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Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků,
zdraví a spokojenost v novém roce 2012.

www.dolni-cermna.cz

Anděl
Anděl, anděl, andělíček
v nebi lítá, jak můj strýček,
udělal tam neplechu,
spadl u nás na střechu.
Měli jsme o něj starost,
nakonec nám udělal radost.
Šli jsme teda domů,
narazili jsme na čertici vdovu.

Čerti
Čerti, čerti, čertíci,
vy jste černí uhlíci.
V pekle, pekle, peklíčku
vaří vodu v hrníčku.
Čerti si tam hrají,
dovádějí, jak já tady.
Každému se doma líbí,
má tam svoji rodinu,
proto v pekle pozdravujte,
já tam s vámi nepůjdu.
Simona Helekalová, 4. třída ZŠ

Foto I redakce
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Slovo starosty

Foto I Ludmila Ešpandrová

Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a máme zde opět Vánoce. Když jsem přemýšlel, o čem budu
psát v tomto čísle, napadla mne spousta
témat, která budeme muset v rámci
městyse řešit. Nakonec jsem se rozhodl,
že dnešní řádky pojmu poněkud jinak.
Když jsem byl malý kluk a uviděl vánoční
stromek, rozzářily se mi vždy oči. Byla
to krásná očekávání, co najdu pod
stromečkem. Roky následovaly a můj
přístup k Vánocům se postupně měnil.
Spíše se z toho staly závody v nakupování, zařizování a přejídání se zakončené
předsevzetím o hubnutí.
Teprve nedávno jsem o tomto svátku
začal přemýšlet trochu jinak. Paradoxně
to bylo asi tím, že se vše neustále zrychluje a „zdokonaluje“. V současné době se
snažím spíše než materiálně se na tento
svátek podívat z pohledu zastavení
a zklidnění se. V těchto vzácných chvílích
mohu potom lépe zhodnotit, co se mi
povedlo, co by se dalo zlepšit, případně
odstranit. Beru to prostě jako svůj celoroční vnitřní úklid s cílem dosáhnout
té spokojenosti a nadšení, které jsem
prožíval jako malý kluk. Jsem moc rád, že
mi byl dán dar prožívat tyto drahocenné
chvíle se svými nejbližšími.
Rád bych Vám srdečně popřál, abyste
prožili krásné Vánoce v okruhu svých
nejbližších a samozřejmě aby na Vás Ježíšek nezapomněl. Do nového roku Vám
přeji hodně pohody, štěstí, trpělivosti,
zdraví a síly k řešení problémů, kterou
budeme všichni určitě potřebovat.
S úctou Petr Helekal, starosta městyse
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První rok společné práce redakční rady je za námi a rádi bychom
poděkovali všem, kteří mají na
vzniku zpravodaje svůj podíl.
Děkujeme všem, kteří přispíváte
nebo máte v úmyslu přispět na
vydávání zpravodaje jakoukoliv
finanční částku. Každý, i sebemenší obnos, který věnujete, je
důležitým přínosem do rozpočtu
městyse a díky vaší podpoře
může zpravodaj vycházet.
Děkujeme vám, kteří nám posíláte články, zprávy, fotky atd. Je vás
už pěkná řádka. Tipněte si …. za
ten jeden rok bezmála padesát!
Snažíme se dělat zpravodaj
tak, aby přinášel nejen důležité
zprávy z úřadu městyse, ale
také informoval o životě v obci,
o každé akci, kterou pořádají
místní spolky či nadšení jednotlivci. Není však v našich silách
být všude, a proto je spolupráce
s vámi tak důležitá.
A děkujeme také vám, čtenářům,
za přízeň i velkorysost, s jakou
přehlédnete drobné nedostatky.
Nejsme profesionálové, a tak,
i když se snažíme, se občas může
vloudit chybička.
Přejeme vám klidné svátky
a v únoru, u prvního čísla roku
2012, se těšíme na shledanou.
Za redakční radu L. Ešpandrová

Nové úřední hodiny platné
od 1. 1. 2012
V rámci reorganizace Úřadu městyse
Dolní Čermná dojde od 1. 1. 2012 k následující úpravě úředních hodin.
pondělí

8.00 - 11.45

12.15 - 16.30

úterý

7.30 - 11.45

12.15 - 14.30

středa

7.30 - 11.45

12.15 - 16.30

čtvrtek

7.30 - 11.45

12.15 - 14.30

pátek

7.30 - 11.45

Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (8/2011 - ZM)
ZM schválilo smlouvu o poskytnutí
dotace na opravu havarijního stavu
kanalizace v Dolní Čermné, místní část
Smrčina.
ZM schválilo záměr prodeje pozemkové
parcely č. 2081/6 – zahrada v k. ú. Dolní
Čermná.
ZM schválilo záměr bezúplatného
převodu pozemkových parcel č. 2856,
č. 4106/8, č. 4106/64, části č. 2972/1
a stavební parcely č. 428 v katastrálním
území Dolní Čermná.
ZM vzalo na vědomí informace o změnách ve vedení DSO Pod Bukovou
horou.
Výtah ze zápisu ze zasedání zastupitelstva je k dispozici k nahlédnutí na úřadu
městyse nebo na webových stránkách
www.dolni-cermna.cz.
Zpracovala Ing. Milada Marešová

Standardně žádáme občany, aby si záležitosti k vyřízení plánovali na pondělí
a středu. V ostatních dnech budou jejich
žádosti samozřejmě také vyřízeny, a to
za předpokladu, že úředníci nebudou
mít plánované místní šetření, školení
apod., o čemž budou občané informováni na nových webových stránkách
městyse. K jejich spuštění dojde v lednu
2012.
Pro jednání s panem starostou si prosím
raději předem domluvte schůzku na tel.
čísle 465 393 125, případně emailem na
adrese majetek@dolni-cermna.cz u asistentky starosty ing. Milady Marešové.
Dále občany upozorňujeme, že od 26.
12. 2011 do 6. 1. 2012 včetně bude Úřad
městyse uzavřen z důvodu reorganizačních změn a výměny oken.
Děkujeme za pochopení.
Městys Dolní Čermná
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Informace o zavedení
elektronických občanských
průkazů
Od 1. 1. 2012 budou vydávány e-OP
prostřednictvím pověřených úřadů –
v našem případě MěÚ Lanškroun.
Žádost o stávající typ OP můžete podat
na matričním úřadě v Dolní Čermné
nejpozději 30. 11. 2011. Hotový doklad si
zde budete moci vyzvednout.
Na Městském úřadě v Lanškrouně je
možné požádat o stávající typ OP nejpozději do 14. 12. 2011.

Oznámení občanům
Upozorňujeme občany, kteří dosud neuzavřeli smlouvu na odvádění odpadních vod, aby se dostavili co nejdříve na
Úřad městyse Dolní Čermná. Vezměte si
s sebou veškeré doručené materiály.
Dále připomínáme termín platby
poplatků za likvidaci komunálního
odpadu od ledna do konce března 2012.
Ing. Milada Marešová

Městys Dolní Čermná

Likvidace odpadů
Kanalizace a ČOV
Horní a Dolní Čermná
Projekt kanalizace, jehož investorem je
Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou
horou, se v současné době pomalu, ale
jistě chýlí ke svému konci. V současné
době se na kanalizaci, a to díky přízni
počasí, připojují poslední domácnosti.
Postupně se vyhodnocuje zkušební
provoz s cílem nastavení co nejnižších
provozních nákladů. Zároveň provádíme přípravy na kolaudaci, která proběhne v polovině února 2012. Následně
nás bude čekat závěrečné vyhodnocení
akce, které musí být zpracováno do 31.
5. 2012.
Rád bych konstatoval, že tímto pro nás
problémy s kanalizací končí. Opak je
však pravdou. Na jaře budeme opravovat kanalizaci na Smrčině a následně
budeme muset začít plánovat opravy
kanalizací v sídlišti. Ještě před tím
musíme realizovat opatření, která ve
zmíněných lokalitách zabrání úniku
zápachu z otevřených vpustí a nátoku
povrchových vod na čistírnu odpadních vod. Těch problémů k řešení bylo
a bude jistě ještě hodně.
O to víc bych chtěl touto formou poděkovat obyvatelům za spolupráci při
řešení problémů spojených s kanalizací.
Za sebe mohu říct, že až na výjimky se
většina obyvatel k řešení problému
postavila se zájmem a pochopením, za
což skutečně ještě jednou děkuji. Rád
bych, aby v tomto duchu naše další spolupráce pokračovala i v dalším období.
Petr Helekal, starosta

4

číslo 5 I rok 2011

V tomto článku bych Vás nerad zatěžoval
„přednáškou“ o typech odpadů a s tím
související legislativou. Je jednoznačné,
že se jedná o složitou problematiku
a pro několik firem o velice zajímavý
byznys. V dané chvíli považuji za důležité Vás informovat o financování
likvidace odpadu.
Městys Dolní Čermná v roce 2010 vynaložil za likvidaci veškerého odpadu částku 964 733,- Kč. Na příjmech získal částku ve výši 630 462,- Kč, která byla z velké
části tvořena poplatky od občanů, dále
příjmem od firmy Eko-kom za vytříděný
odpad a platbami od podnikatelů za
likvidování odpadů. Z výše uvedeného
vyplývá, že hospodaření v roce 2010
skončilo ztrátou ve výši 334.271,- Kč.
V letošním roce došlo k navýšení ceny
za uložení odpadu. Od 1. 1. 2012 dojde
ke zdražení svozu a dále dojde k navýšení DPH o 4 % za uložení. Z uvedených
skutečností vyplývá, že v letošním roce
dojde ke zvýšení schodku hospodaření.
Bez přijetí opatření se ztráta v roce 2012
ještě prohloubí a činila by cca 400.000,Kč.
Jak jsem již zmínil, jedná se o složitou
problematiku, kterou každá obec řeší
jinak. Po konzultacích se starosty okolních obcí musím konstatovat, že většina
má systém nastaven jako finančně vyrovnaný. Proto mne zajímalo, z jakého
důvodu tomu tak je. Těch faktorů je více.
Někde mají nastaven vyšší poplatek pro
obyvatele, někde sváží popelnice jednou za 14 dnů, někde mají lepší příjmy
plynoucí z tříděného odpadu, někde
nemají sběrný dvůr, případně mají
stanoveny vyšší platby pro podnikatele.

