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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
léto skončilo, máme zde podzim a s ním
i další vydání našeho zpravodaje. Jednou z důležitých věcí, kterou v současné
době řešíme, je připomínkování návrhu
nových jízdních řádů autobusových
spojů. V rámci optimalizace dopravy
v Pardubickém kraji ho zpracovává
firma Oredo s.r.o. a jízdní řády budou
platit od 11. 12. 2011. Všechny podané
připomínky občanů byly vyhodnoceny
a následně zaslány firmě Oredo s žádostí
o zapracování do zveřejněného návrhu.
Jednoznačnou prioritou je zachování
dopravní obslužnosti místní části Jakubovice. Samozřejmě, že se budu snažit
prosadit i další, neboť všechny mají své
opodstatnění. Na podkladě dosavadních jednání však musím konstatovat,
že to bude velmi složité. Přesto učiním
vše, aby se jich podařilo uplatnit v rámci
připomínkového řízení co nejvíce.
Ve čtvrtek 22. 9. 2011 proběhlo
slavnostní předání stavby Kanalizace
a ČOV Horní a Dolní Čermná. Slavnostní
předání financovala firma VCES. Stavba
byla sice předána, ale ještě v současné
době probíhají závěrečné opravy místních komunikací. Při kontrolách došlo
v několika případech k připomínkování
nedostatků v jejich kvalitě. Prozatím se
firma k připomínkám postavila „čelem“,
jako např. při opravě cesty v sídlišti,
kde udělala nový asfaltový poklad na
své náklady. V případě, že se objeví
nedostatky po nadcházející zimě, budu
požadovat po zhotoviteli jejich odstranění.
Jak již jsem několikrát uvedl, jednou
z nejdůležitějších etap daného projektu je připojování domácností na
kanalizaci. V této souvislosti považuji
za důležité zdůraznit, že každý občan,
který produkuje odpadní vody, je plně
odpovědný za to, jakým způsobem je
likviduje. Připojením na kanalizaci odpadají všechny povinnosti, např. řešení
žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod atd. Toto se netýká původních
kanalizačních stok na Smrčině a v sídlišti. Uvedené stoky byly přepojeny na
novou kanalizaci zakončenou čistírnou
odpadních vod již ke konci minulého
roku. Výjimku tvoří nová kanalizační
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větev od „hasičárny“ po faru.
S potěšením mohu uvést, že v poslední
době se rapidně zvýšil počet obyvatel,
kteří vybudovali přípojku na kanalizaci.
Vím, že pro většinu obyvatel to bylo
finančně náročné. Rád bych všem,
kteří se již připojili, poděkoval. Ostatní
bych chtěl požádat, aby s připojením
pokud možno neotáleli. S připojováním
také úzce souvisí oprava kanalizace na
Smrčině. Jedná se o finančně náročnou
akci, a proto jsme požádali o dotaci
Pardubický kraj, který nám ji schválil ve
výši 1,1 mil. Kč. V současné době probíhají jednání ve vztahu k realizaci stavby.
Záměrem je provést opravu co nejdříve,
ovšem ne za každou cenu. V případě, že
se nepodaří realizaci opravy připravit
v letošním roce, bude provedena v jarních měsících příštího roku.
Na počátku října 2011 dojde k rozesílání
smluv o odvádění odpadních vod a následné fakturaci stočného. Příjemcem
stočného bude investor a provozovatel
kanalizace, Dobrovolný svazek obcí Pod
Bukovou horou.
Mezi priority, které je potřeba realizovat
do konce letošního roku, jednoznačně
patří výměna oken v bývalém „pečováku“, neboť jejich stav je žalostný, a dále
opravy komunikací v sídlištích. Akce
budou financovány z provozních úspor
úřadu.
Do konce letošního roku budeme s na-

pětím očekávat vývoj daňových příjmů,
neboť ke konci září 2011 jsou proti loňskému roku v propadu o 500.000,- Kč.
Ještě bych chtěl zmínit, že v souvislosti
s úspornými opatřeními došlo k omezení pouličního svícení v nočních hodinách. Osvětlení je vypínáno od 23.30
hod. do 04.15 hod. Při pořádání akcí jako
plesy apod. bude samozřejmě na požádání zapnuto. Úspory lze kalkulovat
řádově v desítkách tisíc ročně.
Nerad bych, aby můj úvodník byl brán
jako místo, kde budou prezentovány
pouze problémy. Rád bych na tomto
místě poděkoval předsedovi stavební
komise Ing. Jiřímu Svobodovi za aktivní
spolupráci při řešení oprav místních
komunikací, panu Vladimíru Malému
a Václavu Mikulovi za spolupráci při řešení obecních přípojek. Jejich realizací
„vlastními silami“ jsme ušetřili značné
množství finančních prostředků městyse. Poděkování patří i člence zastupitelstva Haně Červenkové za aktivní přístup
a spolupráci při projednávání návrhu
jízdních řádů s firmou Oredo.
Na závěr bych Vám rád popřál, aby nám
příznivé počasí vydrželo co nejdéle
a umožnilo nám provést bezproblémovou přípravu na nadcházející zimu,
nejen na našich zahrádkách, ale i v provozu městyse.
Petr Helekal, starosta

Foto I Ludmila Ešpandrová
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Úvodní slovo starosty docela výstižně doplní dva následující příspěvky. Téma kanalizace - to je to, co teď „hejbá vesnicí“,
nedá spát mnohým obyvatelům, prověřuje sousedské vztahy či profesionální přístup pracovníků městysu, „provětrává“
peněženky těch, kteří do toho šli. I přes problémy (a mnohdy nemalé), které s sebou celá akce nese, je vidět, že jsou
někteří občané nad věcí a na vzniklou situaci umí pohlédnout s humorem.
Pozn.: Tímto se panu Formánkovi omlouváme za zásah do textu - drsnější výrazy jsme při korektuře „vypípali“. Takto
budeme moci číst zpravodaj všichni bez ohledu na věk i na denní dobu. Děkujeme za pochopení.
Za redakční radu Olga Liprová

ÓDA NA ČOV

ÓDA NA KANALIZACI

Jaké je to krásné mít
čistý potok, moct z něj pít,
díky naší čistírně,
budou pstruzi v udírně.
Raci v Čermné hrají schovku,
protože už máme čovku.
Záleží nám na přírodě,
s EU normou chcem být v shodě,
seč to stálo čas a nervy,
hodně platilo se eury.
Můžeme tu slavit dnes,
díky firmám jako VCES.
Jásá Brusel, Praha,
blázen ten, kdo váhá
s připojením na kanál,
co nás tolik síly stál.
Díky skvěle odvedené práci,
jak jsem říkal - pstruzi, raci ....,
a s Martinem máme práci.

Vůbec tomu nerozumím,
jsem z toho trochu zmaten,
proč, naše h - - - o drahé,
proč platíme tě zlatem.

Vít Kyšperka

Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (7/2011 - ZM)
ZM schválilo podání žádosti o dotaci na
úroky týkající se akce plynofikace z Programu obnovy venkova na rok 2012
a uložilo starostovi žádost v termínu
podat.
ZM schválilo prodej pozemkové parcely
č. 873/2 – ostatní plocha v k.ú. Jakubovice a uložilo starostovi zajistit vypracování kupní smlouvy a tuto podepsat.
ZM vzalo na vědomí informace o návr-

Proč pánové v Bruselu
mají o ně zájem.
Když jsou jim tak vzácné,
ať platí za ně nájem.
Chudáci na dolním konci,
maj ve sklepě h - - - a.
Projektant je chlácholí,
vše se snad urovná.
Přinutíme h - - - a téci,
pěkně proti kopci,
dokážeme nemožné,
v téhle naší obci.
Až čerpadlo se porouchá,
a že jich máme stovky,
budeš muset, h - - - o, mít,
křídla a dvě krovky.

hu nových jízdních řádů od 11. prosince
2011.
Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná
projednalo žádost Základní školy
Vincence Junka Dolní Čermná, okres
Ústí nad Orlicí o udělení výjimky
z nejnižšího počtu žáků ve třídě a tuto
výjimku schvaluje podle § 23, odst. 3 a 4
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) a §
4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním
vzdělání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky na školní
rok 2011/2012.
Městys Dolní Čermná povoluje výjimku
z nejnižšího počtu žáků v souladu
se školským zákonem a prováděcím

