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Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 18. 4. 2011
od 18 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse.

www.dolni-cermna.cz
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Vážení čtenáři,
právě jste obdrželi další (ale zároveň vlastně první) číslo
Dolnočermenského zpravodaje. Každý začátek je těžký
a toto vydání je začátek práce nové redakční rady. Vynasnažíme se, abyste se na každé nové číslo zpravodaje
těšili. Změna je život, a tak se změnil zpravodaj. Zvolili
jsme větší formát, snad praktičtější, barevnou přední
i zadní dvoustránku, která časopis oživí. Vycházet bude
jednou za 2 měsíce. Naší snahou je informovat Vás
o všech kulturních i sportovních událostech v Dolní
Čermné a také přinést důležité zprávy z úřadu městyse.
Budete-li nám posílat svoje příspěvky, náměty, fotografie, rádi je otiskneme. Vaše připomínky (k obsahu
i k podobě zpravodaje) pro nás budou cenným zdrojem.
Děkujeme všem, kteří se na vydávání zpravodaje podíleli
v minulém období. Přejeme Vám krásné jaro a příjemné
počtení.
Za redakční radu L. Ešpandrová
Redakční rada: L. Ešpandrová, I. Hamplová, P. Helekal,
O. Liprová, M. Marešová
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jak jsem již několikrát zmínil, osobně
považuji zlepšení informovanosti obyvatel za jeden ze svých nejdůležitějších
úkolů, neboť bez vzájemné komunikace
lze těžko řešit jakýkoliv problém. Pokud
čtete tyto řádky, dostalo se Vám do
rukou první číslo „nového“ Dolnočermenského zpravodaje. Jeho prostřednictvím Vám chceme sdělovat pokud
možno co nejvíce informací z dění
v městysu. Zpravodaj bude vycházet ve
dvouměsíčních intervalech a prozatím
bude distribuován zdarma. Při této
příležitosti bych rád poděkoval paní
Marii Vyhnálkové za její dlouholetou
činnost odpovědné redaktorky. Poděkování patří i nově vytvořené redakční
radě za odvedenou práci při tvorbě
tohoto zpravodaje, které si velmi vážím.
Zpravodaj bude postupně procházet
vývojem a pevně věřím, že na jeho
formě a obsahu se budou podílet nejen
místní spolky, pracovníci úřadu, ale i Vy,
občané Dolní Čermné.
Dalším opatřením pro zlepšení informovanosti obyvatel bude vytvoření
nových webových stránek. Ke konci
března 2011 bylo provedeno poptávkové řízení a Rada městyse Dolní Čermná
vybrala zhotovitele, který v současné
době provádí zpracování zakázky. Byl
bych velice rád, kdyby na stránkách
došlo nejen k prezentaci práce úřadu,
ale i spolkové činnosti, místních podnikatelů atd. Po zhotovení stránek budete
o jejich spuštění včas vyrozuměni.
Jednoznačně nejdůležitějším úkolem,
který nás v následujících měsících čeká,
je dokončení investiční akce „Kanalizace
a ČOV Horní a Dolní Čermná“. V současné
době se začínají připojovat první obyvatelé na nový systém. Plně chápu, že pro
některé obyvatele může být realizace
přípojky problémová. Přesto je důležité,
aby v letošním roce došlo k napojení
maximálního počtu přípojných míst
z důvodu dokladování vyčištění požadovaného množství odpadních vod vůči
poskytovateli dotace. Nejen proto se
vedení městyse rozhodlo vyjít občanům
vstříc a vyřídit za ně většinu administra-
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tivních náležitostí spojených s realizaci
přípojky. Realizace cca 400 přípojných
míst je jednou z nejpodstatnějších částí
projektů. Osobně si nedokáži představit
zvládnutí tohoto problému bez aktivní
spolupráce s Vámi, a proto za ni předem
děkuji. Zároveň bych Vás chtěl požádat
o maximální pochopení při řešení vzniklých problémů, kterých bude vzhledem
k rozsahu akce jistě hodně.
Dalším velmi důležitým navazujícím
úkolem bude oprava místních komunikací. Jejich oprava byla záměrně
posunuta do jarních měsíců, a to
s ohledem na předpokládané klesání
zásypů kanalizačních výkopů. Rád bych
Vám slíbil generální opravy komunikací,
ovšem vzhledem ke stavu rozpočtu
městyse toto nebude možné. Přesto
budu usilovat o to, aby došlo k opravě
co nejvyššího počtu a rozsahu komunikací.
S realizací zmíněných úkolů úzce souvisí i hospodaření městyse. V prvních
měsících letošního roku jsme řešili krátkodobé závazky po splatnosti vzniklé
v dřívějším období, které se nám podařilo uhradit. V současné době bude nutné dořešit finanční náležitosti ohledně
úprav původních kanalizačních stok na
Smrčině a na sídlišti, které nebyly zahrnuty do projektu. Ani v druhé polovině
roku 2011 nelze předpokládat zlepšení
situace, neboť od června začneme
splácet úvěr na kanalizaci. Je zřejmé, že
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když k tomu přičteme snižovaní dotací
od státu (např. na výkon státní správy,
školství atd.), nárůst byrokracie, nutnost
údržby obecních budov, na které v minulém období také nezbývaly finanční
prostředky, lze jistě konstatovat, že
nás nečeká lehké období. Z uvedených skutečností vyplývá, že mým
jednoznačným úkolem bude připravit
a orgánům městyse postupně předkládat k projednání a schválení opatření,
která povedou k úsporám na výdajové
stránce rozpočtu. V současné době již
začalo postupné přehodnocování výdajů městyse. Příjmovou stránku rozpočtu
můžeme ovlivnit pouze kosmetickými
úpravami, jako např. zlepšeným hospodařením v Areálu zdraví a sportu,
zvýšením poplatků apod. Je zřejmé,
že se nejedná o částky, které by mohly
zásadně ovlivnit příjmy. Jednou z mála
možností radikálnějšího zvýšení příjmů
rozpočtu je změna rozpočtového určení
daní, o kterém ovšem musí rozhodnout
naši vrcholní politici. V této oblasti lze
těžko předvídat výsledek jednání, ale
s ohledem na současnou politickou situaci by bylo asi naivní na tuto možnost
spoléhat. Přesto jsme se připojili k několika výzvám, které změnu podporují.
Na závěr bych rád popřál Vám všem do
jarních měsíců hodně sil a tolerance,
myslím, že ji budeme všichni potřebovat.
Petr Helekal, starosta městyse