Dle mého názoru je nezbytné v dané
oblasti nastavit nové systémové řešení,
které bude pokud možno spravedlivé.
V tomto však vidím největší problém.
Osobně jsem zastáncem toho, že každý
občan by si měl zaplatit za to, co vyprodukuje. Nastavení takového systému
je v této oblasti velice složité, možná
i ekonomicky nemožné. Jako jednu
z mála možností vidím ve větším třídění
odpadů všemi obyvateli.
Na dalších jednáních orgánů městyse
mi nezbývá nic jiného, než navrhnout
po konzultaci s finančním výborem
taková opatření, která alespoň zajistí
neprohlubování schodku hospodaření.
Poté bude nutné připravit nový systém
likvidace odpadu. Je jednoznačné, že
se toto opatření dotkne všech obyvatel
Dolní Čermné. Považuji za důležité, aby
se o těchto opatřeních v následujícím
roce vedla intenzivní diskuse. O dalším
vývoji v této oblasti budete informováni
v dalších číslech našeho zpravodaje.
Petr Helekal, starosta

Prosba nebo žádost - jak
chcete
Blíží se Vánoce, Silvestr, čas sváteční, ale
také bohužel v posledních letech čas
dělobuchů, petard a jiné pyrotechnické
zábavy. A je to vůbec zábava? Ruší nás
rámus a s obavami sledujeme z okna,
jestli právě na naše auto nebo střechu
nedopadla nějaká světlice. Uklidňujeme
svoje psy, pokud se vůbec uklidnit dají.
Prožívají ohromnou úzkost, podléhají
panice. Rány a záblesky je vystraší
k smrti. A nejen psi jsou vyděšení, samozřejmě všechna zvířata tím hlukem
trpí. Vystavujeme je stresu, kterému
ona nedokážou čelit.
Zkusme se nad tím letos zamyslet.
Prožijme svátky bez dělbuchů, petard,
světlic, bez obav o svůj majetek či
zdraví. Určitě také oceníme, že se po
svátcích nebudou všude povalovat
zbytky pyrotechniky a obaly od ní, jak
tomu bývá, nebo dokonce pyrotechnika nevybuchlá, špatně použitá. I to se
stává. Pak jsou ohroženy zejména malé
děti, kterým na procházce opravdu nic
neunikne.
Buďme ohleduplní a nevystavujme se
zbytečnému riziku poškození věcí nebo
zdraví lidí v našem okolí. Následky mohou být velmi nepříjemné a bolestné
a v neposlední řadě finančně náročné.
Petr Helekal, starosta
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Kraj zmodernizoval
webový portál
Pardubice (25. 11. 2011) – Zmodernizovaná tvář, uživatelsky přívětivější menu,
jednodušší přístup k nejhledanějším
informacím, ale také zasílání aktuálních
zpráv na email. To je nová podoba portálu Pardubického kraje, který má za sebou
dva měsíce pilotního provozu.
„Při tvorbě nové podoby portálu jsme
se inspirovali v připomínkách uživatelů
a využili jsme služby Google Analytics.
Analýza nám ukázala, které informace
jsou na portálu Pardubického kraje
nejvyhledávanější,“ uvedl hejtman Radko
Martínek. Na základě toho vzniklo nové
menu, které řadí uživatele do cílových
skupin. Najde se v něm občan, podnikatel, obec, nestátní nezisková organizace či
novinář. „Chtěli jsme rovněž zjednodušit
přístup žadatelům o dotace a příspěvky.
V hlavním menu se proto objevuje sekce
Dotační programy a granty, kde jsou na
jednom místě k nalezení dotace krajské,
státní, ale i evropské. Do této doby byly
roztříštěny po jednotlivých odborech,“
upřesnil hejtman Martínek. S využitím
nového menu se uživatel dostane
k nejvyhledávanějším informacím v průměru o dva kliky rychleji. „Do popředí se
dostaly veřejné zakázky či úřední deska,
což potvrzuje naši snahu být maximálně
transparentní,“ dodal Martínek.
Uživatelé mají nově možnost každé úterý
a čtvrtek odebírat novinky z Pardubického kraje na e-mail. Stačí se pouze na
webových stránkách přihlásit k odběru.
Novinkou je rovněž vyhledávání odpovědí na chatu hejtmana podle témat či
anketní otázky, na které mohou občané
odpovídat. Web nabízí také zábavu
v podobě Magazínu Pardubického kraje
či tipů na výlet. Kromě toho si lidé mohou
zahrát on-line hru „Znáte Pardubický
kraj?“.
Mgr. Jakub Rychtecký, oddělení komunikace Pardubického kraje

Nové autobusové jízdní řády
Až budete číst tyto řádky, budou již
v platnosti nové autobusové jízdní
řády. V rámci optimalizace veřejné
dopravy je na podkladě objednávky

Pardubického kraje, který veřejnou dopravu doplácí, zpracovala firma OREDO
s.r.o. Hradec Králové. Prezentovaným
důvodem změny systému je nabídnutí
více spojení za stejné peníze a snaha
získat zpět zákazníky - cestující do veřejné dopravy. Vzhledem k tomu došlo
u některých linek k zásadním změnám.
Byly vytvořeny tzv. „páteřní linky“, na
kterých došlo k výraznému posílení
spojů. U některých linek to ovšem
mohlo mít za následek jejich zrušení.
Jízdní řády nevznikaly lehce. Celkem
jsme od obyvatel shromáždili 16 připomínek k různým spojům. Ve spolupráci
s Hanou Červenkovou jsme je osobně
projednali se zástupci zmíněné společnosti. Jednání nebyla jednoduchá.
Bylo zřejmé, že budeme muset, stejně
jako všichni ostatní v okolních obcích,
přistoupit ke kompromisům.
Přes původní problémy se podařilo na
lince Lanškroun – Jakubovice - Dolní
Čermná dohodnout doplnění spojů,
takže situace by mohla být lepší, než
v současné době je. Linka Letohrad
– Dolní Čermná – Lanškroun je považována za „páteřní“, proto byl na ní počet
spojů navýšen. Obdobná situace je i na
lince Ústí nad Orlicí - Dolní Dobrouč Dolní Čermná. Na této lince došlo po
připomínkách k žádané změně, autobusy nebudou jezdit přes Knapovec,
ale po současné trase. Hlavní zásluhu
na této změně má pan Pavel Šisler,
starosta Dolní Dobrouče. Jako problém
se jeví spojení na lince Dolní Čermná Jablonné nad Orlicí. Na této trase se nepodařilo zajistit přímé spojení v ranních
hodinách. Hlavním argumentem byla
skutečnost, že spoj není využíván v takové míře, aby ho bylo možno zachovat.
Do Jablonného nad Orlicí se bude
možno dostat přestupem na vlak ve
Verměřovicích, ovšem s dobou čekání
cca 20 min. Na moji poslední intervenci
mi zástupce spol. Oredo poslal statistku
nástupů, z které vyplývá, že v lednu
2011 z Dolní Čermné (všechny zastávky)
a zpět cestovaly v průměrném pracovním dni cca 2 osoby. Podle mých zjištění
většina lidí, kteří pracují v Jablonném
nad Orlicí, využívá osobní automobilovou dopravu. Nakonec se podařil zajistit
alespoň autobus z Jablonného nad
Orlicí v odpoledních hodinách, který by
měl vyjíždět v 15.00 hod.
Vývoj jízdních řádů tímto nekončí.
Již v průběhu ledna 2012 může dojít
k částečným úpravám. V březnu 2012
firma celý systém komplexně vyhodnotí
a může dojít k dalším změnám. Apeluji
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na všechny spoluobčany, aby pokud
možno spoje využívali. V případě, že
se zjistí, že jsou nevyužívané, mohlo
by dojít k jejich omezení nebo zrušení.
Dále Vás prosím o zaslání návrhu změn
jízdních řádů, abychom je mohli před
vyhodnocením v březnu 2012 konzultovat se zástupci firmy Oredo. Připomínky
zasílejte písemně na úřad městyse
k rukám ing. Milady Marešové, nebo
na mailovou adresu majetek@dolni-cermna.cz. Jízdní řády jsou vyvěšeny
na autobusových zastávkách a dále jsou
k dispozici na adrese www.oredo.cz.
Petr Helekal, starosta

Oznámení ředitelství ZŠ
Vincence Junka
Ve středu 1. února 2012 odpoledne od
15.00 do 16.30 se koná zápis dětí do první třídy. Budoucí prvňáčky s jejich rodiči
rádi uvítáme v učebnách 1. stupně (nová
budova ZŠ). O zápisu budete také včas
informováni prostřednictvím pozvánek
vyvěšených na budovách školy.
Mgr. Jitka Beranová, ředitelka ZŠ

Informační linky pro dotazy
a připomínky k jízdním řádům:
každý pracovní den

od 8 do 18 hodin
tel.: 466 026 866, 466 030 708.