Když se hrkám po silnici,
smíchy se snad třesu?
To si říkám: h - - - -vode,
měls jít radši k děsu.
Baktérie tlusťoučké
prý nám jednou vzaly roha.
Počkaly si pěkně na déšť,
nechytla je ani noha.
A co říci závěrem?
Občane, stůj rovno.
Až čističku si naserem,
zbyde po nás h - - - o.
Vojtěch Formánek
Prohlášení:
Předem se všem omlouvám za použité
vulgarismy, ale bez nich by to zřejmě
nešlo, dále nechci nikoho urazit ani
zesměšnit, ani nechci znevažovat něčí
práci. Chci vás jen pobavit a dané téma
se nabídlo zcela samo.
Vojtěch Formánek

právním předpisem za předpokladu,
že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací
činnost školy, a to nad výši stanovenou
krajským normativem.
ZM vzalo na vědomí informace o postupu prací na novém Územním plánu
Dolní Čermná.
ZM schválilo podání žádosti na Pozemkový úřad ČR o provedení pozemkových úprav v k.ú. Dolní Čermná a uložilo
starostovi zajistit podání žádosti.
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
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Čermenský rybník
V posledním čísle jsem Vás informoval,
že Pardubický kraj povolil majiteli rybníka polointezifikační způsob hospodaření. V praxi to znamená, že majitel rybníka může chované ryby krmit a používat
v rámci chovu závadné látky. Osobně
jsem se s tímto rozhodnutím nemohl
ztotožnit. Dle mého názoru nebyly
v dané věci řádně posouzeny všechny
argumenty. Proto jsem orgánům městyse navrhl podat odvolání. Odvolání
bylo zpracováno a rozhodovalo o něm
Ministerstvo životního prostředí ČR. Po
uzávěrce předchozího zpravodaje jsme
obdrželi rozhodnutí, kterým bylo bohužel naše odvolání zamítnuto. Je pravda,
že v daném případě by bylo možné
využít pouze mimořádný prostředek
(odvolání proti rozhodnutí není možné).
Po poradě s rybáři, kteří se také proti
rozhodnutí odvolali, jsme zkonstatovali,
že tento postup by byl finančně nákladný a s ohledem na současný přístup
úředníků lze jen těžko předvídat jeho
kladný výsledek. Na celé věci mi nejvíce
vadí, že přes množství argumentů z naší
strany odvolací orgán rozhodl od „stolu“, bez bližšího seznámení s věcí.
To, že k povolení chovu došlo, však
neznamená, že se nebudu zajímat
o to, jakým způsobem majitel rybníka
plní předepsané podmínky. V případě
jejich porušení budu neprodleně konat.
Ke konci srpna 2011 v této souvislosti
proběhlo jednání, kterého se zúčastnili
pracovníci MěÚ Lanškroun, odboru
vodního hospodářství Pardubického
kraje a Inspekce životního prostředí ČR.
Výsledkem jednání bylo konstatování,
že do pevně daných termínů musí
majitel rybníku odstranit nedostatky,
které byly zjištěny. V případě, že k tomu
nedojde, bude pokutován.
Na závěr bych chtěl vyzvat všechny
spoluobčany, aby v případě zjištění,
že na rybníku dochází k podezřelým
činnostem, jako např. krmení suchými
krmnými směsmi z břehu rybníka apod.,
mne o tomto neprodleně informovali.
Petr Helekal, starosta
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Oznámení o volbě člena Rady
školy ZŠ Vincence Junka
Rada školy pracuje v tříčlenném složení.
Svého zástupce zde má obec (zřizovatel
školy), pracovníci školy (zástupce pedagogů) a zákonní zástupci žáků. Pro
zástupce z řad rodičů končí na podzim
tohoto roku volební období, a proto
je nutné zorganizovat nové volby.
Vyzýváme tedy zájemce, zákonné
zástupce žáků naší školy, kteří chtějí
v radě pracovat, aby svůj úmysl oznámili
do 25. 10. 2011 ředitelství školy (osobně,
telefonicky, písemně). Jména kandidátů
budou zveřejněna na internetových
stránkách školy od 26. října 2011. Volba
kandidátů proběhne 7. listopadu 2011
od 14 do 16.30 (v době konzultací)
v budově školy (volební lístek obdrží
zákonní zástupci žáků na místě).

Znak Gminy Dzierzoniow

Foto I foto archiv

Ředitelství ZŠ Vincence Junka
Dolní Čermná

Dožínky v Polsku
Na základě pozvání Gminy Dzierzoniow se zastupitelé Městyse Dolní
Čermná a zástupci jednotlivých spolků
a sdružení obce zúčastnili v neděli
28. srpna dožínkových oslav v polské
Dolní Pilawe. Projekt spolupráce byl
spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje pod
názvem Miezynarodowe obchody
swieta plonów w Gminie Dzierzoniów.
Součástí oslav byla i výstava místních
produktů. Každá obec představovala
to nejlepší, co má. My jsme naši oblast
úspěšně prezentovali místním chlebem
z pekařství Sázava, českým pivem,
čermenskými koláči, perníčky, čertíky
z kynutého těsta. Pozornost upoutaly
drobné rukodělné výrobky našich
šikovných spoluobčanů. Na fotografie
z této akce se můžete podívat na:
http://dolnicermna.rajce.idnes.cz /
Dozinky_Dolni_Pilava_28.8.2011/

Foto I foto archiv

Pozn.: Piława Dolna je obec ve správním
obvodu Gminy Dzierzoniow v dolnoslezském vojvodství v jihozápadním
Polsku, asi 2 hodiny jízdy od nás. Obec
má 1600 obyvatel. Gmina Dzierzoniow
sdružuje 15 obcí.
Ivana Hamplová

Škeble opět v Dolní Čermné
Oznamujeme, že do Dolní
Čermné opět zavítá divadelní soubor lanškrounského gymnázia ŠKEBLE.
Zveme vás na pátek 21. října 2011
v 19:00 hod. do Orlovny, kde studenti
uvedou hru „Tři sestry a jeden prsten“
podle předlohy Jana Wericha.
Vystoupení tohoto souboru je už
v Čermné tradiční, takže věříme, že opět
přijdete v hojném počtu a že se dobře
pobavíte. Čermenští divadelníci pro vás
opět připraví drobné občerstvení.
Za místní ochotníky Aleš Hampl
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Jednota Orel Dolní Čermná oznamuje
S platností od 1. ledna 2012 platí nové sazby nájemného prostor Orlovny, které schválila rada Jednoty Orla na svém jednání dne
1. srpna 2011 pod bodem 5/5 takto:

Nový sazebník nájemného Orlovny v Dolní Čermné
nájem pro komerční akce

nájem pro rodinné oslavy

místnost

rok

sazba za m2

plocha v m2

sazba za 1 h.

1/3 z komerčního nájemného

Sál

2012

0,90

193,-

174,-

58,-

Jeviště

2012

0,90

72,-

65,-

21,70

Přísálí

2012

0,90

52,-

47,-

15,70

Jídelna +
kuchyň

2012

1,46

72,-

105,-

35,-

Šatny

2012

0,90

32,-

29,-

9,70

Sklad

2012

0,90

16,-

14,-

4,70

Budova
Orlovny

2012

434,-

144,80

Budova
Orlovny

2012

zaokrouhleno

434,-

145,-

Malá klubovna

2012

0,90

16,-

14,-

4,70

Velká klubovna

2012

0,90

42,-

38,-

12,70

Nájemné za zapůjčení mimo Orlovnu (ne do přírody!) bez ohledu na délku zapůjčení:
1 židle
10,- Kč
1 stůl
20,- Kč
Nájemné bylo stanoveno zvýšením sazeb o 12,5 % platných z roku 2005 na 1 hod. a 1 m2.
Do nájmu nejsou započítány plochy chodeb, schodišť, WC, pokladny, úklidové komory a kotelny.
Nájem velké a malé klubovny je vypočítán odděleně (není vždy využito).
Nájem se počítá za každou započatou hodinu.
K nájmu se připočítává podíl údržby: pro komerční akce
1 150,- Kč
(bez ohledu na délku použití)
pro divadlo, koncert
350,pro rodinné oslavy a členy Orla 200,Údržba jen pro jídelnu a kuchyni za akci
150,Spotřeba energií (plyn, elektřina, vodné, stočné) je počítána podle skutečné spotřeby zaznamenané z počitadel.
Najímatel je povinen uhradit veškeré škody, které způsobí on sám nebo jeho návštěvníci (rozbité sklo, nádobí, inventář atd.).
Použití Orlovny pro členy Orla je zcela zdarma, bez nájemného. Počítá se pouze údržba 200,- Kč a spotřeba energií.
Prostory Orlovny jsou předávány uklizené. Pořadatel si sám uspořádá sál pro pořádanou akci.
V celé budově Orlovny platí přísný zákaz kouření!
Platnost nových sazeb je od l. ledna 2012.
Nové sazby byly schváleny radou Orla dne 1. srpna 2011.

