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V tomto čísle naleznete
Foto I redakce

SLOVO STAROSTY
ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
ŽÁDNÁ NUDA O PRÁZDNINÁCH
ZPRÁVY Z FARNOSTI
KALENDÁŘ AKCÍ
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Pozvánka na jednání zastupitelstva v úterý 13. 9. 2011
od 18 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
léto uteklo jako voda a pomalu se blíží
září, začátek školního roku. Srdečně
přeji všem žákům a studentům v novém školním roce hodně úspěchů
a jejich rodičům a učitelům hlavně hodně trpělivosti.
Pozvolna se uzavírá první volební rok.
Mezi mé hlavní úkoly v letošním roce
patří nesporně zavedení úsporných
opatření a úhrada závazků. S uspokojením musím konstatovat, že se nám
v prvním pololetí podařilo uhradit
krátkodobé splatné závazky z minulého
roku. Dalším úkolem bylo vyřešení
závazku vůči spol. Laspon CZ a.s. Brno,
který vznikl při dostavbě a rekonstrukci
školní jídelny a základní školy v roce
2004. Na počátku roku 2011 se dlužná
částka s úroky pohybovala okolo 2 mil.
Kč. V srpnu 2011 jsem jednal s vedením
spol. Laspon o způsobu a formě úhrady
dluhu. Jednání byla korektní a jejich
výsledkem byla dohoda, že v případě
jednorázové úhrady dlužné částky nám
bude prominuto 60 % úroků. Na podkladě rozhodnutí RM došlo v polovině
srpna k uzavření dohody o narovnání
a úhradě dluhu. Pro rozpočet městyse
to bude znamenat značnou úsporu.
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letošního roku. Vzhledem k tomu, že
k zvýšení má dojít na úkor největších
měst, jsem v tomto ohledu ovšem pesimista. Domnívám se, že nám nezbude
než hledat další úspory na výdajové
stránce rozpočtu.
V současné době připravujeme nový
územní plán Dolní Čermné. Občané
k němu mohou podávat své připomínky do konce srpna 2011. O této
možnosti byli informováni letáky do
domácností, vyvěšením na úřední desce a na informativních tabulích v rámci
Dolní Čermné. V září 2011 by měla
proběhnout oprava kanalizace na Smrčině. V současné době vedeme jednání
o zajištění dotace. Dále chceme požádat
Pozemkový úřad o provedení pozemkových úprav v katastrálním území Dolní
Čermná. V neposlední řadě by měly být
v září, maximálně v říjnu 2011 spuštěny
nové webové stránky městyse. Ke zpoždění došlo hlavně kvůli dokončování
projektu kanalizace.
Kanalizace a ČOV Horní a Dolní Čermná
je jednoznačně největší investiční akcí
v dějinách obou obcí. V současné době
probíhá postupné napojování domácností obyvatel, které je pro řádný chod
čistírny odpadních vod nesmírně důležité. Množství připojených je podstatné
i pro závěrečné vyhodnocení akce.

Nesplnění počtu připojených a s tím
související případná sankce by mohla
mít zásadní dopad na fungování celého
městystu. Proto opětovně vyzývám
všechny občany, kteří mohu své domácnosti připojit, aby neotáleli a připojili se
co nejdříve. Bližší informace k přípojkám Vám podá pan Vít Kyšperka, tel.
607 146 117. V případě potřeby můžete
samozřejmě kontaktovat i mne. Ještě
bych chtěl upozornit, že postupným připojováním obyvatel dochází k většímu
zatížení čistírny odpadních vod. S tím
souvisí zvýšení nákladů na jejich čištění.
Proto od října 2011 dojde ke zdražení
likvidace odpadních vod, které jsou na
čistírnu dovážené z vyřazených septiků.
Na závěr bych Vás chtěl všechny upozornit, že v rámci optimalizace dopravy
v Pardubickém kraji dojde od prosince
letošního roku k zásadním změnám
v autobusových jízdních řádech. Žádám
hlavně obyvatele Jakubovic, aby této
problematice věnovali patřičnou pozornost. Bližší informace jsou uvedeny
uvnitř zpravodaje v článku „Změny
jízdních řádů“.
Nezbývá mi než Vám popřát hezký zbytek léta a doufám, že sluníčko nám bude
přát o trochu více než doposud.
Petr Helekal, starosta

Ke konci měsíce srpna 2011 odchází do
důchodu dlouhodobá zaměstnankyně
úřadu paní Olga Bilá. Tímto bych jí
chtěl poděkovat za odvedenou práci
a popřát jí v nové životní etapě hodně
zdraví a spokojenosti.
V následujícím období se chci hlavně
zaměřit na opravy nemovitostí v majetku městyse. Je jednoznačné, že jestliže
k předmětným opravám nedojde co
nejdříve, tak se nám v následujícím
období výrazně prodraží.
Veškeré investiční akce a opravy jsou závislé na finančních možnostech. Jak již
jsem několikrát uvedl, hlavním příjmem
městyse jsou daňové příjmy. V prvním
pololetí letošního roku se pohybovaly
na úrovni minulého roku. K jejich zvýšení by mohlo dojít v souvislosti s navrženou změnou rozpočtového určení daní,
které bude projednáváno na podzim

Foto I Ludmila Ešpandrová
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Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (6/2011 - ZM)
ZM vzalo na vědomí informace ohledně
elektronizace veřejné správy na Lanškrounsku.
ZM schválilo prodej bytové jednotky
č. 76/5 v čp. 76, 101 v Dolní Čermné a
uložilo starostovi zajistit vypracování
kupní smlouvy a tuto podepsat.
ZM schválilo záměr prodeje bytové
jednotky č. 5/4 v čp. 5 v Dolní Čermné.

Krátce k hospodaření městyse
Dolní Čermná
Celkové příjmy obce za sedm měsíců
letošního roku činily přibližně 11,75
mil. Kč. Daňové příjmy nejsou každý
měsíc stejné. Jejich výše je odvislá od
výběru daní státem a každý typ daně
má jiný datum výběru. Daňové příjmy
bývají obvykle začátkem roku nižší
oproti průměru a zhruba od května
a v druhé polovině roku stoupají.
S touto nepravidelností v příjmech se
musí každá obec vyrovnat. Vzhledem
k tomu, že máme rozpočet sestaven
opatrně a měli jsme podstatně větší
příjmy z lesního hospodářství, nezapůsobily tyto sezónní výkyvy tak výrazně.
Nebyly to však pouze příjmy z lesního
hospodářství, které měly pozitivní vliv
na finanční situaci. Důležitější jsou
úspory ve výdajích. Různými opatřeními se podařilo po menších i větších
částkách uspořit dostatek peněz, aby
byl zajištěn bezproblémový chod obce.
Od příštího roku by se měla výrazně
projevit i úspora související s restrukturalizací obecního úřadu. Z toho všeho
vyplývá fakt, že městys Dolní Čermná
již opustil společnost pozdě platících

ZM vzalo na vědomí informace o plánované reorganizaci úřadu městyse.
ZM v souladu s ust. § 84, odst. 2, písm.
f) a g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění deleguje Ing. Jiřího
Mencla k zastupování Městyse Dolní
Čermná na valné hromadě společnosti
Vodovody a kanalizace Jablonné nad
Orlicí, a.s. konané dne 28. 6. 2011.
ZM ukládá starostovi zpracovat a podat
odvolání proti rozhodnutí Krajského
úřadu Pardubického kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství, kterým bylo povoleno polointenzifikační
hospodaření na Čermenském rybníku.
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ZM schválilo podání žádosti o dotaci
z Operačního programu životního prostředí na zlepšení systému povodňové
služby a preventivní protipovodňové
ochrany a ukládá starostovi zajistit její
podání v požadovaném termínu.
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

a v současnosti je plně platebně schopen plnit si včas své závazky.

že je tato akce velmi finančně náročná,
byl celý úvěrový rámec vyčerpán.

Mnoho let nás trápil dluh, který jsme
jako obec měli vůči firmě Laspon CZ
z důvodu rekonstrukce budovy základní školy. Část dluhu pocházela z
roku 2003 a část byla o tři roky mladší.
Z celkové výše 3,437 mil. Kč byl dluh k
začátku roku 1,358 mil. Kč bez úroků a
podle dohody jsme letos měli splatit
necelý 1 milion a zbytek příští rok. Dohodnuté splátky se nám dařilo splácet
v termínu a vzhledem k dobře se vyvíjející finanční situaci mohl starosta při
jednání s věřitelem nabídnout splacení
celé dlužné částky. Tato vstřícnost měla
odezvu i u druhé strany, která nám
výrazně snížila úroky z tohoto dluhu.
Takto máme tento starý dluh vyřízen
a můžeme říci, že tíživé pouto s minulostí je zdárně přetrženo a nebude nás
již více trápit.

V příštích letech se hodláme zaměřit
na opravy obecních nemovitostí - ať již
jde o cesty nebo budovy. Za předpokladu, že nepoklesnou daňové příjmy
a provozní výdaje se podaří udržet na
stávající úrovni, mělo by se předsevzetí
časem naplnit. To bychom chtěli také
zohlednit již při tvorbě rozpočtu na
příští kalendářní rok.

