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„Co nikdo neví, jako by se nedělo.“ (Apuleiu)
Dolnočermenský zpravodaj rád uveřejní i Vaše informace.
Kontaktujte nás na: dczpravodaj@seznam.cz!

www.dolni-cermna.cz

23. ročník Mezinárodního folklorního festivalu
Čermenské slavnosti se blíží.

Foto I Petr Ryba
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
je neskutečné, jak ten čas rychle běží.
Jaro je na konci svého cyklu a pomalu se
blíží léto, období dovolených, které je
vnímáno jako čas odpočinku. Před námi
je ovšem spousta práce. V době, kdy budete číst tyto řádky, budou probíhat poslední přípravy nutné k zahájení oprav
místních komunikací po kanalizaci. Je
zřejmé, že omezení v dopravě se dotkne
drtivé většiny spoluobčanů. Proto bych
chtěl všechny požádat o shovívavost
a trpělivost při vzniklých obtížích.
Zároveň bych chtěl opětovně apelovat
na všechny spoluobčany, kterých se dotýká připojení na kanalizaci zakončenou
čistírnou odpadních vod, aby s realizací
kanalizačních přípojek svých domů
neotáleli. Důvody jsem již několikrát
opakoval. Je pravda, že připojování
zbrzdily administrativní průtahy a řešení několika problémů původních kanalizačních stok, které jsme zjistili v jarních
měsících. Tyto v současné době řešíme.
V případě, že jste k připojení připraveni,
kontaktujte prosím pana Víta Kyšperku,
který s Vámi vše projedná.
Jak jsem již zmínil v minulém čísle, jedním z mých důležitých úkolů je hledání
úspor na výdajové stránce rozpočtu.
V současné době probíhá přehodnocování výdajů na stránce dodávek energií
jak pro městys, tak i pro příspěvkové organizace. Nejdéle od 1. října 2011 dojde
k zeštíhlení úřadu městyse o jedno stálé
pracovní místo.
Dalším aktuálním úkolem bude vymáhání pohledávek městysu, a to ve vztahu k úhradám nájmů, služeb a poplatků.
V současné době se mezi námi najdou
spoluobčané, kteří si své závazky nehradí. V této souvislosti bylo ke konci
měsíce dubna 2011 rozhodnuto, že
nebude prodloužen nájem prvnímu nájemci bytu městyse z důvodu nehrazení
splatných závazků. Před vystěhováním
jsme samozřejmě nájemce několikráte
vyzvali k úhradě dlužných částek.
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K úhradám ovšem nedošlo, a proto se
nájemce musel vystěhovat. Obdobným
stylem budeme pokračovat i u dalších
problémových případů. Zároveň dojde
k účelnému vymáhání vzniklých dluhů
z titulu poskytovaných služeb a dlužných poplatků (cestou správních řízení,
exekucí apod.). Dokáži pochopit, že se
každý může dostat do složité finanční
situace. V tomto případě je ovšem slušností situaci řešit dohodou a ne ji bojkotovat mlčením. Někomu se může zdát
tento postup tvrdý, ovšem dle mého
názoru nelze akceptovat, aby drtivá
většina lidí, která si své závazky řádně
a včas hradí, doplácela na neplatiče.
Jednou z dalších věcí, která je spojena
s letními měsíci, je zvýšení „hluku“
v Areálu zdraví a sportu v souvislosti
s pořádáním kulturních akcí. Chtěl bych
apelovat na všechny spoluobčany, aby
se pokusili toto „omezení“ tolerovat.
Kulturní akce pořádají pouze místní
spolky. Vzhledem k napjatému rozpočtu
městyse je to v dnešní složité době pro
ně jedna z mála možností, jak si zajistit
alespoň nějaké příjmy na svoji činnost.
Nejen proto jejich aktivity podporuji.
V této souvislosti bych rád poděkoval
všem spolkům, které pochopily nutnost
výdajových úspor a v současné době se

chovají velice rozumně a konstruktivně.
Mám velkou radost z aktivního přístupu
zástupců spolků, kteří se účastní jednání kulturně sportovní komise, která
řeší spolupráci mezi spolky, sestavování
kulturního kalendáře apod. Za sebe
mohu slíbit, že se budu snažit, jakmile
to okolnosti dovolí, zajistit pokud možno co nejvíce finančních prostředků na
podporu jejich činnosti.
Jedním z dalších úkolů, který mne čeká,
je zefektivnění hospodaření městyse na
úseku likvidace komunálního odpadu,
bytového a nebytového fondu, provozu
Areálu zdraví a sportu, provozu ČOV,
atd. Po provedení podrobné analýzy
budu prosazovat založení nové právnické osoby (podnikatelského subjektu),
který bude ve vlastnictví městyse. Jeho
provozem by mělo jednoznačně dojít k
zprůhlednění všech činnosti a k úsporám, hlavně ve vztahu k dani z přidané
hodnoty.
Na závěr svého příspěvku bych Vám
chtěl popřát krásné prožití letních
měsíců, příjemnou dovolenou, hodně
sluníčka a málo mraků nejen na obloze,
ale i v duši.
Petr Helekal, starosta

Foto I Ludmila Ešpandrová
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Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (5/2011 - ZM)
ZM vzalo na vědomí slib nového člena
zastupitelstva - Ing. Jiřího Appla.
ZM schválilo obsazení kontrolního
výboru ve složení: předsedkyně – RNDr.
Věra Šverclová, členka – Eva Kuncová,
člen - Jan Vacek.
ZM nesouhlasí s vydáním povolení
polointenzifikačního hospodaření na
Čermenském rybníku a ukládá starostovi informovat o tomto stanovisku

Čermenský rybník
V březnu 2011 jsem obdržel od Krajského úřadu Pardubice, odboru životního
prostředí a zemědělství „Oznámení
o zahájení řízení“ ve věci žádosti pana
Milana Plundry o povolení polointezifikačního chovu ryb v Čermenském
rybníku. Danou věc jsem předložil
k projednání zastupitelstvu, které
přijalo usnesení následujícího znění:
„ZM nesouhlasí s vydáním povolení
polointenzifikačního hospodaření na
Čermenském rybníku a ukládá starostovi informovat o tomto stanovisku
Pardubický kraj“. V tomto kontextu jsem
vypracoval písemné vyjádření, které
bylo doručeno zmíněnému orgánu. Na
podkladě tohoto stanoviska a vyjádření
rybářů bylo svoláno do Dolní Čermné
na 25. 5. 201 místní šetření. Šetření se
zúčastnili pracovníci krajského úřadu,
Městského úřadu Lanškroun, správce
toku a Povodí Labe. Při jednání jsme
společně s rybáři argumentovali hlavně
kvalitou vody, která je dle našeho názoru na výtoku z rybníka v podstatně
horší kvalitě než na vtoku s tím, že
povolení polointezifikačního způsobu
hospodaření daný stav dle našeho názoru ještě zhorší. Přesto bylo výsledkem
jednání předběžné sdělení, že povolení
bude uděleno. V dané věci vyčkáme
na vyhotovení písemného rozhodnutí,
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Pardubický kraj.
ZM ukládá starostovi a místostarostovi
zajistit stanovisko projektanta k průchodnosti původních kanalizačních
stok v sídlišti a na Smrčině a zajistit
provedení případných úprav.
ZM ukládá starostovi a místostarostovi
zajistit stanovisko projektanta ke konečnému vyřešení otevřených kanálových
vpustí a instalaci sifónů a zajistit provedení úprav.

a uložilo starostovi zajistit zpracování
cenové nabídky a tuto předložit ZM
k projednání.
ZM schválilo RNDr. Věru Šverclovou jako
zástupce zřizovatele do Rady Základní
školy Vincence Junka v Dolní Čermné.
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

ZM ukládá starostovi a místostarostovi zajistit opravu místních komunikací.
ZM vzalo na vědomí informace o projektu bezdrátového obecního rozhlasu
a poté budeme věc řešit v orgánech
městyse. O konečném výsledku budete
informováni v dalších číslech našeho
zpravodaje.
Petr Helekal, starosta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Foto I Josef Nikl

Informace pro občany
Od 28. 2. 2008 Obecní úřad (Úřad
městyse) Dolní Čermná poskytuje služby kontaktního místa veřejné správy
CzechPOINT.
Kontaktní místo CzechPOINT je pracoviště, na němž lze získat na počkání
výpisy z veřejných i neveřejných informačních systémů veřejné správy formou ověřených výstupů z centrálních
registrů.
Jaké výpisy (ověřené výstupy) zde můžete získat?

Výpis z katastru nemovitostí.
Výpis z obchodního rejstříku.
Výpis ze živnostenského rejstříku.
Výpis z rejstříku trestů.
Přijetí podání podle živnostenského
zákona (§ 72).
Výpis bodového hodnocení řidiče.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů.
Registr účastníků provozu Modul
Autogramy ISOH.
Výpis z insolventního rejstříku.
Autorizovaná konverze dokumentů.
Žádosti o zřízení datové schránky.

Pro získání požadovaného ověřeného
výstupu z uvedených registrů by měl
žadatel znát základní údaje – jednoznačné identifikátory (č. LV, kat. území,
parcel. č., IČO, …).
Na základě těchto identifikátorů budou
zadány požadavky na vyhotovení
výpisu. Žadatel je před jeho zhotovením seznámen s počtem stran výpisu
a jeho cenou. Po zaplacení bude
ověřený výstup vydán. Součástí výpisu
je „ověřovací doložka“, která z tohoto
výstupu činí veřejnou listinu.
Tyto výstupy získáte na matrice. V případě nepřítomnosti úřednice matriky se
můžete obrátit na zastupující úřednici.
Na matrice si můžete mimo jiné podat
žádost o vystavení občanského průkazu, nechat ověřit podpis nebo listinu.
Zpracovala Ivana Marková

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

Stavební úřad Dolní Čermná
Úřední hodiny:
pondělí a středa:
8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
(případně v jiný čas po telefonické
domluvě)
Kontakt:
tel.: 465 393 125
fax: 465 393 126
e-mail: stavebni@dolni-cermna.cz
http: www.dolni-cermna.cz
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Stavební úřad vykonává působnost
obecného stavebního úřadu podle § 13,
odst. 1, písm. f) zákona č. 183/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů pro katastrální území městyse Dolní Čermná,
obcí Horní Čermná, Petrovice.
Stavební úřad není příslušný k povolování speciálních staveb – tj. staveb
pozemních komunikací, vodohospodářských staveb, staveb leteckých,
staveb drah a na dráze. Tyto činnosti
zajišťují speciální stavební úřady podle
zvláštních právních předpisů.

Oznámení občanům
Městys Dolní Čermná upozorňuje občany na zákaz vyvážení
větví do prostoru skalky u Areálu
zdraví a sportu.

Vedoucí stavebního úřadu:
Jiří Pecháček

Agendy úřadu městyse Dolní Čermná - Stavební úřad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nařizuje odstranění stavby.
Nařizuje pořízení zjednodušené projektové dokumentace stavby.
Nařizuje provádění nezbytných úprav.
Nařizuje provádění udržovacích prací.
Nařizuje provedení neodkladné zabezpečovací práce.
Nařizuje vyklizení stavby.
Oznamuje stavební povolení a rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení.
Oznamuje zahájení stavebního řízení, nařizuje ústní jednání a místní šetření.
Oznamuje zahájení územního řízení a nařizuje ústní jednání a místní šetření.
Provádí státní stavební dohled.
Přijímá návrhy nebo sám zahajuje a vede územní řízení.
Přijímá ohlášení na informační, reklamní a propagační zařízení, vydává povolení na jeho umístění.
Přijímá ohlášení stavebnímu úřadu.
Přijímá žádosti na odstranění stavby a povoluje odstranění stavby.
Přijímá žádosti na poskytnutí státního stavebního příspěvku.
Přijímá žádosti na povolení předčasného užívání stavby před dokončením, vydává rozhodnutí k předčasnému užívání.
Přijímá žádosti na provádění terénních úprav a povoluje provádění terénních úprav.
Přijímá žádosti na změnu stavby před dokončením a vydává rozhodnutí o změně stavby před dokončením.
Přijímá žádosti na změnu územního rozhodnutí a vydává rozhodnutí o novém územním rozhodnutí.
Přijímá žádosti o kolaudační souhlas.
Přijímá žádosti o stavební povolení.
Ukládá pokuty za přestupky a správní delikty proti stavebnímu zákonu.
Vede stavební řízení.
Vydává kolaudační souhlas.
Vydává rozhodnutí o změnách v užívání staveb.
Vydává souhlas ke zkušebnímu provozu před vydáním kolaudačního souhlasu.
Vydává souhlas s ohlášenou stavbou.
Vydává stavební povolení.
Vydává územní rozhodnutí.
Vyzývá k odstranění nedostatků v projektové dokumentaci.
Vyzývá k odstranění závad na stavbě, nařizuje zastavení stavebních prací na stavbě.
Zpracovala Ing. Milada Marešová
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Soutěž o vytvoření loga
Městys Dolní Čermná vyhlašuje soutěž
o vytvoření loga kulturně sportovního
Areálu zdraví a sportu Dolní Čermná.
Návrh musí obsahovat:
1. zkratku názvu Areálu zdraví a sportu
- AZAS;
2. grafický prvek, který se stane
„značkou“ areálu a který bude možné
v budoucnu používat samostatně;
3. černobílé a barevné provedení loga
(celé logo by mělo obsahovat v ideálním případě maximálně 3 různé barvy);
4. logo musí být zpracováno v elektronické podobě (požadovaný formát je:
.jpg, .eps, .ai,.bmp).
Podmínky soutěže:
• Soutěž je určena zejména pro studenty základních, středních, vyšších
odborných a vysokých škol. Soutěže se
však mohou zúčastnit i ostatní zájemci.
• Návrhy musí být zaslány v elektronické podobě e-mailem označeným
v předmětu jako SOUTĚŽ – LOGO AZAS,
do 30. 7. 2011 na adresu:
mestys@dolni-cermna.cz.
• Autor vítězného návrhu bude odměněn finanční částkou 1 000,- Kč.
• Došlé návrhy vyhodnotí rada městyse.
• Autor vítězného návrhu bude informován do tří týdnů od vyhodnocení radou
městyse a jeho návrh bude zveřejněn
ve zpravodaji.
• Zasláním návrhu loga do soutěže
přecházejí veškerá autorská práva na
vyhlašovatele soutěže - Městys Dolní
Čermná.
• Městys Dolní Čermná si vyhrazuje
právo soutěž kdykoli ukončit i v jejím
průběhu bez jakýchkoliv závazků
k účastníkům.
Zpracovala Ing. Milada Marešová