Významné životní
jubileum oslavili
Václav Špaček
Božena Formánková
Zdeněk Šilar
Stanislav Moravec
František Jansa
Aleš Jureček
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.
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Dne 25. 1. 2012 uplyne 20 let, kdy nás
navždy opustil náš drahý syn
p. Josef Bednář.
Stále vzpomínající rodiče
Emil a Věra Mertovi

Betlémské světlo
I letos Vám skauti a skautky přinesou
Betlémské světlo.
Malý plamínek, tento novodobý symbol
Vánoc, jenž svou silou spojuje mnohá
srdce, Vám budeme předávat ve dnech
22. – 24. 12. 2011.
Více o Betlémském světle na
www.betlemskesvetlo.cz

Setkání jubilantů
V úterý 29. listopadu se odpoledne sešli
všichni jubilanti z Dolní Čermné a Jakubovic, kteří v roce 2011 oslavili kulatá
výročí (70 let a výše), na společné oslavě
svých narozenin. Tu pro ně uspořádala
společenská komise ve spolupráci s kulturní komisí a Městysem Dolní Čermná.
Z 30 pozvaných oslavenců jich přišlo
a přijelo 22. V prostorách školní jídelny je
nejprve přivítal pan starosta Petr Helekal
a paní Pirklová za společenskou komisi.
Děti z mateřské školy měly připravený
krásný program. Básničky a tanečky
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Foto I Ludmila Ešpandrová

předvedly s nadšením a sklidily velký
potlesk. Moc se líbilo i několik malých
hudebních vystoupení v podání dětí
ze Základní umělecké školy Lanškroun
(pobočka Dolní Čermná).
Všem jubilantům pogratuloval pan
starosta a zástupci společenské komise
a předali jim květiny a malý dárek. Pak
už bylo připraveno promítání filmu
Plochá dráha v Dolní Čermné. Film
pochopitelně všechny zaujal a byl velmi
milou vzpomínkou na léta 1949 - 1967.
Po malém občerstvení se pak dlouho
povídalo a povídalo.
Bylo to poprvé, kdy zástupci městyse
pozvali jubilanty na společné setkání.
Tato malá oslava byla uspořádána
s myšlenkou, aby se stala příležitostí pro
všechny pozvané setkat se svými vrstevníky. I když jsou všichni místní, mnozí se
vídají velmi málo, někteří se dokonce
nepotkali několik let. Snad se odpoledne
vydařilo a zanechalo v každém z nich
příjemný pocit ze společně strávených
chvil.
Tak ještě jednou všechno nejlepší, milí
jubilanti!
L. Ešpandrová

Spolek divadelních ochotníků
v Dolní Čermné
Divadelní spolek přeje všem svým členům, příznivcům i ostatním Čermákům
příjemné prožití vánočních svátků
a úspěšný rok 2012.
Všechny zveme na Sousedský ples, který se uskuteční v sobotu 21. ledna 2012;
hraje opět La Muzica.
Na jarní období připravujeme divadelní
představení; termín zatím nebyl stanoven, budete informováni prostřednictvím plakátů.
Pro velký úspěch se chystáme zopakovat loňskou akci pro čermenské spolky
s názvem „Kdo si hraje, nezlobí“; široká
veřejnost bude opět pozvána prostřednictvím plakátů; věřme, že počasí bude
milosrdnější, než loni.
Aleš Hampl

Vánoce
Každá rodina má své vlastní vánoční
tradice. Nejenom ve šlechtických rodinách, kde se tradiční rituály dodržují
v nezměněné podobě už po celá staletí,
i v mladých rodinách se vzpomíná na
to, jak to bylo „dřív“ doma. K společným
tradicím patří společné zpívání koled,
stejně jako některé vánoční pokrmy,
nebo způsob zdobení vánočního stromku, stavění jesliček. Všechno souvisí se
snahou nevnímat Vánoce jako nějaký
krátký zážitek, ale slavit je jako svátek
spjatý svou podobou s tradicemi našich
předků. Zvyky a rituály nám dávají jistotu
a oporu. Jsme část řetězce tvořeného řadou našich předků. Dodržováním vánočních zvyků se chceme podílet na jejich
víře. Chceme, aby stejně jako na ně i na
nás působilo tajemství narození Ježíše.
Jejich víra má posilovat tu naši. Zároveň
také chceme znát svou minulost. Nejsme
jenom lidé této doby, ale jsme také součástí dlouhé řady generací našich předků. Sdílíme část jejich sil, jejich hodnot,
jejich lásky. Společně s nimi rozlišujeme
Vánoce a všednodennost. Společně prožíváme ten „radostiplný příběh“, který
začal s narozením Ježíše Krista. Zakoušíme, že jsme k sobě o Vánocích jinačí.
Nevzpomínáme nejen na ty, kdo tu byli
před námi. Jsme více než jindy citlivější
vůči těm okolo nás. Navštěvujeme se,
přejeme vše dobré a radujeme se z toho,
že k sobě máme blízko.
Přeji vám i sobě, aby se ona radost, pokoj
a jistá otevřenost vůči druhým nevytratila s letošními svátky, ale provázela nás
po celý rok 2012.
Josef Roušar, farář
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Vánoční
Tak tu opět po roce
zase máme Vánoce,
krize hýbe světem,
co koupíme dětem?
Vodné, stočné, odpady?
To jsou ale nápady,
po babičce boty,
víš, co bude parády,
a co takhle rum
na zvednutí nálady.
Začnou padat bílé vločky,
zakousnem se do vánočky,
připravíme lopatu,
odjedeme na chatu,
nebo radši lyže
vytáhnem ze spíže?
Ale co když nepřijde
ta tlaková níže.
Co nám zase podraží,
přečtem si na nádraží.
Elektřina, plyn?
Co dál, co já vím?
Budem chovat krávu
místo auta v garáži,
pak si doma králíka
naložíme do mlíka.

Mikulášský jarmark
V pátek 2. prosince 2011 proběhl na
náměstí v Dolní Čermné a v budově
tamní staré školy již čtvrtý ročník tradičního předvánočního „Mikulášského
jarmarku“. A jako tradičně i tento rok byl
jarmark spojen s kulturním programem.
Náplní tohoto milého programu bylo
několik různorodých vystoupení, která
spojovala adventní a vánoční tématika.
Po milém přivítání všech přítomných

moderátor pozval na scénu nejmladší
účastníky celého programu. Posledním číslem totiž bylo vystoupení dětí
z dolnočermenské mateřské školy, které
společně se svými učitelkami nacvičily
a za spolupráce členů divadelního spolku zahrály „Mikulášskou pohádku“. Malí
nezbední (ale moc šikovní!) čertíci, kteří
si svým uměním a svérázným podáním
zcela získali pozornost a obdiv publika,
samozřejmě neušli pozornosti Mikuláše
a jeho pomocníků, čerta a anděla, kteří
tou dobou náhodou Dolní Čermnou
procházeli. Za zvuku zvonečku při jejich
příchodu celé náměstí rázem ztichlo

Dépéhá nám vzroste,
kulicha už noste,
o almužnu proste,
říkám vám to po sté,
euroval nás zachrání,
óóó, jak je to prosté.
Rok se s rokem sejde,
zpívání nás přejde,
budem makat jako stroje
a pak, že to nejde,
jen ať nám daj do těla,
co se do nás vejde.
Kdopak u vás zvítězí,
Santa nebo Ježíšek?
Kapra nebo vepřové
nacpete si do bříšek?
Vánoce jsou jednou za rok,
nebuď přece Držmíšek.
Nemoc, ta vás přejde,
z nemocnice sejde,
budem národ zdravý,
jak to zákon praví.
A tak se vás ptám:
jaký je váš plán?
Chcete zase po roce
nový rok a Vánoce?
Vojtěch Formánek

Foto I Ludmila Ešpandrová

ze strany moderátora celé akce zahájila
program Jitřenka se svým pásmem
„Perníkáři jedou“, na které navázaly
zpěvy a recitace v podání místního
rodinného uskupení AMoC (Anna Motlová Company). Obě čísla odměnili přítomní diváci potleskem a jejich úsměvy
na tváři se ještě více rozzářily poté, co

a všichni přítomní, děti i dospělí, upírali
zraky i slechy směrem k nim. Mikuláš
mimo jiné všem připomněl, co je pravou podstatou adventního času – ne
zběsilé nákupy, úklid a stres spojený
s vánočními přípravami, ale především
klid, pohoda, rozjímání a těšení se na
sváteční dny. A když děti přednesly Mi-
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kuláši básničku, kterou se naučily, anděl
všechny děti, účinkující i ty, které se
přišly podívat, odměnil malou sladkostí.
Společně s rodiči si děti mohly prohlédnout a případně také zakoupit tradiční
adventní a vánoční dekorace, které byly
vystaveny v prostou staré školy. Ačkoliv
paní zima letos Dolní Čermnou v době
konání jarmarku sněhovou peřinou
nepřikryla, klesla rtuť teploměru poměrně nízko, a tak jistě přišly všem vhod
různé pochutiny, kterými bylo možné
prokřehlá těla zahřát. Myslím, že tento
ročník jarmarku se vydařil přinejmenším stejně tak dobře, jako ty předchozí,
a proto mi dovolte poděkovat touto
cestou všem, kteří se na jeho realizaci
podíleli (organizátorům, účinkujícím,
prodejcům a všem jejich pomocníkům),
a také vám všem, kteří jste se přišli
podívat a společně s panem starostou
rozsvítili krásný vánoční strom. Velký dík
patří také těm, kteří přispěli do sbírky na
podporu Nadace likvidace lepry. Ta se
v Dolní Čermné uskutečnila opět tradičně (letos již po dvacáté!) v předvánoční
čas a částka vybraná za uplynulých 19
ročníků svědčí o tom, že ani v dnešní
zběsilé době není dolnočermenským
občanům osud těch, kteří potřebují naši
pomoc, lhostejný.
Helena Matějčková

Uspávání Broučků

Voňavé odpoledne

Četba na pokračování z knihy Příběhy
včelích medvídků, kterou děti poslouchaly před odpoledním odpočinkem,
navodila tu správnou atmosféru akce
Uspávání Broučků. Ve spolupráci se
Spolkem divadelních ochotníků pořádala mateřská škola toto neformální
setkání rodičů a dětí na začátku října
u myslivecké chaty již poněkolikáté. Po
úvodním opečení vuřtů, nalezení pokladu a poslechu příběhu, které neodmyslitelně k akci patří, došlo k očekávanému
rozsvícení lampiónů. Je potěšitelné, že
vedle kupovaných výrobků se objevila
řada krásných, doma vyrobených světýlek, která svítila broučkům na cestu
lemovanou pohádkovými bytostmi. Vedle již tradičních strašidel, jako jsou Bílá
paní, Ohnivý mužíček a vodník s vílami,
vábily letos účastníky bludičky a hrůzu
všem naháněl hejkal.
Všichni však v pořádku došli do cíle, kde
od roztančených víl obdrželi odměnu.
Ivana Hamplová

