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Zastupitelstvo Městyse Dolní Čermná č. 29
14. 6. 2010
Zápis z 29. schůze
1. Úvod
Zastupitelstvo obce bylo řádně svoláno a z pořadu jednání byli omluveni: pan Oldřich
Formánek, Ing. Jiří Zpěvák, Ing. Ludmila Müllerová. Zasedání řídil starosta. V 18.00
hodin zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že dle presenční listiny je
zastupitelstvo schopno se usnášet. Přítomno je 12 členů ZO.
Starosta seznámil přítomné s programem jednání, nebyly vzneseny žádné náměty na
doplnění a program jednání byl schválen.
2. Ustavení pracovních orgánů
Zapisovatel:
RNDr. Věra Šverclová
Ověřovatelé zápisu:
Miloš Marek a Petr Faltus
3. Zpráva o činnosti rady
Členům zastupitelstva byl předložen zápis z jednání rady. Starosta komentoval
některé body. Připomínky nebyly. Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.
4. Zpráva finančního výboru – závěrečný účet obce za rok 2009
Informaci podal předseda výboru Ing. Jiří Mencl. Předložil návrh rozpočtové změny
č. 1 ve výši 12 397,- na straně příjmů i výdajů.
5. Zpráva kontrolního výboru
Zpráva KV byla členům ZO podána el. poštou. Členové ZO vzali zprávu na vědomí.
6. Nemovitosti – prodej, převod, směny
Záměr:
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - převod pozemkových
parcel 4138/1 a č. 4127/6 do vlastnictví obce (obě parcely jsou evidovány
v paspartu místních komunikací)
Prodej:
- Věra Komárková, Dolní Čermná 236 – odkoupení pozemkové parcely č. 2339/4
o výměře 195 m2
- upřesnění prodeje 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.) – směna parcel
Odprodej parcely č. 941/1 (dle nového geometrického plánu) + parcely č. 941/5 a
č. 869/1. Obec od manželů Ročkových odkoupí č. 941/2
Projednání smlouvy o uzavření budoucích smluv č. IE - 12 - 2002492/VB/7 a IE - 12
- 2002493/VB/1 o zřízení věcného břemene mezi Městysem Dolní Čermná a ČEZ
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Distribuce, a.s. na zajištění rekonstrukce el. rozvodů projektu "Dolní Čermná. rek.
NN od čp. 271 po čp. 43 a čp. 24 směr Petrovice - vdNN".
7. Kanalizace a ČOV Horní a Dolní Čermná
Starosta podal informaci o průběhu stavby a především o podepsání smlouvy o dotaci
se SFŽP a o doručení rozhodnutí o dotaci z OPŽP.
8. Folklorní festival
Starosta podal informaci o průběhu příprav Mezinárodního folklorního festivalu
„Čermenské slavnosti“.
9. Setkání Čermných 26. 6. 2010
Starosta podal základní informace o setkání Čermných v Libouchci. Zúčastní se
fotbalisté, hasiči, volejbalisté. Protože termín koliduje s folklorními slavnostmi, bude
obec na setkání zastupovat starosta a paní místostarostka Ing. Müllerová se zúčastní
festivalu a přivítá soubory.
Zastupitelstvo dohodlo úhrady za dopravu a náhradu stravy.
10. Diskuse, různé
§ Paní Vacková iniciovala žádost o dotaci na zakoupení vypalovací pece pro
keramickou dílnu v rámci výtvarného kroužku. Po dohodě byla žádost podána ve
spolupráci s Junákem. Dílna bude umístěna v prostorách školy.
§ Starosta podal informaci o valné hromadě VAK a.s.
§ Starosta předložil smlouvu o převodu osvětlovacího přívěsu z majetku ČR do
majetku obce pro potřeby JSDHO.
§ Starosta informoval o výběrovém řízení na zhotovení projektové dokumentace
na opravu krajské silnice po kanalizaci. Jedná se o záležitost svazku PBH.
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USNESENÍ č. 29
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje zapisovatele a ověřovatele. (Pro: všichni)
2. Schvaluje program jednání. (Pro: všichni)
3. Bere na vědomí zprávu o činnosti rady. (Pro: všichni)
4. Bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru. (Pro: všichni)
5. Bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru. (Pro: všichni)
6. Schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 ve výši 12 397,- na straně příjmů i výdajů.
(Pro: všichni)
7. Schvaluje :
záměr prodeje nemovitostí:
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - převod
pozemkových parcel 4138/1 a č. 4127/6 do vlastnictví obce (obě parcely
jsou evidovány v paspartu místních komunikací)
prodej nemovitostí:
- Věra Komárková, Dolní Čermná 236 – odkoupení pozemkové parcely č.
2339/4 o výměře 195 m2
- upřesnění prodeje 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.) –
směna parcel
Odprodej parcely č. 941/1 (dle nového geometrického plánu) + parcely č.
941/5 a č. 869/1. Obec od manželů Ročkových odkoupí č. 941/2.
(Pro: všichni)
Schvaluje smlouvy o uzavření budoucích smluv č. IE - 12 - 2002492/VB/7 a IE 12 - 2002493/VB/1 o zřízení věcného břemene mezi Městysem Dolní Čermná a
ČEZ Distribuce, a.s. na zajištění rekonstrukce el. rozvodů projektu „Dolní
Čermná. rek. NN od čp. 271 po čp. 43 a čp. 24 směr Petrovice – vdNN“.
(Pro: všichni)
8. Schvaluje smlouvu o dotaci se SFŽP a rozhodnutí o dotaci z OPŽP na akci
„Kanalizace a ČOV Horní a Dolní Čermná“ pro svazek PBH. (Pro: všichni)
9. Schvaluje pořízení osvětlení pódia v Areálu zdraví dle nabídky fy. FRank za
cenu 42 tis. Kč + DPH. (Pro: všichni)
10 Bere na vědomí informaci o folklorním festivalu. (Pro: všichni)
11 Bere na vědomí informaci o Setkání Čermných a schvaluje úhradu nákladů na
dopravu a proplacení cestovních náhrad účastníkům ve výši 112,- Kč.
(Pro: všichni)
12 Schvaluje spoluúčast obce na zajištění vlastních prostředků v rámci dotace
z nadace VIA na pořízení keramické pece ve výši 21 tis. Kč. (Pro: všichni)
13 Schvaluje zastoupení městyse v DR společnosti VAK Jablonné nad Orlicí a.s.
prostřednictvím starosty Ing. Vlastislava Vyhnálka. (Pro: všichni)
14 Schvaluje bezúplatný převod osvětlovacího přívěsu z majetku ČR HZS
Pardubického kraje do majetku Městyse Dolní Čermná pro potřeby JSDHO.
(Pro: všichni)
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15 Bere na vědomí nabídky firem na dodávku projektové dokumentace na opravu
silnice v úseku Nepomuky – Blahotinec v rámci výstavby kanalizace.
(Pro: všichni)
16 Ukládá starostovi prověřit na referátu vodního hospodářství MÚ Lanškroun
stav řízení o nakládání s vodami na vodním díle Čermenský rybník.
(Pro: všichni)
Ing. Vlastislav Vyhnálek, starosta obce