Problematika likvidace
splaškových odpadních vod
Jste majiteli septiku nebo jímky odpadních vod na vyvážení, která propouští
nebo je dodatečně opatřena výtokem?
Tak potom věnujte pozornost následu-

jícímu článku.
Vstupem České republiky do Evropské
unie se Česká republika zavázala zlepšit
kvalitu vypouštěných odpadních vod.
Mimo jiné, z uvedených závazků vyšla
novela vodního zákona, kterou byla
ke dni 1. ledna 2008 zrušena veškerá
stávající povolení k vypouštění odpadních vod, vydaných před rokem 2002.
To znamená, že ten, kdo vypouští odpadní vody přes čistící zařízení (septik,
domovní čistírna odpadních vod, „propustná jímka na vyvážení“), které bylo
povoleno před rokem 2002, a o nové
povolení k vypouštění odpadních vod
již nepožádal, vypouští odpadní vody
v rozporu s vodním zákonem. Ruku
v ruce, s novelou vodního zákona vešla
v platnost také nová nařízení vlády,
stanovující limity kvality vypouštěných
odpadních vod. Kvalita odpadních vod
vypouštěných prostřednictvím čistících
zařízení (např. septiky ze 70. a 80. let)
mnohonásobně převyšuje limity stanovené ve výše zmíněném nařízení vlády
a takovéto vypouštění odpadních vod
je nepřípustné.
Majitelé nemovitostí (rodinných domů,
bytových domů, provozoven, chat…),
kteří nadále vypouští odpadní vody
ať již prostřednictvím nevyhovujících
starých septiků (u kterých není zabezpečena nepropustnost a neprovedena
úprava spočívající v osazení dalšího
stupně čištění – zemní, pískový filtr)
a nevlastní k takovému dílu platné
povolení k vypouštění odpadních vod,
nebo prostřednictvím žump, které jsou
opatřeny odtokem, nejsou nepropustné, či včas vyvážené k likvidaci, by měli
situaci urychleně řešit, neboť se dopouští přestupku, za který hrozí uložení
peněžité sankce. Podle charakteru
přestupku hrozí fyzické osobě v oblasti
čištění odpadních vod pokuta ve výši až
100 000 Kč. Vodoprávní úřad za účelem
zjištění způsobu nakládání s odpadními
vodami provádí namátkové kontroly.
Jelikož je ve Vaší obci vystavěna nová
kanalizace splaškových odpadních vod
zakončená centrální ČOV, je závěrem
tohoto článku vhodné říci následující:
Výstavba
kanalizace
splaškových
odpadních vod zakončená centrální
ČOV byla svazkem obcí provedena za
účelem zlepšení stavu jak samotných
vod ve vodních tocích a ve studních,
tak také pro zlepšení celkového stavu
prostředí ve Vaší oblasti, Vaší obci,
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ať již jde o životní prostředí nebo
o prostředí, ve kterém každodenně
žijete. Je rozdíl, jestli je v obci jedna
či několik málo centrálních čistíren odpadních vod, za kterou zodpovídá provozovatel, který je odborníkem na svém
místě a případné havarijní stavy zjistí
a hlavně řeší okamžitě, než když je v obci
několik desítek jímek na vyvážení, často
„prokopnutých“, septiků s významným
podílem několik let nevyvezených
a domovních čistíren, ne vždy zcela
dobře fungujících. Špatně fungující
ČOV, nevyvážený septik a „prokopnutá“
nebo netěsná jímka na vyvážení jsou
potom zdrojem zápachu, znečištění
vod, studní a prostředí a celkově kazí
dojem té dané obce.
Také je vhodné si uvědomit, že napojením nemovitosti na kanalizaci splaškových odpadních vod zakončenou
centrální ČOV odpadnou občanům nemalé jednorázové náklady na pořizování
a údržbu vlastního čistícího zařízení.
Často uváděný argument „když se napojím, budu muset platit“ se často míjí
účinkem, jelikož napojená nemovitost
na kanalizaci splaškových odpadních
vod zakončenou centrální ČOV nenakládá s odpadními vodami (tuto činnost
převzal majitel, provozovatel kanalizace). Majiteli napojené nemovitosti
odpadají povinnosti jako provádění
odběrů vzorků, zajišťování kontroly
čistícího zařízení, provádění kontroly
technického stavu, vyvážení kalu, objemu zemního filtru, jímky na vyvážení
apod.
Nakonec je nutné si uvědomit, že
výstavba kanalizace splaškových odpadních vod zakončené centrální ČOV
si vyžádala velké finanční náklady, které
z velké části také hradila obec z vlastní
pokladny, a byla vystavěna pro Vás,
občany. Bylo by potom neúčelné a zejména nehospodárné tuto čistírnu plně
nevyužít.
V případě bližších informací se můžete
obrátit na Městský úřad Lanškroun, OŽP
– vodoprávní úřad, na tel.č. 465 385 295
nebo 465 385 285.
Richard Kohout
Městský úřad Lanškroun
OŽP – vodoprávní úřad
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Všechny vlaky a autobusy v Pardubickém kraji budou zapojeny
do dopravního integrovaného systému IREDO
Od 11. prosince letošního roku dojde
k významným změnám v meziměstské
autobusové a vlakové dopravě, která
se dotkne celého území Pardubického
kraje. Do jednotného, neboli integrovaného dopravního systému budou
nově zapojení všichni dopravci zajišťující přepravu osob v kraji. Nastává
tak sloučení všech dopravních služeb
ve veřejné dopravě pod organizátora
veřejné dopravy - společnost OREDO,
která pro kraj tuto činnost vykonává.
Smyslem organizace je pozitivní
dopad na návaznost a celkovou vzájemnou provázanost autobusových
a vlakových spojů v Pardubickém kraji.
Společnost OREDO připravuje pro
Pardubický kraj projekt optimalizace
a integrace dopravy, který bude spuštěn od 11. 12. 2011.

vou a železniční dopravou. Současně
dochází k zavedení taktu. Model taktové dopravy spočívá v tom, že vlaky
nebo autobusy jezdí na páteřních
tratích nebo páteřních autobusových
linkách v pravidelných časových intervalech v tzv. taktu. Například každou
druhou minutu po celé (5:02, 6:02,
7:02). Pro cestujícího jsou pak tyto časy
snadno zapamatovatelné.

Pojďme si vysvětlit změny, které
s sebou integrovaná doprava a její
zavedení přináší pro občany Pardubického kraje.

Cestování na jeden jízdní doklad
Od 11. prosince bude možné cestovat
na jednu jízdenku po celém území
Pardubického kraje. Ta bude platná ve
všech autobusech a vlacích na území
regionu. I když budete muset přestupovat, již v místě odjezdu si zakoupíte
jízdenku až do cíle vaší cesty. Rozhodující není ani to, zda budete přestupovat
z autobusu na vlak nebo obráceně. Do
systému IREDO budou také zapojeny
České dráhy a.s. České dráhy jako jediné nabízejí souběžně s tarifem IREDO
také svůj vlastní tarif.

Optimalizace dopravy
Princip
optimalizace
autobusové
dopravy spočívá v tom, že společnost
OREDO zpracuje nové oběhy vozidel
tak, aby mohl být region obsloužen
menším počtem vozidel, a tedy
i hospodárněji, než je tomu doposud.
Oběhy vozidel musí být zpracovány
s ohledem na zajištění přepravních
potřeb obyvatel daného území. Na
spojích, kde se trvale přepravuje méně
cestujících, dojde k nasazení autobusů
s menší kapacitou. Ty se svou nižší spotřebou a nižší pořizovací cenou uspoří
prostředky na provoz nových spojů
v dopoledních a večerních hodinách
nebo o víkendech.
V rámci optimalizace dopravy dochází
také k zajištění prostorové, časové
a tarifní provázanosti mezi autobuso-

Zónově relační tarif IREDO
Tarif IREDO je zónově relační tarif.
V zónově relačním tarifu je území rozděleno na větší počet poměrně malých
zón. Zóna je tvořena jednou nebo
několika málo těsně sousedícími obcemi. Cena jízdného je vždy pevně stanovena mezi každými dvěma zónami
a odpovídá kilometrickému tarifu
podle nejkratší trasy. Cena dopravy
v rámci jedné zóny je stanovena fixní
částkou. V případě, že je zóna tvořena
větším městem, může být cena vyšší,
tak, aby např. odpovídala dosavadní
ceně městské dopravy. Zónově relační
tarif je pro uživatele veřejné dopravy
spravedlivější a přehlednější než
stávající tarify. Cestující si zjistí cenu
jízdného a trasu své cesty na první pohled z tarifní mapky, která je umístěna

na každé zastávce.
Harmonogram projednávání jízdních
řádů s obcemi
Dostatečný prostor musí být věnován
projednávání nových jízdních řádů
s obcemi. Právě starostové znají nejlépe přepravní potřeby svých občanů.
V současné době jsou nové oběhy
vozidel a jízdní řády projednávány
s dopravci. Projednávání s obcemi
bude probíhat průběžně od 1. 7. do
16. 9. V tomto termínu budou také
návrhy jízdních řádů zveřejněny na
internetových stránkách www.oredo.
cz. První návrh vlakových jízdních
řádů bude zveřejněn v týdnu od
13. 6. do 20. 6. Občané budou mít
možnost vznést připomínky písemně
nebo prostřednictvím elektronického
formuláře, který bude zveřejněn na
internetových stránkách společnosti
www.oredo.cz. Pokud již nyní máte připomínky ke stávajícím jízdním řádům,
které by měly být v novém projektu
řešeny, můžete nám je zaslat na adresu:
oredopk@oredo.cz.
Věříme, že po možných počátečních
nedorozuměních, které se asi nevyhnou žádné změně, bude systém IREDO – integrovaná regionální doprava
Pardubický kraje – dobře plnit svůj
účel, tedy sloužit cestujícím a reflektovat jejich měnící se potřeby v cestování
veřejnými dopravními prostředky.
Informace Krajského úřadu
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Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí v Dolní Čermné
Datum
konání
18. 6. – 19. 6.

Začátek
akce

Název akce
Čermenské jarní setkání
leonbergerů

16:30

24. 6.

Čermenské folklorní slavnosti:
Hecboj – soutěžní klání mezi
folklórními soubory
Posezení s muzikou
„ … až do rána bílého“

25. 6.

Čermenské foklorní slavnosti:
Ukázka řemesel, tvořivá dílna

25. 6

Čermenské folklorní slavnosti:
Galaprogram
Veselice
Ohňostroj

1. - 3. 7.
11. 7. – 18. 7.

Pořadatel

AZAS DČ

Miloš Marek

AZAS DČ

Jitřenka, městys DČ

15:00

AZAS DC

Jitřenka, městys DČ

17:00
20:00
23:00

AZAS DČ

Jitřenka, městys DČ

AZAS DČ

Miloš Marek

Fitcentrum AZAS DČ

RC KUK

18:00
20:00

Čermenský motosraz
Příměstský tábor pro děti od 3
do 10 let

Místo konání

6:30 – 16:00

23. 7.