V současnosti je potřeba zajistit provoz
kanalizace a čističky odpadních vod
provozované Dobrovolným svazkem
obcí Pod Bukovou horou. Během roku
probíhají závěrečné práce a zkušební
provoz. K zajištění výstavby byl obci
poskytnut úvěr ve výši 13 mil. Kč. Proto-

Finanční výbor - Jiří Mencl,
Daniela Pravdová, Pavel Židek

Informace pro občany
Česká pošta, s.p. oznamuje změnu
otevírací doby na poště v Dolní Čermné
od 1. 8. 2011:
pondělí

08:00 - 10:30

13:00 - 16:00

úterý

08:00 - 10:30

středa

08:00 - 10:30

13:30 - 17:00

čtvrtek

08:00 - 10:30

13:00 - 16:00

pátek

08:00 - 10:30

13:00 - 16:00
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Nová služba na městském
webu www.lanskroun.eu
Občané města Lanškroun a celé spádové oblasti si nyní nemusí volat, zda je
připraven k vyzvednutí jejich doklad.
Na internetové adrese www.lanskroun.
eu zveřejňujeme stav vyřízení průkazů
(řidičských, občanských, cestovních).
Stačí, když si uchováte pořadový lístek
nebo si poznamenáte, kdy jste podali
žádost, a na uvedených lanškrounských
webových stránkách v sekci „Stav vyřízení průkazů“ uvidíte tabulku s textem
o stavu vyřízení Vaší žádosti.
Městský úřad Lanškroun

Komíny
Od 1. 1. 2011 nabylo účinnosti nové
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
Do konce loňského roku platila třicet
let stará vyhláška o komínech. Tato
vyhláška už neodpovídala moderní
technice, stejně tak i zkušenostem kominíků a hasičů. V novém nařízení vlády
byla upravena perioda čištění komínů,
kontroly komínových těles a další.
Podle nového Nařízení vlády č. 91/2010
Sb. budeme potřebovat minimálně
jednou ročně potvrzení o provedené
kontrole od kominíka. Pokud máme
potřebné vybavení, můžeme si komínové těleso čistit svépomocí, ale stejně
komín musí jednou ročně překontrolovat kominík a vystavit nám protokol
(potvrzení) o kontrole.
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Třikrát za rok:
- topidla a ohřívače na dřevo či uhlí v
rodinném a menším bytovém domě
s celoročním provozem, topidla a
ohřívače na lehký topný olej v rod. a
menším bytovém domě.
Seznam některých revizních techniků a
kominíků v našem okolí:
- Oldřich Drahoš, Houští 135,
563 01 Lanškroun - Ostrovské Předměstí,
tel.: 606 173 134, 465 322 923,
e-mail: oldakominik@seznam.cz
- Pavel Elner, Mistrovice 201,
561 64 Jablonné nad Orlicí,
tel.: 603 846 151, 465 641 537
- Milan Dostál, U Vody 189,
562 04 Ústí nad Orlicí - Kerhartice,
tel.: 776 143 979,
e-mail: kominikcely@seznam.cz
- Petr Menclík, T.G.Masaryka 127,
562 01 Ústí nad Orlicí,
tel.: 465 525 334, 777 029 372,
e-mail: kominictví@ustecko.com
Václav Hylský

Čermenský rybník
V minulém čísle jsem Vás informoval, že
s největší pravděpodobností bude na
Čermenském rybníce povolen polointezifikační způsob hospodaření. V praxi
to znamená, že majitel rybníku by mohl

provádět krmení a aplikaci závadných
látek. V červnu 2011 jsem obdržel
rozhodnutí Krajského úřadu Pardubice,
odboru životní prostředí, který dané
hospodaření skutečně povolil.
Po prostudování rozhodnutí jsem
dospěl k závěru, že správní orgán, který
rozhodnutí vydal, se vůbec nevypořádal s našimi připomínkami. Proto jsem
věc předložil radě městyse s návrhem
na podání odvolání. Usnesením mi
bylo uloženo toto zpracovat, což jsem
učinil. Proti rozhodnutí se odvolal
i další účastník řízení - Český rybářský
svaz. Odvolání byla následně Krajským
úřadem postoupena k vyřízení Ministerstvu životního prostředí ČR. V současné
době probíhá odvolací řízení.
Na závěr bych si dovolil podotknout, že
s argumenty úřadu, který polointezifikační hospodaření povolil, se nemohu
ztotožnit. Můj odmítavý postoj vůbec
nesouvisí s tím, že bych chtěl bránit soukromému podnikání. Naopak ho podporuji. Mám úctu k lidem, kteří obzvláště
v současné době jsou ochotni přijmout
riziko související s touto činností. Na
druhou stranu jsem přesvědčen, že
jestliže jsou dána nějaká pravidla, tak by
se měla dodržovat. Obzvláště v případě,
když se toto podnikání dotýká velké
části obyvatel městysu. Proto nedokáži
pochopit, když majitel rybníku provádí
činnosti, které by nemohl provádět ani
v případě povolení polointezifikačního
hospodaření. V těchto případech
nemůže očekávat, že budeme věc tiše
přehlížet. O dalším vývoji kauzy Vás
budu informovat v dalších číslech našeho zpravodaje.
Petr Helekal, starosta

Jak často se čistí komín
Jednou za rok:
- topidla a ohřívače na plyn, topidla
a ohřívače na lehký topný olej ve velkém
bytovém domě, vše na chatě či chalupě.
Dvakrát za rok:
- topidla a ohřívače na dřevo či uhlí
ve velkém bytovém domě, topidla
a ohřívače na dřevo či uhlí v rodinném
a menším bytovém domě s provozem
do 6 měsíců v roce.

Foto I Josef Nikl
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Změny jízdních řádů
V rámci optimalizace a integrace veřejné
dopravy v Pardubickém kraji a zlepšení
služeb pro občany dojde od 11. 12. 2011
ke změnám v jízdních řádech.
Návrhy jízdních řádů pro jednotlivé linky
najdete na webových stránkách www.
oredo.cz v sekci jízdní řády. OREDO s.r.o.
je firma zabývající se organizováním
regionální dopravy.
Nové jízdní řády jsou také k nahlédnutí
na úřední desce v budově Úřadu městyse a budou vyvěšeny na informativních
tabulích v rámci Dolní Čermné a Jakubovic. .
Písemné připomínky a podněty k těmto
návrhům můžete zaslat pracovnici úřadu Ing. Miladě Marešové na adresu Úřadu městyse Dolní Čermná, čp. 76, 561 53

Oznámení občanům
Kontejnery na podzimní úklid
obce budou přistaveny v týdnu
od 17. 10. 2011 do 20. 10. 2011.

Významné životní
jubileum oslavili
Bernard Krátký
Zdeňka Müllerová
Oldřich Formánek
Zdeněk Jirásek
Anna Vávrová
Eugenie Utíkalová
Věra Mertová
Josef Němeček
Hedvika Applová
Josef Trejtnar
Jan Vacek
Josef Šembera
Milada Nováková
Zdeněk Foltín
Emilie Hrdinová
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.

Dolní Čermná, případně na email: majetek@dolni-cermna.cz nejdéle do 12.
9. 2011. Připomínky můžete v písemné
podobě doručit i osobně. Tyto budou
následně předány společnosti OREDO
k posouzení a případnému zapracování.
Postupné ukončení prodeje časových
jízdenek v IDS PK
Z důvodu blížícího se přechodu Integrovaného dopravního systému Pardubického kraje (dále jen IDS PK) pod
integrovaný dopravní systém IREDO,
který nastane dne 11.12. 2011, dojde
mimo jiné k následujícím opatřením:
• 90 dní před zánikem IDS PK bude
v tomto systému ukončen prodej
90denních jízdních dokladů. Nejzazší
den pro aktivaci 90denní jízdenky je
pro cestující tedy pondělí 12. září 2011.
Po tomto dni již nebude možné v „dobíhajícím“ systému IDS PK aktivovat na
čipové kartě tento jízdní doklad.

Slavíme jubileum.
Ptáte se jaké?
Letošní rok naší skupině přináší oslavu,
a to 5 let od založení v roce 2005. To je
pěkné výročí. Představuje 5 předvedených a stále udržovaných tanečků.
A letošní rok byl úspěšný. Tančilo se
na plesech doma v Dolní Čermné, ale
i na maturitních plesech v Lanškrouně
a Sázavě. Naše tancování viděli i
účastníci srazu cyklistů, důchodci
v Petrovicích, majitelé leonbergerů, ale
i majitelé silných motorek na tradičních
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• Postup u ostatních časových jízdních
dokladů IDS PK (30denní, 7denní) bude
obdobný a cestující si budou moci koupit časový jízdní doklad nejpozději 30,
resp. 7 dní před zánikem a nahrazením
IDS PK. Časový kupón třicetidenní jízdenky IDS PK tak bude možno aktivovat
nejpozději dne 11. 11. 2011. U sedmidenní jízdenky bude možno provést
aktivaci nejpozději dne 4. 12. 2011.
Výše uvedené časové jízdenky je možno
zakoupit pouze na čipové kartě. Stávající čipové karty dopravců přestanou být
od 11. prosince 2011 nosičem časových
jízdních kupónů. Časové jízdenky
budou mít nově formu papírového jízdního dokladu, který nebude vázán na
čipovou kartu. V IDS IREDO budou čipové karty sloužit pouze jako elektronická
peněženka pro nákup jednotlivého
jízdného s pětiprocentní slevou.
Zpracovala Ludmila Ešpandrová
srazech v Dolní Čermné. Potlesk od
přítomných nás skutečně moc těší,
pejskové a motorky se sice zdržely, ale
ani nic nenamítaly.
Zatím jsme letos naši účast zakončily při
akci „Kdo si hraje - nezlobí“, a to hrdě po
boku hokejových ramenatých hochů
„Žraloků“.
A co dál? Připravujeme se na setkání
důchodců, kde vystoupíme s novým
tanečkem. Doufáme, že uspějeme
a budeme nadále s radostí pokračovat.
A nakonec – zdraví vás „LADY“ za skupiny „DOLCE BABY“- Věra Chládková
Více na: www.dolcebaby.estranky.cz

Foto I foto archiv
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„Když si vezmeš vestičku, auto
počká chviličku.“
(Kampaň Ministerstva dopravy ČR)

V červnu do Mateřské školy v Dolní
Čermné zavítala mluvčí policie ČR Bc.
I. Lehká, která se v doprovodu koordinátora BESIPu Ing. O. Švece vydala
mezi děti, aby si s nimi povídala, jak
se bezpečně chovat na chodníku a na
silnicích. Preventivní akce „Jsme vidět“
byl přítomen také pan Petr Helekal,
starosta obce, a Mgr. Milada Kůrková,
která setkání zprostředkovala. Na závěr
besedy dostali všichni účastníci reflexní
vesty, které si hned vyzkoušeli.
Foto I Ivana Hamplová

Markéta Vávrová

Každá škola má svůj konec ...
Ve středu 29. června jsme se v mateřské
škole loučili s předškoláky, kteří předvedli krátký program a svou zralost a samostatnost dokázali přespáním ve školce.
Akce, na kterou jsou zváni rodiče a paní
učitelka z budoucí 1. třídy, je každoročně
završením školního roku v mateřské
škole. Mimo plnění úkolů ze školního
vzdělávacího programu nabízela naše
mateřská škola v průběhu roku dětem
řadu aktivit nad rámec svých povinností.
Patřilo k nim sedmero divadelních představení, tři výchovné koncerty, návštěvy
výstav a knihovny v Lanškrouně, předplavecký výcvik, besedy s policií, s hasiči,
školní výlet do ZOO, Uspávání broučků,
Pochod pohádkovým lesem i muzikoterapie. Na veřejnosti se děti představily při
Vítání občánků, na Mikulášském jarmarku a při oslavě Dne matek.
Něco končí a něco nového začíná.
Chtěla bych poděkovat svým kolegyním,
které s dětmi pracovaly - paním učitelkám Jaroslavě Halbrštátové, Janě Šponiarové, Markétě Vávrové. Děkuji také těm,
které se staraly, aby vše bylo uklizeno
a nachystáno: paní školnici Marii Hylské
a paní kuchařce Marii Petrové. Poděkování patří i rodičům dětí za jejich vstřícnost
a spolupráci.