Termín
31. 7. – 1. 8.
7. – 8. 8.
14. – 15. 8.
21. – 22. 8.
28. – 29. 8.
4. – 5. 9.
11. – 12. 9.
18. – 19. 9.
25. – 26. 9.
28. 9.
2. – 3. 10.

MUDr.
Karásková Vlasta
Kobzová Zdeňka
Krčálová Helena
Mareš Miroslav
Milota Karel
Pražák Jaroslav
Valentová Hana
Strnadová Blanka
Strnadová Marie
Špička Jan
Špičková Marie

Adresa zdrav. zařízení
Letohrad, U Dvora 815
Lanškroun, 5. května 2
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Lanškroun, Svobody 356
Žamberk, Nádražní 753
Lanškroun, Strážní 151
Žamberk, Raisova 814
Jablonné n. Orl., Na Dílech 622
Králíky 414
Králíky 414

Telefon
465 620 358
465 322 897
465 676 824
465 613 103
465 322 787
465 613 572
465 322 907
465 613 441
465 642 765
465 613 154
465 631 274

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

16. – 20. 8. 2010

Zastupující lékaři:
pro děti:
MUDr. Beránek, poliklinika Lanškroun
Po – pá 7,30 – 11,00 hod., tel.: 465 635 014, 608 443 864
Pro dospělé:

MUDr. Klejmová, Dolní Čermná
Po – pá 7,30 – 11,30 hod, tel.: 465 393 117

► MUDr. Ivana Klejmová – ordinace pro dospělé
Dovolená:

2. – 6. 8. 2010

Akutní případy ošetří MUDr. Zdeňka Novotná v Horní Čermné:
Po
7,00 – 10,00 hod.
Čt
12,00 – 14,00 hod.
Út
10,00 – 12,00 hod.
Pá
7,00 – 10,00 hod.
St
13,00 – 16,00 hod.
Průkaz pojišťovny nutný!
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Dne 10. května 2010 u příležitosti státního svátku Dne vítězství byly předány medaile
a plakety Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR). Ministr vnitra
Martin Pecina a generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán rozhodli o
udělení 49 medailí a plaket HZS ČR.
Slavnostní akt proběhl v Trojském zámku v Praze za přítomnosti náměstka ministra
vnitra Jaroslava Salivara, náměstka generálního ředitele HZS ČR brigádního generála
Miloše Svobody a dalších představitelů vedení HZS ČR.
Během slavnostního setkání bylo předáno osm medailí „Za statečnost“, 22 čestných
medailí, dvě plakety a 17 medailí „Za zásluhy o bezpečnost“.
Brigádní generál Miloš Svoboda přítomným poděkoval za jejich vynikající pracovní
výsledky a dlouhodobou spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR a za
odvahu a statečnost při záchraně života druhých.
Mezi oceněnými byl i Ing. Vlastislav Vyhnálek, starosta obce Dolní Čermná, který
obdržel Čestnou medaili HZS ČR.
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pořádá:

