda
Vyhodnocení soutěží
Vystoupení skupiny Lazaret band
Vystoupení skupiny Yo-Yo Band
Ohňostroj
Vystoupení skupiny UXB
Ukončení akce

Během dne možné prohlídky obce Čermná, odjezd autobusu:
Z Libouchce od sportovní haly:
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Z Čermné z točny:
11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45

♦♦♦
Z naší obce jede autobus, ještě je několik míst volných, případní zájemci se mohou
přihlásit u pana Václava Hylského, Dolní Čermná 406, tel. 724 795 545
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Příjemné
ochlazení
přilákalo
na
čtyřkilometrovou trasu již 22. ročníku
pochodu Pohádkovým lesem 339 účastníků.
Na třinácti stanovištích čekaly děti úkoly,
za jejichž splnění byly odměněny. V cíli
pak zúročily své úsilí a mohly směnit
nasbírané žetony za vstup na atrakce.
Finančně byla celá akce zajištěna grantem
Krajského úřadu Pardubického kraje, obcí
Dolní Čermná a firmou Pila Zdena.
Samotné finance by však nestačily, nebýt
dvou skupin obětavých lidí, z nichž jedna
zajistila organizaci akce a druhá čekala na
trase
pochodu
Pohádkovým
lesem
v přestrojení za různé pohádkové bytosti.
Všem patří zasloužené poděkování, zvláště
když slíbili, že příští rok přijdou a pomohou
zas.
Za organizátory Ivana Hamplová
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► MUDr. Hedvika Applová – stomatologická ordinace:
Dovolená:

7. – 27. 7. 2010

► MUDr. Ivana Klejmová – ordinace pro dospělé:
Dovolená:

21. 6. – 6. 7. 2010

Akutní případy ošetří MUDr. Zdeňka Novotná v Horní Čermné
Ordinační doba: Po
7,00 – 11,00 hod.
Út
10,00 – 12,00 hod.
St
12,00 – 15,00 hod.
Čt
12,00 – 14,00 hod.
Pá
7,00 – 10,00 hod.

► MUDr. Zdeňka Novotná – ordinace pro děti a mládež:
Dovolená:

7. – 9. 7. 2010 (zastupuje MUDr. Beránek)
19. – 30. 7. 2010 (zastupuje MUDr. Šveráková)
16. – 20. 8. 2010 (zastupuje MUDr. Beránek)

Zastupující lékaři:
Pro děti:
MUDr. Šveráková, mob: 721 930 014
Lanškroun – náměstí, Jablonné nad Orlicí
MUDr. Beránek, Lanškroun – poliklinika
Ordinační doba: po – pá 7,30 – 11,00 hod.
Tel.: 465 635 014, 608 443 864
Pro dospělé:

MUDr. Ivana Klejmová, Dolní Čermná
Ordinační doba: 7,30 – 11,30 hod.
tel: 465 393 117
.

Doneste, prosím, průkaz zdravotního pojištění
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neděle 1. srpna 2010 v 18,00 hod.
Areál zdraví v Dolní Čermné - amfiteátr

(Je to akce Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny)
Jedná se o nekomerční prázdninový festival s patnáctiletou tradicí, který se
každoročně pořádá v různých částech České republiky. V praxi se jedná o volské
spřežení s průvodem 15 – 30 lidí, který za doprovodu hudby, zpěvu a tance prochází
obcemi a zve obyvatele na večerní kulturní program. Ten se skládá z živé hudby,
tanečnice představí tanec Bharat Natyam, nechybí veselé divadlo a návštěvníci si
mohou prohlédnout unikátní putovní vůz i oba voly. Celý festival doplňuje
ochutnávka a soutěž o atraktivní ceny.

POJEĎTE S NÁMI LEVNĚ DO CHORVATSKA
– dopravu zajišťuje Autobusová doprava Karel Mačát, Dolní Čermná
– nástup Verměřovice, Dolní Čermná, Lanškroun, ČT, ÚnO
TROGIR - termín: 2. – 11. 7. 2010
Ubytování: ve vybavených apartmánových vilách (pláž 50 – 150 m)
každý apartmán má vlastní soc. zařízení, terasu nebo balkon, vybavenou kuchyň
(lednice, mrazák, nádobí, vařič nebo sporák)
Stravování: vlastní nebo v restauracích blízko apartmánu
Cena: 5 250,- Kč / na osobu (v ceně: 7x ubytování, povlečení, pobytová taxa,
doprava luxusním autokarem, služby delegáta)
BIOGRAD NA MORU - termín: 20. – 29. 8. 2010
Ubytování: ▪ v penzionu ve 2 a 3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením
▪ ve 4 – 5 lůžkových apartmánech se sociálním zařízením, balkonem
a vybavenou kuchyní (pláž 150 m od penzionu)
Stravování: chorvatská polopenze přímo v penzionu
(bohatá snídaně, večer výběr ze 3 menu)
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Cena: 7 680,- / na osobu (dítě 5 - 12 let: 6 460,- Kč; dítě do 5 let: 2 200,- Kč;
dítě do 2 let – bez služeb - zdarma)
(v ceně: 7x ubytování s polopenzí, pobytová taxa, doprava luxusním autokarem,
služby delegáta)
Dále v nabídce:
Pronájem apartmánů v Chorvatsku, celé pobřeží Jadranu, libovolný počet nocí,
doprava vlastní nebo bus, cena již od Kč 280,-/osoba a den.
Cestovní agentura CKM, Ústí nad Orlicí, M. R. Štefánika 234
Tel.: 465 527 696, mobil: 606 748 616, e-mail: mankova@ckm-tour.cz,
www.ckm-tour.cz