František Severin, starosta Orla
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Významné životní
jubileum oslavili
Jiří Polzer
Ludmila Křenková
Gertruda Voznická
Božena Motlová
Miroslav Halbrštát
Emil Merta
František Křivohlávek
Václav Mikula
Jarmila Foltínová
Václav Kalousek
Ludmila Spirmanová
Josef Moravec
Marta Kunertová
Věra Komárková
Věra Kašparová
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.

Městys Dolní Čermná ve spolupráci s místními spolky
pořádá již tradiční

Mikulášský jarmark
v pátek 2. prosince od 15 hodin na chodbě staré školy a na
náměstí v Dolní Čermné.
Prodej keramiky, svíček, vánočních ozdob a drobných
dárkových předmětů.
Hlavní program od 17 hodin.
Těšit se můžete na vystoupení Jitřenky, dětí pod vedením
A. Motlové, mateřské školy, rozsvícení vánočního stromu
a možná přijde i Mikuláš.
Občerstvení (teplé i studené nápoje, medovník,
jitrnice …..) zajištěno.

Divadlo v mateřské škole
Školička kouzel a písničky z pohádek
(hudebně zábavný pořad pro dětí)
V úterý 22. listopadu v 8:45 hodin
Vstupné 35,- Kč
Rampouchová pohádka
(v podání divadélka JÓJO)
V úterý 20. prosince v 8:40 hodin
Vstupné 30,- Kč
Zveme i ty děti, které do mateřské školy
ještě nechodí.

MJ Orel a MO KDU - ČSL Dolní Čermná
pořádá

17. 11. 2011 v Orlovně
TURNAJ VE STOLNÍM
TENISE
Prezentace soutěžících v 8:30 hod.
Startovné 50,- Kč
Soutěžit můžete v kategoriích:
muži do 50 let, muži nad 50 let, ženy.

7
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Stromy pro budoucnost
Organizace LEAF (Učení o lese) a ENO
(Životní prostředí online) vyzvaly školy,
aby se připojily k vysázení stromků pro
udržitelnou budoucnost.
Akce se konala 21. 9. 2011, neboť tento
den byl OSN prohlášen jako Mezinárodní
den míru (od r. 2001). Této celosvětové
akce se vloni zúčastnilo více jak 5 000
škol ze 132 zemí a během jediného dne
se vysázelo 600 000 stromů.
Kampaň má přispět ke zvýšení povědomí o rozmanitosti ekosystémů na Zemi.
Stromy jsou plícemi Země a zvýšení
jejich počtu je přínosem i pro obyvatele.
Mateřská škola Dolní Čermná se letos
do akce zapojila. Vysázela stromy na
dětském hřišti, kde každá třída vysadila
jeden strom - modřín opadavý (Larix
decidua Mill.) a javor babyku (Acercampestre L.).
Strom je pro nás symbolem. Zaprvé
je připomenutím přírody a životního
prostředí. Zadruhé symbolizuje naši
spolupráci se školami po celém světě.
Věříme, že porosteme společně s našimi
stromy, a jen se trochu bojíme, aby něčí
neopatrnost, nebo dokonce vandalismus naši snahu nezmařily.
Ivana Hamplová

Foto I Ivana Hamplová

Co je to „mír“?
Tuším, že dnešní den bude ve školce
trochu jiný. Na chodbě máme dva malé
stromy, rukavice a konvičky …
Paní učitelka nám vypravuje o tom, že
dnes je Mezinárodní den míru a na celém
světě děti zasadí nějaký strom pro MÍR.
Ptá se nás, co je to MÍR. No, já znám jen
Míru, který sedí u vedlejšího stolečku, ale
to asi není ono.

Vše jsme si tedy vysvětlili a hurá na naše
dětské hřiště. Prý jdeme pracovat, ale
mně to vůbec jako práce nepřipadá. Je
to docela zábava. Škoda, že ty stromky
jsou jen dva a nás tolik. Sázel bych až do
oběda. Tak ještě zalít, uvázat cedulku,
nějaké foto a je hotovo. Snad nám stromky porostou a nikdo nám je nezničí. My
se budeme o ně starat a sledovat je,
jestli rostou jako my. A už se těším, až to
všechno budu vypravovat doma.
Školáček z MŠ s paní učitelkou
Janou Šponiarovou

„České dráhy dětem“
V úterý 4. října navštívily děti z mateřské
školy železniční stanici v Letohradě, kde
České dráhy připravily pro děti zábavný
program v rámci akce „České dráhy dětem“. Projekt zahrnoval i kinematovlak,
což je vlakové kino, kde děti shlédly
pohádky, a dětský vagón – hernu – kde
si mohly pohrát s hračkami a skákat na
obří nafukovací matraci. Mnohé děti
byly na nádraží poprvé a tato výjimečná
expozice jim přinesla příjemný zážitek.
Ivana Hamplová

Foto I Ivana Hamplová
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Den otevřených dveří
V úterý 27. září proběhl v naší škole Den
otevřených dveří zaměřený na výuku,
která je v rámci naší účasti v projektech
financovaná Evropskou unií. Návštěvníky přivítali ve svých třídách žáci 3. – 9.
třídy. Veřejnosti byly představeny tyto
projekty:
Cizí jazyky hrou: projekt zaměřený na
zkvalitnění výuky cizích jazyků, především anglického. Projekt pomáhá realizovat ve výuce nové vyučovací metody
a formy práce, inovovat školní vzdělávací program. Díky projektu vznikl a rozvíjí
se dvojjazyčný webový portál. Navázali
jsme užší vztahy s partnerskými školami
v blízkém okolí. Naši jazykovou učebnu,
nově vybavenou jazykovou laboratoří
a interaktivní tabulí, nám mohou závidět i mnohé městské školy.
Výuka trochu jinak: projekt rozvíjející
čtenářskou a informační gramotnost,
matematiku a přírodní vědy. Díky projektu má naše škola pro žáky i pedago-

Foto I archiv ZŠ

gy dostatek počítačů jak v počítačové
učebně, tak i v učebnách.
Rozumíme penězům: program rozvoje
finanční gramotnosti žáků.
Podpora technického vzdělávání: projekt zahrnující komplexní aktivity pro
zvýšení motivace žáků základních škol

ke studiu technických oborů, podporující technické dovednosti žáků.
Během dopoledne naši školu navštívilo
16 oficiálních hostů a 19 rodičů.
Olga Liprová

Plošné testování žáků
9. ročníků

Foto I archiv ZŠ

Jsem školák - prvňáček
1. září bylo magické datum pro 16
předškoláků. Spolu s rodiči přišli na
slavnostní zahájení školního roku, kde
je přivítala paní ředitelka Mgr. Jitka Beranová a dobrý start do školních let popřál pan starosta Petr Helekal. Natěšení
předškoláčci se slavnostním pasováním
třídní učitelky stali čestnými školáky,
kteří složili i Školákův slib.

Všem novým prvňáčkům přeji chuť
a sílu do učení a radost z úspěchů.
Olga Pokorná, třídní učitelka
Školákův slib
Slibuji,
že budu rád chodit do školy,
budu se učit
a dělat úkoly,
budu hodný
a ostatním pomáhat,
prostě do školy
půjdu opravdu rád.