Myslivecký táborák

Myslivecká chata

MS Krahujec

30. 7.

Rafan fest

AZAS DC

Rafani DČ

13. 8.

Hasičská soutěž veteránů
a Zahradní slavnost

14:00

AZAS DČ

SDH Dolní Čermná

13. 8.

Zábava Petrowar

20:00

AZAS DČ

SDH Dolní Čermná

Mariánská hora

Farnost Dolní Čermná

Rozpis bude
uveden
v příštím
vydání

11. 9.

Pouť na Mariánské hoře

29. 9.

Den otevřených dveří se
zaměřením na probíhající
projekty financované EU

ZŠ

ZŠ Vincence Junka DČ

8. 11.

Posvícenecké dozvuky

Orlovna DČ

Klub důchodců

pozn.: Pokud není uveden čas začátku akce, informaci se včas dozvíte na plakátech na obvyklých místech.
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

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

Významné životní
jubileum oslavili
Ludmila Bednářová
Jiřina Nastoupilová
Jana Hrdinová
Alena Kohlová
Josef Faltejsek
Ludmila Alaksová
Marta Balcarová
Magdalena Polzerová
Antonín Kašpar
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.

Byli jste štědří - děkujeme
Dne 11. 5. 2011 se v naší obci uskutečnil
již počtvrté Květinový den – den na
podporu boje proti rakovině. Čtyři
členky výboru místního skupiny ČČK
díky vstřícnosti a pochopení občanů
Dolní Čermné vybraly celkem 4 686 Kč.
Poděkování také patří žákům a pracovníkům místní základní školy, kteří i letos
akci podpořili.
Za výbor MS ČČK Zdena Mikulová
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Termín Čermenských
slavností se blíží
23. ročník Mezinárodního folklorního
festivalu Čermenské slavnosti se kvapem blíží, a tak bychom Vás rádi alespoň
stručně informovali o jeho plánovaném
průběhu.
Letos bude hlavním „tahákem“ indický
soubor Spandan, jehož část jsme měli
možnost poznat již před čtyřmi roky.
Díky tomu, že soubor budeme v rámci
Čermenských slavností hostit celý
týden, jsou plánována kromě již tradičních koncertů i další vystoupení v Dolní
Dobrouči a ve Svitavách.
Hlavní programový den nás čeká opět
v sobotu 25. 6. 2011 v Areálu zdraví
a sportu v Dolní Čermné, kde od 17
hodin začíná Galaprogram. Poté následuje večerní veselice - diskotéka se
slavnostním ohňostrojem ve 23 hodin.
Jako doprovodný program budou pro
Vás v areálu slavností po celé sobotní
odpoledne připraveny stánky s ukázkami lidových řemesel a rukodělných
výrobků.
V rámci pátečního programu se uskuteční koncert pro lanškrounské školy
a vystoupení v lanškrounském penzionu pro seniory. Navečer pak už v Dolní
Čermné tradiční oblíbený Hecboj pro
družstva zúčastněných souborů. Večer

bude následovat vyhrávání lidových
muzik jednotlivých souborů v přísálí
restaurace v Areálu zdraví. Nedělní
program se uskuteční na nádvoří zámku
v Žamberku, kde se odpoledne představí zahraniční soubory jako hosté
třídenní akce Svátky dřeva.
Z pozvaných souborů, které letos na
festivalu přivítáme, se můžeme těšit
(kromě již zmíněného indického Spandanu) na slovenský Vagonár, opavský
Vrtek, ústeckoorlické Jaro a samozřejmě
na ten nám nejbližší - čermenskou
Jitřenku. Jednáme o účasti dalších souborů, ale v současné době není jejich
vystoupení na našich slavnostech ještě
potvrzeno.
Bližší podrobnosti budou zveřejněny
včas na plakátech, může samozřejmě
ještě dojít k drobným časovým změnám.
Rád bych také doporučil nově spouštěnou prezentaci na www.jitrenka.eu,
kde se můžete dozvědět více, a to nejen
o slavnostech, ale i o akcích souboru
Jitřenka.
Milí čtenáři, srdečně Vás již nyní zveme
o poslední červnové sobotě do Areálu
zdraví, abyste se přišli pobavit s lidovou
písničkou v krásném prostředí čermenského amfiteátru.
Za organizační výbor slavností
Petr Ryba

Foto I Petr Rybka
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Zápis do MŠ
Ve středu 11. května se konal zápis do
mateřské školy, kterého se zúčastnilo
14 zájemců. Pro děti bylo připraveno
divadélko „O koťátku, které zapomnělo
mňoukat“, dárky od sponzorů i od starších kamarádů.
V letošním roce odchází do základní
školy 12 dětí, se kterými se rozloučíme
již tradičním „Rozloučením s předškoláky“. Jedná se o soutěžní odpoledne pro
rodiče a děti odcházející do základní
školy, které je završeno přespáním
budoucích prvňáčků v mateřské škole.
Ve školním roce 2011 - 2012 bude do MŠ
docházet 50 dětí, což je plná kapacita
školy.
Přejeme hodně štěstí dětem nově nastupujícím i těm odcházejícím.
Foto I Ivana Hamplová

Ivana Hamplová

Návštěva u hasičů
Beseda s hasiči se stala pravidelnou
součástí vzdělávání dětí v naší mateřské
škole. Nejinak tomu bylo i letos. Děti
byly v rámci prevence seznámeny
s činností členů zásahové jednotky SDH,
jejich technikou, výzbrojí a výstrojí. Na
vlastní kůži si mohly vyzkoušet nejen
součásti výstroje, ale i „požární zásah“.
Děkuji členům jednotky za ochotu
věnovat dětem svůj volný čas.
Foto I Ivana Hamplová

Ivana Hamplová

Dárek
„Jé, ty máš hezkou sukýnku!“ „…a ta
mašle je krásná, že?“ „Ty vypadáš jako
ženich.“ „Já se trochu bojím.“ „Paní
učitelko, já potřebuju ještě něco říct
mamince …“ Tohle jsou některé věty,
které bylo možno slyšet 8. května 2011
za oponou v Orlovně.
Jste zvědaví, co se tam dělo?
„Naučili jsme se básničky, písničky
a tanečky.“ „A taky jsme s tatínkama

zdobili srdce pro maminku.“ Dárek
nakonec dostaly všechny maminky
a babičky – vždyť byl Den matek. Je
hezké, že na naše vystoupení přišli
i tatínci a dědové.
Snad se nám to povedlo (malé chybičky nám obecenstvo určitě odpustilo),
a kdo přišel, nelitoval. A my už teď přemýšlíme, jaký dáreček si pro Vás zase
připravíme. Tak opět za rok v květnu?
„Máme Vás moc rádi.“
S dětmi v MŠ si povídala
Jana Šponiarová

Foto I Aleš Hampl

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ
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ZŠ Vincence Junka v Dolní Čermné pořádala pro budoucí prvňáčky 2011 – 2012 a jejich rodiče

Školičku na
zkoušku
Kdy: 6. 6. 2011
V kolik: 15.15 – 16.15
Kde: budova 1. stupně
Co koupit? Co bude můj prvňáček potřebovat? … Dotazy rodičů zodpověděla paní učitelka.

Beseda o Švédsku
Dne 25. března se v naší škole uskutečnila beseda o Švédsku s rodilou mluvčí,
studentkou Linneou Hagblom, která
pracuje v DDM v Lanškrouně. Setkání
se zúčastnili žáci 5. – 9. tříd. Celá beseda
byla vedena převážně v anglickém
jazyce a byla velmi poutavá. Žáci se
dozvěděli hodně zajímavostí o Švédsku.
My, obyvatelé střední Evropy, bychom
určitě na vlastní kůži chtěli zažít pravý
polární den i polární noc. Lákavé bylo
také povídání o švédské princezně a celé
královské rodině. Mladší žáci směřovali
své otázky také ke způsobu slavení Vánoc a dozvěděli se, že dárky ve Švédsku
nenosí ani Ježíšek, ani Santa Claus,
ale malý přihrblý dědeček Jultomten
(Vánoční muž) za pomoci skřítků Julnissarů. Linnea byla moc milá a snažila
se komunikovat s dětmi i česky. Ať se
jí u nás líbí a potkává samé přívětivé
a ochotné Čechy.
Marie Faltejsková

Foto I archiv ZŠ
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Den naruby
Každoročně ke konci školního roku si
deváťáci na naší škole vyzkouší, jaké to
je - být před tabulí v roli učitele. Letošní
„Den naruby“ proběhl v pondělí 9. května. Všichni (noví „učitelé“ i žáčci prvního
stupně) se snažili obstát co nejlépe.
O tom, že se akce opět povedla, svědčí
i postřehy “učitelů“ - deváťáků, z kterých vybíráme:
„Na začátku jsem byla dost nervózní,
ale když jsem viděla, že děti jsou hodné
a celkem dost fajn, tak to šlo a nervozita byla pryč :-) Byla to skvělá hodina
a celkem poučná – nechtěla bych být
učitelka :-(“
„Celá akce byla SUPER. Mohli bychom si
to zopakovat, ale není to nic jednoduchého – učit druhé :-)“

Foto I archiv ZŠ

„Myslím, že je to dobrá akce, protože si
můžeme vyzkoušet učit a poznat, jestli
by nás to bavilo.“
„Z této akce jsem nebyl nějak nadšen.
Ale myslím si, že každý by si to měl
vyzkoušet. Ať každý ví, co tato práce
vyžaduje. Být v roli učitele chce velkou

zkušenost a také trpělivost.
Jsem moc rád, že jsem měl tu šanci si to
vyzkoušet, i když se mi do toho nechtělo. Ale potom všem bych si to dokonce
ještě jednou zopakoval :-)“
Učitelé 1. stupně a žáci 9. třídy

Škola plná hudby

poslední příchozí zbylo jen místo ke stání na chodbě. Poděkování patří všem,
kteří se na přípravě podíleli, především
účinkujícím za skvělá vystoupení, učitelům za pevné nervy při nacvičování,
vychovatelkám školní družiny za výrobu
dárečků a divákům, kteří svým potleskem pomohli vystupujícím překonat
trému. Atmosféra v sále byla opravdu
úžasná, ohlasy diváků velmi příznivé.

Dne 11. května navštívili naši školu manželé Kocůrkovi, kteří žáky 2. – 9. třídy při
výchovném koncertu překvapili hrou
na neobvyklé hudební nástroje. Ze
svého působiště na jižní Moravě přivezli
především dechové nástroje pastýřů
Karpat (různé píšťaly, flétny, fujaru),
nechyběly však ani kastaněty, lesní roh,
kytara …
Hudební ukázky prokládal pan Kocůrek
zajímavým povídáním o historii daného
nástroje, o způsobu hraní na něm i o
skladbách samotných. Paní Kocůrková
nás zaujala profesionalitou a lehkostí,
s jakou ovládala hru na housle. Zazněly
skladby klasiků (např. Vivaldiho Čtvero
ročních dob – Letní bouře, Mozartův
Turecký pochod) i lidovky. Menší děti
si v závěru koncertu s umělci s chutí
zazpívaly.
Manželé Kocůrkovi byli na naší škole už
podruhé a rádi je opět někdy uvítáme.