Foto I Ivana Hamplová

Odcházejícím dětem je nyní 6 - 7 let.
Do mateřské školy mnohé z nich chodily
3 - 4 roky, tedy polovinu svého dosavadního života. S mateřskou školou se loučí:
Ze třídy kytiček:
Marek Grůza
Aneta Lia Kohlová
Anna Marešová
Kristýna Marešová
Sabina Uhlíková
Ze třídy sluníček:
Martina Macháčková
Michaela Malcová

Nela Pecháčková
Kateřina Stará
Adéla Vacková
Petra Vašková
Natálie Vyhnálková
Je na čase se rozloučit a popřát jim, aby
v nové škole vždy našly někoho, kdo jim
poradí, na koho se mohou spolehnout,
aby jejich vstup do další etapy života
provázely radost, štěstí a lidské pochopení.
Ivana Hamplová
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Sen?
Zavřu oči a nechávám si zdát příjemný
sen. Svítí sluníčko a já se procházím
přírodou. Lesem a místy, která znám již
od dětství. Ale něco je tu najednou jiné.
Potkávám námořníky, Ovčí babičku, Billa
a Bena, Ferdu Mravence s Beruškou,
vodníky, loupežníky, Křemílka a Vochomůrku, ježibaby, Aliho a Zuliku, Františka
a Fanynku, indiány, pejska a kočičku,
Teletubbies (kdo by neznal Tinky Winky,
Dipsy, Laa-Laa a Po).
Zažívám se všemi hodně legrace a zábavy. U těchto pohádkových bytostí plním
úkoly a ještě si odnáším odměny. Nohy
mě bolí, je mi velké teplo, ale líbí se mi tu.
Říkáte si, že jste také zažili to, co já? Aha,
tak to asi nebyl sen, ale jeden prima den.
Neděle 5. června a Pochod pohádkovým
lesem.
Děkujeme všem, kterým nebylo líto
věnovat svůj volný čas a připravili pro
ostatní tyto krásné zážitky a dobroty na
trati i v cíli. A chcete-li to prožít znovu,
přijďte za rok zase.
Za 311 malých i velkých spokojených
turistů napsala Jana Šponiarová

Projekt Cizí jazyk hrou
jde do finále
1. 5. 2009 jsme se v Základní škole
Vincence Junka Dolní Čermná pustili do neprobádaných vod dotací
z Evropských fondů a začali pracovat
na grantovém projektu „Cizí jazyk
hrou“ v rámci operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Pardubického kraje. Do práce jsme se
pustili s jedním hlavním cílem: zlepšit
vybavenost jazykové učebny v ZŠ Dolní
Čermná, a tím zvýšit úroveň cizojazyčné
výuky na naší škole. Přibrali jsme i dvě
partnerské školy - ZŠ a MŠ Bystřec a ZŠ
a MŠ Verměřovice.

Foto I Ivana Hamplová

Čas letí jako voda a my se pomalu blížíme do finále. Projekt končí 30. 4. 2012.
Dovolím si nyní stručně informovat,
co všechno nám realizace projektu
přinesla. ZŠ v Dolní Čermné především
na jeho základě zmodernizovala a vylepšila svůj školní vzdělávácí program
v oblasti výuky cizích jazyků a také jazykovou učebnu. Dnes už naše děti, stejně
jako žáčci z Bystřece či Verměřovic
s naprostou samozřejmostí a bezproblémově pracují v jazykové laboratoři
i na interaktivní tabuli a novou učebnu
si nemohou vynachválit.
Druhou částí projektu je internetový
portál www.cizijazykyhrou.cz. V současné době zde naleznete velké množství her, pexes, křížovek, pracovních
listů či materiálů pro interaktivní výuku
v jazyce anglickém a německém. V dalších letech bude ještě obohacen o hry
a pracovní listy v jazyce ruském.
Jako hlavní koordinátor jsem na
všechny pracovníky projektu velice
hrdá. Dokázali, že to jde. Za posledními
dvěma odstavci je totiž skryto obrovské
množství práce učitelek ze ZŠ Dolní
Čermná, Bystřece a Verměřovic. Po více
než dvou letech práce je musím jen

a jen chválit. Ve vlastním volném čase
pracují na rozšíření jazykového portálu
o další aktivity a vymýšlí, jak zpestřit
a zkvalitnit výuku cizích jazyků.
Už jsem zmínila, že jdeme do finále.
V úterý 27. 9. 2011 se v ZŠ Dolní Čermná
koná závěrečný seminář k projektu.
Chtěli bychom zde nejen zhodnotit, co
se nám v průběhu realizace podařilo
a kde se skrývala největší úskalí, ale
zároveň ho pojmeme ryze prakticky.
Seminář bude spojen se dnem otevřených dveří V ZŠ Dolní Čermná. Naši
žáčci předvedou všem zájemcům nejen
průběh výuky cizích jazyků, ale i ukázky
aktivit z dalších projektů, do kterých je
škola zapojena.
Na závěr mi dovolte ještě jednou poděkovat všem zúčastněným pedagogům
za jejich práci a úsměv, se kterým především časově náročný projekt zvládají
a Vás všechny, tedy širokou veřejnost,
pozvat na 27. 9. 2011 dopoledne k návštěvě školy v Čermné. Přijďte se podívat, co Vaše děti umí a jak jsou šikovné.
J. Beranová, hlavní koordinátor projektu

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ
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Brloh
V květnu proběhla tři internetová kola
„Brlohu“ (Brněnské logické hry), kterých
se zúčastnilo přibližně 400 čtyřčlenných
týmů, do finále postoupilo 14 nejlepších
týmů. Finále se konalo 8. června v Brně
na Přírodovědecké fakultě Masarykovy
univerzity v Brně, jejíž Ústav matematiky a statistiky soutěž podporoval.
Z naší školy soutěžily dva týmy. Jeden se
do finále probojoval, druhému to těsně
uteklo.
Ve finále jsme řešili logické úlohy po
dobu 150 minut. Nakonec jsme se umístili na pěkném 6. místě v naší kategorii.
Z tohoto umístění máme velkou radost.
Už jen to, že jsme se dostali do finále, je
veliký úspěch.
Školu reprezentovaly a článek napsaly:
Renata Chládková, Lucka Langrová, Kája
Balcarová, Lída Hejlová.
Chtěla bych poděkovat všem soutěžícím
v internetových hrách Technoplaneta
a Brloh. Účast ve hře znamenala pro
všechny usilovné přemýšlení, velké nasazení, odpovědný přístup. Probojování
do finále obou her představuje úžasný
úspěch pro naši školu.
Foto I archiv ZŠ

Zdena Pupíková

Finále Technoplanety
Finále proběhlo 2. 6. v Praze v lesoparku
Hostivař. Zde mezi sebou soutěžilo 50
pětičlenných týmů, které si svůj postup
vybojovalo mezi 136 týmy ze základních
škol a odpovídajících ročníků gymnázií.
Naším úkolem bylo najít a vyluštit šifry v
časovém rozmezí od 10 do 15,30 hodin.
Umístili jsme se přibližně v polovině
startovního pole. Z našeho výkonu
máme dobrý pocit – vždyť náš tým se
soutěže zúčastnil poprvé.
Šifrovaly a článek napsaly:
Aneta Sklenářová, Lucka Langrová,
Lída Hejlová, Klára Ryšavá
a Renata Chládková.

Ještě k dopravní soutěži
mladých cyklistů
Po
suverénním
vítězství
obou
družstev v okresním kole uspěli
naši žáci i v kole krajském. V Pardubicích mladší žáci skončili na 2.
místě, starší zvítězili a postoupili do
celostátního finále v Třeboni. V nabité
konkurenci obsadili solidní 7. místo.
Zdeněk Lněnička

Úspěchy dívek ZŠ Dolní
Čermná ve florbale
Ve snaze navázat na loňské výborné
výsledky dívek ve florbale přihlásilo
se družstvo „deváťaček“ posílené o tři
děvčata osmé třídy na turnaj „Orion
Florbalcup“ pořádaný asociací AŠSK.
Místo sportovních dresů měly naše
hráčky sice jen růžová trička, o to víc
zářily na hřišti, za podpory trenéra Jirky
Macháčka.
Své úspěšné tažení zahájil náš tým
na oblastním kole v Horní Čermné, kde
porazil hráčky ZŠ Smetanova a Dobrovského Lanškroun a ZŠ Horní Čermná.
Nic nebylo zadarmo, vše si naše děvčata
tvrdě vybojovala, o čemž svědčí vítěz-
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ství, o kterém rozhodovalo skóre. Postup do okresního kola v Brandýse nad
Orlicí potěšil, ale v další úspěch už jsme
nevěřili. A přece, i když spolu děvčata
trénovala teprve od listopadu a především v naší malé tělocvičně, nenechala
se „rozhodit“, jejich bojovnost a touha
vyhrát pomohla k 1. místu a opět rozhodovalo pouze lepší skóre. Za sebou
nechala družstva z Chocně, Brandýsa
nad Orlicí, Výprachtic a Dolní Dobrouče.
Na turnaj v Pardubicích se všechny dívky těšily, účast v krajském kole opravdu
nikdo nečekal. Jenže štěstí jim nepřálo.
Nemoc Anety Sklenářové a zranění
některých hráček spolu s klouzající palubovkou a velkým prostorem dívky
nezvládly. Čtvrté místo v kraji je přesto
pěkné (1. ZŠ Chrudim, 2. ZŠ Studánky
Pardubice, 3. ZŠ Moravská Třebová).
Napravit reputaci se vydaly hráčky
koncem června do Hradce Králové
na největší florbalový turnaj u nás –
Florbalmánie. Při účasti 36 družstev
ukončila ZŠ Dolní Čermná svůj boj
až v osmifinále. V posledním zápase
prohrály dívky v růžových dresech až na
nájezdy. Přestože nepostoupily, můžou

Foto I archiv ZŠ

být se svými výkony spokojeny, např.
od vítěze celého turnaje ZŠ Campanus
Praha 11 dostaly pouze jediný gól.
Tým ZŠ Vincence Junka Dolní Čermná:
9. tř. - Aneta Sklenářová, Klára Gabrišková, Nikola Nastoupilová, Erika
Mačátová, Lída Hejlová, Radka Rousová,
Dáša Formánková, Kristýna Zimová, Iva

Hofmanová, trenér - Jirka Macháček;
8. tř. - Renata Chládková, Lucka Langrová, Karolína Balcarová;
7. tř. - Vendula Kittnarová (turnaj v Hradci Králové).
Yvona Rybová