V minulém školním roce proběhlo
plošné testování znalostí žáků 9. ročníků v Pardubickém kraji. Prověřeno
bylo 981 základních škol, celkový počet
testovaných žáků byl 30 000.
Nyní to podstatné – jak naše děti
dopadly? Cituji oficiální hodnocení ze
závěrů organizátorů firmy SCIO, kteří
sami testy opravili a vyhodnotili.
Český jazyk: „Svými výsledky v českém
jazyce se vaše škola řadí mezi lepší
průměrné školy, máte lepší výsledky
než 60 % zúčastněných škol.“
Matematika: „Výsledky vaší školy
v matematice jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší
výsledky než 70 % zúčastněných škol.“
Úsudek o úrovni naší školy je na vás.
Zdeněk Lněnička
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Okresní kolo
přespolního běhu
ZŠ Letohrad U Dvora a KB OEZ Letohrad
pořádali dne 4. 10. v Areálu biatlonu
v Šedivém lomu závod v přespolním
běhu pro kategorie III (6. a 7. ročník ZŠ)
a IV (8. a 9. ročník ZŠ) pro dívky i chlapce.
Z naší školy se vydalo 15 žáků změřit si
síly se svými vrstevníky. A neměli to vůbec jednoduché, protože mnozí z nich
jsou aktivními závodníky . Proto je krásné i umístění družstva hochů ve složení
Adam Bednář, Jan Čada, Lukáš Výprachtický, Josef Bárta, Martin Bednář, Jakub
Pátek na 5. místě z 11-ti družstev. Starší
dívky (Jana Kubíčková, Lucka Langrová,
Petra Šponiarová, Nikola Pyszná, Vendula Kittnarová) se umístily na místě 9.
Mladší dívky (Karolína Bártová, Anita
Výprachtická, Anička Klekarová, Bedřiška Krátká) bojovaly statečně, ale kvůli
nešťastnému pádu jedné z nich byly
jako družstvo vyřazeny z boje.
Velmi pěkné bylo 12. místo Jany Kubíčkové v jednotlivcích (62 účastnic) a 15.
místo Jana Čady (61 běžců).
Yvona Rybová

Projekt Rozumíme penězům
Autorem projektu je občanské sdružení
Aisis (více informací: www.aisis.cz), které
úzce spolupracuje s GE Money Bank.
Projekt je zaměřen na finanční vzdělávání
(pomáhá žákům rozumět a orientovat se
ve finančních záležitostech každodenního života - více na: www.rozumimepenezum.cz).
Projekt přináší základní poučení o nástrahách rodinného hospodaření s cílem
naučit účastníky zodpovědně se v oblasti financí rozhodovat a jednat, např.
obezřetně si půjčovat (prevence proti
zadlužení), nemít přehnaná očekávání
při nástupu do zaměstnání o svém budoucím platu a o finančních možnostech
(následný střet představ s realitou bývá
pro absolventy ZŠ, SŠ (VŠ) často frustrující). Projekt je zpracován pro žáky 2.
stupně základních škol, v současné době
se připravují další materiály, které budou
moci využít i vyučující 4. a 5. ročníků.
Vybraná témata se vztahují k reálnému

Foto I archiv ZŠ

životu, k situacím, se kterými se žáci běžně setkávají, a jsou sdružena do 10 lekcí.
Žáci pracují ve skupinách, které představují modelové domácnosti. Svou
roli v „rodině“ si žák vylosuje, popř.
zvolí podle nabízené charakteristiky a při
činnostech obhajuje zájmy tohoto člena
rodiny. Aktivity projektových dnů jsou
založeny především na neustálé komunikaci a spolupráci členů fiktivní rodiny, na
rozhodování (žáci pracují s informacemi
z různých zdrojů, propojují získané poznatky s praxí, vyhodnocují je). Své názory a „rodinná“ rozhodnutí žáci prezentují, tj. projekt výrazně podporuje rozvoj
vyjadřovacích dovedností, schopnost
veřejně vystoupit a obhájit určitý názor,
diskutovat, tolerovat názory jiných. Žáci
závěry, ke kterým v „rodinách“ dospějí,
zpracovávají také v elektronické podobě
(do tabulky v Excelu).
Projekt Rozumíme penězům jsme
v loňském školním roce zařadili do 9.
ročníku, který navštěvovalo 23 žáků. Žáci
pracovali v pěti modelových domácnostech. Na začátku školního roku jsme
do organizačního zabezpečení školního
roku 2010/2011 naplánovali výuku všech
10 lekcí, a to formou projektových dnů.
Náš plán se nepodařilo zcela naplnit, z časových důvodů jsme dvě lekce nezařadili
(Spoření a investice, Svět peněz).
Výuku řídili vždy dva pedagogové – koordinátoři projektu. Ostatní učitelé se v této
ověřovací fázi projektu aktivně nezapojili.
Byli však průběžně o probíhajícím projektu (témata lekcí, metody a formy práce,
aktivita žáků v jednotlivých činnostech,
…) informováni – především třídní učitelka a vedení školy, kteří také byli často
přítomni při závěrečných prezentacích
výsledků práce domácností.

Proběhlo osm projektových dnů, vždy
po 4 – 5 vyučovacích hodinách. Projektu
jsme věnovali celkem 40 hodin. Pro lekci
Hospodaření domácnosti jsme si naplánovali 7 vyučovacích hodin, protože jsme
zde museli také řešit práci s tabulkovým
kalkulátorem (Excel) – naši žáci se s tímto
programem seznamují obvykle až v jarních měsících v 9. ročníku.
Projekt se uskutečňoval v kmenové třídě.
K dispozici jsme také měli bez omezení
počítačovou učebnu (19 počítačů
s přístupem na internet, dataprojektor)
a učebnu s interaktivní tabulí. K pohybovým aktivitám jsme využívali také
prostory chodeb, halu.
I když se ostatní vyučující a vedení školy
do vlastní výuky RP nezapojili, projekt
maximálně podporovali. Při realizaci
projektu jsme nevyužili spolupráci s externími pracovníky, což ale do budoucna
nevylučujeme.
Na základě našich dosavadních zkušeností jsme se rozhodli pokračovat ve výuce
RP formou projektových dnů. S výukou
RP letos začneme už v osmém ročníku,
kde žáci budou pracovat s pěti lekcemi
(Hospodaření domácnosti, Dovolená, Kupujeme auto, Náklady na bydlení, Nové
bydlení). Projekt dokončíme v 9. ročníku,
a to lekcemi: Zodpovědné zadlužování,
Spoření a investice, Výhodné nakupování, Smlouvy, Svět peněz.
Projekt RP byl kladně hodnocen samotnými žáky 9. třídy a v mnoha případech
i jejich rodiči. Naše škola díky zapojení do
RP získala kvalitní metodické materiály
k výuce finanční gramotnosti, metodickou pomoc a průpravu pro vlastní výuku.
Olga Liprová, koordinátorka projektu
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Školní družina při
ZŠ Vincence Junka
Školní družina (dále ŠD) je školské
zařízení výchovy mimo vyučování.
Není pokračováním školního vyučování a neměla by být chápána ani jako
pouhá sociální služba (viz hlídání dětí).
ŠD poskytuje dětem dostatek času
na potřebnou relaxaci po vyučování
formou rekreačních, odpočinkových
a zájmových činností, ale také prostor
pro přípravu na vyučování. Napomáhá
dětem při osvojování sociálních kompetencí (tolerance, spolupráce ve skupině,
vzájemná pomoc, empatie a další).
Již pátým rokem pracujeme podle nového školního vzdělávacího programu,
který jsme vytvořily tak, aby vyhovoval
podmínkám ŠD. Děti nejvíce baví celoroční projekty, především proto, že se
podílejí na výběru témat. V minulých
letech děti podnikly cestu kolem světa,
navštívily středověký dvůr Karla IV.,
objevovaly zázraky přírody a křížem
krážem prošly naši republiku. Letos
prozkoumáme naše tělo od hlavy až

Foto I archiv ŠD

k patě. Projdeme se za pověstmi Čermné
a ponoříme se do vodního světa. Kromě
toho nás čekají další mnohá dobrodružství, z nichž se děti každý rok těší nejvíce
na noc ve školní družině se stezkou
odvahy a noční hrou.
Naše školní družina má dvě oddělení.
Na konci školního roku jsme se rozloučili
s dětmi 5. a 6. třídy. V letošním roce se
přihlásilo 16 nových prvňáčků, čímž
máme, stejně jako v letech minulých,

naplněna obě oddělení (celkem 60 dětí).
Vzhledem k tomuto vysokému počtu
dětí je provoz ŠD finančně i materiálně
náročný. Uvítáme jakoukoli pomoc
a spolupráci z vašich řad.
Snažíme se, aby čas, který děti v ŠD tráví,
byl pro ně časem příjemně prožitým, na
který budou rádi vzpomínat.
Věra Balcarová, Monika Sklenářová