Mami, tati, pojď si hrát! Víš,
co je to GEOMAG?
22. 11. 2011 to v mateřské škole odpoledne hučelo jako v úle. Mnoho pilných
malých „včeliček“ zapojilo svoji fantazii,
procvičilo prstíky a ještě si užilo zábavu
se „svým dospělákem“. Škoda jen, že
pohrát si se zajímavou magnetickou stavebnicí nepřišel žádný tatínek. Všechny
maminky byly šikovné a se svými dětmi
vytvořily zajímavé stavby. Snad si i při
hraní trochu odpočinuly před očekávaným předvánočním shonem a možná
získaly námět na vánoční překvapení.
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Každým rokem naše mateřská škola
pořádá pro děti s rodiči a sourozenci
zdobení perníkových chaloupek. Paní
učitelky s paní kuchařkou pro ně připraví cukrovou hmotu a děti s rodiči plni
tvůrčího nasazení se dávají do práce.
Rodičům děkujeme za to, že si našli
v předvánočním shonu čas a podpořili
tuto akci. Výsledky posuďte sami.
Markéta Vávrová

Foto I Ivana Hamplová

Svátek má Slabikář
Jak ten čas letí… Nedávno se 16 předškoláků stalo čestnými školáky a dnes…
umějí první písmena spojit ve slabiky,
slova a dokonce i krátké věty. V pátek 25.
listopadu dostali šikovní prvňáčkové při
slavnostním předání první knihu, kterou
si budou umět sami přečíst – krásný, barevný Slabikář. Radost z něj byla veliká.
Svátek Slabikáře byl zakončen sladkou
tečkou v podobě stylového dortu.

Foto I Ivana Hamplová

Olga Pokorná, třídní učitelka

Jana Šponiarová

Foto I Ivana Hamplová

Foto I archiv ZŠ
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Beseda s ilustrátorem
V úterý 22. 11. jsme šli do tělocvičny za
panem Dudkem. Abych Vám vysvětlila
– Adolf Dudek je dětský ilustrátor. Byl
moc milý. U všeho dělal legraci. Naučil
nás malovat podle geometrických tvarů
a také jsme soutěžili. Prostě se každý
zasmál. A nakonec rozdával autogramy.
Každý pak měl dobrou náladu.
Daniela Filipová, žákyně 4. třídy
Foto I archiv ZŠ

Plavání
Od 21. 9. do 7. 12. jsme jezdili na plavání
do České Třebové. 3. a 4. třída jezdila 10
lekcí a 1. a 2. třída jenom 5 lekcí. Nejprve
nás rozdělili do 6 družstev a na konci
plavání jsme dostali mokré vysvědčení
(od pulce po delfína). Plavali jsme třeba
s pomůckami, hráli si nebo cvičili aerobic. Taky jsme plavali v pyžamu, protože
jsme si zkoušeli, jaké to je, když plaveme
s oblečením. Jinak mě plavání bavilo.
Simona Helekalová, žákyně 4. třídy

Bubnování
Dne 29. 11. 2011 se kolem tělocvičny
celé dopoledne rozléhaly zvuky bubnů. Bubny a bubínky různých tvarů
a velikostí se rozeznívaly pod rukama
všech dětí naší školy. Pod vedením
pana Vídenského se všichni cítili jako
profesionálové a moc si to užívali. Pan
Lukáš Vídenský vše doprovázel velmi
zajímavým povídáním o hudbě, rytmu, o tom, jak nás ovlivňují v běžném
životě.
Takto celou akci viděl Matyáš Kubíček
z 5. třídy:
„Na bubnování jsme byli pohromadě
my (5. třída) a 3. třída. Ráno jsme hned
první vyučovací hodinu šli do tělocvičny, kde už na nás čekal bubeník.
Jmenoval se Lukáš Vídenský. Nejdřív
nám něco o bubnech řekl a pak se

Foto I archiv ZŠ

zeptal, jestli někoho baví bubnovat.
Nechtěl jsem se chovat pyšně, ale
spolužáci mě prozradili. Potom nám
představil bubny různých tvarů a velikostí. Některé měli tvar váz. A jeden
mě opravdu zaujal. Byla to podivná
krabice, která měla docela hezký zvuk,
a přitom to byla jenom krabice! Další
byl třeba až z Egypta. Tancovaly podle
něho břišní tanečnice. A my jsme si
také zatancovali. Pan Vídenský nám
dokonce povolil, abychom si vybrali
některý z bubnů a zahráli si na něj.
A mimochodem bylo jich asi 30. Ale
všichni to znají, něco vás baví a tak to
rychle uteče.“
Hana Zpěváková

Exkurze byla prima
Dne 24. 11. 2011 se 7., 8. a 9. třída vydaly
na exkurzi do pivovaru Černá hora a do
Antroposu v Brně. V 7:00 jsme odjeli
autobusem z Dolní Čermné. Kolem 9:00
jsme přijeli do pivovaru, kde jsme se
dozvěděli o historii a současné výrobě
piva. Byli jsme provedeni po celém
pivovaru. Zaujala nás výroba lahví,
hlavně jak se z takové malé „zkumavky“ s uzávěrem připraveným na víčko
dá nafouknout PET láhev. Dozvěděli
jsme se mnoho zajímavých věcí. O půl
jedenácté jsme dále pokračovali v cestě
do Brna. V Antroposu jsme byli v 11:00,
tam dostali pracovní list, který jsme měli
za hodinku vyplnit a zároveň se něco
nového dozvědět. Viděli jsme např.
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nejstarší mapu světa, která byla vyrytá
na klu mamuta, příbytky pravěkých
lidí, mamuta a jeho kostru. Abychom
to shrnuli: bylo tam vážně hodně zajímavých věcí. V poledne jsme se sešli
u šatny, odevzdali jsme pracovní listy
a mohli jsme se jít občerstvit a zakoupit
nějaké suvenýry. Nasedli jsme do autobusu a jeli jsme domů. Cestou zpět jsme
vyložili ve městě děvčata, která nás
měla v pátek reprezentovat v BRLOHU
(Brněnských logických hrách). Ve 14:00
jsme přijeli domů. Byl to hezký zážitek
přinášející nové zajímavé informace,
které využijeme při chemii a v přírodopise.
Katka Mikulová, Nikola Pyszná, Nikola
Beranová (žákyně 8. třídy)

Foto I archiv ZŠ

Brloh - Brněnská logická hra
Dne 25. listopadu jsme se zúčastnili
finále logické hry BRLOH. Než jsme se
ale vydali na finále do Brna, museli jsme
v internetovém kole porazit více než
150 týmů z různých škol nejen z České
republiky. Celé hry se zúčastnily 4 týmy
z naší školy. Do finále se probojovaly jen
dva – Xichtíci a TY NEJLEPŠÍ.
Za tým Xichtíků bojovaly: Klára Ryšavá,
Lucka Langrová, Renata Chládková,
Kája Balcarová, za tým TY NEJLEPŠÍ:
Romana Uhlíková, Kristýna Vacková,
Jana Kubíčková a Petra Šponiarová.
V kategorii základních škol obsadil
tým TY NEJLEPŠÍ pěkné 5. místo a tým
Xichtíci místo 6. Celý průběh soutěže
se nám líbil a doufáme, že se příští rok
zúčastníme znovu.

Foto I archiv ZŠ

PS.: Děkujeme p. uč. Pupíkové za dozor
a pomoc.
Informace poskytly týmy TY NEJLEPŠÍ
a Xichtíci.

Hvězdná podívaná
Žáci páté třídy se vydali 16. listopadu do
Hradce Králové. Pro většinu dětí bylo zážitkem samotné cestování autobusem,
vlakem a trolejbusem. Cílem exkurze
byla hvězdárna na okraji města.
V hale děti zaujal model černé díry,
váha, na které zjistily, kolik by vážily na
Měsíci nebo Slunci, a krásné fotografie

Foto I archiv ZŠ
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vesmíru. Na přednášce si oprášily a rozšířily znalosti o sluneční soustavě. Díky
příznivému počasí se mohly podívat na
projekci Slunce a dalekohled v kopuli
hvězdárny. Obrovské kyvadlo u schodiště podalo důkaz o pohybech naší
Země. V planetáriu si všichni prohlédli
„nebe“ bez mráčků, plné jasně svítících
hvězd, a měli velkou radost, když se jim
podařilo rozeznat některá souhvězdí.
I když tato romantická podívaná byla
jen „umělá“, mnohým se nechtělo odejít.
Popřejme dětem jasné nebe nejen pro
pozorování hvězd.
H. Zpěváková

individuálně s vyučujícím, připravovat
rozhovory ve dvojicích, aniž by se žáci
navzájem rušili), a tím se zbavit strachu
z vlastního cizojazyčného projevu.
Máme modernizovaný školní vzdělávací
program v oblasti výuky cizích jazyků
a pustíme se postupně i do přípravy
nabídky výuky ruského jazyka. Děti
mají přístup k progresivním výukovým
technologiím – v učebně jazyků funguje
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zapojili, pomáhali nejen s přípravou materiálů pro portál a jeho ověřováním, ale
hlavně pracovali se svými dětmi v jazykové laboratoři v naší škole. Partnerům
bych v této chvíli chtěla moc poděkovat
za pomoc a spolupráci a popřát jim
v dalších letech hodně šikovných
školáčků a hlavně osobní spokojenost
v pedagogické práci.