Sněhurka
Díky penězům poskytovaných z fondů
EU mají děti naší školy možnost naučit
se při hodinách AJ více než při běžné
výuce. Děti více poznávají anglicky
mluvící země, chtějí se naučit moderní
písničky. Snažíme se mluvit anglicky
celou vyučovací hodinu. Zabýváme se
různými projekty, pracujeme na interaktivní tabuli.
A na závěr školního roku se nám podařilo nacvičit a zahrát divadlo v angličtině
na motivy jedné známé pohádky Sněhurka. Divadlo jsme hráli pro školní
družinu, kterou navštěvují děti od 1. do
6. třídy. Divadlo se nám vydařilo, děti
byly nadšené a žákům 6. třídy děkuji
za milou spolupráci. Těším se na další
školní rok a na další zajímavé hodiny.
Marie Faltejsková

Foto I archiv ZŠ
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Malá kopaná
Žáci naší školy se zúčastnili 4. května
okrskového kola turnaje v malé kopané,
které se konalo v Libchavách . Své zápasy kluci vyhráli a postoupili do okresního kola, které se konalo v Králíkách
17. května 2011. Z pěti zúčastněných
družstev obsadili výborné 2. místo
a od vítězů je dělila pouze jedna jediná
branka.
Josef Nikl

číslo 3 I rok 2011

Sportovní den
Tradičně ke konci školního roku patří
sportovní den. Děti z celé školy se
mohou srovnat v různých sportovních
disciplínách. Letos se sportovní den
uskutečnil v úterý 28. června. Deváťáci
vymysleli devět disciplín, které rovněž
pro ostatní třídy zorganizovali. Soutěžící

Omluva redakce:
Tento článek jste si měli, vážení čtenáři,
přečíst už v červnovém čísle Dolnočermenského zpravodaje na stránce 13.
Ale protože „děláme“ řádné noviny se
vším všudy, tak i u nás si zařádil všem
známý novinářský šotek a k fotografii
fotbalistů - žáků základní školy - přidal
ještě jednou text o dopravní soutěži.
Autorovi článku a klukům ze školy se
omlouváme a šotka se budeme snažit
řádně zaměstnat, aby neměl čas na
podobné vylomeniny.
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tak zdolali běh do vrchu, hod na cíl, hod
kroužkem, běh krátký, kuželky, kop do
branky, běh dlouhý, přeskok přes švihadlo nebo skok z místa. Vyhodnocení
sportovních výkonů jednotlivců provedli třídní učitelé v rámci každé třídy.
Věřím, že sportovní den byl pro děti jistě
zpestřením posledních školních dnů
před prázdninami.
Jan Růžička

Foto I archiv ZŠ

Přežití v přírodě
Jak přežít v přírodě, která si na Vás
nachystá nebe plné blesků, ohromuje
Vás burácením hromů a máčí s větší
či menší intenzitou většinu Vašeho
oblečení, protože deštník jaksi nestačí?
Jednoduše - stany si postavíte v knihovně, nezbytnou stravu si uvaříte ve školní
kuchyňce a po večerce si při baterce
přečtete pár stránek, nejlépe ze strašidelné knížky. Jestli stále nerozumíte,
o čem tento článek je, zeptejte se (teď
už bývalých) páťáků naší školy, kteří
toto zažili na vlastní kůži. Ti totiž měli na
konec školního roku naplánovanou akci
„Přežití v přírodě“. Ve čtvrtek odpoledne
se však proti nám spiklo počasí. Nevím,
kdo se té velké bouřky bál nejvíc (děti,
rodiče či třídní učitelka?), ale přeci jenom se nám s těmi sbalenými spacáky,
stany i sladkostmi na „až bude nejhůř“
domů nechtělo. Naštěstí se počasí
do pátečního rána „vybláznilo“, a tak
jsme páteční dopoledne mohli strávit
opravdu v přírodě, jak bylo plánováno.

Foto I archiv ZŠ

U myslivecké chaty se šikulkám podařilo
rozdělat oheň, u kterého jsme se nejen
ohřáli, ale opekli i vuřty a krajíce chleba,
na posečené louce jsme si zahráli hry,
vyřešili různé úkoly a zasoutěžili si (program připravili sami žáci, takže mohu
potvrdit, že páťáci nejsou žádné bábov-

ky, které sedí jen u televize a neumí se
jinak zabavit). V poledne jsme se „vrátili
do civilizace“ šťastní, že i letos se všem
„v přírodě“ přežít podařilo.
Olga Liprová, třídní učitelka
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Pasování na čtenáře – 2011
Dne 10. 6. se to v místní knihovně hemžilo dětmi. Byli to žáci 1. třídy, pro které
nastal ten dlouho očekávaný den – Pasování na čtenáře. Vždyť už všichni umí
přečíst všechna písmenka a přelouskali
už celý Slabikář. V knihovně na děti čekala p. uč. Liprová, která dávala dětem
všetečné otázky a přečetla jim popletenou pohádku. Všichni byli pasováni
mečem na rytíře „Řádu čtenářského“
a slíbili, že se ke knihám budou chovat
opatrně a s úctou. Domů si ještě odnesli
pamětní list a stužky, které jim budou
připomínat tento slavnostní den.
Foto I archiv ZŠ

Ivana Moravcová, třídní učitelka

Škola - základ života
Tuto známou moudrost si znovu ověřili
všichni účastníci zájezdu na divadelní
představení „Škola - základ života“.
V neděli 12. června nás z čermenského
náměstí odjížděl plný autobus. Žákům
6. - 9. třídy, početné skupině seniorů a
pedagogickému doprovodu to opravdu
slušelo. V Městském divadle v Brně jsme
se při víc jak dvouhodinovém představení hodně nasmáli, nechali se strhnout
rytmem
písniček
doprovázených
tanečními kreacemi herců. Divadelní
představení pobavilo bez ohledu na věk
všechny diváky a domů jsme se vraceli
v nočních hodinách velmi spokojeni.
Foto I archiv ZŠ

Olga Liprová

Získáváme nové informace
nejen ve školních lavicích
Každoročně pořádá naše škola pro
žáky 8. a 9. tříd v rámci výuky chemie
a fyziky exkurze, které mají prohloubit
teoretické znalosti získané při hodinách
a ukázat jejich využití v praxi.
Na podzim jsme společně navštívili
přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně
v Jeseníkách a Muzeum papíru ve

Velkých Losinách. Žáci se seznámili
s funkcí přečerpávací elektrárny, zhlédli
strojovnu i obě nádrže, pochopili
princip výroby papíru a sami si zkoušeli
papír vyrobit. Někteří z nich pak nabyté
vědomosti shrnuli v powerpointových
prezentacích v anglickém jazyce.
Na jaře vyrazili žáci autobusem do
EKOLY České Libchavy. Přestože počasí
bylo opravdu špatné, výklad našeho
průvodce skládkou komunálního odpadu byl nejen zajímavý, vyčerpávající, ale
i vtipný. Myslím, že každý pochopil, že

odpady jsou pro naši Zemi opravdu velký problém. Cestou z Českých Libchav
zpět do Dolní Čermné jsme ještě udělali
zastávku na okraji Ústí nad Orlicí, kde
sídlí firma spravující čistírnu odpadních
vod. Zařízení je zastaralé, těsně před rekonstrukcí, přesto jsme názorně viděli,
co všechno se musí udělat s odpadní
vodou, než se může jako voda užitková
vypustit zpět do řeky.
Zajímavým porovnáním byla pro 9.
třídu návštěva nové moderní firmy
CONTIPRO v Dolní Dobrouči, která
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produkuje kyselinu hyaluronovou pro
výrobu léčiv i kosmetiky. Tentokrát
nám počasí přálo a mohli jsme cestovat
na kole. Po příjezdu do firmy jsme si
připadali jako vážení hosté. Na recepci
jsme byli označeni vizitkami, úvodní
seznámení s firmou proběhlo v malém
sále a bylo doprovázeno promítáním
prezentace. Než jsme vstoupili do
provozu, museli jsme si nazout igelitové
návleky. Náš průvodce pan Petr Baláš
nám vysvětlil princip výroby a ukázal
nám jak laboratoře, tak provoz. Zaujala
nás čistota provozu i moderní vybavení.
Myslím, že pro některé žáky to byl přinejmenším námět k přemýšlení o jejich
dalším studiu.
Foto I archiv ZŠ

Yvona Rybová

Žádná nuda o prázdninách
Rodinné centrum KUK z Dolní Čermné
připravilo na začátek prázdnin pro děti
z Dolní Čermné a okolí svůj první letní
příměstský tábor. Hlavním cílem bylo
zpříjemnit dětem jejich letní prázdniny
za současné snahy odlehčit zaměstnaným rodičům od starostí s hlídáním dětí.
Akce se konala v prostorách Areálu
zdraví a sportu, kde byla k dispozici
společenská místnost, zázemí a sociální
zařízení. Z počátečního ostychu a snad
i nedůvěry se nakonec tábora zúčastnilo
44 dětí z Dolní a Horní Čermné, Verměřovic, Petrovic, Horního Třešňovce, Letohradu, Damníkova, Jakubovic a Říček
v Orlických horách, a to ve věku 3 -11 let,
o které se staraly bezplatně členky RC
KUK společně s ochotnými dobrovolnicemi. Děti byly dle věku rozděleny do
3 oddílů. Denní program fungoval od
6.30, kdy mohli rodiče přivést děti do
tábora, následovala dopolední svačinka, zábavný program, ve 12 hodin byl
přichystán v místní restauraci oběd. Pro
nejmenší děti byla možnost poledního
odpočinku. Odpolední program končil
v 16 hodin, kdy si děti vyzvedávali rodiče.
Táborové aktivity jsme se snažily přizpůsobit adekvátně k věku všech dětí.
Proto jsme přichystaly velmi bohatý
program plný her, písní, tance, sportu
a dovednostních aktivit, mezi kterými

nechyběla například muzikoterapie, při
které si děti mohly vyzkoušet vyjadřovat
své emoce pomocí pohybů, zvuků,
rytmů a melodií, a poznávací výlet do
nedalekého Letohradu, kde starší děti
pomocí kvizu získávaly poznatky o historii a zajímavostech města. Loutkové
divadlo s názvem Kašpárek a Máša bylo
zaměřeno především pro nejmenší
děti. Naopak v magnetické konstrukční
hře Geomag excelovaly nejstarší děti,
které pomocí magnetických tyčinek
a ocelových kuliček bez složitých návodů
vytvářely úžasné objekty všech rozměrů
a tvarů. Při tvarování balonků si děti
opět procvičily zručnost, zároveň si užily
spoustu legrace a domů si mohly odnést
malý dáreček. S velkým potleskem se
setkalo i vystoupení cvičeného psa, do
kterého byli zapojeni všichni účastníci
tím, že se nechávali s velkým nadšením
ve tváři pejskem přeskakovat a podlézat.
Velmi zajímavá vzdělávací beseda
s Policií ČR, která měla děti navést
k zamyšlení nad vážnějšími situacemi,
určitě splnila svůj účel. Ukázka práce
a vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Dolní Čemné byla velkým
zážitkem nejen pro chlapce. I přes chladnější počasí se děti ochotně nechaly
postříkat vodou, věříme, že rodičům
promočené oblečení nijak nevadilo. Díky
velmi příznivému počasí se vydařil i výlet
do malebné oblasti Anenského údolí do
tábořiště Vochtánka. Tam na děti čekal
zábavný indiánský program, opékání
špekáčků, zmrzlina. Vyvrcholením zajisté byla jízda na koních, která nadchla