Aktivity RC KUK
Zájmová činnost/
kroužek

Čas konání

Cílová věková skupina

Kontakt (jméno, tel., e-mail)

Doba konání

Břišní tance

pondělí 15,15-16,00

děti 5-9 let

K. Peichlová

říjen 2011-duben 2012

Cvičení rodičů s dětmi

pondělí 16,00-17,00

předškolní děti s rodiči

K. Ptáčková

říjen 2011-duben 2012

Keramika

pondělí 15,30-17,00

žáci 2. stupně

M. Vacková/L.Macháčková

listopad 2011-duben 2012

Keramika

pondělí 17,30-19,00

dospělí

M. Vacková/L.Macháčková

listopad 2011-duben 2012

Dopoledne pro rodiče
s dětmi

středa 8,30-11,30

děti 0-6 let s doprovodem

Pastelka

středa 13,30-14,15

předškolní děti

M. Vacková

listopad 2011-duben 2012

Angličtina hrou

středa 14,30-15,15

předškolní děti

H. Bednářová

říjen 2011-duben 2012

Výtvarná dílnička

středa 15,15-16,00

žáci 1. stupně

M. Vacková

listopad 2011-duben 2012

říjen 2011-červen 2012

Jednorázové aktivity - RC KUK 2011
Zájmová činnost

Termín/
čas konání

Cílová věková skupina

Poznámka

Výroba skleněných vánočních ozdob

19.10.2011

malé děti do 8 let s doprovodem, ostatní děti, dospělí

vánoční skleněné ozdoby z dílny z Poniklé

Kurz - výroba šperků z korálků

9.11.2011

malé děti do 8 let s doprovodem, ostatní děti, dospělí

Kurz - výroba adventních věnců

23.11.2011

malé děti do 8 let s doprovodem, ostatní děti, dospělí

přírodní adventní věnce, pod vedením pí.
Smejkalové
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Aktivní den
Dne 29. 9. 2011 jsme se již podruhé sešli
v tělocvičně na Aktivním dnu pořádaném pro předškolní děti a děti z prvního stupně základní školy. Program
byl opět bohatý. Při výrobě drobných
dárečků (větrníky, zažehlovací korálky,
enkaustika, škrabošky) nám ochotně
pomáhaly „ babičky“ z Klubu důchodců.
Nechyběla zdravověda pod dozorem
zkušené zdravotnice p. Sýkorové, břišní
tanečky M. Markové a ping-pong za
dozoru p. Vacka a p. Jansy.
Zpestřením byla návštěva „Vasila“, který
nenechal nikoho v klidu a rozproudil
taneční zábavu.
Po obědě jsme vyzdobili místní hřiště
chodníkovými křídami, protáhli si těla
a vyzkoušeli si svou stabilitu se svázanými končetinami. Neplánovanou akcí
byla střelba ze vzduchovky, která nejvíce zaujala kluky. Za tuto akci moc děkujeme p. Jansovi. A protože nám počasí
přálo, tak jsme tradiční grilování buřtů
uskutečnili před tělocvičnou. Málem
nezbyl ani kousek buřtu na posledního
hosta - cvičené pejsky Šerynku a Flo,
kteří za svůj skvělý výcvik vděčí majitelce Terezce Dlouhé z Dobrouče. Bylo
to jistě úžasné zakončení dne plného
zábavy.
Těšíme se zase příště na Aktivním dnu :-)

Foto I archiv KUK

Za RC-KUK Míla Vacková a Hanka
Marešová
Pozn. redakce: Možná i vy přemýšlíte,
kdo je to „Vasil“. Asi nám nezbude nic
jiného, než se příštího Aktivního dne
rodinného centra aktivně zúčastnit,
a snad budeme mít štěstí, že „Vasil“
zase přijde.

Drakiáda
Neděle 2. 10. 2011 byl krásný, slunečný
den. Když po poledni začal foukat vítr,
bylo potěšeno nejedno dítko, které se
chystalo na odpolední 1. Čermenskou
drakiádu, kterou pro děti připravilo
Rodinné centrum KUK spolu s Klubem
důchodců v Dolní Čermné.

Foto I archiv KUK

Po 15. hodině brázdily jasně modrou
oblohu desítky pestrobarevných draků
různých tvarů a velikostí. Každý se snažil, aby právě jeho drak byl ve vzduchu
co nejdéle a vyletěl co nejvýše.
Po podaném výkonu děti nezklamal tradiční párek v rohlíku, rodiče si mohli pochutnat na svařeném vínu a domácím
medovníku. Občerstvení představovalo
příjemnou tečku za hezky stráveným
odpolednem.
Děkujeme všem za účast a těšíme se na
další ročník Drakiády
Celý výtěžek z akce bude věnován na
aktivity pro děti pořádané Rodinným
centrem KUK.
Za RC KUK Lea Schlegelová

Skauti
Naše organizace se jmenuje Junák - svaz
skautů a skautek ČR a náš dolnočermenský oddíl patří do střediska Bratra
Robina, které má sídlo v Letohradě.
Posláním Junáka je podporovat rozvoj
osobnosti dětí a mladých lidí, jejich
duchovních, mravních, intelektuálních,
sociálních a tělesných schopností, aby
byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti,
přírodě a celému lidskému společenství
v duchu skautského zákona.
Na družinovkách se učíme, jak být
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prospěšní svému okolí, jak se neztratit
v přírodě, jak si pomoci v nouzi. Také
hrajeme spoustu her, jezdíme na výlety,
podnikáme různé výpravy a účastníme
se různých soutěží. Každý rok máme
pečlivě připravený program na tábor,
na který jezdíme pod stany.
Na výlety mimo jiné jezdíme do bazénu, na lezeckou stěnu, pořádáme
i pěší výpravy, někdy dvoudenní. Na
závody - zmínila bych uzlovací závody,
dále Svojsíkův závod. Účastníme se akcí
střediska a navštěvujeme i jiné oddíly.
Každý rok roznášíme betlémské světlo
a pomáháme s Tříkrálovou sbírkou. Na
tábory jezdíme téměř každý rok stanovat na jiné místo, to abychom poznávali
co nejvíce nových míst.
V Junáku je daný systém vzdělávání,
a proto každý vedoucí je pečlivě připravený k tomu, aby řádně vedl svěřené
děti.
Vůdkyní oddílu je Veronika Severinová,
zástupce vůdce oddílu je Lukáš Nastoupil.
V naší obci máme 3 družiny:
1. kluci (vedoucí je Lukáš Nastoupil),
družinovku mají vždy v pátek od 16:00
hodin,
2. mladší holky (Soňa Švestková), schází
se v sobotu ve 14:00 hodin,
3. starší holky (Helena Kyšperková),
schází se v sobotu v 10:00 hodin.
Scházíme se v pěkné klubovně pod
hrází, kde máme velice pěkné zázemí.
Můžou k nám chodit děti ve věku od
5-ti let do 18-ti let, uvítáme mezi sebou
dospělé, kteří rádi pracují s dětmi a naše
poslání jim není lhostejné.
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naší doby pronikají další a další zvířata
a jiné nepatřičné věci (voda, viry, ...). Vědec se snažil hada odchytit a zničit, ale
ten ho uštkl.
Cílem jednotky je zneškodnit vše nepatřičné, co do naší doby projde anomáliemi, a tak zabránit zničení světa. Snaží
se také najít a zneškodnit hada, aby se
zabránilo otvírání dalších anomálií.
Něco z deníků dětí
- Je sobota 16. 7. a já s plným očekáváním
na odjezd na letošní tábor balím poslední věci, které jsem si nestihla zabalit.
Přesně v 10.45 pro mě přijeli Vlčkovi, aby
mě dovezli k vlaku. Rozloučila jsem se
s rodinou a už jsme tady. V 11.15 jsme se
odebrali na vlakové nádraží a tam jsme si
zahráli seznamovací hry. V 11.45 nás vlak
odvezl do Moravského Karlova a odtud
jsme se odebrali do tábořiště. Když
jsme potom dorazili na místo, rozebrali
jsme si kufry a stany a byl nástup. Pak
byla řečena pravidla. Potom byla večeře
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té a měli jsme si vzít baterku. Z tábora
jsme vyrazili všichni. Došli jsme kousek
za tábor a pak jsme čekali, až na nás
dojde řada. Konečně! Vyrážím skoro na
začátku, alespoň to budu mít rychle za
sebou. :-) Vyšla jsem a snažila jsem se
neleknout prvního strašidla (Tonda).
Jdu dál a najednou někdo skočí přes
cestu (Týna). Došla jsem k pomníku,
kde jsme se měli podepsat. Na pomníku
byly 2 ruce. Podepsala jsem se a vyrazila
zpátky. Vystrašila mě ještě Anežka. Vzala
jsem si baterku a vyrazila zpět do tábora.
Počkala jsem na Káju a šli jsme spát.
A závěrem?
Tábor byl o tom, že se nějakému vědci
podařilo otevřít anomálie, ze kterých
vylezl Hroznýš, který ho uštkl. Naším
úkolem bylo vždycky, když se otevřela
nějaká anomálie, tak ji zneškodnit, ale
vše nám kazil hustý déšť skoro každý
den. Nakonec se nám to povedlo.
Bylo to moc pěkné. Holky to měly moc