Zdeňka Pupíková

Olga Liprová

Foto I archiv ZŠ

Akademie 2011
Školní akademie proběhla ve středu 30.
3. 2011 od 18 hodin v Orlovně v Dolní
Čermné. Téma akademie bylo Skok do
minulosti. V pestrém pásmu scének,
písniček, hudebních a tanečních vystoupení se představili téměř všichni
žáci naší školy. Diváků přišlo tolik, že na
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Dopravní soutěž
mladých cyklistů
Již tradičně (jako v každém roce) se naše
škola zapojila do dopravní soutěže.
Po výsledcích řady minulých let, kdy
minimum byl postup do krajského kola,
se stejný úspěch očekával i letos. A žáci
opět nezklamali. V okresním kole v Ústí
nad Orlicí získali vše, co bylo možné –
vítězství družstev v obou kategoriích
i výhry v kategoriích jednotlivců.
Složení družstev (vítězní jednotlivci jsou
podtrženi):
a) kategorie mladších žáků: Matyáš
Kubíček (4. tř.), Klára Macháčková (5. tř.),
Jan Mareš (5. tř.), Adéla Marková (5. tř.),
b) starší žáci: Matěj Marek (6. tř.), František Mareš (7. tř.), Petra Šponiarová (7. tř.),
Radka Rousková (9. tř.).
Blahopřejeme a přejeme úspěch
i v krajském kole, které se koná 7. 6.
v Pardubicích.
Zdeněk Lněnička

Foto I archiv ZŠ

Foto I archiv ZŠ

Malá kopaná

Již tradičně (jako v každém roce) se naše
škola zapojila do dopravní soutěže.
Po výsledcích řady minulých let, kdy
minimum byl postup do krajského kola,
se stejný úspěch očekával i letos. A žáci
opět nezklamali. V okresním kole v Ústí

nad Orlicí získali vše, co bylo možné –
vítězství družstev v obou kategoriích
i výhry v kategoriích jednotlivců.
Josef Nikl
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Právo pro každého
V letošním školním roce se žáci z 8.
a 9. třídy naší základní školy zapojili do
projektu Právo pro každého, který byl
zaměřen na oblast primární prevence.
Ve spolupráci s Policií ČR, Městskou
policií v Lanškrouně a paní kurátorkou
byl projekt realizován formou interaktivní výuky práva přímo ve školních
třídách. Školní kolo pak ukázalo, kteří
žáci budou mít možnost změřit své
síly v regionální kole 29. 4. 2011 ve
velké zasedací místnosti Městského
úřadu Lanškroun. Regionální soutěže
se zúčastnilo 9 čtyřčlenných smíšených
družstev žáků 8. a 9. tříd základních škol
regionu Lanškrounska (žáci ze třech
lanškrounských škol, z vesnických pak
ZŠ z Damníkova, Horní Čermné, Tatenic
a my). Soutěžní družstva měla za úkol
ve vymezeném časovém limitu v písemném testu zpracovat odpovědi na
otázky z oblasti občanského, trestního,

Turnaj ve vybíjené
V pátek 8. dubna 2011 se v Horní Čermné
uskutečnilo okrskové kolo ve vybíjené
žáků 4. a 5. tříd základních škol. Kromě
našeho týmu se zúčastnily ještě ZŠ
Horní Čermná, ZŠ Výprachtice, ZŠ Dobrovského Lanškroun a ZŠ Smetanova
Lanškroun. V silné konkurenci nakonec
naši žáci obsadili 4. místo.
Jan Růžička

Moderní technologie
v rukou našich dětí
Kyberšikana (cyberbullying) je definována jako zneužití ICT (informačních
komunikačních technologií), zejména
pak mobilních telefonů a internetu,
k takovým činnostem, které mají
někoho záměrně vyvést z rovnováhy
a v nejhorších případech dovést až
k sebevraždě. Je to tedy jedna z forem
šikany. Problémem však je, že děti
a mladí lidé většinou za těmito projevy

Foto I zdroj: www.lanskroun.eu

rodinného a pracovního práva. Test
poté vyhodnotila odborná porota. Naše
družstvo ve složení Karolína Balcarová
(8. tř.), Klára Ryšavá (8. tř.), Michal Hubálek (8. tř.) a Vít Ryšavý (9. tř.) ostatní
soupeře překvapilo výborným výkonem. I když v soutěži „nováčci“, obsadili

jsme první místo s právem zastupovat
náš region na krajském kole 12. května
v Hlinsku. Ani zde jsme se neztratili
a mezi 18 družstvy jsme se umístili na
pěkném 8. místě.
Olga Liprová

šikanu vůbec nemusí vidět. A protože
nepoznají, že se jedná o šikanu, neví, jak
se s ní vypořádat. Úkolem především rodičů, ale i školy je zaměřit se na prevenci, aby se děti nestaly obětí kyberšikany,
a naučit je, kde hledat v případě tohoto
nebezpečí pomoc, jak tyto problémy řešit.
Proto jsme ve dnech 23. 3. a 3. 5. pozvali
do naší školy zástupkyni Krajského ředitelství policie Pardubického kraje paní
por. Bc. Ivetu Lehkou, která žáky 6. - 9.
tříd seznámila velice zajímavě a citlivě
s touto problematikou. V šedesátiminutovém programu jim prostřednictví
přehledné prezentace objasnila pojem
„kyberšikana“ a na konkrétních příkladech z praxe ukázala možnosti tzv.
e-nebezpečí. Vysvětlila, jak se bránit
a koho požádat o pomoc. Uvedla internetové kontakty, kde rodičům i obětem
odborníci podají pomocnou ruku.
Součástí programu byl i film, ve kterém
byl dětem objasněn systém fungování
vyhledávače „Seznam“. Možná nejvíce
na děti zapůsobil film vyprávějící příběh
čtrnáctileté dívky o její zkušenosti s kyberšikanou a způsobu řešení kritické
situace.
Myslím, že vzdělávací program, který
byl součástí Preventivního programu
školy v tomto školním roce, byl pro žáky

velkým přínosem a také pedagogy byl
hodnocen kladně.
Uvědomujeme si vážnost problému
„kyberšikany“ a důležitost informovanosti dětí, rodičů i učitelů, proto jsme
se dohodli s paní por. Bc. Ivetou Lehkou
o uspořádání podobného programu
pro rodiče, pedagogy, ale i zájemce
z řad veřejnosti na začátku nového
školního roku (v září 2011) na naší škole.
Doufáme, že se nám společně s rodiči
podaří udělat maximum proto, aby naše
děti uměly problému kyberšikany čelit.
Yvona Rybová

Oslava Dne dětí
Mělo hodně pršet. Předpověď počasí
strašila pořadatele akce – žáky 9. třídy
a učitele prvního stupně - už od pondělí. Připravovala se „mokrá“ varianta.
Ve středu 1. června sice slunce od rána
pálilo, bylo vedro, ale v poledne přišla
bouřka s prudkým deštěm, a tak se
plánování vyplatilo. Všechny nachystané disciplíny zvládly děti (převážně
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školáci z 1. stupně a z mateřské školy)
v prostoru školy a tělocvičny. Navlékaly
se korálky, nebojsové prolézali temným
tunelem. Odvaha byla zajisté potřeba
i při hledání „pokladu“ v lahvích. Někdo
raději stavěl puzzle, projel se na koloběžce či kreslil pastelkami. Obratnost
vyžadovalo skákání v pytlích nebo
„panáka“. Kdo nenašel kamaráda do
dvojice pro slalom „siamských dvojčat“,
mohl zkusit na švihadle uvázat pár uzlů.
Starší děti prokázaly své znalosti na
stanovišti „Poznávání kytiček“. Počasí
děti neodradilo a domů jsme se všichni
rozcházeli s dobrým pocitem.
Foto I archiv ZŠ

Olga Liprová

Ohlédnutí aneb Přidáte
se k nám?
S blížícím se koncem školního roku
můžeme začít bilancovat první školní
rok své činnosti.
Rodinné centrum KUK vzniklo koncem
září 2010 jako občanské sdružení
registrované Ministerstvem vnitra ČR.
V současné době má 12 členek, které se
aktivně snaží na bázi dobrovolnických
smluv v duchu Stanov sdružení organizovat mimoškolní aktivity dětí nebo
společné aktivity dětí a rodičů.
Vzhledem k absenci Domu dětí
a mládeže (jakožto školského zařízení
zajišťujícího ve většině měst mimoškolní aktivity pro děti) v městysu
Dolní Čermná se Rodinné centrum snaží
o vyplnění tohoto prázdného prostoru
svými aktivitami. Pracujeme s dětmi od
předškolního věku až po děti ukončující
povinnou školní docházku v městysu
a okolí.
Školní rok 2010/2011 byl svými pravidelnými aktivitami, především kvůli pozdnímu datu založení Rodinného centra,
ve znamení aktivit především pro děti
předškolního věku. Kromě pravidelných
(již publikovaných) akcí se uskutečnilo
množství jednorázových aktivit, které
byly věnovány také starším dětem
nebo dětem s rodiči (Den plný zábavy,
třídenní Kurz ubrouskové techniky,
Kurz výroby adventních věnců, Kurz
aranžování z dřevité vaty, Kurz výroby
stromečků z korálků).
Jednou z priorit pro letošní rok bylo
sehnat peníze na nákup keramické

Foto I Lea Schlegelová

vypalovací pece, kterou by mohly využívat jak děti, tak veřejnost z městysu
Dolní Čermná. V rámci možností peníze
sháníme prodejem vlastních výrobků
(cukroví a cukrářské výrobky) na Mikulášském jarmarku a Jarní výstavě cukrářských výrobků, Sbírkou na Mikulášském
jarmarku, od sponzorů, podáváním
žádostí o dotace a granty. Doufáme, že
naše činnost bude úspěšně završena
nákupem pece a zahájením činnosti
kroužku keramiky od příštího školního
roku.
Touto cestou děkujeme za účast na Jarní
prodejní výstavě cukrářských výrobků,
mile nás překvapil velký zájem o nabízené výrobky. Pro informaci – 700 kusů
minizákusků bylo překvapivě prodáno
za 15 minut, 9 dortů za 1 hodinu a po
mazancích a beráncích se jen „zaprášilo“
během chvilky! Doufáme, že v příštích

letech budeme moci nabídkou většího
množství zboží nebo případnou formou objednávek uspokojit větší počet
zájemců.
Pro zpestření prázdninového programu
v termínu 11. - 15. 7. nabízíme dětem ve
věku od 3 do 11 let příměstský tábor.
Deklarujeme ochotu a chuť spolupracovat v rámci vytyčených cílů s ostatními
spolky a organizacemi v městysu, se
Základní školou Vincence Junka v Dolní
Čermné i s ostatními dobrovolníky.
Možná je mezi vámi několik maminek,
babiček, ale i tatínků nebo dědečků,
kteří by měli zájem se jakýmkoliv způsobem zapojit do tvorby nebo realizace
některých aktivit pro děti a přidat se
k nám.
Za RC KUK Lea Schlegelová
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První letní příměstský tábor
Rodinné centrum KUK v Dolní Čermné
pořádá v letošním roce v termínu
11. - 15. 7. 2011 první letní příměstský
tábor, který je alternativou ke klasickým
vícedenním táborům. Jedná se o tábor,
kdy jsou děti vedoucím předávány ráno
a odpoledne se zase vracejí domů. Tábor
nabízí dětem zpestření jejich volného
času o prázdninách a současně je zajímavým řešením pro rodiče, kteří nemají
prázdninové zajištění pro své děti.
Pro děti je připraven pestrý celodenní
program plný výletů, her, kulturního
a sportovního vyžití (výlety, divadelní
představení, muzikoterapie, karneval
s diskotékou, táborové hry, ruční práce
a spousta dalších aktivit).
Cena tábora: 750,-Kč /osoba/ týden (pro
členy RC KUK 700,- Kč).
V případě zájmu je možno bližší informace získat na www.kuk-dc.cz nebo u
paní Ley Schlegelové – tel. 604 234 529.
Pro zájemce nabízíme posledních pár
volných míst.
Za RC KUK Lea Schlegelová

není žádná legrace, museli bychom už
teď začít, aby se vše stihlo.“ Jenomže jak
známo, když se chce, jde cokoliv, a tak
se věci daly rychle do pohybu. Do týdne
byla první zkouška, na kterou jistě všichni s úsměvem vzpomínáme. Osm kluků
a osm holek vytvořilo tenkrát skupinu,
kterou jsme pracovně nazvali 9Dance.
A pokračovali jsme dál. Tři měsíce jsme
se scházeli každé nedělní odpoledne
v tělocvičně a poctivě trénovali. Konečně je to tu - Vánoční besídka 2006
a naše první vystoupení, které mělo
velký úspěch. Díky paní Hamplové,
která se také přišla podívat, jsme dostali
možnost vystoupit na Sousedském plese v Dolní Čermné. Další předtančení,
tentokrát v Petrovicích a Verměřovicích,
na sebe nenechala dlouho čekat.
V květnu roku 2007 měli deváťáci na
starost další akci, a sice Školní akademii,
na které chtěli, jak jinak, tancovat.
Trochu ve spěchu, ale přece, jsme začali
nacvičovat nový tanec. Zde, myslím,
je na místě poděkovat paní učitelce
Pupíkové, která s námi trávila večery
ve škole. Zatímco si dělala v kabinetě
svou práci, my jsme na horní chodbě
trénovali. Inspirovat jsme se nechali tenkrát novým tanečním filmem Step Up

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

nin jsme k sobě přibrali další zájemce
a začali znovu trénovat. Tak tedy vznikla
v létě roku 2007 dolnočermenská taneční skupina DC DaNcE. První vystoupení
v novém složení jsme předvedli v lednu
2008, a to opět na Sousedském plese
v Dolní Čermné. Dále jsme tančili v Dobrouči, a dokonce i na maturitním plese
gymnázia v Lanškrouně. Na konci srpna
2008 jsme ukázali zcela nový tanec
u příležitosti Setkání Čermných v areálu
kempu. Sklidili jsme velký potlesk, což
je pro tanečníka ta nejlepší odměna.
V roce 2009 jsme kromě různých předtančení měli možnost vystoupit také
na Motorkářském srazu a Zahradních
slavnostech v Dolní Čermné. Těchto
dvou akcí a místních plesů se od té
doby účastníme jako taneční skupina
pravidelně a jsme za to velice rádi.
V dubnu loňského roku jsme se
zúčastnili naší první taneční soutěže
„O Rychnovský pohárek 2010“ v Rychnově nad Kněžnou. Neměli jsme pro
začátek velká očekávání, pouze respekt
z ostatních skupin.
Nakonec jsme se však umístili na
krásném 4. místě a porota ocenila naši
zajímavou choreografii. Letos jsme
se soutěžemi začali o něco dříve, a to