snad každé dítě. Vystoupení pražských
showmanů s názvem Tombonbóňa
bylo plné tance, písniček a soutěží
o sladkosti. Ani jsme nepředpokládaly, že
se setká s tak velkou odezvou i u starších
dětí. Všechny děti skvěle spolupracovaly
a přitom se vesele bavily.
Zakončení tábora se neslo opět v tanečních rytmech. Páteční odpolední diskotéka se protáhla až do podvečerních
hodin a děti, jejichž obličeje byly krásně
pomalované zvířecími motivy, tančily
a zpívaly. I my samotné jsme se nechaly
vtáhnout tanečními rytmy a převlečené
do masek jsme nepokazily zábavu.
Dle dětských reakcí lze celý tábor vyhodnotit jako velice podařenou akci. Jsme
moc rády, že se ji nakonec zúčastnil tak
vysoký počet dětí.
Rády bychom také poděkovaly všem
rodičům, kteří se jakkoli podíleli na přípravě a průběhu tábora, Městysu Dolní
Čermná za zapůjčení prostor a všem
ostatním, kteří se nám snažili pomáhat
jak s programem, tak s organizací.
V neposlední řadě děkujeme za finanční
podporu všem sponzorům, bez kterých
by tábor s tak bohatým programem
nemohl vzniknout.
Věříme, že v nadcházejícím roce 2012
se nám opět podaří získat podporu
a budeme moci připravit táborový
pobyt s podobně pestrým programem.
Martina Svobodová
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Zprávy z farnosti
Farnost neznamená jen chození do
kostela na bohoslužby. Jedná se
především o společenství lidí, kteří
se setkávají i při dalších příležitostech
a něco spolu prožijí. V tomto článku
bych vás rád seznámil s některými aktivitami, které v naší farnosti proběhly
v období mezi Velikonocemi a velkými
prázdninami.
V měsíci květnu jsme spolu s dětmi jeli
na výlet do Brna. Projeli jsme se lodí po
Brněnské přehradě a poté zamířili do
zábavního centra Bongo, kde se děti
dostatečně vyřádily. Bývalá tovární
hala je přeměněna na zábavní park
s různými prolézačkami, skluzavkami,
trampolínami, horolezeckou stěnou
apod. Podle ohlasu mladých účastníků
(a nejen jich) se výlet povedl.
Začátkem měsíce června se konala další
slavnost. Devět dětí poprvé přijalo svátost eucharistie (první svaté přijímání)
- bílou oplatku, o které věříme, že je
při mši svaté proměněna v samotné
tělo Pána Ježíše. Pro celé farní společenství to byla veliká slavnost. Děti
přišly oblečeny do slavnostních šatů,
mši doprovázel svým zpěvem dětský
sbor. Během bohoslužby děti poprvé
veřejně vyznaly před ostatními svoji
víru v Boha, a tím si také připomněly
svůj křest. Jejich rodiče obnovili svůj
slib daný při křtu, že své děti povedou
jak ve víře, tak v křesťanských hodnotách. Po bohoslužbě následovalo pro
naše malé oslavence a jejich rodiny
pohoštění v místní Orlovně.
V neděli 19. června odpoledne se ve
spolupráci s farní radou konalo již
podruhé tzv. farní odpoledne. Měli
jsme příležitost pobýt spolu trochu
jiným způsobem než při bohoslužbách a slavnostech. Přítomny byly
všechny generace. Farníci napekli
různé dobroty, udily se klobásy, točilo
se pivo. Během odpoledne probíhala
farní soutěž, ve které měly jednotlivé
soutěžící skupiny hledat odpovědi na
nejrůznější záludné otázky. Počasí nám
přálo. Těžké černé mraky, které se hro-

zivě natahovaly k dvoru fary, nakonec
s nepořízenou odtáhly na Bystřec.
Poslední neděli v červnu se na Mariánské hoře konala slavnost lidově zvaná
„Boží Tělo“. Touto slavností vyjadřují
katoličtí věřící svoji víru, že v bílé oplatce a víně, nad kterými se při mši modlí
kněz, je po jeho slovech skutečně
přítomný Ježíš se svým Tělem a Krví.
Ve středověku si začali lidé tuto víru
připomínat průvody, kdy v jejich čele
nesl kněz v ozdobné schránce (monstranci) bílou oplatku proměněnou
v Tělo Páně. Odtud dostala slavnost
svůj název. Také my na Mariánské hoře
jsme se rovněž po bohoslužbě přidali
k průvodu. Za doprovodu dechové
hudby jsme procházeli lipovou alejí.
Několikrát jsme se zastavili a modlili se
za svět, za národ, za naše rodiny.
V neděli 17. července jsme si za hojné
účasti lidu připomněli dvacáté výročí
od znovupostavení a vysvěcení kaple
na Hůře. Bohoslužba proběhla pod
širým nebem. Díky krásnému počasí se
akce podařila. Hudební doprovod opět
zajistila dechová hudba pod vedením
pana Pavla Vašíčka. Po mši byli všichni
účastníci odměněni dobrými koláči,
které upekly hospodyňky z Petrovic.
O týden později, sobotu 23. července,
jsme uspořádali pěší pouť na Horu
Matky Boží u Králík. Vycházeli jsme
v půl šesté ráno. Cesta vedla přes
Bystříčko, Bystřec do Čenkovic, přes
Červenovodské sedlo a Červenou vodu
na Hedeč. Po patnácté hodině jsme
své putování zakončili společnou mší
v poutním kostele. Nazpět jsme se již
raději vezli, neboť nám už nezbývalo
sil ujít dalších třicet kilometrů nazpět.
Skláním se před našimi předky, pro
které bylo pěší putování zcela běžnou
záležitostí.
A co plánujeme dál? V sobotu 3. září
pořádá farnost zájezd do Broumova,
Nového Města nad Metují a do Rokole,
malého poutního místa v blízkosti
Nového Města. Další významnou akcí
je pouť na Mariánské hoře. Hlavní bo-

hoslužbu v deset hodin bude sloužit P.
Pavel Seidl, dlouholetý farář čermenské
farnosti, můj předchůdce. Zájemce zvu
na odpolední koncert vážné hudby,
na kterém budou účinkovat manželé
Tvrdí z Pardubic. Program bude včas
upřesněn.
Tolik o několika akcích, které ve farnosti v nedávné době proběhly nebo se
plánují. Věřím, že se s některými z vás
na některé z nich uvidíme.
Josef Roušar,farář

Výuka náboženství
Vážení rodiče,
přicházíme s nabídkou výuky katolického náboženství na zdejší základní škole.
Náboženství se vyučuje jako nepovinný
předmět. Výuka probíhá ve skupinách,
kde jsou sdruženy dva nebo tři ročníky
(závislé na počtu přihlášených žáků).
Předmět Náboženství je určen všem
žákům od 1. do 9. třídy. Mohou se ho
účastnit i žáci bez vyznání.
Výuka má poskytnou základní vhled do
křesťanství, přibližuje nauku katolické
církve, hledá odpovědi na otázky, které
se týkají Boha, člověka a světa. Cílem
je vytvářet prostor pro vlastní hledání
hodnot a osobních postojů.
Se svými dotazy se můžete obracet
osobně nebo telefonicky na správce
Římskokatolické farnosti Dolní Čermná
P. Josefa Roušara (737 747 204).

Foto I Ludmila Ešpandrová
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Římskokatolická farnost Dolní Čermná zve
akce

den
sobota 10. 9. 2011

Poutní slavnost v kostele
Narození Panny Marie
na Mariánské hoře

čas a místo
19.00 h. mše svatá v kostele na Mariánské hoře
20.00 h. modlitba Křížové cesty venku
7.30 h. mše svatá v kostele

neděle 11. 9.

10.00 h. mše svatá venku
14.00 h. koncert vážné hudby v kostele
16.00 h. mše svatá venku

Posvícení v Jakubovicích
Slavnost Všech svatých

neděle 23. 10.
úterý 1. 11.

10.00 h. mše svatá v kostele v Jakubovicích
16.30 h. pobožnost za zemřelé na hřbitově v Petrovicích
a po ní mše svatá v kostele
18.00 h. mše svatá v Dolní Čermné
16.15 h. pobožnost za zemřelé na hřbitově
ve Verměřovicích a po ní mše svatá v kostele

Vzpomínka na všechny
věrné zemřelé

středa 2. 11.

Posvícení v Dolní Čermné

neděle 6. 11.

Den Písma svatého
ve farnosti Dolní Čermná

sobota 26. 11.

po celý den v Orlovně v Dolní Čermné
- interaktivní výstava

Žehnání adventních věnců

neděle 27. 11.

při mši svaté v 7.30 h. a v 10.30 h. v kostele v D. Čermné

Ekumenická bohoslužba
a setkání

neděle 27. 11.

16.00 h. bohoslužba v kostele v Dolní Čermné a po ní setkání
v Orlovně v Dolní Čermné

Rorátní mše svatá pro děti
a společná snídaně na faře

sobota 10. 12.