Veronika Severinová

Skautský tábor 2011
akce Hroznýš
Úvod
Vědec Vlastimil Jeser vynalezl bránu do jiných časových pásem (minulost,
budoucnost). Při jedné
návštěvě minulosti však do současnosti
pronikl velice jedovatý had. Protože had
nepatří do naší doby, brány do jiných
časových pásem (tzv. anomálie) se otvírají samovolně. Had se snaží dostat pryč
z našeho času do toho svého. Bohužel se
ale otevírají jiná časová pole a z nich do

Foto I Veronika Severinová

a šupky do hajan.
- Ráno po rozcvičce jsem začala dělat
první bobrorku vodníka. Potom jsme
hráli různé hry. Potom jsme začali dělat
desetiboj, abychom se dostali do zvláštní jednotky akce Hroznýš. O poledňáku
jsem byla ve stanu. Potom bylo pokračování akce Hroznýš. Večer na nástupu
jsme se dozvěděli, kdo musí na noční
výcvik a kdo prošel. Potom byl večerda.
Já jsem musela jít na ten noční výcvik.
Splnila jsem další bobrorku superslušňák.
- V noci ze soboty na neděli byla stezka
odvahy. Vzbudili nás kolem půl dvanác-

pěkně připravený, akorát je škoda, že
nám pár her překazil déšť.
Jedna ukázka hry z tábora
Létající koberec - Děti se postaví na kus
koberce, igelitu či plachty. Měla by být
téměř celá zaplněna. Vedoucí jim sdělí,
že koberec se pokazil a že je nutno jej
obrátit tak, že strana, na které hráči
stáli, musí být otočena k zemi. Přitom
však nikdo nesmí z koberce sestoupit.
Skupina musí najít způsob, jak uvolnit
část podložky, aby ji šlo otočit.
Za všechny účastníky tábora
Veronika Seveerinová
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Srdečně vás zveme na promítání DVD o historii závodů

Plochá dráha v Dolní Čermné
1949 – 1967

20. října 2011 od 18,00 hod
v Hasičském domě v Dolní Čermné
DVD lze zakoupit na místě. Občerstvení zajištěno.

Zlatí leonbergeři opět
v Dolní Čermné
Sedmnáct leonbergrů, vlčák, italský chrtík
a jejich majitelé přijeli začátkem září do
Areálu zdraví v Dolní Čermné, aby zde
opět strávili společný víkend.
V pátek odpoledne proběhlo seznamování psů i lidí . Ale ti už se vesměs znají
z minulých setkání a z výstav, takže po
počátečním očuchání a hrách na honěnou
ulehli k odpočinku a ponechali páníčky
svému osudu. Ti si mohli vypít v klidu kávu
a začít besedovat. Probíraly se zkušenosti
s odchovem štěňat, výběrem nových majitelů, krmením, výchovou, zkrátka pořád
je něco nového, a tak se k diskuzi našlo
mnoho témat.
V pátek před půlnocí se uskutečnila noční
hra. Cesta temným lesem, vyznačená světélkujícími kroužky, byla zkouškou odvahy
pro všechny. Úkol zněl jasně. Zjistit, jak se

zachová můj pes, když ho v noci někdo
nebo něco překvapí. Když ale jednotlivým
dvojicím vstoupil do cesty figurant, který
mohl znamenat ohrožení nebo dokonce
útok na pána, vzpřímeným postojem
a upřeným pohledem dali figurantovi
najevo, že jsou odhodláni bránit svého
pána do roztrhání těla. A pak se šli konečně všichni vyspat, protože je čekal další
náročný den. Běh přes překážky, výcvik
poslušnosti, to vše se zvládlo během sobotního dopoledne. Protože bylo krásné
a možná až příliš teplé počasí, byl po obědě vyhlášen „polední klid“. Po odpočinku
následovala procházka a koupel v rybníce. Po osvěžení psíci s majiteli prověřili
své schopnosti v připravených soutěžích.
Večer byli vyhlášeni a odměněni vítězové.
Nedělní dopoledne patřilo dětem. Pozvali
jsme děti z dětských domovů z Horní
a Dolní Čermné i místní děti. Tuto atraktivní a neobvyklou příležitost využilo na
padesát dětí. Těm menším byl zapůjčen
pes i s majitelem, ti starší zvládli soutěž

Foto I Jaroslava Šmrhová

bez doprovodu. Disciplínami byly skoky
přes překážky a slalom. To vše na čas. Děti
byly rozděleny podle věku do tří kategorií.
Vítězové dostali krásné odměny. Ale
s prázdnou neodešel nikdo. Díky účastníkům a několika sponzorům se sešlo velké
množství odměn. Všechny děti odcházely
plné nových dojmů a zážitků. Pro mnohé
z nich to byla první příležitost pohladit si
psa, vést ho na vodítku, dávat mu povely,
být mu na blízku. A mnohé z nich byly tak
nadšené, že odcházely domů s pevným
odhodláním přesvědčit rodiče, že bez
psa se nedá žít. Takže kdo ví, možná na
jaře příštího roku, až se zase leonbergři
do Čermné sjedou, přivedou si na soutěž
některé děti už svého chlupatého miláčka.
Děkujeme všem, kteří se na našem skvělém leonbergeřím víkendu podíleli!
Ludmila Ešpandrová

Odchyt ptáků na krmítkách
Koncem loňského roku jsme vás seznámili s průběžnými výsledky prvního roku
intenzivnějšího odchytu „obyčejnějších“
ptáků na krmítkách v zimní sezóně.
Vyzvali jsme vás k pozorování na vašich
krmítkách a k podání případné zprávy
o zástihu kroužkovaných ptáků, zvláště
sýkor.
Protože se nám nikdo neozval, naopak
jsme získali několik informací, že se
u nich žádní kroužkovaní ptáci na
krmítku neobjevili, výsledky jsme prezentovali pouze na Vítání ptačího zpěvu
a článek jsme nechali až do podzimního
DČ Zpravodaje. Následující výsledky vás
snad přesvědčí, že kroužkované sýkory
se průběžně objeví na všech krmítkách
v okolí. Před vlastními výsledky jen pár
poznámek a shrnutí zatím skromných
výsledků z prvního roku odchytů:
Kroužkovali jsme na čtyřech krmítkách,
a to na sídlišti u fary (čp. 360), u truhlárny
TTK (čp. 16), na Bahnech a ve „farském
lese“ od září 2010 do května 2011.
Kroužkování zatím prokázalo několik
skutečností. Některé sýkory koňadry se
prakticky celou zimu zdržují v relativně
blízkém okolí, opakovaně se chytaly
na různých krmítkách. To znamená, že
takřka s jistotou navštěvovaly okroužkované sýkory i vaše krmítka.
Jiné koňadry podnikají docela silný tah.
Takový masivní tah jsme zaznamenali
v březnu, kdy se na krmítka koňadry
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slétaly v mnohem větším množství než
v jiných obdobích a směr tahu naznačilo
i zahraniční zpětné hlášení.
Zajímavý výsledek jsme získali i z kroužkování zvonků zelených. V dubnu, kdy
místní zvonci už běžně hnízdí, jsme
chytili na jednom krmítku 34 zvonků
bez kroužku! To svědčí o tom, že v době,
kdy místní populace už tvoří pevné páry
a hnízdí, protahují tudy ve značném
množství jedinci severnějších populací.
A teď z vlastních výsledků:

a případných pozorováních, neboť je
velká pravděpodobnost, že se nám tito
ptáci opět na krmítkách objeví.
Kroužkování a opětovné odchyty odhalí
i leccos z pohybu ptáků v rámci Dolní
Čermné. Zajímavý je například pohyb
sýkory babky, kterou jsme pracovně nazvali „cestovatelka“. Tu jsme kroužkovali
o Vánocích 2009 na krmítku na Bahnech,
v březnu 2010 se objevila na krmítku
u truhlárny, v září 2010 na krmítku na
sídlišti a v prosinci 2010 se opět zdržova-