Hasiči Pardubického kraje spustili novou službu pro občany, firmy a právnické
osoby, která by jim měla šetřit čas a finanční náklady. Pálení klestí v Pardubickém
kraji lze nyní hlásit elektronicky.
Elektronicky
Pálení lze nahlásit i elektronickým formulářem, který občané najdou na webových
stránkách HZS Pardubického kraje – www.hzspa.cz (záložka pálení) nebo přímo na
adrese http://www.hzspa.cz/paleni pod názvem „Hlášení pálení“, které je umístěno na
úvodní straně na horní liště.
Elektronický formulář občany sám navádí, co mají vyplnit. Po jeho odeslání se
veškeré informace zobrazí obsluze operačního střediska hasičů na počítačích na
příslušném místě na mapě.
Telefonem
Pálení lze nadále hlásit i telefonicky na Krajské operační a informační středisko HZS
Pardubického kraje tel. 950 570 112.
Při ohlášení je třeba uvést jméno, telefonické spojení na osobu, která bude spalování
provádět, přesnou identifikaci místa, kde ke spalování dojde, datum spalování,
hodinu od kdy do kdy bude spalování probíhat, případě další údaje, které bude
požadovat příslušník hasičského záchranného sboru.
Ohlášení se rozhodně neprovádí na čísla linek tísňového volání (112 a 150),
které slouží přímé pomoci postiženým.
Ohlášením předejdete zbytečným výjezdům hasičů k ohlášeným požárům trávy, lesa,
odpadu atd. a také přesným udáním místa zajistíte, že pomoc hasičů bude přesnější a
tím i rychlejší.
Profesionální i dobrovolní hasiči chtějí být v očích veřejnosti vidění jako složka,
která je bližnímu ku pomoci, nikoli jako trestající, proto prosíme, nahlaste Vaše
pálení biologického odpadu třeba přes webové stránky hasičů na operační středisko!
V jarních a podzimních měsících hasiči, častěji než kdy jindy, vyjíždějí k požárům
trávy a lesních porostů. Častěji také vyjíždějí k požárům nebo k dohašování špatně
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zabezpečených ohnišť. Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákona o PO) fyzická osoba nesmí provádět plošné
vypalování porostů a i přesto je u nás vypalování trávy neustále oblíbené. Jarní úklid
se ale nemusí majitelům zahrad nebo remízků vyplatit. Ten, kdo se totiž rozhodne
„vyčistit“ svou zahradu ohněm, může zaplatit i několikatisícovou pokutu. Při
plošném vypalování porostů se dopouští přestupku dle zákona o požární ochraně, za
který jí hrozí pokuta do 25 000 Kč. Fyzické osoby mohou provádět kontrolované
spalování hořlavých látek, např. shrabanou trávu pálit na hromadě.
Podnikající právnické a podnikající fyzické osoby taktéž nesmí plošně vypalovat
porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou navíc povinny,
stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Podnikající právnické a podnikající
fyzické osoby se při plošném vypalování porostů dopouští přestupku dle zákona o
PO, za který jí hrozí pokuta do 500 000 Kč (stejná pokuta hrozí pro nenahlášení
požáru). Dále jsou povinni spalování předem oznámit příslušnému hasičskému
záchrannému sboru kraje. Navíc dle zákona o PO pro fyzické osoby, podnikající
právnické a podnikající fyzické osoby je povinnost bezodkladně oznamovat každý
vzniklý požár příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.
Nezapomeňte také, že při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s
dalšími zákony, např. zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech
nebo s vyhláškami obcí.
(Vendula Horáková, mluvčí krajských hasičů)
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Životní výročí:
V květnu 2010 oslavili svá výročí:
v
Jan Faltejsek z Dolní Čermné
v
Vilém Balcar z Dolní Čermné
v
Marie Vacková z Dolní Čermné
v
Ludmila Nastoupilová z Dolní Čermné
V červnu 2010 slaví svá výročí:
v Jindřiška Bednářová z Dolní Čermné
v Valentin Kunert z Dolní Čermné
v Zdeňka Motlová 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.

Druhou dubnovou sobotu dopoledne
jsme do naší obce slavnostně přivítali
tyto děti:
Martinu Židkovou
Tobiáše Strnisku
Davida Schlegela
Denise Kaňku
Petru Vodákovou
Daniela Foltína

Všem našim novým malým občánkům přejeme dobré zdraví,
dobré rodinné zázemí a úspěšný život.
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Tradičně v areálu u Myslivecké chaty

sobota 24. července 2010
od 19,00 hod.
Hraje:

LETRANDO

Myslivecká kuchyně, speciality z udírny,
bohaté občerstvení
Srdečně zvou myslivci!
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