Ohlédnutí
Léto se pomalu, ale jistě přehouplo
do své druhé poloviny a nutno říci, že
počasí zatím moc letním radovánkám
nepřeje. Alespoň ne v našem regionu.
O to více si říkám, jaké jsme měli při pořádání letošních Čermenských slavností
štěstí. Bylo sice chladno, hlavně pak
navečer po hlavním sobotním Galaprogramu, ale nepršelo.
Ale dost meditace kolem počasí, to není
hlavním tématem.
V letošním roce se nám podařilo zajistit

18.00 h. mše svatá v Dolní Čermné a po ní pobožnost za zemřelé
na hřbitově v Dolní Čermné
7.30 h. a 10.00 h. mše svatá (doprovází chrámový sbor)
15.00 h. zpívané latinské nešpory (chrámový sbor)

6.45 h. mše svatá v kostele v Dolní Čermné při světle svící
(zpěvem a hudbou doprovází děti)
7.30 h. snídaně na faře

opět velmi kvalitní soubory, ukazuje
se, že optimální počet je šest souborů.
Podařilo se oslovit znovu atraktivního
exotického účastníka - soubor Spandan
z Indie. Díky společnosti Brýdl jsme měli
možnost ubytovat ho samostatně v rekreačním středisku v obci, což bylo také
jeho přáním. Hostili jsme je téměř celý
týden a během tohoto pobytu bylo nutné zajistit kromě ubytování i stravování,
což bylo někdy velmi náročné. O tom ví
své mimo jiné i školní jídelna, které bych
tímto chtěl poděkovat za shovívavost
i za kvalitní služby.
Bylo též nutné zajistit na celý týden
program, a tak jsme s našimi hosty projezdili pěknou část okolí - začínali jsme

v Dolní Dobrouči, poté v Žampachu, ve
Svitavách, v Lanškrouně, v Žamberku
a zakončili jsme v Rybné nad Zdobnicí.
Během celého týdne, po který slavnosti
probíhaly, jsme absolvovali 2 koncerty
pro školy, 3 vystoupení v pensionech,
3 koncerty na otevřené scéně, třikrát
přijetí u starostů obcí, galaprogram,
posezení při lidové muzice a tradiční
Hecboj jednotlivých souborů. Odhaduji, že všechny uvedené akce navštívilo
zhruba 1500 diváků, což je poměrně
slušný počet.
Obrovský krok kupředu umožnilo dobudování areálu v obci, kde se celý sobotní
program odehrává. Perfektní podium
se zázemím nám už dnes „závidí“ téměř
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všichni, kteří na slavnosti přijedou. Připočtu- li k tomu i zázemí sociální, pak už
skutečně není za co se stydět. Naopak,
můžeme pořádat akci mezinárodního
charakteru a diváků i účinkujícím jsme
schopni zajistit kvalitní zázemí a služby.
Jistě, mnoho lze ještě dále vylepšovat
a dále zlepšovat, ale je třeba mít na mysli i to, kolik lidí je v organizačním týmu
a také kolik financí je k dispozici. A právě
o tom bych se velice rád krátce zmínil.
Poděkování touto cestou je alespoň
jedna z mála možností, jak poděkovat
za obrovské nasazení několika dobrovolníků, kteří prakticky od pátku
do neděle tráví veškerý čas v areálu
a řídí veškeré finální přípravné práce
i následnou nedělní likvidaci areálu. Je
velmi důležité spolehnout se na celý
tým, bez kterého není vůbec myslitelné
akci podobného charakteru pořádat.
Za všechny patří největší poděkování
Ivě a Aleši Hamplovým, Jitce Beranové
a Jirkovi Applovi i Evě Vackové ve štábu.
Další poděkování patří učitelskému
kolektivu místní školy za perfektní
přípravu a průběh Hecboje a členům
Červeného kříže za pomoc při zajištění
vstupného. Velké poděkování si určitě
právem zaslouží i kolektiv pracovníků
pod Městysem Dolní Čermná, zvláště
pak parta Jana Hrdiny, který je velmi
platným spolupracovníkem organizačního týmu. Všichni zúčastnění ocenili
tradičně velmi zdařilou výzdobu na
slavnostním přijetí starostou ve společenské místnosti v ubytovně Sokola,
kterou téměř profesionálně připravili
Věra a Jirka Balcarovi.
Pevně věřím, že dlouholetá, velmi
dobrá spolupráce s Úřadem městyse
Dolní Čermná bude pokračovat i nadále
a při této příležitosti patří poděkovat

Tábor v havajském stylu
Již tradičně patří k letním prázdninám
dětský tábor SDH Dolní Čermná. Letos
jsme se opět vrátili k termínu v prvním
červencovém týdnu, tedy od soboty 2.
do soboty 9. července 2011. Tradiční zůstalo i místo táboření, tedy tábornická
osada Strážná – Vosí údolí v lesích nad
Tatenicemi. Ačkoliv předpověď počasí
nebyla příliš pozitivní, což se nakonec
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Foto I archiv ZŠ

novému starostovi, panu Petru Helekalovi, který se na celé organizaci festivalu
aktivně podílel.
Velice nás potěšila spolupráce s mnoha
rodiči dětí ze souboru Jitřenka, kteří
ochotně pomohli, ať už přípravou občerstvení, anebo při budování i uklízení
areálu.
Protože každé pořádání takové akce je
kromě obětavých lidí i o financích, bez
kterých nemáme šanci zvát soubory
(zvláště ty „exotické“), a proto je namístě poděkovat všem, kteří finančně
letošnímu festivalu pomohli. Této pomoci si ceníme i proto, že v nelehkých
ekonomických podmínkách (lze- li to
podmínkami nazvat) najdou cestu, jak
slavnostem přispět.
Letošní ročník je definitivně za námi
a je potřeba pomalu plánovat ten další.

Rádi bychom zpestřili např. sobotní
odpoledne pro děti více atrakcemi
a soutěžemi, spousta věcí je v jednání
již nyní.
Závěrečné poděkování patří také Vám
všem, vážení čtenáři, kteří jste letošní
festival navštívili. Není totiž jak pro účinkující, tak pro organizátory nic horšího,
než když se vystupuje před prázdným
hledištěm. A právě v Dolní Čermné vystupující soubory obdivují, jak příjemná
atmosféra zde v krásném prostředí
Areálu zdraví a sportu každým rokem
vládne. A je na nás všech, abychom tuto
tradici nezklamali a pokračovali v ní
i nadále.

i ukázalo propršenou nedělí a pondělím, konec týdne byl ve znamení
pěkného počasí a 110 dětí do 18 let a 24
dospělých si letní tábor pořádně užilo.
Letošním tématem byl „Život na Havajských ostrovech“, což kromě oděvů
účastníků bylo patrné i z řady her,
díky nimž se děti dozvěděly informace
o těchto tajuplných ostrovech. Kromě
spousty her jsme v úterý absolvovali
výlet na požární stanici Hasičského
záchranného sboru do Svitav, kde jsme
kromě hasičské techniky zhlédli také
sanitku rychlé záchranné služby. Samo-

zřejmě nechybělo ani koupání v bazénu
v České Třebové. Středeční program
vyplnila celotáborová olympiáda, z níž
si nejlepší „borky a borci“ odnesli pravé
medaile. Ve čtvrtek se děti vyřádily
na diskotéce a v sobotu se v pořádku
vrátily domů.
Pořádat letní tábor je velmi náročná
záležitost, proto děkuji všem vedoucím a instruktorům, kteří s organizací
pomohli, a věřím, že v příštím roce,
opět v prvním prázdninovém týdnu,
vyrazíme tábořit.
Jan Růžička

Yvona a Petr Rybovi
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Foto I Jan Růžička

Markéta Marková opět na
Mistrovství republiky
Stejně jako soutěží mladí hasiči, probíhá
také soutěž dorostu. Do této kategorie
patří členové od 13 do 18 let. V našem
sboru v tomto ročníku působila družstva dorostenců, dorostenek a také
dvě jednotlivkyně, které mají vlastní
kategorii. Ročník začíná vždy na podzim
Závodem požárnické všestrannosti,
který se uskutečnil loni v říjnu u nás
v Dolní Čermné. Vyvrcholením je
pak jarní část okresního kola, které
proběhlo 12. června 2011 v Jablonném
nad Orlicí. Družstva soutěží ve čtyřech
disciplínách: štafetě 4 x 100 metrů, běhu
na 100 metrů překážek jednotlivce,
testu a královské disciplíně požárním
útoku. Jednotlivci nemají štafetu a požární útok, ale vlastní disciplínu dvojboj.
A nyní k výsledkům. Dorostenky okresní
soutěž vyhrály, dorostenci v silné
konkurenci družstev Vysokého Mýta a
Lukavice skončili nakonec na 3. místě.
Markéta Marková v soutěži jednotlivců
zvítězila a na druhém místě skončila
Petra Pecháčková.
O týden později se v Mladkově konalo
krajské kolo Pardubického kraje. Zde

Foto I Jan Růžička

naše dorostenky skončily na 3. místě,
Markéta Marková opět s přehledem
zvítězila a Petra Pecháčková obsadila
pěkné 6. místo. Markétě se tak již
potřetí podařilo probojovat na Mistrovství České republiky soutěže dorostu
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
To proběhlo 5. a 6. července 2011 v Ostravě. V konkurenci 41 závodnic z celé
ČR nakonec získala vynikající 5. místo

a potvrdila tak své kvality v požárním
sportu. Jen pro zajímavost, 1. místo si
odnesla závodnice Šárka Jiroušková,
která v loňském roce třikrát pokořila
národní rekord v běhu na 100 metrů
překážek jednotlivce a tento svůj rekord
opět překonala právě na letošním Mistrovství.
Jan Růžička
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Ročník 2010/2011 hry
PLAMEN mladých hasičů
Souběžně se školním rokem probíhá
i celostátní hra mladých hasičů
s názvem PLAMEN. V té soutěží děti
v kategoriích mladší žáci (6 – 11 let)
a starší žáci (12 – 15 let). V našem sboru
působí kolektiv mladších i starších
žáků, které vedou Saša a Milan Pirklovi.
V uplynulém ročníku se naši mladí hasiči zúčastnili několika soutěží, o kterých
jsem už informoval. Vyvrcholením celoroční činnosti jsou okresní kola, z nichž
nejlepší dva týmy v kategorii starších
žáků postupují na vyšší soutěže až do
republikového kola.
Okresní kolo soutěže PLAMEN se uskutečnilo o víkendu 27. a 28. května 2011
v Mladkově. Děti soutěží v několika disciplínách a pořadí z těchto disciplín se
sčítají do konečného součtu. Do těchto
disciplín se započítává i podzimní výsledek závodu požárnické všestrannosti.
Našim mladým hasičům se první den
příliš nedařilo, což však zlepšili druhý
den. V konečném součtu pak starší žáci
obsadili vynikající 4. místo a mladší žáci
výrazně zlepšili svoji pozici z podzimu
na konečné 10. místo (na podzim 27.).
Společným opékáním vuřtů pak zakončili letošní ročník a už se těšíme od září
na ročník nový. Tímto také zvu všechny
zájemce z řad dětí, aby přišly na hasičský kroužek. Od září probíhá každou
středu od 15 do 17 hodin v areálu zdraví
a sportu.
Jan Růžička

Foto I Jan Růžička

Soutěže v požárním sportu
Nedílnou součástí činnosti SDH jsou
soutěže v požárním sportu dospělých.
Do této kategorie spadají členové
starší 15 let a člení se na muže a ženy.
Náš sbor má v této soutěži tradičně své
zastoupení, ať už na okresní, tak i krajské úrovni. Postupové soutěže začínají
základními koly, tzv. okrsky (o tom jsem
už informoval v minulém zpravodaji).
Dále pokračují okresním kolem. To proběhlo v sobotu 11. června 2011 v Jablonném nad Orlicí. Sbor reprezentovalo
družstvo žen a družstvo mužů. Ženy
nakonec obsadily 2. místo a postupují