Taneční skupina DC DaNcE
Bude tomu bezmála pět let, začátek
nového školního roku 2006/2007.
Přijížděla jsem zrovna autobusem do
Čermné na náměstí, když jsem si všimla,
že na mě mávají děvčata z deváté třídy
(dnešní maturantky) a naznačují mi,
abych šla za nimi. Normálně pokračuji
ještě na další zastávku, ale zajímalo mě,
jestli se třeba neděje něco důležitého,
a vystoupila jsem. Tenkrát jsem ještě
neměla nejmenší tušení, co všechno se
tím odstartuje. Ale nepředbíhejme.
Deváťáci, pořadatelé školní vánoční
besídky, si už tenkrát na začátku září
vymysleli, že celá třída chce na tuto akci
secvičit taneční vystoupení ve stylu
street dance. „No, Věrko, myslíš, že bys
nám mohla něco vymyslet? Už máme
vybrané písničky.“ Měla jsem s tímto
druhem tance už nějaké zkušenosti,
a tak jsem odpověděla: „Holky, to ale

Foto I Lubomir Jelinek

a zadařilo se. Mnozí si jistě na toto
přestavení vzpomínáte. Všechno hezké
však jednou končí, a tak s koncem
školního roku přišel i konec tancování.
Některým z nás z toho bylo trochu
smutno, ale co se dalo dělat.
Pauza nám naštěstí moc dlouho nevydržela. Zhruba v polovině velkých prázd-

už v únoru, kdy jsme odjeli změřit síly
s ostatními tanečníky do Tišnova na
soutěž s názvem „Let´s Dance Together
2011“. Kategorie „street dance“ se
účastnilo celkem deset skupin, což je
poměrně velká konkurence. My jsme
se s letošní novou choreografií „No
Stress!!“ nejprve probojovali do finále
(5 nejlepších) a poté jsme se umístili
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na bronzové příčce. Domů jsme odjížděli s pohárem za 3. místo a s dobrým
pocitem, že jsme se v tanci posunuli
zase o kousek dál. V Rychnově se nám
letos tolik nezadařilo, podali jsme sice
dobrý výkon, ale na soupeře to bohužel
nestačilo. Reputaci jsme si ale napravili
v Jablonném nad Orlicí, kde jsme letošní
sezónu zakončili opět 3. místem!
Významnou událostí byl bezesporu také
nábor do naší taneční skupiny, který se
konal 23. 5. 2010. Žáci druhého stupně
měli možnost přijít mezi nás a seznámit
se s moderními tanečními styly. Zájemců se přihlásilo dostatek, a tak vznikla
úplně nová skupinka začátečníků,
z nichž mnozí dnes už ale žádnými začátečníky nejsou. Je tomu tedy zhruba
rok, co fungujeme ve dvou skupinách
A a B rozdělených dle pokročilosti.
Trénujeme každou sobotu odpoledne:
od 16:00 skupina B a od 17:30 skupina
A. Jeden trénink týdně však mnohdy
nestačí, obzvlášť před soutěžemi,
a proto bychom měli určitě poděkovat
paní Křivohlávkové, která nás v případě
potřeby pouští do tělocvičny i v neděli,
abychom mohli vše dohnat. Závěrem
bych chtěla poděkovat ještě všem
tanečníkům za jejich snahu, úsilí a volný
čas, který tanci věnují, protože bez
vás by skupina těžko mohla existovat.
A doufám, že i pro vás ostatní je naše
letošní čtvrté výročí důkazem toho, že
tanec je sice dřina, ale stojí za to!
„Někteří lidé si myslí, že dobrým
tanečníkem se musíte narodit, ale
všichni dobří tanečníci, které znám,
se museli učit a tvrdě trénovat.“
(Fred Astaire)
Věra Marešová

Koníčkáři 2011

V tradičním termínu, ale netradičním
prostředí se letos uskutečnila výstava
„Koníčkáři 2011“. O pouťovém víkendu
23. a 24. dubna, ovšem tentokrát poprvé
ve „fitcentru“ Areálu zdraví a sportu jsme
se po několika letech monotématických
výstav vrátili k původnímu záměru, a to

Foto I archiv DC DaNcE

Prázdninové tancování 2011
Líbí se Vám street dance a chtěli byste
si ho vyzkoušet? Máte možnost! Chystáme pro Vás v pořadí již druhý NÁBOR
do taneční skupiny DC DaNcE, tentokrát
i pro malé tanečníky :-).
KDY: 29. 6. 2011 v 17:00
KDE: tělocvična Dolní Čermná
PRO KOHO: pro všechny zájemce od
8 let a starší
CENA: 50 Kč/měsíc
(trénink 1 - 2krát týdně)
Neváhejte a přijďte se alespoň podívat.
Na nábor jsou s dětmi zváni i rodiče,
abychom vyřešili případné další popředstavit zájmovou činnost místních
občanů.
Při sobotní vernisáži zazněly písně
a aforismy Jiřího Žáčka. Návštěvníci byli
tradičně uctěni vínem a čermenskými
pouťovými koláči.
Nebudu zde vyjmenovávat všechny
exponáty a vystavující (těch bylo úctyhodných 23!), to měli všichni možnost
si prohlédnout. Všem vystavujícím však
chci poděkovat za ochotu zapůjčit své
sbírky a výrobky.
Přestože výstava proběhla v nových, zatím nevyzkoušených prostorech, cestu

drobnosti. Vše se bude odvíjet od počtu
zájemců. Pokud jich bude dostatek,
začneme přes velké prázdniny trénovat,
přičemž se bude samozřejmě brát ohled
na různé dovolené atd.
Jakékoliv dotazy můžete psát na e-mail:
wera.maresova@seznam.cz.
Pokud nevíte, co si pod pojmem street
dance představit, nevadí. Na náboru
vám skupina B předvede, co se za první
rok tancování naučili :-).
A kde nás můžete v nejbližší době
vidět? Obě skupiny A i B vystoupí
1. 7. 2011 okolo 20:00 na Motorkářském
srazu v Dolní Čermné. Těšíme se na Vás!
Věra Marešová

si na výstavu našlo 360 návštěvníků.
Protože tipů na další výstavní exponáty
máme dost, můžete se těšit na příští
rok. A pokud víte o někom, kdo něco zajímavého sbírá nebo tvoří, a my o něm
zatím nevíme, dejte nám tip. Pokud
bude ochotný se o svůj zájem podělit,
během některé z příštích výstav se
s jeho exponáty budete moci na naší
výstavě setkat.
Aleš Hampl
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Hry dechové hudby
Dolní Čermná v roce 2011
Pro milovníky dechové hudby chystá
naše dechovka několik vystoupení.
Můžete nás slyšet při těchto akcích:
v neděli 26. 6. 2011 na Mariánské hoře
v 16,00 hod. (slavnost Božího těla),
v neděli 17. 7. 2011 v Hůře v Petrovicích
v 10,00 hod. při příležitosti 20. výročí vysvěcení kapličky, v neděli 11. 9. 2011 na
Mariánské hoře v 10,00 hod. na pouti.
Připravuje se: neděle 4. 9. 2011 od
14,00 do 17,00 hod. - Kunčice na hřišti.
Zde vystoupíme při příležitosti 120
let od založení hasičského sboru.
Foto I Vlastislav Vyhnálek

Robert Faltus

Kdo si hraje, nezlobí
Poslední květnovou sobotu jsme
uspořádali „nultý“ ročník her „Kdo si
hraje, nezlobí“. Soutěžní, ale především
zábavné hry byly určeny čermenským
spolkům a organizacím.
Do bojů vyslali své zástupce Orel, hasiči,
Český červený kříž, hokejový klub Žraloci, klub důchodců, šachisti, rodinné
centrum KUK, Dolce Baby, výzvu přijal
i tým z řad obecního zastupitelstva
a nechyběli ani pořádající divadelníci.
Nultým ročníkem jsme akci nazvali proto, že jsme zatím neměli zkušenosti, jak
se zvolené soutěžní disciplíny osvědčí,
jak budou „odsýpat“ a jak se k nim
zúčastněné týmy postaví.
Soutěže se skládaly ze „sportovně-technických“ disciplín, např. lovení míčků
z dětského bazénku, slalom trojic naslepo s navigátorem, slalom na dvojlyžích,
skládání puzzle, navlékání těstovinových kolének na vlasec, stavění panáka
z barevných kostek atd. Druhou částí byl
kviz s celkem dvaceti otázkami – deseti
otázkami pořadatelů a dalšími deseti po
jedné od každého zúčastněného týmu.
V případě těchto her není důležité závěrečné pořadí, jen musím konstatovat, že
nám všem vypálili rybník zástupci obce.
Tak jen krátké zhodnocení z pohledu
pořadatelů: nepříjemně nám zamíchalo
kartami počasí, to ale neovlivníme.
I když jsme si disciplíny předem odzkou-

Foto I Aleš Hampl

šeli, při vlastním zápolení došlo k drobným „porodním bolestem“. Všichni
soutěžící naštěstí brali vše sportovně,
a přestože usilovali o vítězství, přišli se
hlavně pobavit. A to bylo také hlavním
záměrem. Podle ohlasů všech zúčastněných byl tedy účel tohoto zábavného
odpoledne splněn. Je jen škoda, že se
počasím nechala odradit veřejnost a hry
měly poměrně malé množství diváků
a povzbuzujících. Tím větší dík těm,
kteří nás povzbudit přišli.
Ocenění a dík si zaslouží „firma“ Vašek
a Zdenda za přípravu občerstvení, DJ

Nasťa za hudební doprovod a především všichni, kteří hry připravovali.
Nezbývá nám nic jiného, než si přát,
abychom se v příštím roce při prvním
ročníku také dobře pobavili a aby nám
více přálo počasí, a tím snad i diváci.
Uvidíme, zda se o příští pořadatelství
přihlásí zase jiný spolek či organizace.
Pokud ne, věřím, že vychytáme nějaké
ty mouchy a s tou naší bandou uspořádáme tyto srandahry znovu.
Za pořádající divadelníky Aleš Hampl
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Setkání s písní
V sobotu 28. května se odehrály v Dolní
Čermné dvě společenské akce. Jedna
s názvem „Kdo si hraje, nezlobí“ probíhala odpoledne v Areálu zdraví a sportu. Byla to velmi vtipná soutěž, jíž se
zúčastnilo 10 družstev našeho městyse.
Každé družstvo bylo složeno ze čtyř členů. Soutěž se 135 body vyhráli zástupci
městyse (zastupitelé) a na posledním
místě s 93 body, jak jinak, se umístil klub
důchodců. Ono se říká, není důležité
zvítězit, ale zúčastnit se. Celou soutěž,
která zde byla první v historii, uspořádal
a zajišťoval spolek divadelních ochotníků a lze ji hodnotit na jedničku. Bravo
a díky, ochotníci!
Druhá kulturní akce se odehrála večer
na jevišti Orlovny. Zde naše farnost
pořádala tradiční hudební akci „Setkání
s písní“. Letos to byl již jubilejní 15.
ročník. Žánrově lze zařadit všechna

číslo 2 I rok 2011

vystoupení do duchovního repertoáru.
Na jevišti se vystřídala čtyři sborová
tělesa: dětský sbor (schola) a křesťanská
mládež z Dolní Čermné, pěvecký sbor
z Verměřovic a sbor od sv. Jiří při farním
kostele v Dolní Čermné.
Dětská schola zpívala rytmické písničky,
převážně z kancionálu Hosana, za
doprovodu kytary, houslí, kláves a basy.
Hudebník – odborník by jistě nadšené
vystoupení dětí pochválil a dobře
ohodnotil. Scholu obětavě vede paní
Anička Motlová. Jako druzí vystoupili
mládežníci a již trochu přitvrdili. Vystoupení mládeže doprovázely dvě kytary
a klávesy. Jistě i toto vystoupení by obstálo před porotou. Mládežníky vystřídal
na jevišti devítičlenný kostelní sboreček
složený z žen a dívek z Verměřovic, také
pod vedením paní Aničky Motlové. Sbor
doprovázela kytara s klávesami. Písně,
které sbor zpíval, zněly lahodně uším a
(podle hodnocení laika) neměly chybu.
Poté vystoupil kostelní sbor s hudebníky od sv. Jiří, kterého bylo plné jeviště.
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Dirigentskou taktovku měl v rukou pan
Pavel Vašíček, který je zároveň i regenschorim. A jak se říká, celé vystoupení
bylo třešničkou na dortu. Ze tří nových
skladeb zazněly dvě ze zcela nové mše
populárního primáše, sbormistra a hudebního skladatele Jiřího Pavlici. Sbor
za doprovodu varhan a orchestru zazpíval dvě části mše: „Credo“ a „Sanktus“.
Obě části byly náročné jak intonačně,
tak i interpretačně, a přesto byly provedeny perfektně. Zvláště „Sanktus“ zněl
lehce a jásavě a jeho přednes byl téměř
na úrovni profesionálního hudebního
tělesa. Byl to vynikající hudební zážitek,
který diváci ocenili dlouhotrvajícím
potleskem.
Bylo by dobré nacvičit celou Pavlicovu
mši, provést ji koncertně v kostele anebo ji uvést k nějaké významné slavnostní farní příležitosti. Přejme kostelnímu
sboru vytrvalost, nadšení, píli a hodně
hudebních i uměleckých úspěchů v další činnosti. A těšíme se na další ročník
„Setkání s písní“.
Vladimír Jansa