►návštěva hasičů z Liptovské Tepličky
► hasičská soutěž
► soutěže pro děti
► soutěž v pití piva
► kolo štěstí
► občerstvení
Po celé odpoledne bude hrát živá hudba
Od 20,00 hod. – taneční zábava
hraje PETROWAR
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Ohlédnutí za školním rokem
Sotva jsme se v září rozkoukali a už jsme hodnotili výsledky chování a prospěchu za
první čtvrtletí, v rychlosti připravili program na tradiční vánoční besídku a bylo
pololetí. Stejně (nebo možná ještě rychleji) uteklo druhé pololetí a my trávíme ve
škole poslední hodiny, než začnou ty dlouho očekávané prázdniny. K tomuto času
patří také hodnocení toho, co se nám ve školním roce podařilo, co všechno jsme ve
škole zažili a zvládli. Akcí bylo opravdu hodně a každý si mohl najít to, co ho baví a
zajímá.
Žákům bylo v průběhu školního roku nabídnuto několik vícedenních kurzů, ze
kterých se uskutečnil plavecký (1. – 4. tř.), kurz dopravní výchovy (4. tř.), přežití
v přírodě (5. tř.), lyžařský – běžecký (6. tř.) a dva turistické (7. a 8. tř.).
Odjeli jsme také na několik exkurzí: do planetária v Hradci Králové a v Brně,
navštívili jsme pivovar v Černé Hoře, výstavu nerostů v Tišnově, seznámili jsme se
s provozy firem Izolit Bravo Jablonné nad Orlicí a Contipro Dolní Dobrouč. Žáci
deváté třídy besedovali s paní matrikářkou Markovou o činnosti obecního úřadu a
zajímali se o informace potřebné k získání občanského průkazu. Žáky prvního stupně
zaujala svým vzdělávacím programem knihovna v Lanškrouně, podívali se do
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caniscentra a do jezdeckého klubu při SZEŠ v Lanškrouně. Prohlédli jsme si sbírky
dolnočermenského muzea, navštívili jsme nově vybudované a rekonstruované
prostory dětského domova. Děti ze školní družiny strávily jedno jarní odpoledne
v místní knihovně, kde také v červnu proběhlo tradiční Pasování na čtenáře (1. tř.).
Sami jsme se aktivně zapojili do různých soutěží. Sportovních (např. turnajů ve
vybíjené, v malé kopané, Florbalmánie a Orion florbal cupu, přespolního běhu),
přírodovědných (např. Přírodou Pavla Havla), výtvarných (např. „Požární ochrana
očima dětí“, „Moje škola“), zeměpisné (soutěž Eurorébus), dopravní soutěže mladých
cyklistů, šifrovací soutěže Technoplaneta. Též jsme zkoušeli zdolat záludnosti úkolů
olympiád z matematiky a českého jazyka. Jak jsme byli úspěšní, se dočtete na
webových stránkách ZŠ, které přináší přehledně přesné informace o umístění
jednotlivých účastníků – žáků naší školy.
Příjemné chvíle nám přinesly různé kulturní programy. Žáci prvního stupně navštívili
muzikál Z pohádky do pohádky, děti z první třídy byly několikrát pozvány na divadlo
či koncert do místní mateřské školy. Žáci druhého stupně zhlédli v kině v Jablonném
nad Orlicí film o osudech židovských dětí za druhé světové války „Síla lidskosti“,
někteří poprvé v životě navštívili kamenné divadlo (Mahenovo divadlo v Brně) a
balet (Coppélie z Montmartru). Všem se tajil dech, když nám v tělocvičně nad
hlavami přelétávali dravci ze záchranné stanice Pardubice.
Svá těla jsme si pořádně protáhli při zimním sportovním dnu (každý podle svého
výběru lyžoval nebo bruslil), při paralympiádě, letním sportovním či branném dnu. O
jejich průběhu se opět dočtete na webových stránkách naší školy, kde si můžete také
prohlédnout zajímavé fotografie z různých projektových dnů. Žáci prvního stupně se
na jedno dopoledne proměnili v čertíky a andílky („Čertovský rej“), k této milé havěti
se na jaře přidaly i malé čarodějnice („Slet čarodějnic“). Žáky potěšil i projektový
„Den naruby“, na který navázal „Dětský den - zábavné odpoledne pro žáky 1.
stupně“. Krátkodobé miniprojekty v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů byly
doplněny i projekty dlouhodobými, např. „Zdravé zuby“, „Normální je nekouřit“,
„Ovoce do škol“ či sběr pomerančové kůry. Na jaře tohoto roku se naše škola