Foto I Jan Růžička

do krajského kola. Muži získali 6. místo.
Markéta Marková v běhu na 100 metrů
překážek vybojovala 2. místo. Družstvo
mužů se také občas zúčastňuje Velké
ceny Orlickoústecka v požárním útoku.
Zúčastnili se soutěže v Černovíře, kde
získali 14. místo, a soutěže v Letohradě

– Červené, kde se útok nepodařil a za
neplatný pokus si odnesli předposlední
místo. Pravdou však je, že družstvo teprve se soutěžemi začíná, takže se snad
vypracují k lepším výsledkům.
Jan Růžička
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První červencový víkend byl
ve znamení motorek
Přesto, že mraky na pátečním nebi
nevěstily slunečné počasí a předpověď
na víkend byla víc než mizerná, sjelo
se do čermenského kempu dvě stovky
motorkářů. A přijely silniční motorky,
naháči, endura, čopry, skútry, tříkolky,
čtyřkolky, motocykly veterány. Bylo na
co se dívat a co obdivovat.
Na první večer bylo připravené už tradičně vynikající vystoupení DC Dance,
zahrál Petrowar a po setmění vypukly
Ohnivé hrátky, které předvedla skupina
Lucrezia Dolní Dobrouč, člen mezinárodního sdružení skupin historického
šermu.
Sobota patřila soutěžím, dopoledne
i odpoledne. Před odpoledním blokem
soutěží se ale ještě nejdřív vydala
„ spanilá jízda“ do Ústí nad Orlicí. Na ústeckoorlickém letišti byly připravené vyhlídkové lety a kaskadérské vystoupení
skupiny STUNT RIDING SHOW skvěle
moderované Standou Berkovcem. Ten
se také s vyjížďkou vrátil do Čermné, aby
symbolicky odstartoval cestu elektroskútrů Guewer do portugalského Fara
na největší motorkářský sraz v Evropě.
Jedná se o pokus o světový rekord na
trati dlouhé 3091 km na sériově vyráběném elektrickém skútru. A pak už přišly
na řadu Dolce Baby a vystoupení mělo
opět velký úspěch a snad nikdo si ho
nenechal ujít. V tombole pak navečer
bylo vylosováno mnoho krásných cen
a dva nejšťastnější výherci se stali majiteli zbrusu nových elektroskútrů.
Kapela Quiz, striptýz a v závěru také
ohňostroj završily druhý motosrazový
večer. Během nedělního dopoledne
všichni postupně opustili kemp a vydali
se k domovům.
Tak na shledanou napřesrok!

Foto I Ludmila Ešpandrová

Cyklistický závod. Tak to jsou členové
týmu, který funguje v různém obsazení
už víc než deset let, od letošního roku
pod oficiálním názvem DC Moto Team.
Motorkáři z tohoto týmu se pod vedením Miloše Marka a Josefa Ešpandra

Foto I Ludmila Ešpandrová

L. Ešpandrová

DC Moto Team
Možná jste zaregistrovali na vyjížďce
čermenského motosrazu motocyklisty
v zelených reflexních vestách, na kterých je trochu nepochopitelně nápis

závodě? Perfektně připravit motocykl,
seznámit se s trasou a znát pravidla
závodu, před samotným závodem pak
absolvovat poradu s rozhodčími a s dopravní policií, během závodu dbát na
bezpečnost závodníků, dávat pozor na

účastní různých cyklistických závodů
po celé republice. Jejich úkolem je
zajistit společně s policií volný průjezd
cyklistům i doprovodným vozidlům.
Zajišťují uzavírání křižovatek, bočních
uliček a upozorňují celý peloton na
nebezpečná místa na trati. Některé
motorky vezou fotografy nebo kameramany.
Co obnáší účast v takovém cyklistickém

neukázněné diváky, předvídat, umět
rychle situaci vyhodnotit a podle toho
reagovat, vysvělit řidičům zastavených
vozidel, co se děje, proč musejí zastavit, některá vozidla musí také navést,
aby přejela na jiné bezpečnější místo
a také dbát na bezpečnost vlastní.
V letošním roce již DC Moto Team
absolvoval mimo jiné také Mistrovství
republiky v časovce v Šumperku, Me-
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zinárodní mistrovství ČR v Olomouci.
DC Moto Team v tomto závodě doprovázel účastníky velmi zvučných jmen.
O mistrovský titul bojovala a taky ho
vyhrála Martina Sáblíková, jel zde
Štybar, Benčík a další čeští a slovenští
reprezentanti.
Dalším závodem byl velmi náročný
Czech cycling tour 2011, kde v čtyřdenním etapovém závodě jelo 184
závodníků z 18 zemí. Tento závod je
jako jediný v České republice zařazen
do světového poháru. Za čtyři dny
najel motocyklový doprovod 1003 km,
19 motocyklistů zajišťovalo trať a dva
motocykly vezly kamery České televize,která také odvysílala hodinovou
reportáž z tohoto závodu.
Doprovázet
cyklistické
závody
na motocyklu je skutečně fyzicky
a psychicky velmi náročná práce, při
které se řidič motocyklu musí několik
hodin stoprocentně soustředit, mnohokrát sesednout z motorky, počkat
na křižovatce na průjezd pelotonu,
nasednout, peloton předjet a zastavit
další křižovatku. Řidič na motorce také
na rozdíl od rozhodčích či závodníků,
kteří mají svoje občerstvovací stanice,
musí spoléhat sám na sebe, a tak se
může stát, že v třicetistupňovém teple
se vychlazená minerálka pod sedlem
motorky po pěti hodinách jízdy mění
v horký čaj.
Přesto všechno motorkáři z DC Moto
Teamu dělají tuto práci rádi a dělají ji
dobře, protože závodů, na které jsou
zváni, přibývá.
L.Ešpandrová
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Leonbergři podruhé
v Dolní Čermné
Leonberger je mohutný pes, pocházející
z Německa. Název plemene je odvozen
od města Leonberg. Leonberger je
věrný, inteligentní, přítulný a někdy je
nazýván „něžný obr“. Miluje zábavu a je
oddaný své lidské rodině. Je tedy zřejmé, že se jedná o plemeno mimořádné
a majitelé psů tohoto plemene se velmi
rádi setkávají, aby si předali chovatelské
zkušenosti .
Už druhým rokem takové setkání
zorganizoval Miloš Marek v kempu
v Dolní Čermné. Sám majitel hned dvou
„leoních“ dam pozval na dvě desítky
nadšenců, pro které byl připraven bohatý program. Jednak vycházky do
okolí, ukázky výcviku. Přední česká

chovatelka a propagátorka leongergrů
Jarka Šmrhová se podělila o své zkušenosti, například v oblasti výživy, která
je u tohoto mohutného plemene velmi
důležitá. Přijela i profesionální fotografka, takže všichni měli příležitost nechat
se vyfotit se svým miláčkem. Chovatelé
se svými psy také navštívili nedaleký
dětský domov a děti uvítaly příležitost
prohlédnout si psy zblízka a pohladit si
je.
Ve volných chvilkách se také hodně
besedovalo, povídalo. Bylo pořád
o čem, protože „můj pes“ je téma nevyčerpatelné.
Pohoda, která tu vládla, perfektní zázemí a krásná krajina se všem tak líbily, že
se rozhodli nečekat do příštího léta, ale
sejít se v Dolní Čermné znovu už v září.
L. Ešpandrová

Kopaná
Kopaná v Dolní Čermné má již více než
sedmdesátiletou tradici a největších
úspěchů dosahovali čermenští fotbalisté v devadesátých letech, kdy úspěšně
působilo mužstvo dospělých v krajské I.
B třídě.
V současné době reprezentují dolnočermenskou kopanou tři týmy. Muži,
dorost a mladší žáci. Mužstvo dospělých
bohužel sestoupilo z okresního přeboru
do III. třídy, ale trenérská dvojice J. Blažek - Mgr. Babický by se chtěla pokusit
o rychlý návrat zpět. Družstvo dorostu

Foto I Ludmila Ešpandrová
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hraje okresní přebor a tým vede trenér
Petr Pecháček za pomoci dvojice J. Dostál - P. Nastoupil. U nejmladších potom
působí jako trenér J. Hampl za vydatné
pomoci L. Machotky a v nadcházející sezoně se z přípravky stanou mladší žáci
v okresním přeboru. Bohužel všechny
týmy trpí nedostatkem hráčů, a tak je
někdy hlavním úkolem „poskládat“
dostatečný počet pro nejbližší utkání.
Chtěl bych touto cestou poděkovat především J. Jiroušovi, který se svědomitě
stará o naše hřiště, a všem, kteří pomáhají ať už ve stánku s občerstvením,
nebo zastávají další potřebné funkce.
Věřím, že i přes některé nepovedené
výkony neodradíme fanoušky a přijdou
naše hráče povzbudit v příštích utkáních.
Jiří Blažek

Linka důvěry - pomoc
v krizových situacích
Posláním Linky důvěry Ústí nad Orlicí
je poskytovat lidem okamžitou telefonickou pomoc v jakékoli obtížné
životní situaci, pomoc s jakoukoli
starostí, se kterou si volající neví rady,
cítí se ohrožen, nebo své trápení, ale i
radost potřebuje jenom někomu svěřit
a s někým ho sdílet.
Pracovník Linky důvěry vám může být
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Rozpis soutěžních utkání oddílů kopané TJ mužů (Okresní přebor III.třídy) a dorostu (Okresní přebor
dorostu) hraných na fotbalovém stadionu TJ v D.Čermné – podzim 2011
SO

20.8.2011

17.00 h.

Dolní Čermná - Helvíkovice

SO

3.9.2011

14.00 h.

Dolní Čermná - Dolní Dobrouč (předzápas dorostu)

SO

3.9.2011

17.00 h.

Dolní Čermná - Albrechtice

SO

17.9.2011 14.00 h.

Dolní Čermná - Libchavy (dorost)

SO

17.9.2011 17.00 h.

Dolní Čermná - Rybník

SO

1.10.2011 14.00 h.

Dolní Čermná - Rudoltice (dorost)

SO

1.10.2011 17.00 h.

Dolní Čermná - Klášterec

SO 15.10.2011 14.00 h,

Dolní Čermná - Tatenice (dorost)

SO 22.10.2011 16.30 h.

Dolní Čermná - Boříkovice

SO 29.10.2011 14.00 h.