Foto I Jan Růžička

V období od 27. září 2010 do 30. dubna
2011 jsme na výše uvedených krmítkách
odchytili celkem 703 ptáků, z toho
630 kusů bylo nově kroužkováno a 73
ptáků bylo odchyceno opětovně, tedy
s kroužky. Do tohoto počtu patří i dva
ptáci odchycení s kroužky zahraničních
kroužkovacích centrál. A sice čížka lesního s kroužkem LJUBLJANA, který byl
kroužkován 4. 3. 2011 u města Vrhnika
ve Slovinsku, jsme kontrolovali 13. 3.
2011 na krmítku na Bahnech. Znamená
to tedy, že tento pták za pouhých 9 dní
urazil vzdálenost asi 480 km (to však
v případě, že by letěl přímo – vzdušnou
čarou). Druhým zahraničním kroužkovancem byla sýkora koňadra. Ta
nesla kroužek RADOLFZELL německé
kroužkovací centrály a byla kroužkována
13. 11. 2010 v Rakousku; my jsme ji kontrolovali 19. 3. 2011 na krmítku u č.p. 360.
Nejvíce ptáků se nám podařilo odchytit
v období od 12. do 15. března 2011,
kdy jsme kroužkovali celkem 197 ptáků
a pouhé tři kusy byly již kroužky označeny. Zcela jistě v tomto období probíhal
tah ptáků z jihu na severněji položená
hnízdiště. Důkazem toho je právě i slovinský čížek či rakouská sýkora koňadra.
Z počtu 630 kroužkovaných ptáků dominuje 304 kroužkovaných sýkor koňader,
105 sýkor modřinek či 93 čížků lesních.
Proto je velice důležité, abychom i v letošním roce pokračovali v odchytu
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la poblíž krmítka na Bahnech. Podobný
příklad máme u sýkory koňadry, která
byla kroužkovaná v prosinci 2009 na
krmítku u truhlárny, v únoru 2011 na
krmítku na sídlišti a nakonec v březnu
2011 ve farském lese. Tyto přesuny
jasně dokazují pohyb zimujících ptáků,
takže, i když si můžete myslet, že vám na
krmítko létají dvě sýkory, ve skutečnosti
může být počet značně vyšší, za den
se vystřídají na krmítku třeba i desítky
sýkor.
Aleš Hampl, Jan Růžička

Mladí hasiči reprezentovali
na soutěži v Černovíře
V sobotu 24. září 2011 se v Černovíře
uskutečnil 16. ročník závodu požárnické
všestrannosti mladých hasičů s názvem
„Memoriál Zdeňka Veselého“. Závod
je dobrou průpravou před podzimním
okresním kolem, které v letošním roce
pořádají hasiči z Bystřece 8. října. Závod
požárnické všestrannosti plní pětičlenné
hlídky, kde při běhu terénem plní úkoly
na šesti stanovištích – střelba ze vzduchovky na špalíčky, základy topografie
(azimut, mapa, značky), základy první
pomoci, uzlování, přelézání lana a základy požární ochrany (čím se co hasí,
určování věcných prostředků). Náš sbor
nasadil do tohoto závodu jednu hlídku
v kategorii mladších a druhou v kategorii starších. Mladší žáci obsadili nakonec
34. místo a starší pěkné 8. místo. Samy
děti zjistily, že mají ještě co dohánět, takže doufáme, že na okresním kole bude
umístění ještě lepší.
Součástí soutěže je i nepovinná disciplína v běhu na 60 metrů překážek
jednotlivce. V kategorii starších žáků
zvítězil náš Adam Bednář s časem 17,25
s, v mladších žácích Marek Pecháček
na 5. místě, v kategorii starších žákyň
Vendula Kittnarová na 2. místě s časem
15,93 s, Markéta Lešikarová na 5. místě
a Petra Šponiarová na 6. místě.
Zveme všechny děti, které chtějí chodit
na hasičský kroužek (každou středu od
15 hodin), aby se přišly za námi podívat.
V zimním období trénujeme v tělocvičně.
Jan Růžička

Foto I Jan Růžička
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Hasiči reprezentují městys
Do bohaté činnosti Sboru dobrovolných hasičů patří i účast na různých
hasičských soutěžích. Profesionální hasiči mají požární sport dokonce v rámci
průpravy na činnost danou příkazem
generálního ředitele. SDH Dolní Čermná
reprezentuje několik různých družstev
počínaje mladými hasiči, dorostem
i dospělými. Na konci července se naše
ženy zúčastnily krajského kola soutěže
v požárním sportu dospělých Pardu-
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získali 14. místo, soutěže v Lanškrouně,
kde kvůli neplatnému pokusu nebyli
hodnoceni, dále na soutěži v Lanšperku
a na posledním závodě sezony v Nekoři,
kde obsadili 11. místo. Uvidíme, jak se
jim bude dařit v příštím roce.
Účast na soutěžích je podmíněna
i dobrým vybavením, takže sbor si
v letošním roce nechal opravit požární
stříkačku, kterou nám věnoval městys.
Pro reprezentaci jsme si dali vyrobit
nové dresy se znakem městyse, na které
nám sponzorsky přispěla firma HaS,
s.r.o. – pan Hrodek. Děkujeme.
Jan Růžička

Letošní podzim se dlouho tvářil jako
prodloužené léto a dopřál nám spoustu
sluníčka. Kalendář je ale neúprosný,
blíží se čas dušičkový, který s sebou přináší
i pochmurné a deštivé počasí. Některé domácnosti nemají běžně přístupné poštovní
schránky, a tak do nich nemůže být Dolnočermenský zpravodaj vložen. Vhodně umístěná jednoduchá schránka (trubka) problém
vyřeší a vám se do ruky dostane výtisk
nepoškozený deštěm nebo sněhem.
V klidu si pak přečtete všechny novinky,
prostudujete kalendář akcí a určitě si naplánujete, kterou událost si nenecháte ujít.
A možná se rozhodnete, že do zpravodaje
také přispějete. Tím nám uděláte radost. Jen
vás prosíme, abyste u svého jména uvedli
celou adresu. Adresa samozřejmě není u příspěvku zveřejněna, ale v souladu s tiskovým
zákonem musí být redakci k dispozici. U fotografií postačí jméno autora. Kam můžete
příspěvky posílat, se dočtete na zadní straně
výtisku. Těšíme se na spolupráci.
Přejeme vám klidný a vlídný podzim.
Za redakční radu L. Ešpandrová
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bického kraje v Mladkově. Zde nakonec
získaly celkově 4. místo; Markéta Marková se stala v běhu na 100 m jednotlivce
vicemistryní Pardubického kraje. Na
základě tohoto výsledku ji požádalo
družstvo SDH Desná, které postoupilo
na Mistrovství ČR soutěže v požárním
sportu v polovině srpna, aby za ně na
této soutěži závodila. Zde nakonec
skončila v běhu na 100 metrů jednotlivců na 25. místě ze 143 závodnic. Kromě
toho reprezentuje sbor na soutěžích ve
výše zmíněné disciplíně. Například na
soutěži v Kamenci 6. 8., která je součástí
Českého poháru, získala 6. místo, či na
soutěži „Moravské stovky“ v Kolšově
obsadila 6. místo. Můžeme říci, že Markéta patří v této disciplíně v současnosti
mezi špičky v dorostenecké kategorii.
Nezahálejí však ani muži. V letošním
roce se dalo dohromady družstvo, které
se účastní soutěží tzv. Velké ceny Orlickoústecka. Soutěž zahrnuje 12 závodů
v požárním útoku, naši letos soutěžili
na šesti. Dvě už byly zmíněny v předchozím zpravodaji. Dále se zúčastnili
soutěže v Brandýse nad Orlicí, kde