zapojila do projektu „Rozumíme penězům“ realizovaného občanským sdružením
AISIS, ve kterém budeme pokračovat i v dalším školním roce. V květnu a červnu se
odměnou staly školní výlety, často se vzdělávacím zaměřením, ale především se
spoustou her a objevováním nových míst naší země.
Všemi jmenovanými akcemi jsme sledovali nejen výbornou možnost zajímavě
doplnit učivo probírané v jednotlivých vyučovacích předmětech (co více si přát, než
se „učit a ani o tom nevědět“), ale i podpořit kamarádské vztahy mezi dětmi a
„vytáhnout“ naše žáky ven, z lavic a tříd. Můžeme se tak navzájem poznat i z jiné
stránky (a často se příjemně překvapit, jací opravdu jsme, když nesedíme nad
učebnicí) a při těchto akcích mají možnost vyniknout i ty děti, které při tradiční práci
ve třídě stojí v pozadí.
Prázdniny nám všem umožní odpočinout si od školních povinností a načerpat nové
síly do dalšího školního roku, ve kterém určitě opět zorganizujeme mnoho
zajímavých aktivit.
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Andělé aneb „Jde to i jinak“
V Základní škole Vincence Junka Dolní Čermná se to v pondělí 12. června 2010
hemžilo anděly. Ne, to není omyl, tento článek se nikde nezatoulal a nepatří
k ohlédnutí za tradičním Čertovským rejem ze začátku prosince! U nás ve škole se
teď v červnu po chodbách pohybovali opravdu „andělé“. Ochraňovali osůbky se
zakrytýma očima, které si cestu školou „osahávali“ bílými hůlkami, a podali ve
správnou chvíli pomocný loket.
Nebyla to jediná zvláštnost tohoto dne. I když jsme i dnes potřebovali určité znalosti
(především při besedě o sportovních aktivitách lidí s handicapem), „zkoušení“ nás
nevylekalo. Bylo doplněno zajímavými filmovými ukázkami paralympijských sportů
a příběhy lidí, kteří se v životě musí vyrovnávat s určitým postižením.
V další třídě jsme se snažili přelstít záludnosti hry s goalballem („ozvučený“ míč se
kutálel všude jinde, jen ne do soupeřovy branky) – aktivity pro lidi se zrakovým
postižením nás opravdu zaujaly. Jiná skupina žáků 2. stupně ve stejnou chvíli
komunikovala pomocí znakové řeči (jako „překladatelé“ do televize ještě nemůžeme,
ale talenty jsme v našich řadách objevili).
Tělocvična poskytla dostatečný prostor na to, abychom si vyzkoušeli jízdu na
klasickém i sportovním vozíku a jeho ovládání. Velkým zážitkem bylo povozit se na
speciálním kole (trojkolce) pro vozíčkáře.
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Pokud si budete chtít zahrát bocciu, nechte si od nás poradit – její pravidla už známe
a zahráli jsme si ji podle pokynů pracovníků Centra aplikovaných pohybových aktivit
FTK (fakulty tělesné kultury) Univerzity Palackého Olomouc. Právě ti pro nás
připravili program projektového dne „Jde to i jinak“, který byl zakončen v tělocvičně
sportovním utkáním žáků a učitelů v basketbale. Správně tušíte – všichni hráči byli
na vozíčku.
A naše pocity ze zážitkového programu? Stačí jen pár citací: „Mně se to moc líbilo a
byla jsem překvapená, že i handicapovaní lidé dokážou dělat spoustu věcí a
adrenalinu bez pomoci druhých.“ „Bylo to vážně super. Já bych ten den ohodnotil
jedničkou. Určitě jim to dalo dost práce připravit to.“ „Už si budu vědět trochu rady,
jak na ulici někomu pomoct.“ „Paralympijský den se mi hrozně líbil. Být ale celý
život např. na vozíčku bych nechtěla!“ „Moc ráda bych se dozvěděla víc.“ „Mohli
jsme si vyzkoušet různé hry a jaké je to být slepý nebo nějakým způsobem postižený.
Určitě je to skvělá zkušenost a už víme, že to není lehké se třeba někam dostat
poslepu.“ „Jsem překvapená, kolik různých sportů mohou postižení provozovat.“
„Dnes je škola nejlepší!“ „To bylo fajn, že jsme si to vyzkoušeli, ale stejně je lepší,
když člověk může vstát z vozíčku a být zdravý!“
Projektový den byl úspěšný, a tak se můžeme těšit, že se s lektory Centra APA
Olomouc na podzim zase uvidíme, tentokrát při aktivitách pro žáky 1. stupně.
Žáci a učitelé 2. stupně ZŠ Vincence Junka Dolní Čermná