Ranní ptáče dál doskáče
Co je to „vítání ptačího zpěvu“ a jeho
historii už měli čtenáři Dolnočermenského zpravodaje možnost poznat.
Dnes se jen ve stručnosti zmíníme o
letošním ročníku.
Vítání letos připadlo na neděli 1. května.
Tradičně ve 4 hodiny ráno jsme se sešli
na náměstí a po přivítání jsme se pomalu vydali kolem poldru přes Roháč na
Hůru. U lipky nad Petrovicemi jsme přešli silnici a mezi pastvinami a nad sadem
jsme došli ke Kreuzigrovu kříži. Tam
jsme se stočili zpět k Čermné a kolem
Crku a kostela jsme došli k Hasičskému
domu. Letos byla vycházka trochu delší,
měřila kolem 9 kilometrů a trvala asi
5 hodin.
A co jsme cestou viděli a slyšeli? Byli
to drozdovití ptáci, pěnice černohlavé
a pokřovní, tři druhy budníčků, sýkory,
králíčci, pěnkavy, zvonci, vrabci, skřivan
a linduška luční, datel černý a strakapoud velký, krutihlav, střízlík, káně lesní,
poštolka, krkavec a další.
V závěru nám kolegové předvedli
kroužkování kosa, konipasa bílého, páru

Foto I Aleš Hampl

pěnic černohlavých, lejska černohlavého, ledňáčka a pisíka. Po ukázkách děti
absolvovaly kvíz s ptačí tématikou.
Na závěr, při trochu pozdější snídani,
Honza Růžička okomentoval připravenou prezentaci s tématikou kroužkování
na krmítkách a několika zajímavostmi.
I přes brzkou ranní hodinu a ne zcela
ideální počasí se nás sešlo 33, což je
velice pěkný počet. Vzhledem k počasí
jsme východ slunce neviděli, ale byli
jsme odměněni, mimo jiné, odchyceným lejskem černohlavým, pisíkem

a ledňáčkem.
Po letošních zkušenostech příště
trasu pravděpodobně trochu zkrátíme
a změníme procházený biotop, abychom účastníkům představili zase
trochu jiné ptačí kamarády. Věříme, že
nám zůstanou všichni věrni a opět se
zúčastní v hojném počtu.
První květnovou neděli v příštím roce
na shledanou!
Aleš Hampl, Jan Růžička, Michal Nastoupil
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Jedenáctiletá tradice
čermenských motosrazů
Poprvé v roce 2001 a od té doby každý
rok přijíždí koncem června nebo začátkem července na čermenský motosraz
přibližně kolem dvou stovek motorkářů.
Potkávají se zde majitelé nejrůznějších
značek a typů, tříkolky, čtyřkolky,
veterány. Společně prožijí víkend
v krásném prostředí, soupeří v nejrůznějších soutěžích o pěkné ceny, v sobotu odpoledne vyrážejí na vyjížďku,
která je vždycky nádhernou podívanou.
V pátek i v sobotu večer je zábava a celou
akci završí sobotní losování tomboly
a ohňostroj. Letos se chystá do tomboly
velké překvapení! Skvělým zpestřením
jsou i vystoupení místních Dolce baby
a DC DaNcE ,která si nikdo z přítomných
nenechá ujít. Čermenský motoraz je totiž
výjimečný. Tady prostě nepotkáte jen
motorkáře, tak jak je to na jiných motosrazech obvyklé, ale přichází i spousta
„nemotorkářů“, a to všech věkových
kategorií. Ať už na zábavu, prohlídnout si
motorky, jen tak si posedět a pobavit se.
Po jedenácti letech se dá říci, že čermenský motosraz už tradičně patří k začátku
prázdnin.
A letos „půjdeme na motorkáře“ (jak
se říká v Dolní Čermné) 1. - 3. července.
O dobrou zábavu, jídlo i pití nouze nebude.
P. S. pro pamětníky: Ano, máte pravdu,
první tři roky se sraz konal v září. Když
ale při třetím ročníku z pátku na sobotu
pokryla motorky námraza, zvolili pořadatelé příznivější termín.
L. Ešpandrová

Obecní knihovna
Místní veřejnou knihovnu, kterou provozuje Městys Dolní Čermná, můžete
navštívit každé pondělí od 14 do 15
hodin a každý čtvrtek od 15 do 19 hodin
v budově staré školy na náměstí (první
patro). Knihovna je otevřena i v době
prázdnin (zavřeno pouze v den státního
svátku): v červenci a srpnu 2011 každý
čtvrtek od 15 do 19 hodin.
Knihovnu v roce 2010 navštívilo celkem
881 čtenářů. Počet evidovaných čtenářů

(tj. zaplatili zápisné za rok 2010) činí
celkem 65 (z toho: 21 dospělých, 26
důchodců a 18 dětí/studentů). Vycházíme vstříc všem, kteří svým příspěvkem
(zápisné: dospělý - 80,- Kč, dítě/student/
důchodce - 40,- Kč za jeden kalendářní
rok) a návštěvami podporují činnosti
knihovny a na jedno zápisné si mohou
tedy knihy půjčovat všechny děti - sourozenci z jedné rodiny.
Stávající knihovní fond činí 4 107 knihovních jednotek (tj. knih), které však byly do
knihovny nakupovány jen do poloviny
70. let. Některé knihy vydané později
jsme získali díky štědrosti dárců - obyvatel nejen Dolní Čermné. Historické romány či vesnické příběhy z minulých století si rádi přečtou jen někteří důchodci.
Z našeho knihovního fondu vybírají
knihy tedy především studenti středních
škol (tzv. povinnou četbu). Ale i zde naše
zdroje často nestačí. Chybí nám knihy
„cenzurované“ (před rokem 1989), popř.
více výtisků jednoho žádaného titulu
- studenti zcela logicky přinášejí stejné
seznamy knih a jeden výtisk v daném
období mnoho zájemců neuspokojí.
Přesto jsme v roce 2010 realizovali
celkem 3 838 výpůjček. Z toho tvořily
výpůjčky naučné literatury pro dospělé
118 knih, krásné literatury pro dospělé 2
535, naučné literatury pro děti a mládež
62, krásné literatury pro děti a mládež
525 knih a časopisů 598 titulů.
Jak je to možné? Půjčujeme totiž především knihy z výměnného knihovního
fondu - tj. ty, které nám vozí z výměnného
fondu Městská knihovna v Lanškrouně.
V kalendářním roce nám pětkrát dovezou přibližně 350 knih. Jsou obaleny do
oblíbenějšího průsvitného obalu (naše
máme v klasickém papírovém), zaevidovány ve výměnném fondu, s katalogovým a půjčovním lístkem. O výhodách
zápůjček knih z výměnného fondu snad
ani není nutné se rozepisovat, přesto
bych ráda zdůraznila, že tato služba je
pro naši obecní knihovnu nepostradatelná a bez ní bychom se zřejmě v naší
knihovně s většinou čtenářů nesetkávali.
Díky knihám z Lanškrouna máme i u nás,
v Dolní Čermné:
- přístup k novinkám na knižním trhu
(většina knih jsou knihy aktuálně vydávané),
- knihy dle našich představ (podle věkového složení a zájmu našich čtenářů knihovna Lanškroun přizpůsobuje nákup
knih do tohoto fondu přáním vesnických
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knihoven - někde se čtou více detektivní
příběhy, jinde historické romány, někde
do knihovny chodí většinou maminky
s menšími dětmi pro obrázkové knížky
apod.),
- na určitou dobu i další knihy z knihovního fondu Městské knihovny Lanškroun
(ty, které nepatří do výměnného fondu),
- možnost získat do naší knihovny na
neomezenou dobu kvalitní atlasy, encyklopedie, naučné knihy - z nejrůznějších
oblastí, pro čtenáře všech věkových
kategorií. Tyto knihy jsou poměrně finančně nákladné (naše knihovna by si je
vlastním nákupem nemohla „dovolit“),
přitom čtenáři velmi žádané.
Pokud i Vy jste náruživými čtenáři
a Vaše „vlastní zdroje“ už nestačí (domácí
knihovnu máte přečtenou několikrát
a na nové knihy rodinný rozpočet nestačí),
navštivte nás. I Vám můžeme zapůjčením
knížky zpříjemnit Váš volný čas. Seniorům, kterým zdravotní stav nedovoluje
pro knihy si osobně dojít, nabízíme
donáškovou službu knih až do domu
(stačí vzkázat po sousedech, příbuzných,
jaké knihy byste si rádi přečetli, a zaplatit
zápisné na příslušný kalendářní rok).
Olga Liprová

Z archívu - Výstava skotu
v Čermné - Dolní Čermné
Do archivních dokumentů obecního
muzea se mi dostal zajímavý tištěný Katalog přehlídky chovného skotu okresu
Lanškroun, která se v roce 1914 konala
v Čermné ještě v dobách c. k. RakouskoUherska. Dokument je velmi zajímavý
a lze z něho mnohé vyčíst a vyvodit.
Dnes už málokdo ví, že dolní část Čermné
(dnes Dolní Čermné) ve svých aktivitách
měla zahrnutou i výstavu skotu okresu
Lanškrounského. Výstavu pořádalo
Sdružení chovatelů hospodářského
zvířectva okresu Lanškroun se sídlem
v Horních Heřmanicích za součinnosti
českého odboru rady zemědělské pro
Království České. Výstavu pořádala
odbočka sdružení v Čermné ve středu
20. května 1914 na loukách sedláka pana
Františka Vašátko z čp. 74 (nyní dětský
domov a Areál zdraví). Při přehlídce
pracovala i sedmičlenná komise odměňovací (vyhodnocovací) ve složení:
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Taraška Josef (delegát českého odboru
rady zemědělské, rolník v Horních Heřmanicích), Hoffman Antonín (hospodářský konzultant české odborové zemské
rady, t. č. v Chocni), Svoboda Rudolf (c. k.
vrchní okresní zvěrolékař v Lanškrouně),
Pecháček Augustin (zástupce sdružení,
rolník v Čermné), Matějka Vincenc (zapisovatel komise pro vedení plemenné
knihy, rolník v Bystřeci), Jansa Jan (předseda komise pro vedení plemenné knihy
a místopředseda licenční komise, rolník
a starosta obce v Čermné), Resler Josef
(člen komise pro vedení plemenné knihy,
rolník ve Výprachticích).
Přehlídky se zúčastnilo 85 sedláků – vystavovatelů z 8 obcí okresu Lanškroun,
a to: z Bystřece – 13 sedláků, z Čermné
– 31 sedláků, z Dolních Heřmanic – 2
sedláci, z Horních Heřmanic – 18 sedláků,
z Herbortic 2 sedláci, z Kopurku – 2 sedláci (nyní součást Výprachtic), z Petrovic – 2
sedláci a z Výprachtic – 11 sedláků. Zvlášť
byli vystavováni a hodnoceni plemenní
býci a zvlášť jalovice a chovné krávy.
U každého vystavovaného kusu dobytka
bylo uvedeno jméno vystavovatele,
obec, plemeno, jméno, stáří a v poznámce např. kráva březí, kráva s teletem,
jalovice, zda je dobytek prodejný a zda
je toto plemeno subvencováno státem
apod.
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Býků bylo vystaveno 30 ks, z toho: z Bystřece 8 ks od 5 sedláků, z Čermné 14 ks od
7 sedláků, z Horních Heřmanice 5 ks od 5
sedláků, a po jednom z Herbortic, Petrovic a Výprachtic. Zajímavá jsou i uvedená
plemena, z nichž nejčastěji uváděná jsou:
kříženec bernsko-hanácký, bernsko-český, simenský, kravařský aj. Subvencovaných býků bylo 11. Místo dnešních čísel
v uších měli býci svá jména. Ve jménech
skotu se vlastně skrývá vztah sedláka
k dobytčatům, která choval. Nejčastěji se
vyskytují jména: Jasmín, Kavalír, Lumír,
Lord, César, Strakoš aj. Z vystavovatelů
uveďme alespoň některá jména sedláků
z Čermné: Augustin Pecháček, Čeněk
Mareš z č. 162, Jan Jansa z č. 46, František
Anderle z č. 48, Josef Šilar z č. 240 a další.
Krav a jalovic bylo vystaveno celkem
138 ks, z toho z Bystřece 17 ks od 11
sedláků, z Čermné 62 ks od 28 sedláků,
z Herbortic 9 ks od 5 sedláků, z Dolních
Heřmanic 2 ks od 2 sedláků, z Horních
Heřmanic 21 ks od 12 sedláků, Kopurk 6
ks od 2 sedláků, z Petrovic 3 ks od 3 sedláků a z Výprachtic 18 ks od 11 sedláků.
Subvencovaných chovných krav a jalovic
byly jen 4 ks. Z plemen jsou zastoupena:
domácí, simenský, pinckavský a kříženci
bernsko-hanácký,
bernsko-český,
bernsko-kravařský aj. Velmi květnatá
a nejčastěji uváděná jména krav a jalovic
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jsou: Plosa – 27 x, Šeka – 24 x, Plavka – 12
x, Květina – 11 x, Veselka – 9 x. Jsou také
zastoupena jména Růže, Malina, Jelena,
Straka, Srnka a Hvězda. Neobvyklá uvedená jména byla Lyska, Kazda, Uralina,
Ratole, Červa a Štrýma.
Pátral jsem po výsledku hodnocení
výstavy dobytka a udělení cen v obecním archívu. Bohužel v archívu doklady
k roku 1914 žádné nejsou. Zřejmě byly
odvezeny již dříve do okresního archívu.
Ani jsem nenalezl žádnou písemnou
zmínku o výstavě k roku 1914 v obecní
kronice. A jak by ano, vždyť teprve
v roce 1923 dodatečně dopisoval historii
městyse do obecní kroniky tehdejší
obecní kronikář Josef Coufal z č. p. 246.
Na výstavu zřejmě zapomněl, anebo již
nebyly o ní doklady. Jak byla vyhodnocena čermenská výstava skotu, se tedy již
nedozvíme. Nežije již žádný pamětník,
který podal ústní zprávu. I tak si myslím,
že je toto krátké historické pojednání
zajímavé i pro současnost. Vždyť za tři
roky uplyne již 100 let od této události.
Jistě tehdy byla výstava skotu pro městys
Dolní Čermnou a její okolí důležitou
a významnou akcí.
Vladimír Jansa