Vánoční ozdoby
V pátek 25. 11. byl nádherný den, protože nám přišla paní Marešová pomáhat
s vánočními ozdobami. Byly ze skla,
takže jsme museli být opatrní. Vyráběli
jsme 4 druhy a trvalo to 2 hodiny. Já jsem
dělala hvězdu jednoduchou, někdo zas
hvězdu magickou. Bylo to lehoučké
a hezké. Na konci jsme se vyfotili. A za
ten nádherný den chci poděkovat rodinnému centru KUK a především paní
Marešové.
Foto I archiv ZŠ

Žákyně 4. třídy Zdeňka Kohlová

Projekt Cizí jazyk hrou končí
Květen 2009 až duben 2012. Je to
dlouhý, nebo krátký čas? V ZŠ Vincence
Junka Dolní Čermná utekl jako voda. Byl
naplněn obrovským množstvím práce
pedagogů nad rámec běžných školních
povinností, byl to čas poznávání, bádání
i hledání nových cest. Bylo to víc než
náročné. Ale co je hlavní? Stálo to za to.
V ZŠ Vincence Junka díky tomuto úsilí
funguje a je plně využívána jazyková laboratoř, která umožňuje žákům kvalitní
poslech textů v cizím jazyce i možnost
pravidelně mluvit v tomto jazyce (např.
číst texty a ústně s nimi pracovat, trénovat výslovnost a porovnávat ji s výslovností rodilého mluvčího, komunikovat

a je velmi hojně využívána interaktivní
tabule – díky této vymoženosti je učení
zábavnější a přitažlivější. V neposlední
řadě funguje i naše chlouba - portál
www.cizijazykyhrou.cz, který umožňuje
žákům procvičovat si látku nejen při
výuce, ale i doma, a to pomocí hravých
činností, pexes, křížovek i mnoha pracovních listů.
Díky projektu jsme zblízka poznali
i náročnost práce v malotřídní škole.
Partneři ZŠ a MŠ Bystřec a ZŠ a MŠ
Verměřovice se do projektu aktivně

A co dodat na závěr? Chtěla bych moc
poděkovat všem, kteří se na realizaci
projektu podíleli. Jmenovitě paní učitelce Marii Faltejskové, Olině Liprové,
Yvoně Rybové, Ivě Senčuchové, Zdeňce
Pupíkové, Daně Vychytilové, Ivaně Moravcové a Haně Zpěvákové, projektové
manažerce Renátě Ulmannové a účetní
projektu paní Věře Stejskalové. I jim přeji do další práce mnoho elánu a hodně
úspěchů. Dětem pak přeji, ať jim učebna
tabule i portál dobře slouží.
J. Beranová, hlavní koordinátor projektu
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Čertovský rej
5. prosince se v tělocvičně konal Čertovský rej.
Nejdřív jsme vše připravili, a když přicházely děti z první až čtvrté třídy, tak jsme
se schovali do šatny. Když si sedly, vešli
jsme dovnitř. Matyáš jako Mikuláš program uvedl a potom jsme šli soutěžit.
První soutěž jsem měla já a Jana, bylo
to skákání v pytlích. Jana soutěž uvedla
a potom se skákalo. Další soutěže měli
ostatní spolužáci z 5. třídy. Pak se při
tanci skákalo na balónky, tancovalo
„štronzo“ a nakonec byla diskotéka.
Když děti odešly, vše jsme uklidili a šli
jsme do školy.
Foto I archiv ZŠ

Barbora Doupalová, 5. třída

Návštěva z Liptovské Tepličky
V polovině šedesátých let minulého století navázala naše škola družební vztahy
se slovenskou Základní školou v Liptovské Tepličce. Ani se tomu nechce věřit,
že tyto přátelské styky a pravidelné vzájemné návštěvy zástupců učitelských
sborů nebyly přerušeny po celou dobu
až dodnes, přežily i rozdělení naší bývalé
společné republiky na dva samostatné
státy. Společná setkání přinesla vždy
bohatou výměnu zkušeností a nápadů,
přátelská posezení a v neposlední řadě
i společná putování po pamětihodnostech a za krásami přírody v regionech
škol.
Nejinak tomu bylo i letos ve dnech 14. –
16. října. Pětičlenná delegace z Tepličky
si prohlédla budovy naší školy, obdivovala krásy Litomyšle a zámku v Nových
Hradech. Společná posezení se všemi
členy našeho učitelského sboru se
odehrála v příjemné a veselé atmosféře,
přinesla nám opět podněty, kterých
naši učitelé mohou využít ve své další
výchovně vzdělávací práci.
Věříme, že to, co bylo vytvořeno našimi
předchůdci, to, v čem se snažíme pokračovat, nezanikne ani v budoucnosti.
Zdeněk Lněnička

Foto I archiv ZŠ

Beseda žáků
s matrikářkou obce
K základům vzdělání mladého občana
našeho státu patří i praktické znalosti
o nejbližším okolí. K takovým vědomostem se řadí také poznání činnosti Úřadu
městyse Dolní Čermná.
Proto se žáci 9. ročníku zúčastnili besedy s paní matrikářkou Ivanou Markovou,
která je přiměřenou formou se základní
problematikou práce našeho zastupitelského orgánu seznámila. Všechny

děti tak získaly představu, co činnost
úřadu obnáší, jaké odbory kterou
problematiku řeší, co je třeba udělat
a zařídit, dostane-li se občan do situace,
že pomoc úřadu potřebuje. Žáky velice
zaujaly i staré zápisové knihy, kde si
mohli najít třeba i záznam o tom, jak
proběhl slavnostní akt, kdy byli vítáni
jako malí občánci.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
starostovi obce a zejména paní Ivaně
Markové za to, že nám toto setkání
umožnili, a těšíme se, že v podobných
akcích budeme pokračovat.
Zdeněk Lněnička

13

číslo 5 I rok 2011

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

Malá kopaná
ZŠ Dolní Čermná byla pověřena uspořádáním okrskového kola v malé kopané
základních škol. Turnaj se uskutečnil na
fotbalovém hřišti v Areálu zdraví a sportu 24. října za pěkného podzimního
počasí. Turnaj pomohl zorganizovat
oddíl kopané TJ AZAS Dolní Čermná
zapůjčením hřiště, branek, sítí, dresů
a dalšího materiálu. Děkuji panu Lukáši
Machotkovi, který organizoval přípravu
hřišť a podílel se na průběhu turnaje
i jako rozhodčí. Turnaje se zúčastnily
školy: ZŠ Dolní Čermná, ZŠ Horní Čermná, ZŠ Tatenice a ZŠ Letohrad U Dvora.
Našim žákům se postup do dalších kol
(okresní, krajské) nepodařil (pořadí viz
tabulka). Naši ZŠ reprezentovali tito
žáci: Adam Bednář, Petr Motyčka, Jan
Čada, Milan Smejkal, Martin Bednář, Lukáš Výprachtický, Lukáš Čipčala, Vojtěch
Stejskal, Kryštof Kulhavý.
Josef Nikl

Orion florbalcup 2011
zase v růžové
A už je to zase tady. Dívky 8. a 9. třídy
zůstaly věrny barvě a v růžové opět
vyrazily do boje o florbalovou trofej.
Tentokrát byla naše škola zároveň
pořadatelem okrskového kola, na které
ve středu 23. 11. přijely starší žákyně
z Tatenic a Lanškrouna ZŠ Smetanova.
Přihlášené družstvo ze ZŠ Dobrovského

Foto I Josef Nikl
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bohužel nedorazilo. Děvčata odehrála
všechny zápasy pod vedením rozhodčího Jirky Macháčka s velkým nasazením.
Do okresního kola v Brandýse nad
Orlicí však může postoupit jen jedno
družstvo. Závěrečný hvizd posledního
zápasu způsobil, že v tělocvičně zářila
opět růžová. Dolní Čermná porazila
ZŠ Smetanova (4:0) a ZŠ Tatenice (2:1).
15. prosince se rozhodne, zda růžová
uhasne.
Yvona Rybová

Foto I archiv ZŠ

2:2

Ze života dětského domova
V našem dětském domově, kromě běžných činností jako je učení a příprava do
školy nebo pomoc s domácími pracemi,
podnikáme také různé výlety a ozdravné pobyty nebo naopak někdo navštíví
nás, a tak během roku vidíme a slyšíme
spoustu zajímavého. Chceme se s vámi
podělit o některé dojmy z tohoto roku.
Náš domov již dlouhou dobu pravidelně
navštěvují ženy z Českého červeného
kříže z Jablonného nad Orlicí. V letošním roce jsme s nimi oslavili Velikonoce
a rádi vzpomínáme i na Dětský den, který pro nás připravily v Jablonném nad
Orlicí u koupaliště. Děti se pobavily na
trampolíně, při závodivých hrách i při
dovádění v koupališti. Odpoledne bylo
završeno opékáním špekáčků. Již se
těšíme na další setkání, které proběhne
10. prosince.
V měsíci květnu jsme vyrazili za kulturou, navštívili jsme představení divadla
Drak v Hradci Králové a také jsme se
podívali do muzea Labyrint, kde jsme si
vyzkoušeli, „jak se dělá divadlo“. V květnu jsme přijali pozvání na Helikopter
show do Hradce Králové. Tuto akci jsme
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si nemohli nechat ujít, protože vidět
startovat tolik helikoptér najednou
a sledovat zásah policie nebo hasičů
na vlastní oči je prostě zážitek. V závěru
měsíce jsme všichni byli pozváni na
Dětský den pořádaný firmou VVS Verměřovice. Byl připraven pestrý program
pro děti a nechybělo ani vystoupení
šermířů a ohňová show.
Červen je měsíc, kdy pomalu končí škola
a začíná těšení na prázdniny. Koncem
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vyhrály horské kolo a v celostátním kole
vybojovala naše Janička 1. místo – tedy
účast na zahraničním zájezdu.
Ani kultura nebyla opomenuta. Viděli
jsme divadelní představení v Dolní
Čermné, které se jmenovalo Tři sestry
a jeden prsten, a divadélko pro děti
v Ústí nad Orlicí s názvem Když jde kůzle
otevřít.
Dalším nevšedním zážitkem pro děti
byla zabíjačka, kterou pro nás připravili

kdo víc, jako třeba Jára, někdo míň, jako
Míla – nerada totiž tučné…Po ovaru se
dělaly tlačenky a jitrnice! To bylo vůně!
Mohli jsme ochutnat upečené kroupy
a prejt a představte si, všechno, co bylo
naporcováno a vyrobeno, jsme nakonec
dostali na skupinky do mrazáků. Nejvíce
se radoval Jára: „ To máme masa! Hurá!
Hlady neumřeme, že, teto?“
Za kolektiv dětí a pracovníků
Vanda Černohousová

Hodně zdraví
v novém roce 2012
V září 2011 uplynul rok, kdy bylo založeno občanské sdružení - Rodinné
centrum KoukejUkazujKomentuj. Od
samého začátku nabízíme dětem z Dolní Čermné a nejbližšího okolí možnost
aktivního trávení volného času.