Půjčování hasičského domu
Od roku 2009 má Sbor dobrovolných
hasičů v Dolní Čermné v nájmu hasičský
dům. Znamená to, že si veškeré provozní náklady hradí sám. Z tohoto důvodu
jsme stanovili částky za zapůjčení hasičského domu. Je možné si jej půjčit
na rodinné oslavy a podobné události.
Kapacita je max. 50 osob a k dispozici je
vybavená kuchyň, bar s výčepním zařízením, sociální zařízení a samozřejmě
zasedací místnost. V případě zájmu je
nutné kontaktovat správce hasičského
domu – p. Petra Mikulu. Základní částka
za zapůjčení je 500,- Kč + částka za spotřebovanou elektrickou energii. U spolků a organizací, které užívají hasičský
dům pravidelně, je cena stanovena na
základě dohody. Rovněž půjčujeme
lavičky, maringotku či stánky. Opět je
v případě zájmu třeba kontaktovat p.
Mikulu.
Jan Růžička

Začala hokejová sezóna
23. září byl úvodními zápasy zahájen
osmý ročník LHL. LHL - je lanškrounská
hokejová liga určená pro rekreační hráče
ledního hokeje, kteří chtějí hrát poklidnou, ohleduplnou soutěž pro radost.
Dolní Čermná má v této lize dva týmy.
Tým Žraloků a tým Rafanů. Pro zkušené
Žraloky je to již sezona sedmá a pro
Rafany třetí. Je obdivuhodné, že se zde
najde tolik nadšených hokejistů. A chce
to z jejich strany pořádnou výdrž. Soutěž
začíná v polovině září a končí v březnu.
Téměř každý týden se hraje zápas a každý
týden se koná trénink, který je pravidelně
v neděli ráno od 6:00 a od 7:00 hod. Žraloci i Rafani také absolvovali v různých
termínech před začátkem LHL jako každý
rok několikadenní soustředění. Trénovali
a sehráli přátelská utkání v nádherném
prostředí Bulyarény v Kravařích, aby byli
na sezonu připraveni co nejlépe.
Jejich snahu snad ocení fanoušci, kteří si
nenechají ujít žádný zápas a zase budou
svým týmům jezdit do Lanškrouna fandit.
Držme palce Žralokům i Rafanům, ať
jejich umístění v 8. ročníku LHL je co
nejlepší.
Ludmila Ešpandrová

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ
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ROZVRH HODIN OBSAZENÍ TĚLOCVIČNY – od září 2011
9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

Pondělí

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

Břišní t.
Peichlová

Rodiče
a děti
Ptáčková

DC BABY
Chládková

Fotbal
Verměřovice
Růžička Zd

Badminton
Krňávek - Shöpp

Úterý

Hasiči
Pirklovi

Středa

Pátek

Sobota

Stolní tenis
Marek Miloš
Fotbal žáci
Hampl Jan

Florbal
Pecháčková

Dětský domov
Skřeček

Hasiči
Pirklovi

Florbal
Pecháčková

20 - 21

21 - 22

Aerobik
Marková
Florbal
Marek David

Fotbal muži
Blažek Jiří

Jitřenka
Rybová Yvona

Čtvrtek

19 - 20

Jaro
Tejkl St.

Badminton
Krňávek - Shöpp

Aerobik
Marková

Fotbal x scénický tanec
- domluva
Hampl x Marešová

Scénický tanec
DC DaNcE
Marešová Věra

Fotbal muži
Blažek Jiří
Volejbal
Vávra Jiří

Neděle

Od ledna 2012 bude využívání tělocvičny zpoplatněno. Výše platby bude vypočítána z provozních nákladů na chod zařízení.

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST
22. - 23. 10. 2011

MUDr.

Formánek

Česká Třebová, Masarykova 1071

465 535 198

28. 10. 2011

MUDr.

Dostálová

Vysoké Mýto, Husova 191

465 423 949

29. - 30. 10. 2011

MUDr.

Hejnová

Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390

465 523 310

5. - 6. 11. 2011

MUDr.

Hendrych

Vysoké Mýto, Husova 191/IV

465 423 970

12. - 13. 11. 2011

MUDr.

Hendrychová

Vysoké Mýto, Husova 191/IV

465 423 960

17.11.2011

MUDr.

Holubář

Česká Třebová, železniční poliklinika

465 568 440

19. - 20. 11. 2011

MUDr.

Horáková

Česká Třebová, F.V.Krejčího 405

465 531 554

26. - 27. 11. 2011

MUDr.

Janků

Ústí nad Orlicí, Havlíčkova 377

465 526 261

3. - 4. 12. 2011

MUDr.

Kalousková

Ústí nad Orlicí, ul. Pickova 1483

465 543 302

10. - 11. 12. 2011

MUDr.

Kopecká

Česká Třebová, Habrmanova 306

465 534 834

17. - 18. 12. 2011

MUDr.

Košťálová

Česká Třebová, F.V.Krejčího 405

465 534 555

Oznámení
Městys Dolní Čermná nabízí k pronájmu byt o rozloze 30,2 m2 v 2. nadzemním podlaží s výtahem v Dolní Čermné, č.p.
226. Byt je volný od 1. 10. 2011.
Bližší informace na tel. 465393125 - p. Kubíčková.

18

číslo 3 I rok 2011

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

Upozornění
pro soukromé
podnikatele

Pojeďte s námi na zájezdy

s odjezdem D. Dobrouč /mlékárna/, Letohrad, ÚO

WROCLAW - 1denní zájezd do Polska s průvodcem
dne 22. 1. 2011 /sobota/ Kč 550,-/os.
VÍDEŇ - předvánoční zájezd s průvodcem
dne 3. 12. 2011 Kč 590,-/os.
MUZIKÁLY v Praze dne 3. 12. 2011 odpolední představení
/Děti ráje, Vánoční zázrak,Quasimodo, Jesus Christ Superstar,
Osmý světadíl/
cena dle vstupenek Kč 790,- až Kč 990,cena zahrnuje dopravu autokarem a vstupenku na vybraný
muzikál, odjezd v 6,00 hodin, příjezd ve 22,00 hodin

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

Oznámení občanům

Cestovní agentura CKM, Ústí nad Orlicí, M.R. Štefánika 234
Tel.: 465 527 696 mobil: 606 748 616
e-mail:mankova@ckm-tour.cz

Zimní svoz popelnic
(tj. v týdenních intervalech)
od 14. 10. 2011.

Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí v Dolní Čermné
Datum
konání

Název akce

Začátek
akce

20.10.

Promítání filmu o ploché dráze
v Dolní Čermné

18:00

Hasičský dům

Jan Vacek, Václav Mikula

21.10.

Divadlo (Škeble)

19:00

Orlovna DČ

SDO

8. 11.

Posvícenecké dozvuky

Orlovna DČ

Klub důchodců

17.11.

Předvánoční turnaj ve stolním
tenise

8:30

Orlovna DČ

Orel, KDU

22.11.

Divadlo pro děti

8:45

MŠ

MŠ

2.12.

Mikulášský jarmark: Jarmark

15:00

náměstí

Místní spolky, Městys DČ

2.12.

Mikulášský jarmark: Kulturní
vystoupení

17:00

náměstí

Místní spolky, Městys DČ

4.12.

Mikulášská nadílka

14:00

Orlovna DČ

Orel - Jednota DČ

20.12.

Divadlo pro děti

8:40

MŠ

MŚ

20.12.

Koncert žáků ZUŠ Lanškroun

17:00

Orlovna DČ

ZUŠ Lanškroun

Sousedský ples

19:30

Orlovna DC

SDO

21.1. 2012

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

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

Místo konání

Pořadatel

RC KUK - Rodinné centrum KUK
ZUŠ - základní umělecká škola
DČ - Dolní Čermná
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Foto I archiv školní družina
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Foto I L. Ešpandrová - aktivní den

Foto I L. Ešpandrová - drakiáda

Foto I M. Vacková - aktivní den

Foto I Jan Růžička - SDH Dolní čermná

Foto I L. Ešpandrová - Rafani

Foto I L. Ešpandrová - Žraloci
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