Dolní Čermná - Žichlínek (dorost)

TJ zve příznivce kopané k účasti a zajištění podpory našich mužstev!
nápomocen při zvládání zátěžových situací, kterými např. jsou: úmrtí v rodině,
nemoc v rodině, rozvod s partnerem,
prevence sebevražd, ztráta zaměstnání,
drogové a jiné závislosti atd., krizové
a stresové stavy, problémy v mezilidských vztazích - problémy s komunikací
mezi partnery, rodiči a dětmi, kolegy
z práce atd. (tj. problémy partnerské,
manželské, pracovní, výchovné).
Telefonovat na Linku důvěry můžete
kdykoliv, služba funguje non stop na
čísle 465 524 252. Anonymita je zaručena, vaše jméno ani jiné osobní údaje

nesdělujete. Hovor je za cenu běžného
telefonního hovoru.
Pokud nechcete telefonovat, můžete se
na Linku důvěry obrátit i prostřednictvím e-mailu.
E-mailové
poradenství
umožňuje
bezplatné poradenství pomocí elektronické pošty a pomůže lidem prostřednictvím poskytnutých informací řešit
jejich obtížnou situaci.
Adresa internetové poradny je:
napis@linkaduveryuo.cz
Zdroj: www.linkaduveryuo.cz
Zpracovala L. Ešpandrová

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST
20. - 21. 8. 2011

MUDr. Šrámek Petr

Letohr.-Žamb.-Lanškroun

Letohrad, U Dvora 815

465 621 551

27. - 28. 8. 2011

MUDr. Ulman Jaroslav

Letohr.-Žamb.-Lanškroun

Tatenice 268

465 381 212

3. - 4. 9. 2011

MUDr. Vacková Jana

Letohr.-Žamb.-Lanškroun

Lanškroun, Hradební 227

465 322 348

10. - 11. 9. 2011

MUDr. Valentová Hana

Letohr.-Žamb.-Lanškroun

Lanškroun, Strážní 151

465 322 907

17. - 18. 9. 2011

MUDr. Vebrová Zdeňka

Letohr.-Žamb.-Lanškroun

Žamberk, Raisova 814

465 613 441

24. - 25. 9. 2011

MUDr. Vítková Eva

Letohr.-Žamb.-Lanškroun

Červená Voda 333 (MOVIOM)

465 626 460

28. 9. 2011

MUDr. Vlasatá Lenka

Letohr.-Žamb.-Lanškroun

Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622

465 642 765

1. - 2. 10. 2011

MUDr. Vojtková Eliška

Letohr.-Žamb.-Lanškroun

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 821

8. - 9. 10. 2011

MUDr. Applová Hedvika

Letohr.-Žamb.-Lanškroun

Dolní Čermná 222

465 393 266

15. - 16. 10. 2011

MUDr. Bílý Aleš

Letohr.-Žamb.-Lanškroun

Lanškroun, Opletalova 567

465 324 829
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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 %.

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

Ceník
formát

cena

A4

1000 Kč

A5

500 Kč

A6

250 Kč

INZERCE PODLE VLASTNÍHO NÁVRHU.

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

ANALOG V ÚZEMNÍ OBLASTI
JESENÍK končí 31. ŘÍJNA 2011
Zemské analogové TV vysílání z vysílačů velkého výkonu Jeseník – Praděd
a Olomouc - Radíkov bude 31. října 2011
ukončeno. Na většině územní oblasti
Jeseník tak nebude od října možné
„přes anténu“ přijímat analogově žádný
televizní program. Na blížící se termín
vypnutí analogových vysílačů budou
diváci, kteří signál příslušných vysílačů
přijímají, upozorněni zobrazením piktogramu se čtyřmi čtverečky, informační
lištou a spoty.
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Pro další příjem televizního signálu je
třeba se rozhodnout, zda zůstat i nadále
u zemského (přes anténu) televizního
vysílání, nebo využít satelitní, kabelovou nebo internetovou (IPTV) televizi.
Při volbě zemského televizního vysílání je třeba zakoupit buď set-top-box
(převaděč signálu) a zapojit jej mezi
anténu a televizor, nebo nový televizor
s vestavěným digitálním tunerem.
Těch, kdo nyní přijímají televizi přes
kabel, satelit nebo internet, se ukončení
zemského analogového vysílání nijak
netýká a televize jim i bez úprav bude
fungovat standardně i po 31. říjnu.

V multiplexu 1 a 3 lze také přijímat
některé rozhlasové programy.
Informace o digitalizaci můžete získat :
Na internetu www.digitalne.tv
Na bezplatné telefonní lince:
800 90 60 30 v pracovní dny od 8 do 19 h.
U digihlídky , která přijede do Dolní
Čermné v pátek 2.9.2011 v 16,00hod
na náměstí.
Digihlídka je tým odborníků, kteří vám
poradí s přechodem na digitální vysílání
ve vašem konkrétním případě. Zodpoví
vaše dotazy ohledně přechodu z analogového vysílání na digitální a poskytnou
vám informační letáky.
UPOZORNĚNÍ: U všech způsobů příjmu
je zákonná povinnost platit televizní
a rozhlasové poplatky (tzv. koncesionářské poplatky)!

DIGIHLÍDKA BUDE V DOLNÍ ĆERMNÉ
2. ZÁŘÍ V 16,OO HOD. NA NÁMĚSTÍ

Konkrétní rozdělení kanálů pro jednotlivé multiplexy je následující:
MULTIPLEX

LOKALITA

VYSÍLAČ

KANÁL

MULTIPLEX 1

Jeseník

Praděd

36

MULTIPLEX 2

Jeseník

Praděd

53

MULTIPLEX 3

Jeseník

Praděd

51

Pozn.: Multiplex 2 a 3 bude zapnut 31.10.2011

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ
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Prodej bytu v domě čp. 5 v Dolní Čermné
formou obálkové soutěže
Výzva k podání nabídek
Městys Dolní Čermná oznamuje na základě usnesení zastupitelstva městyse ze dne 13. 6. 2011
svůj záměr prodat formou obálkové soutěže
bytovou jednotky č. 5/4 v domě čp. 5 v Dolní Čermné o velikosti 3 + kk
o celkové výměře 67,5 m2.

Základní nabídková cena je stanovena na 750.000,- Kč.
Nabídka musí obsahovat identifikační údaje zájemce, tj. jméno, příjmení, kontaktní adresu
a dále určitou a závaznou nabídku kupní ceny. Cenové nabídky zasílejte na adresu Městyse
Dolní Čermná nebo je předejte osobně v podatelně Úřadu městyse Dolní Čermná. Uchazeč
musí mít vyrovnány veškeré finanční závazky vůči městysu.
Nabídky předkládejte v zalepené obálce označené nápisem „NEOTVÍRAT – cenová nabídka,
prodej bytové jednotky č. 5/4“ , nejpozději do 30.9.2011.
Rozlepení obálek a vyhodnocení nabídek provede k tomuto účelu ustanovená komise po
uplynutí termínu k podání nabídek.
Bližší informace podá: Ing. Milada Marešová,
tel.: 465 393 125, e-mail: majetek@dolni-cermna.cz
Po předchozí domluvě je možná osobní prohlídka bytu.
Městys Dolní Čermná si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit i v jejím průběhu bez jakýchkoliv
závazků k účastníkům.
Petr Helekal
starosta

Konec nepříliš vlídného léta vám přináší třetí číslo Dolnočermenského zpravodaje. Tak trochu můžeme bilancovat
a poděkovat všem, kteří posíláte svoje příspěvky do zpravodaje. Díky vám můžeme pravidelně přinášet zprávy o
všem, co se v naší obci událo, / já vím, měla bych psát městyse, ale nějak se mi ta obec líbí víc / , jakých úspěchů
dosahují děti ve škole v různých soutěžích mimo ni, co je nového u hasičů, co ve fotbale, jakou další akci chystá
KUK, atd. Schází se nám článků hodně, jsme tomu moc rádi, protože s vaší pomocí tak můžeme připravit pestrý
zpravodaj, na jehož každé další se budete ,doufáme, těšit. A pokud patříte k těm, kteří by rádi přispěli svoji „troškou do mlýna“ tak neváhejte a pište, posílejte svoje fotografie z akcí, budeme rádi.
Přejeme vám prosluněný a klidný podzim.
Za redakční radu L.Ešpandrová
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Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí v Dolní Čermné
Datum
konání
2. - 4. 9.

Začátek
akce

Název akce
Setkání leonbergerů

10.00

Místo konání

Pořadatel

AZAS

Miloš Marek

AZAS

Miloš Marek
pozn.: pes bude dětem
zapůjčen

Mariánská hora

Farnost Dolní Čermná

budova staré školy

RC KUK

4. 9.

Soutěž: děti a leonbergři

11. 9.

Pouť na Mariánské hoře

17. 9.

Burza oblečení, sportovních
potřeb

27. 9.

Den otevřených dveří se
zaměřením na probíhající
projekty financované EU

ZŠ

ZŠ Vincence Junka DČ

8. 11.

Posvícenecké dozvuky

Orlovna DČ

Klub důchodců

9.00 - 10.30

17. 11.

Předvánoční turnaj ve stolním
tenise

8.30

tělocvična

Orel, KDU

2. 12.

Mikulášský jarmark

15.00

náměstí

místní spolky, Městys DČ

4. 12.

Mikulášská nadílka

14:00

Orlovna DČ

Orel - Jednota DČ

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

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

Rodinné centrum KUK, Dolní Čermná
www.kuk-dc.cz
pořádá

B U R Z A

PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO OBLEČENÍ
SPORTOVNÍCH POTŘEB
v prostorách staré školy, č.p. 234
16. 9. 2011....15 – 18 hod....příjem zboží k prodeji
17. 9. 2011....9 – 10.30 hod....prodej
17. 9. 2011....11.30 – 12.30 hod....výdej neprodaného zboží

Pohádkový les

Besip

Příměstský tábor - muzikoterapie

Letní tábor

Sportovní den

Kopaná

Čermenský motosraz

Čermenský motosraz

Dolnočermenský zpravodaj č. 3/2011
Vydává: Úřad městyse Dolní Čermná, 561 53 Dolní Čermná. IČ 278734, www.dolni-cermna.cz. Registrováno u MK ČR
č. E 10103. Redakční rada: L. Ešpandrová, I. Hamplová, P. Helekal, O. Liprová, M. Marešová. Kontakt na redakční radu: e-mail:
dczpravodaj @seznam.cz, telefon: 737 880 060 - Ešpandrová.
Příspěvky zasílejte písemně na adresu městyse nebo elektronicky. Příští číslo vyjde 17. 10. 2011, uzávěrka 30. 9. 2011. Uveřejněné
příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele. Redakční rada neodpovídá za názory, mluvnické a stylistické chyby přispěvatelů a vyhrazuje si právo texty redakčně krátit. Tisk:Tiskárna DOBEL s.r.o., 561 53 Dolní Čermná 231. Náklad - 550 výtisků.
Neprodejné - pro vlastní potřebu.