Foto I archiv DD

měsíce jsme využili pěkného počasí
a vypravili se na týdenní dovolenou
k Máchovu jezeru. Bydleli jsme v hotelu
Bezděz, chodili na výlety, jezdili na kole,
koupali se v jezeře a řádili na vodních
atrakcích. Navštívili jsme hrad Bezděz
i Housku, prohlédli jsme si Muzeum
lidového bydlení v Kravařích. Po jezeře
jsme pluli na lodi i na šlapadle. Tančili
na diskotéce i lezli v lanovém centru.
Celý týden byl nabitý výlety a zábavou.
Všichni jsme se shodli, že pobyt byl
skvělý a moc se nám všem líbil.
Prázdniny děti tráví doma, u příbuzných i na táborech. Máme oblíbená
a vyzkoušená místa, například v Trhové
Kamenici a na Broumovsku, letos byli
někteří i na hasičském táboře. Pokud
jsme o prázdninách doma, podnikáme
různé výlety do okolí, chodíme do lesa,
na koupaliště, sportujeme.
Od září letošního školního roku jsme již
„stihli“ mnoho dalších akcí. Setkali jsme
se s majiteli psů – leonbergerů, kteří
byli ubytováni v kempu a pozvali nás na
společnou akci, navštívili jsme lanové
centrum v Dolní Moravě, byli se podívat
na Hubertově jízdě ve Vamberku.
Největším letošním úspěchem byla
účast některých dětí na Albert triatlon
tour, závodě, který organizuje známý
sportovec Tomáš Slavata. Některé děti

manželé Vičarovi a přátelé z VVS. Takto
popsal akci náš Fanda F.: Dne 19. 11.
2011 byl velký den. Všichni jsme se
velice těšili, neboť jsme měli poprvé
zažít, co to je, když se řekne ZABÍJAČKA.
Ráno jsme nemohli dospat, jak jsme
byli zvědaví. A potom přijeli. Pan řezník
z Heřmanic a pan a paní Vičarovi, kteří
celou akci zorganizovali a sponzorovali.
Pan řezník nejprve rozboural maso
a už se začal vařit ovar a vnitřnosti do
tlačenky a do jitrnic. Potom se krájelo
sádlo a škvařilo, připravovaly se střívka
na jitrnice. Asi o půl jedenácté byl ovar
uvařený a všichni jsme ochutnávali. Ně-

Keramická pec

Za tuto dobu jsme s vaší pomocí stihly
opravdu hodně. Kromě pravidelných
aktivit pro děti vzpomeňme na jednorázové tvořivé kurzíky, jarní a podzimní
Aktivní den pro děti, prodejní výstavu
zákusků a dortů, více než úspěšný
příměstský tábor, drakiádu a další. S pomocí rodinných příslušníků, známých
a dětí členů RC - KUK se daří i jarmarkový
prodej výrobků, kterým přispíváme na
aktivity dětí.
Děkujeme za projevenou podporu
v uplynulém roce 2011 a těšíme se na
Vaši stálou přízeň i v roce 2012.
Přejeme Vám hodně zdraví, pohody
a klidné vánoční svátky.
členky Rodinného centra KUK

Foto I Ludmila Ešpandrová
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Podzimní kurzíky Rodinného
centra KUK
Ve středu 19. října se klubovna RC KUK
rozzářila třpytivou krásou pomalu zapomenutých ozdob našich babiček. Děti si
za pomoci svých maminek a babiček
mohly vyrobit hvězdičky a andílky tradiční metodou ruční výroby skleněných
vánočních ozdob z Podkrkonoší.
9. listopadu si nenechavé ručičky
mohly vyzkoušet ruční výrobu šperků
z korálků pod vedením paní Markové
z Petrovic. Sešla se partička lidí, která
potvrdila pravidlo, že korálkování je
dobré proti stresu (…pokud se korálky
nerozsypou…).
Kurzík vazby vánočních adventních
věnců s odborným dozorem paní Hanky Smejkalové proběhl 23. listopadu.
Cílem bylo naučit se správně vázat jedlový podklad věnečku a ten nazdobit
k celkové spokojenosti jeho majitele. Se
zdobením jsme si vzájemně pomáhaly
nápady, ale není nad šikovné ruce Hany
Smejkalové, která dovedla některá dílka
k dokonalosti.

Foto I archiv KUK

M. Vacková, H. Marešová, L. Schlegelová

Nákup keramické pece
v Rodinném centru
Po více než ročním úsilí spojeným se
zajišťováním nemalých finančních
prostředků na nákup pece a s hledáním
vhodných prostorů k jejímu umístění
jsme v listopadu pořídili keramickou
vypalovací pec. Tato pec je umístěna
v klubovně Rodinného centra v budově
staré školy na náměstí v Dolní Čermné.
Tímto moc děkujeme všem sponzorům,
kteří na nákup pece přispěli.
Od ledna 2012 jsou plánovány kurzy
keramiky pro děti i širokou veřejnost,
podrobné informace budou zveřejněny
na web stránkách RC nebo v letákové
podobě na určených vývěsních plochách.
L. Schlegelová

Foto I Petr Ryba

Poznámky z kalendáře
folklorního souboru „Jitřenka“
září:
Jitřenka se rozloučila s létem na Myslivecké chatě v Dolní Čermné. Rodiče
a děti strávili společně příjemné slunečné odpoledne, opékali vuřty, starší
tanečníci připravili pro malé děti stezku
se soutěžemi.
říjen:
Tanečníci zpestřili svým vystoupením
program „Prodloužené“ studentů
v tanečních ve Svitavách v krásném
prostředí kulturního domu „Fabrika“.
listopad:
Na pravidelném odpoledním setkání
důchodců v Dolní Čermné starší skupina
tanečníků potěšila svým vystoupením
„Pradlenky“ všechny přítomné.
Yvona Rybová

Historie jedné cedule
Na horním konci Smrčiny, Na Špici,
stojí chalupa č. 164, staré číslo 276.
Místo k její stavbě koupil od obce v roce
1789 chalupník Martin Ježek. V devatenáctém století ji postupně vlastnili
tři Junkové a dva ševci Motlové. V roce
1914 ji koupili František a Anna Markovi
za cenu trhovou 3 350 korun. Měli čtyři
děti: Františka, Annu, Boženu a Ludmilu.
Anna, narozena 1903, byla poslední
stálou obyvatelkou chalupy. Do roku
1952 sloužila v Hradci Králové v rodině
Moravcově, pak do své smrti v roce 1986
žila jako oblíbená a laskavá sousedka na
Smrčině.
Možná sto let sloužila na chalupě jako
příklop u chlívku a u záchodu dřevěná
cedule. Ta ale kdysi sloužila úkolu vzne-
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šenějšímu. Označovala Na Špici začátek
obce městyse Čermná při cestě z Lanškrouna přes Mariánskou horu dolů do
náměstí. Bylo to za Rakouska Uherska,
v době kraje Chrudimského, okresu
Lanškrounského. Takové jsou osudy
věcí lidských. Od úřední důležitosti ke
chlívku, od významného postavení
u cesty k zapomenutí.
MUDr. Ivan Mervart

Kulturně sportovní komise
městyse Dolní Čermná
Kulturně sportovní komise se schází jedenkrát za dva měsíce. Jejími členy jsou
zástupci jednotlivých spolků a sdružení
městyse Dolní Čermná. Náplní práce
komise je především koordinace termínů akcí jednotlivých spolků a sdružení,
tvorba Kalendáře kulturních a sportovních akcí v Dolní Čermné, spolupráce
mezi jednotlivými spolky aj.
Jsem ráda, že především vzájemná
spolupráce mezi spolky a sdruženími se
daří. Příkladem jsou společné akce jako:
Kdo si hraje, nezlobí, Pochod pohádkovým lesem nebo nedávný Mikulášský
jarmark. Všem patří za jejich činnost
poděkování.
Doufám, že v novém roce se i nadále
bude spolupráce mezi spolky a sdruženími rozvíjet, tím i kulturní a sportovní
život městyse.
Ivana Hamplová

Z činnosti JSDH Městyse
Dolní Čermná
Začátek roku patřil již tradičně přípravě
a provedení technických prohlídek
vozidel a školení řidičů.
První výjezd letošního roku byl nahlášen
jako železniční havárie v železničním
tunelu v Krasíkově. 14. února hodinu po
půlnoci se konalo velké taktické cvičení
na záchranu osob v tunelu mezi Tatenicemi a Krasíkovem. Naše jednotka vyjela s oběma vozidly a na místě zajišťovala
osvětlení čerpacího stanoviště, vynášení zraněných a sloužila jako záloha
k čerpání vody do potrubí tunelu.
V sobotu 19. března se strojníci J. Bra-
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dejs, V. Marek, K. Macháček, P. Nastoupil,
T. Severin a J. Svoboda zúčastnili školení
strojníků na HZS Lanškroun.
Ve dnech 25. a 26. března se konalo na
HZS Ústí nad Orlicí školení velitelů, kterého se zúčastnili J. Svoboda, J. Peichl,
Jiří Peichl a ing. P. Faltus.
Další výjezd se konal dopoledne 26.
března. Jednotka byla vyslána do katastru obce Horní Dobrouč (nad sadem),
kde došlo k požáru lesa od pálení klestí.
Naše jednotka zajišťovala hašení porostu a čerpání vody, která byla dovážena
cisternami z Dolní Čermné.
14. dubna byl vyhlášen výjezd do
chatové oblasti nad Lanškrounem,
směrem na Ostrov. Po příjezdu na místo
byla jednotka odvolána. Drobný požár
uhasila jednotka HZS Lanškroun.
15. dubna byla jednotka přizvána na
okrskové cvičení SDH v Nepomukách.
19. května proběhla tradiční ukázka
techniky a způsobu hašení pro mateřské školy z Horní a Dolní Čermné.
25. června proběhla ukázka u příležitosti Dolnočermenských slavností a 14.
července další ukázka pro děti z letního
tábora pořádaného rodinným centrem
KUK.
3. srpna odpoledne vyjely obě cisterny
do Žichlínku k požáru sálu místní restaurace. Naši členové zasahovali v dýchací
technice, při hašení chránili přilehlé
objekty a pomáhali se zajištěním statiky
budovy.
23. září v nočních hodinách byla jednotka povolána s oběma cisternami do
Sázavy, kde hořela hala s uskladněnou
slámou. Jedna cisterna zajišťovala