Mladí hasiči z Dolní Čermné
ve Svatém Jiří
Ve dnech 6. a 7. května 2011 se v obci
Svatý Jiří uskutečnila již tradiční soutěž
mladých hasičů „O pohár obce Svatý Jiří“.
Tato soutěž je nejen důležitou soutěží
v činnosti kroužku mladých hasičů, ale
zejména významnou přípravou před
postupovým okresním kolem. Náš sbor
reprezentovalo družstvo mladších (6 – 11
let) a družstvo starších žáků (11 – 15 let).
Starší žáci se po nevydařených pátečních
pokusech nakonec v konkurenci dalších
19 družstev, včetně loňského mistra
České republiky, umístili na slušném
8. místě. Mladší žáci v konečném součtu
obsadili 9. místo ze 17 zúčastněných
družstev. Myslím, že obě místa jsou slušná a budeme si přát, aby se družstvům
dařilo i na okresním kole koncem května
v Mladkově.
Kromě soutěže družstev proběhla

Foto I Jan Růžička

i soutěž jednotlivců v běhu na 60 metrů
s překážkami. Zde se našim svěřencům
dařilo poněkud lépe. V dívkách obsadila
Vendula Kittnarová 4. místo, která navíc
získala II. výkonnostní třídu mladých hasičů. Jana Kubíčková a Petra Šponiarová

pak svými časy dosáhly na III. výkonnostní třídu. Z chlapců se nejvíce dařilo
Adamu Bednářovi, který obsadil 9. místo
a III. výkonnostní třídu. Tu získal ještě Jiří
Macháček a David Novák.
Jan Růžička
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Výtvarná soutěž „Požární
ochrana očima dětí“
Každoročně vyhlašuje Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska výtvarnou soutěž
s názvem „Požární ochrana očima dětí“.
Jedná se o akci, která by alespoň trochu
měla zvýšit mezi dětmi povědomí o požární ochraně a prevenci. V letošním roce
se Sbor dobrovolných hasičů v Dolní

Čermné připojil k této soutěži a provedl
v základní škole a dětském domově
vyhodnocení základního kola. Toho se se
svými výkresy zúčastnilo celkem 92 dětí.
Děti byly rozděleny do několika kategorií
dle věku. V každé kategorii postupovaly
nejlepší 3 práce do okresního kola. V kategorii žáků 6. a 7. tříd ZŠ se nejlépe umístil výkres Františka Mareše, který vyhrál
jak v základním kole, tak kole okresním,
a dokonce i v kole krajském. Postupuje
tedy do republikového finále, které pro-
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běhne počátkem června 2011. Budeme
tedy držet palce, aby se vítězný výkres
s námětem historického požárního automobilu Praga RN umístil na co nejlepším
místě. Po vyhodnocení bude možné
výkres zhlédnout v Hasičském muzeu
v Přibyslavi. Ještě bych chtěl tímto všem
zúčastněným poděkovat, včetně paní
učitelek a vychovatelek za spolupráci při
organizaci základního kola.
Jan Růžička

Okrsková hasičská soutěž
v Dolní Čermné
V sobotu 14. května 2011 pořádal Sbor
dobrovolných hasičů v Dolní Čermné
základní kolo soutěže v požárním
sportu. Jedná se o první soutěž, z které
družstva postupují do vyšších kol
soutěží dospělých. Základní kola se
konají na úrovni okrsku; do našeho
spadají kromě Dolní Čermné ještě Horní
Čermná, Nepomuky a Petrovice. Soutěž
se skládá ze dvou disciplín – běhu na 100
metrů překážek jednotlivce a požárního
útoku. Stalo se již tradicí, že v rámci této
soutěže probíhá soutěž mladých hasičů
v požárním útoku. Jednak mají možnost
rodiče zhlédnout své potomky při činnosti, jednak se děti mohou připravit na
okresní kolo. A nyní k výsledkům. Mladší
žáci v požárním útoku porazili družstvo
Horní Čermné, takže získali první místo,
starší skončili druzí. V kategorii Muži I. (do
35 let) suverénně zvítězilo družstvo Dolní Čermné, které rovněž získalo Putovní
pohár starosty okrsku za nejlepší požární
útok. V kategorii Ženy I. (do 30 let) opět
zvítězilo družstvo Dolní Čermné, které si
odneslo druhý pohár za nejlepší požární
útok v ženské kategorii. Družstvo žen

Cyklo Glacensis 2011
Cyklo Glacensis je mezinárodní setkání
českých a polských milovníků cyklistiky,
které se letos konalo již podesáté. Jedná
se o propagační akci, kdy cílem je prezentovat jednotlivá zúčastněná města.
V letošním roce vyslalo své týmy deset
českých a osm polských měst. Účastníci

Foto I Jan Růžička

Horní Čermné získalo 1. místo ve své
kategorii (nad 30 let) a starší mužskou
kategorii (nad 35 let) ovládlo družstvo
Horní Čermné. V soutěži jednotlivců
obsadil 1. místo Jan Jansa, druhý skončil
David Rebhán a třetí Petr Bednář (všichni
Dolní Čermná). Nejlepší jednotlivkyní
v kategorii žen se stala Markéta Marková
následovaná Ludmilou Faltusovou (SDH
Dolní Čermná), třetí skončila Andrea

Marková (Horní Čermná). Družstva na
prvních místech postupují do okresního
kola, které se koná 11. června v Jablonném nad Orlicí. Doufejme, že se umístí
na dobrých místech a případně postoupí
na krajské kolo, které se uskuteční 30.
července v Mladkově.
Jan Růžička

absolvovali etapy dlouhé 70 - 100 km
česko-polským příhraničím. Společným
cílem je vždy místo symbolicky ležící
v blízkosti česko-polské hranice, které se
každý rok střídá na české nebo na polské
straně. Letos byla cílem Dolní Čermná.
V pátek 20. 5. se do Areálu zdraví
v Dolní Čermné sjelo 500 cyklistů všech
věkových kategorií. Po občerstvení
a ubytování byly pro účastníky připraveny sportovní hry ve stylu Hry
bez katastru, následovalo vystoupení

čermenského dětského folklórního
souboru Jitřenka a nechyběly také Dolce
baby. Společenský program pokračoval
taneční zábavou. V sobotu ráno se čeští
a polští cyklisté rozjeli domů.
Snad se cyklistům celá akce vydařila,
v Čermné se jim zalíbilo a rádi se sem
někdy příště vrátí.
Ludmila Ešpandrová

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ
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Pro cyklisty
Zapamatujte si, že …
- pokud je zřízen jízdní pruh pro
cyklisty, stezka pro cyklisty nebo
je na křižovatce se semafory zřízený
pruh pro cyklisty, musí je využít
- na silnici se na kole jezdí při pravém
okraji vozovky
- cyklisté smějí jet jen jednotlivě za
sebou
- jízdním kolem se rozumí i koloběžka
- cyklisté nesmějí jet na přechodu
pro chodce: kolo musí vést
- cyklista mladší 18 let je za jízdy
povinen použít ochrannou přilbu,
kterou musí mít správně připevněnou
- dítě do deseti let smí na silnici jen
v doprovodu osoby, které už bylo 15 let
- povinná výbava kola zahrnuje
oranžové odrazky na kolech,
červenou zadní odrazku, přední bílou
odrazku, oranžové odrazky na
pedálech a dvě na sobě nezávislé
brzdy: v případě snížené viditelnosti
musí na kole být ještě červené (vzadu)
a bílé (vpředu) světlo
- odrazky z povinné výbavy může
cyklista nahradit reflexními prvky
na oblečení a obuvi: zvonek
a blatníky nepatří do povinné
výbavy kola
- za jízdu po chodníku, po přechodu

Cyklo Glacensis 2011

pro chodce nebo za chybějící
součásti povinné výbavy viníkovi hrozí
na místě přestupku až 2 000 korun:
ve
správním řízení pak 1500 až
2500 korun
- pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém
okraji vozovky, může cyklista
jedoucí stejným směrem předjíždět
nebo objíždět z pravé strany pokud
je vpravo od vozidel dostatek místa
- za jízdní kolo se smí připojit
přívěsný vozík, který není širší
než 800 mm, má na zádi dvě
červené odrazky netrojúhelníkového
tvaru umístěné co nejblíže k bočním
obrysům vozíku a je spojen s jízdním

Foto I Ludmila Ešpandrová

kolem pevným spojovacím zařízením
- na jednomístném jízdním kole není
dovoleno jezdit ve dvou; je-li však
jízdní kolo vybaveno pomocným
sedadlem pro přepravu dítěte
a pevnými opěrami pro nohy, smí
osobastarší15letvéztosobumladší7let
- cyklista nesmí jet bez držení řídítek,
držet se jiného vozidla, vést za jízdy
druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa
nebo jiné zvíře a vozit předměty,
které by znesnadňovaly řízení
jízdního kola nebo ohrožovaly jiné
účastníky provozu.
Zdroj: idnes.cz
zpracovala: Ludmila Ešpandrová

Foto I zdroj: www.cyklistikakrnov.cz
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Cyklobusy
Cesta do hor

Zastávky

Ráno do Jablonného n. O.

7:40

Jablonné n. O., aut. st.

7:10

8:10

Letohrad, žel. st.

6:50

8:20

Lukavice, ObÚ

6:40

8:40

Žamberk, aut. nádr.

6:30

8:55

Kunvald, pošta

6:15

9:20

Rokytnice v O. h., aut. nádr.

6:00

9:35

Říčky, Mezivrší

9:45

Orlické Záhoří, u kostela

10:00

Deštné v O. h., Šerlich

Vysvětlivky: „(„ - spoj jede jiným směrem, tučně - odjezd spoje z konečné stanice
Jízdní řád linky 660141 pro tisk a ke stažení v PDF
Linka 660143: Jablonné nad Orlicí - Letohrad - Žamberk - Rokytnice v O. h. - Šerlich
V provozu v sobotu, neděli a státních svátcích.
Cesta na Suchý vrch

Zastávky

Z Červené Vody na Suchý vrh

Návrat zpět

6:55

Kostelec n. O., nám.

18:50

7:00

Doudleby n. O., U váhy

18:45

7:15

Vamberk, nám.

18:40

7:25

Rybná n. Z., U kostela

18:30

7:50

Žamberk, aut, nádr.

18:10

7:55

Lukavice, ObÚ

18:05

8:15

Letohrad, žel. st.