13

Životní výročí:
V červenci 2010 oslavili svá výročí:
v Bohuslav Dušek z Dolní Čermné
v Hana Nováková z Dolní Čermné
v Jarmila Kalcovská z Jakubovic
v Eugenie Utíkalová z Dolní Čermné
v Zdeněk Lněnička z Dolní Čermné
v Herbert Winkelmann z Dolní Čermné
v Růžena Blažková z Dolní Čermné
V srpnu 2010 slaví svá výročí:
v Marie Pecháčková z Dolní Čermné
v Milada Suchomelová z Dolní Čermné
v Ludmila Kunertová z Dolní Čermné
v Ladislav Svoboda 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 červnu a červenci 2010 jsme se rozloučili:
s paní Ludmilou Svobodovou z Dolní Čermné
s paní Evou Duškovou z Dolní Čermné
a s panem Jaroslavem Formánkem z Dolní Čermné
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast a zemřelým lehké odpočinutí.

Poděkování:
Chtěl bych jménem svým a celé rodiny poděkovat paní MUDr. Klejmové,
sestře paní Waissrové a paní MUDr. Novotné za poskytovanou péči v léčbě
mojí manželky.
Zároveň bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadu v Dolní Čermné za pomoc
a vstřícnost ve všech záležitostech.
Ladislav Svoboda, Dolní Čermná 255
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