osvětlení místa požáru a dvěma proudy
a vysokotlakem prováděla hašení.
Druhá cisterna CAS25 kyvadlově dovážela vodu z řeky. Celou halu bylo nutno
vyskladnit a vyvézt na pole. Jednotka
se vrátila až druhý den v dopoledních
hodinách.
V pátek 18. 11. v 16.00 byl nahlášen požár
budovy Kulturního centra v Lanškrouně. Vyjely opět obě cisterny a na místě
bylo zjištěno, že se jedná o prověřovací
cvičení PO.
Jednotka dále během roku vyjížděla
na žádost vedení obce v souvislosti
s dokončováním kanalizace, mytí komunikací a čištění potrubí.
Po každém zásahu je třeba vyčistit
a umýt vozidla, doplnit PHM a další
náplně, opravit případné závady na
technice a vybavení, vyčistit ochranné
prostředky a na stanici HZS v Lanškrouně doplnit dýchací přístroje. Vše se musí
připravit na bezproblémové výjezdy
k dalším událostem.
Dnes s odstupem několika let musí
každý soudný občan konstatovat,
jak důležité bylo rozhodnutí pořídit
zánovní cisternové vozidlo a vybudovat
novou garáž. Vzpomeňte jen, kolik nepřejících i z řad „hasičů“ bylo proti. Kde
bychom dnes byli.
V dnešní ekonomické situaci by něco
podobného již nebylo možné. Poděkování patří všem, kteří toto rozhodnutí
podpořili, a všem, kteří se na stavbě podíleli. Jsem přesvědčen, že vedení obce
nebude muset několik let do jednotky
vkládat žádné velké investice.
Jednotka je dobře vybavena po tech-
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nické i personální stránce. Pokud se
podaří z dotace zakoupit přenosné
kalové čerpadlo jako náhradu za PPS12,
bude jednotka dovybavena také pro
potřeby povodní. V letošním roce se
nám bezúplatně podařilo získat osvětlovací agregát s elektrocentrálou od
HZS Lanškroun.
Jednotka je dobře hodnocena v rámci
IZS Pardubického kraje. Snažíme se dodržovat limity stanovené pro jednotku
kategorie JPO III, ve které jsme zařazeni.
Závěrem je potřeba poděkovat všem
členům jednotky, kteří se aktivně podílejí na její činnosti a jsou ochotni věnovat svůj volný čas odborné přípravě,
brigádám a zásahům. Poděkování patří
také našim rodinám nejen za pochopení a toleranci, ale také za práci při čištění
a praní zásahových obleků po zásahu
špinavých a páchnoucích po spáleništi.
Všichni členové vykonávají činnost
v jednotce dobrovolně, zdarma a bez
nároku na jakékoliv výhody a odměny.
Zveme do naší jednotky mladé schopné
muže, kteří mají zájem o práci hasiče,
aby se přihlásili buď u velitele Jana
Svobody, nebo na Úřadě městyse
Dolní Čermná. Předpokladem je věk
18 let a dobrý zdravotní stav. Rádi vás
uvítáme v dobrém kolektivu. Další informace o jednotce je možno získat na
internetových stránkách: www.jsdhodc.
websnadno.cz.
Jiří Svoboda

Buďte vidět - přežijete!
Každý den dochází na silnicích k vážným
dopravním nehodám. Jejich oběťmi
bývají často chodci. Příčinou mnoha
tragických nehod je jejich nedostatečná
viditelnost.
Kdo je chodec:
• chodec je i osoba, která tlačí nebo
táhne sáňky, dětský kočárek, vozík
pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích nebo kolečkových
bruslích anebo pomocí ručního nebo
motorového vozíku pro invalidy,
vede jízdní kolo, motocykl o objemu
válců do 50 cm3, psa a podobně.
A jak se na silnici chovat?

Rady a doporučení:
• každý chodec je účastníkem silničního provozu
• kde není chodník ani stezka pro
chodce, choďte po levé krajnici vozovky, nejvíce však dva chodci vedle
sebe
• dbejte na Vaši zvýšenou viditelnost
- při snížené viditelnosti noste oblečení jasných barev, abyste byli lépe
vidět v šeru a ve tmě, opatřete svoje
oblečení reflexními prvky a doplňky,
které ve světlech projíždějících vozidel výrazně září;
• vozovku přecházejte na přehledném
místě
• při přecházení přes vozovku využívejte pokud možno přechody pro
chodce, pokud v blízkosti přechod
není, přecházejte pouze tam, kde je
dobrá viditelnost
• nikdy nepřecházejte v zatáčce, mezi
stojícími automobily
• ani na přechodu však nemá chodec
absolutní přednost
• pozor na přednost v jízdě vozidel
s právem předností jízdy (hasiči, PČR,
záchranka atd.)
• žádný řidič nedokáže zastavit své
vozidlo na místě, pokud mu někdo
náhle vstoupí do vozovky
Viditelnost chodců lze zvýšit pomocí
vhodně zvoleného oblečení, nášivek
a doplňků ze speciálních materiálů. Jsou
snadno dostupné a vůbec ne drahé.
Například v prodejnách s potřebami
pro cyklisty lze zakoupit reflexní pásku,
kterou snadno pomocí suchého zipu
připevníte na rukáv nebo na zavazadlo.
Kočárky jsou většinou reflexními prvky
vybaveny. Pokud tomu tak není, použijte reflexní samolepky, které nalepíte na
konstrukci kočárku na vhodné místo.
Další možností pro chodce, jak se „zviditelnit“ ostatním účastníkům silničního
provozu, je nosit u sebe malou baterku,
jejíž světlo je z dálky vidět. Případně
lze použít i mobilní telefon, u kterého
rozsvítíte display. Není to sice úplně ideální, ale rozhodně lepší než nic. Blikající
světla tzv. blikačky, které často chodci
i cyklisté používají, se mohou používat
jen tam, kde se světla pouličního osvětlení překrývají.
Věřte, že v tmavém oděvu při kraji
silnice skutečně vidět nejste, i když
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vy na cestu vidíte velmi dobře.
Chodec má ze zákona povinnost být
ohleduplný, pozorný a opatrný. V období zimy, tedy velmi krátkých dní,
mějte toto na paměti a dobře zvažte,
v jakém prostředí se za tmy budete
pohybovat a zda jste vybaveni a oblečeni tak, abyste byli pro ostatní
účastníky silničního provozu dostatečně viditelní. Dohlédněte také na
svoje děti, které se mohou vracet
ze školy a ze školky za soumraku,
a dbejte na jejich bezpečnost. Ony
samy to ještě nezvládnou a jsou tak
odkázány na vás a vaši zodpovědnost. Buďte vidět, přežijete!
L. Ešpandrová
Zdroj: www.policie.cz

Provoz tělocvičny
Již několikrát jsem upozorňoval na
to, že s ohledem na stav hospodaření
městyse bude nutné přijmout opatření,
která přispějí k řádnému udržování jeho
majetku.
V této souvislosti je nezbytné zajistit
řádný provoz tělocvičny. Každý z Vás
již na první pohled může posoudit, že
budova není v nejlepším stavu. V letošním roce jsme provedli drobné opravy,
které zamezily zatékání do objektu. Po
provedených konzultacích bude nezbytné v dohledně krátké době provést
rekonstrukci střechy.
Náklady na zajištění provozu tělocvičny
se v současné době pohybují okolo
200.000,- Kč ročně, z toho cca polovinu
činí spotřeba energií. Je zřejmé, že
z hlediska úspor bude nutné provést co
nejdříve výměnu oken a zateplení stropu. To už nemluvím o výměně vnitřního
vybavení, které také dosluhuje.
Provoz tělocvičny je do dnešního dne
hrazen z velké části z rozpočtu městyse.
Asi 30 % nákladů na energie hradí
základní škola. Vzhledem k tomu, že
u dané nemovitosti nebyl nastaven
fond oprav, je nutné financovat případné opravy z rozpočtu městyse.
Jako další problém vidím v systémovém
nastavení vytíženosti tělocvičny. V současné době si spolky a skupiny, které
tělocvičnu využívají, na začátku září objednají příslušné hodiny, které jsou blo-
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kovány do června následujícího roku,
bez ohledu na to, zda tělocvičnu využijí
nebo ne. V rámci nového systému bude
poplatek za využití tělocvičny hradit
každý, kdo si tělocvičnu zamluví. Spolkům, které systémově pracují s mládeží,
bude nejen pro tyto účely poskytnuta
dotace na činnost. Ceny za danou službu budou stanoveny v průběhu prosince 2011 a zástupci jednotlivých spolků
a skupin o nich budou informováni. Ke
stanovení ceny dojde až v prosinci záměrně, neboť teprve v letošním roce se
nám totiž podařilo dořešit přímé měření
elektřiny v tělocvičně. Cenu jsme chtěli
stanovit podle skutečné spotřeby a ne
na podkladě teoretických úvah.
Je pravda, že mnoho lidí si zvyklo
tělocvičnu za poslední roky využívat
zdarma. Někteří spoluobčané argumentují tím, že po zavedení plateb se
stane návštěva tělocvičny ekonomicky
nedostupná. Osobně s tímto názorem
nesouhlasím. Jestliže si vezmeme například cenu ve výši 170,- Kč za 1 hod.,
tak při návštěvě desetičlenné skupiny to
znamená náklad na jednu osobu ve výši
17,- Kč za jednu hodinu. Při čtyřech hodinách měsíčně náklad 68,- Kč. Nepředpokládám, že cena by měla být vyšší, než
jsem uvedl v příkladu. Myslím, že je to
obnos, který si přes současnou složitou
situaci může dovolit uvolnit snad každý.
Pro srovnání bych připomněl, že jedno
půllitrové 10° točené pivo stojí v místní
restauraci 22,- Kč.
Je mi jasné, že se nejedná o populární
opatření. Na druhou stranu si je potřeba
uvědomit, že v obdobném stavu je
většina nemovitostí městyse. Je mojí
odpovědností, aby k opravám a realizaci obdobných opatření došlo i u dalších
budov co nejdříve, neboť když tyto problémy nezačneme řešit nyní, v následujících letech se nám značně prodraží.
Petr Helekal, starosta