18:00

8:25

Mistrovice, hostinec
(tato zastávka bude obsluhována až od
12. června)

17:53

8:45

Jablonné n. O., aut. st.

17:45

9:05

Orličky, odb. Suchý vrch

10:15

9:20

Červená Voda, ObÚ

9:55

9:30

Červená Voda, rozc. Mlýn. Dvůr

9:45

17:30

Vysvětlivky: „(„ - spoj jede jiným směrem, tučně - odjezd spoje z konečné stanice
Jízdní řád linky 660141 pro tisk a ke stažení v PDF
Linka 660143: Jablonné nad Orlicí - Letohrad - Žamberk - Rokytnice v O. h. - Šerlich
V provozu v sobotu, neděli a státních svátcích.
Zpracovala Ludmila Ešpandrová
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Rafan Fest
HC Rafani jsou náhodně vzniklá skupina
hokejových nadšenců, která se přihlásila
v sezóně 2009 - 2010 jako amatérský
hokejový klub Rafani do soutěže
bezkontaktní lanškrounské hokejové
ligy. V současné době skupina čítá asi

Šachový klub Dolní Čermná
pořadí

25

číslo 2 I rok 2011

20 členů, kteří v sezóně každý týden
trénují ve sportovní hale B. Modrého
v Lanškrouně. Hokejová výstroj, výzbroj
a hlavně pronájem haly jsou značně
finančně náročné, a proto vznikl nápad
uspořádat hudební festival s názvem
Rafan Fest, jehož výtěžek by alespoň
částečně pokryl finanční náklady spojené s činností klubu. Akce se loni vydařila,
a tak zvou Rafani 30. července 2011 od 17
hodin všechny příznivce do Areálu zdraví

a sportu v Dolní Čermné na Rafan Fest II.
Představí se nejen řada hudebních skupin, jejichž výčet je uveden na plakátech,
ale v rámci doprovodného programu je
připraven 1. ročník DC Dirt Jump Seassion.
Pořadatelé akce předem děkují Městysu
Dolní Čermná za možnost festival konat
a občanům obce za shovívavost při
hlasitější hudební produkci.
Oldřich Faltejsek

Náš klub hrál v uplynulé šachové sezóně
krajský přebor 2. třídy (oblast - východ).
Koho by zajímaly podrobnosti, najde je
na http://www.chesspce.cz.

družstvo

záp

V

R

P

body

skóre

poč. výher

1.

TJ Slovan Moravská Třebová

11

8

2

1

26

56,5 : 31,5

43

2.

TJ Jiskra Ústí nad Orlicí „C“

11

8

1

2

25

52 : 36

39

3.

TJ Lokomotiva Česká Třebová „B“

11

8

0

3

24

55 : 33

43

4.

SK + Sokol Žamberk „ B“

11

7

3

1

24

53 : 35

41

5.

Šachový klub Dolní Čermná o.s.

11

6

1

4

19

46,5 : 41,5

35

6.

ŠK Svitavy

11

5

2

4

17

46,5 : 41,5

34

7.

TJ Jiskra Litomyšl „B“

11

5

1

5

16

40 : 48

27

8.

TJ Jablonné nad Orlicí

4

0

7

12

44 : 44

29

9.

TJ Lanškroun „B“

11

3

3

5

12

41,5 : 46,5

29

10.

ŠO K a.s. Kunvald

11

2

4

5

10

38,5 : 49,5

28

11.

TJ Spartak OEZ Letohrad

11

1

0

10

3

27 : 61

18

12.

TJ Sokol Horní Čermná

11

0

1

10

1

27,5 : 60,5

16

26
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TJ Lanškroun „B“
ŠO K a.s. Kunvald
TJ Spartak OEZ Letohrad
TJ Sokol Horní Čermná
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Soupiska hráčů našeho klubu

12
10
3
1

41,5 : 46,5
38,5 : 49,5
27 : 61
27,5 : 60,5

29
28
18
16

Soupiska hráčů našeho
ELOklubu
= hodnocení hráčů
ELO =kapitána
hodnocení hráčů
Dostálek Vladimír
1621
zástupce
Dostálek
Vladimír
1621
zástupce kapitána
Pecháček Tomáš
1614
Pecháček
Tomáš
1614
Merta Michal
1779
Merta Michal
1779
Merta Josef
1855
Merta Josef
1855
Slavíček Miroslav
1760
Slavíček Miroslav
1760
Žídek Pavel
1616
Žídek Pavel
1616
MotlMotl
Ladislav
1607
kapitán
Ladislav
1607 kapitán
NiklNikl
JosefJosef
1571
1571
SeidlSeidl
PavelPavel
Halbrštát
KarelKarel
1485
host
Halbrštát
1485 host
Langr
Petr
1457
host
Langr Petr
1457 host
Marek
Jan Jan
Marek
Málek
Ondřej
Málek
Ondřej
Mareš
Petr Petr
1708
Mareš
1708
Průměr
základní
sestavy:
1678 1678
Průměr
základní
sestavy:
Věkový
průměr:
Věkový
průměr:
47 let47 let
Kontakt:
Dostálek
Vladimír,
Dolní Čermná
90,352
tel.:350,
605e-mail:
352 350,
e-mail: vladimir@seznam.cz
Kontakt:
Dostálek
Vladimír,
Dolní Čermná
90, tel.: 605
vladimir@seznam.cz

Zpracoval Josef Nikl

Zpracoval Josef Nikl

49)

Městys Dolní Čermná
Dolní Čermná 76, 561 53, IČO 278 734, www.dolni-cermna.cz
tel.: 465 393 125, e-mail.: mestys@dolni-cermna.cz,
Zahájení provozu sportovišť v Areálu zdraví a sportu
PROVOZNÍ DOBA
Od 14. května 2011 do 31. května 2011
9.00 – 20.00 hod.: zapůjčení kurtů o víkendech v restauraci Kemp mob. 734 506 130
budova - A
všední den: domluvit na mob. 734 506 130
červen 2011
9.00 - 20.00 hod.: zapůjčení kurtů v restauraci Kemp, mob. 734 506 130, budova - A
červenec – srpen 2011
9.00 – 20.00 hod.: zapůjčení kurtů v objektu správy areálu, mob. 734 506 130
budova – N vedle restaurace Kemp
září 2011
9.00 – 20.00 hod.: zapůjčení kurtů o víkendech v restauraci Kemp, mob. 734 506 130
budova - A
všední den: domluvit na mob. 734 506 130
Rezervace kurtů po telefonické domluvě - mob. 734 506 130.
Zpracovala Olga Bilá
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Tisková informace Pardubického kraje
Rozsah poskytované péče Lékařské služby první pomoci (LSPP) v Pardubickém kraji se od 1. května sjednotil. Lékaři ve
Svitavách, Chrudimi, Ústí nad Orlicí a Litomyšli slouží na pohotovosti jen o víkendu. Pacienti s akutními problémy budou
ošetřeni v nemocnici. Ve všední dny by měli využívat služeb svého praktického lékaře. V případě ohrožení života volejte
záchrannou službu.

Ordinační doby LSPP pro dospělé v nemocnicích Pardubického kraje
Pá
Pardubice

So+Ne+ svátky

umístění
Erno Košťála
1014

14 – 22 hod.

10 – 22 hod.

Svitavy

18 – 21

9 – 17

poliklinika naproti nemocnici

Chrudim

16 – 20

8 – 17

areál nemocnice, budova ředitelství

Litomyšl

NESLOUŽÍ

8 – 13

areál nemocnice, budova ředitelství

17 – 21

9 – 18

areál nemocnice
přízemí neurologického pavilonu

Ústí n. Orlicí

pozn.:
celý týden

Rozpis LSPP - stomatologie
21. - 22. 5. 2011

MUDr.

Jáňová

Radmila

Letohr.-Žamb.-Lanškroun

Mladkov 133

465 635 441

28. - 29. 5. 2011

MUDr.

Jaslovská

Marie

Letohr.-Žamb.-Lanškroun

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 818

4. - 5. 6. 2011

MUDr.

Ježáková

Daniela

Letohr.-Žamb.-Lanškroun

Letohrad, U Dvora 815

465 620 528

11. - 12. 6. 2011

MUDr.

Jedličková

Zuzana

Letohr.-Žamb.-Lanškroun

Bystřec 182

465 642 990

18. - 19. 6. 2011

MUDr.

Johnová

Marie

Letohr.-Žamb.-Lanškroun

Letohrad, Šedivská 498

465 622 216

25. - 26. 6. 2011

MUDr.

Karásková

Vlasta

Letohr.-Žamb.-Lanškroun

Letohrad, U Dvora 815

465 620 358

2. - 3. 7. 2011

MUDr.

Kobzová

Zdeňka

Letohr.-Žamb.-Lanškroun

Lanškroun, 5. Května 2

465 322 897

5.7.2011

MUDr.

Krčálová

Helena

Letohr.-Žamb.-Lanškroun

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 824

6.7.2011

MUDr.

Mareš

Miroslav

Letohr.-Žamb.-Lanškroun

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 613 103

9. - 10. 7. 2011

MUDr.

Hrdinová

Michaela

Letohr.-Žamb.-Lanškroun

Lanškroun, Opletalova 17

456 324 829

16. - 17. 7. 2011

MUDr.

Milota

Karel

Letohr.-Žamb.-Lanškroun

Lanškroun, Svobody 356

465 322 787

23. - 24. 7. 2011

MUDr.

Strnadová

Blanka

Letohr.-Žamb.-Lanškroun

Žamberk, Raisova 814

465 613 441

30. - 31. 7. 2011

MUDr.

Strnadová

Marie

Letohr.-Žamb.-Lanškroun

Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622

465 642 765

6. - 7. 8. 2011

MUDr.

Špička

Jan

Letohr.-Žamb.-Lanškroun

Králíky 414

465 613 154

13. - 14. 8. 2011

MUDr.

Špičková

Marie

Letohr.-Žamb.-Lanškroun

Králíky 414

456 631 274
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Dovolená
Dovolená - MUDr. Zdenka Novotná – dětská lékařka, praktická lékařka pro dospělé:
V úterý 14. 6. a úterý 28. 6. v Horní Čermné nejde proud, ordinujeme jen v Dolní Čermné.
Ord. doba: 7:30 až 8:30 hod.
4. 7. 2011 - můžete navštívit jakéhokoliv lékaře.
18. - 24. 7. 2011 – zastupuje MUDr. Šveráková, tel: 721 930 615
1. – 14. 8. 2011 – zastupuje MUDr. Šveráková,
22. - 28. 8. 2011 – zastupuje MUDr. Beránek, tel.: 465 635 014, 608 443 864

Ordinační hodiny
MUDr. Šveráková, Lanškroun , nám.J.M.Marků 57
Den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Dopoledne
7:30 – 9:30
9:15 – 16:30
7:00 – 9:30
7:00 – 10:30
10:30 – 12:30

Odpoledne

zastupuje MUDr. Beránek, poliklinika Lanškroun
Tel.: 465 635 014, 608 443 864
Den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Dopoledne
7:30 – 11:00
7:30 – 11:00
7:30 – 11:00
7:30 – 11:00
7:30 – 11:00

Odpoledne

MUDr. Šveráková, Jablonné nad Orlicí, Potoční 44
Den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Dopoledne
10:30 – 12:30
11:00 – 14:00
7:00 – 9:30
7:00 – 10:30
10:30 – 12:30

Odpoledne
14:30 – 16:30

Pro dospělé:
MUDr. Klejmová, D. Čermná
Tel.: 465 393 117
Den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Dopoledne
7:30 – 11:00
7:30 – 11:00
7:30 – 11:00
7:30 – 11:00
7:30 – 11:00

Odpoledne

Doneste s sebou průkaz zdravotního pojištění. Aktuální informace zjistíte na: www.zdenkanovotna.wz.cz

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 %.

Ceník
formát

cena

A4

1000 Kč

A5

500 Kč

A6

250 Kč

INZERCE PODLE VLASTNÍHO NÁVRHU.

RC KUK

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Den naruby

Den naruby

Školní akademie

Dětský den

Výchovný koncert

Beseda o Švédsku

Uteklo to jako voda, je tady polovina června a s ní další číslo Dolnočermenského zpravodaje. Děti čekají prázdniny, dospělé dovolené a všechny dohromady doufám teplé léto, které si užijeme. Během něho nás totiž čeká několik sportovních i kulturních
akcí, které si nenechte ujít. Pořadatelé se určitě vynasnaží, abyste byli všichni spokojení. Svoje zážitky a dojmy nám pak můžete
sdělit, rádi je otiskneme. A je-li něco, co vám ve zpravodaji chybí a rádi byste se to dočetli, tak nám to řekněte nebo napište.
Nápadů a námětů není nikdy dost.
Přejeme pohodově prožité léto.
Za redakční radu Ludmila Ešpandrová

okrsek DČ

okrsek DČ

Maturitní ples Gymnázia LA
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