Turnaj ve stolním tenisu
MJ Orel a MO KDU - ČSL v Dolní Čermné
pořádali ve čtvrtek 17. listopadu 2011
v Orlovně turnaj ve stolním tenisu.
Turnaje se zúčastnili jak místní, tak
i hráči z okolních vesnic a měst. Celkem
bylo 20 hráčů, z toho 6 žen. Přesto, že
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bylo soutěžících méně než loni, tak si
pochvalovali, jak dobře si hráči zahráli.
Turnaj je oblíbený nejen pro příjemné
prostředí, dobrou organizaci, ale i zajištěné občerstvení. Chtěl bych poděkovat
všem, kteří se podíleli na přípravě
a průběhu tohoto turnaje. Zvláště bych
chtěl poděkovat panu Miloši Markovi za
pomoc a podporu tohoto sportovního
utkání.
A zde jsou výsledky místního turnaje ve
stolním tenise:
Kategorie do 50 let
1. místo

Radek Plhák

Dolní Čermná

2. místo

Tomáš Bílý

Horní Čermná

3. místo

Martin Formánek

Petrovice

Kategorie nad 50 let
1. místo

Karel Pácha

Dolní Čermná

2. místo
3. místo

Karel Uhlíř
Naďa Adamcová

Letohrad
Letohrad

Kategorie ženy
1. místo
Naďa Adamcová
2. místo
Markéta Stará
3. místo
Marie Petrová

Letohrad
Dolní Čermná
Dolní Čermná

Vítězní hráči byli odměněni keramickou
plaketou a diplomem. Následně pak
všichni setrvali při přátelském posezení
a občerstvení.
Za organizační tým Jan Vacek

Beseda o ploché dráze
s promítáním
První závod na ploché dráze v Dolní
Čermné se jel v roce 1949 a byl nazván
Junkův memoriál na počest čermenského rodáka, slavného automobilového
závodníka Čeňka Junka. Plochá dráha
byla ve své době velmi populární
a každým závodem vesnice žila dlouho
předem. Organizace a také propagace
závodů nebyla jednoduchá, vezmeme-li v úvahu, že pořadatelé měli k dispozici pouze plakáty a reklamu v novinách,
případně ve filmovém týdeníku. Přesto
se do Čermné sjížděly tisíce, nebo
dokonce desetitisíce diváků, aby viděli
špičkové československé i evropské
plochodrážní jezdce.
Dokumentární film o ploché dráze
v Dolní Čermné je natočený na 8mm
film a zřejmě už brzo nebude možné si
jej z technických důvodů promítnout.
A tak se parta nadšenců - pamětníků
rozhodla, že by bylo dobré převést film
do digitální podoby, aby zůstal uchován.
Byl osloven pan Ladislav Pecháček, který film přehrál na DVD a také ho doplnil
krátkou reportáží z muzea plochodrážního sportu pana Jůzy z Pardubic a několika malými rozhovory s pamětníky.
Na DVD jsou také zaznamenány snímky
spousty novinových výstřižků, plakátů,
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výsledkových listin atd.
Promítání tohoto DVD se konalo 20.
listopadu v hasičském domě, který byl
nabitý k prasknutí. Promítat se muselo
dvakrát, aby film viděli všichni, protože
najednou se příchozí do promítací
místnosti prostě nevešli. Přišli ti, kteří
závody na ploché dráze pamatují, i ti,
kteří ji znají jen z vyprávění. Zájem byl
opravdu velký.
Tento dokument je vzácnou připomínkou kusu historie Dolní Čermné a je
třeba poděkovat všem, kteří se na vzniku podíleli, zejména panu J. Vackovi, V.
Mikulovi, M. Markovi a J. Kunertovi.
Foto I Ludmila Ešpandrová

L. Ešpandrová

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST
17. - 18. 12. 2011

MUDr.

Krčálová

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 824

24.12.2011

MUDr.

Mareš

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 613 103

25.12.2011

MUDr.

Milota

Lanškroun, Svobody 356

465 322 787

26.12.2011

MUDr.

Strnadová

Žamberk, Raisova 814

465 613 441

27 12. 2011

MUDr.

Strnadová

Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622

465 642 765

28 12. 2011

MUDr.

Špička

Králíky 414

465 613 154

29.12.2011

MUDr.

Špičková

Králíky 414

456 631 274

30.12.2011

MUDr.

Šrámek

Letohrad, U Dvora 815

465 621 551

31.12.2011

MUDr.

Ulman

Tatenice 268

465 381 212

1.1.2012

MUDr.

Vacková

Lanškroun, Hradební 227

465 322 348

7. - 8. 1. 2012

MUDr.

Valentová

Lanškroun, Strážní 151

465 322 907

14. - 15. 1. 2012

MUDr.

Vebrová

Žamberk, Raisova 814

465 613 441

Upozornění
pro soukromé
podnikatele

Vyzýváme všechny soukromé podnikatele, kteří
mají zájem o prezentaci své
firmy na nových webových
stránkách městysu, nechť
kontaktují Úřad městysu
Dolní Čermná, Ing. Miladu
Marešovou, tel: 465 393 125,
e-mail: majetek@dolni-cermna.cz

INZERUJTE NABÍDKY
V DOLNOČERMENSKÉM ZPRAVODAJI.
PRO MÍSTNÍ PODNIKATELE
A OBYVATELE SLEVA 20 %.
INZERCE PODLE VLASTNÍHO NÁVRHU.

Ceník
formát

cena

A4

1000 Kč

A5

500 Kč

A6

250 Kč

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ
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Římskokatolická farnost Dolní Čermná v době vánoční zve
sobota 24. 12.

ŠTĚDRÝ DEN

kostel Verměřovice,
zpěvem koled doprovází
děti a mládež z Verměřovic
kostel Dolní Čermná, zpívá
místní chrámový sbor

16:00

mše svatá (zaměřená pro děti)

0:00

mše svatá "půlnoční"

10:30

mše svatá

kostel Dolní Čermná

15:00

zpívané nešpory

kostel Dolní Čermná

7:30

mše svatá

kostel Dolní Čermná

10:30

mše svatá

kostel Dolní Čermná

18:00

mše svatá

kostel Dolní Čermná

úterý 27. 12.

19:00

čtvrtek 29. 12.

15:00

žehnání vína a posezení
Orlovna Dolní Čermná
Tradiční šachový turnaj (13.
fara Dolní Čermná
ročník)
mše svatá (poděkování a prosba
kostel Dolní Čermná
o Boží pomoc do nového roku)

sobota 24. 12.
neděle 25. 12.

slavnost NAROZENÍ PÁNĚ, Boží hod
vánoční

neděle 25. 12.
pondělí 26. 12.

Svátek svatého Štěpána,
prvomučedníka

pondělí 26. 12.
úterý 27. 12.

sobota 31.12.
neděle 1. 1. 2012

Svátek svatého Jana, apoštola
a evangelisty

Svatého Silvestra I., papeže

16:00

Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY
MARIE; Světový den modliteb za
mír

7:30

mše svatá

kostel Dolní Čermná

10:30

mše svatá
mše svatá (žehnání vody,
kadidla a křídy)

kostel Dolní Čermná

7:30

mše svatá

kostel Dolní Čermná

10:30

mše svatá

kostel Dolní Čermná, zpívá
místní chrámový sbor

neděle 1. 1. 2012
pátek 6. 1.
neděle 8. 1.

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ; sv. Tři
Králové
Svátek Křtu Páně; končí doba
vánoční

neděle 8. 1.

18:00

kostel Dolní Čermná

Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí v Dolní Čermné
Datum
konání

Název akce

Začátek akce

Místo konání

Pořadatel

20.12.

Vánoční koncert

17:00

Orlovna

ZUŠ - pobočka Dolní Čermná

20.12.

Divadlo pro děti

8:40

MŠ

MŠ DČ

24.12.

Půlnoční mše

kostel Sv. Jiří DČ

farnost DČ

21.1.

Sousedský ples

19:30

Orlovna

SDO Dolní Čermná

1. 2.

Zápis do 1. třídy

15:00 - 16:30

ZŠ - nová budova

ZŠ DČ

28.1.

Dětský karneval

14:00

Orlovna

Orel - Jednota DČ

4.2.

Maškarní ples – kapela Josky
Vondráčka

20:00

Orlovna

Orel - Jednota DČ, farnost DČ

11. 2.

Hasičský ples

20:00

Orlovna

SDH Dolní Čermná

29.7.

Rafan Fest č.3

AZAS DČ

Rafani DČ

Vysvětlivky:
AZAS - Areál zdraví a sportu
SDO - Spolek divadelních ochotníků
SDH - Sbor dobrovolných hasičů
MŠ - mateřská škola

půlnoc

ZŠ - základní škola
ČČK - Český červený kříž
MS - Myslivecké sdružení

RC KUK - Rodinné centrum KUK
ZUŠ - základní umělecká škola
DČ - Dolní Čermná

Vítání občánků
16. června jsme přivítali
Emu Smetanovou, Lauru Bednářovou,
Terezu Jedličkovou a Adama Fabiánka.
27. října Natálii Hrdinovou, Anežku
Kyšperkovou a Nikolu Hrdinovou.

Setkání jubilantů dne 29. listopadu 2011.

Foto I Ludmila Ešpandrová

PLOCHÁ DRÁHA V DOLNÍ ČERMNÉ
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