Foto I Ludmila Ešpandrová
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Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (1 - 4/2011 - ZM)
Na ustavující schůzi zastupitelstva
městyse 12. 11. 2010 bylo zvoleno nové
vedení:
starosta pan Petr Helekal,
místostarosta Ing. Vlastislav Vyhnálek,
členové Rady městyse:
- Ing. Jiří Svoboda,
- Ing. Jiří Zpěvák,
- JUDr. Hana Vágnerová,
předsedkyně kontrolního výboru
Ing. Ludmila Müllerová,
předseda finančního výboru
Ing. Jiří Mencl.

Stručný komentář k rozpočtu
městyse na rok 2011
Zkusíme-li si udělat tzv. rychlý test základních údajů určujících stav financí ke
konci roku 2010, zjistíme, že na obecních
účtech bylo téměř 300 tis. Kč, inkasovatelné pohledávky činily 910 tis. Kč (bez
záloh k vyúčtování a dohadných položek). Krátkodobé závazky byly ve výši
2 274 tis. Kč, v čemž je obsažen závazek
ve výši cca 1 360 tis. Kč vůči firmě Laspon
CZ, se kterou je dohodnut splátkový kalendář. Není zaúčtován závazek z úroků
vůči této firmě, který činil ke konci roku
730 tis. Kč a firma Laspon CZ ho doposud nevyčíslila. Po těchto jednoduchých úpravách z toho vyplývá, že stále
závazky převyšují použitelné zdroje
(peníze a pohledávky). Naše závazky
po lhůtě splatnosti činily ke konci roku
748 tis. Kč. Závazky vůči firmě Laspon
CZ se týkají rekonstrukce budovy
základní školy v roce 2003, která tehdy
nebyla plně finančně pokryta. Kdysi
byl s touto firmou dohodnut splátkový
kalendář s poslední splátkou někdy
v tomto období. Jelikož jsme dohodu

- ZM schválilo členy finančního výboru,
a to Mgr. Danielu Pravdovou a Ing. Pavla
Židka.
- ZM schválilo pravidelná zasedání ZM
v cca dvouměsíčních intervalech a uložilo starostovi zpracovat harmonogram
jednání a s tímto zastupitele seznámit.
- ZM schválilo rozpočet městyse na rok
2011 s předpokládanými příjmy 19 638
500,- Kč a předpokládanými výdaji ve
výši 19 638 500,- Kč.
- ZM schválilo navržený postup provedení kanalizačních přípojek a ukládá
starostovi a místostarostovi v pokračování příprav na jeho realizaci.
- ZM schválilo v souladu s ustanovením
§ 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006
Sb. ve znění pozdějších předpisů poříze-

v minulých letech nedodržovali, hrozila
nám vloni dokonce exekuce. Soudní
spor byl nakonec odvrácen, i když to
nebylo vůbec levné, a následně byl
uzavřen nový plán splátek, jenž poslední splátku předpokládá v příštím roce
včetně doplatku úroků. Letos bychom
z tohoto dluhu měli zaplatit 910 tis. Kč
a v příštím roce zbytek jistiny cca 450
tis. Kč a úroky ve výši možná až do výše
870 tis. Kč - výsledný úrok může být také
poloviční, za předpokladu, že budeme
dohodnuté splátky dodržovat. Výrazné
překročení výdajů proti původnímu
rozpočtu bylo v kapitole komunikace proti původním 400 tis. Kč jsme utratili
1,3 mil. Kč. Část provedených oprav nebyla ke konci minulého roku zaplacena.
V roce 2010 byly vyšší příjmy z daně
z přidané hodnoty a daně z příjmů
právnických osob, což může znamenat,
že hospodářská krize pomalu doznívá.
Naopak jsme nezískali příjmy za prodej
domu v Jakubovicích a bytu v Dolní
Čermné. To se také projevilo ve výše
popsaných závazcích po lhůtě splatnosti. Tyto příjmy z prodeje nemovitostí by měly dopadnout v letošním roce.
Stejně tak by mělo dojít k doplatku za
provedenou těžbu dřeva v obecních lesích. Tyto mimořádné příjmy by pokryly
staré dluhy, kromě závazku vůči firmě
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ní územního plánu.
- ZM schválilo prodej domu č. p. 83 na st.
p. č. 95 a st. p. č. 95 v katastrálním území
Jakubovice a návrh kupní smlouvy
a ukládá starostovi tuto podepsat.
- ZM vzalo na vědomí rezignaci Ing.
Ludmily Müllerové na mandát zastupitele a ukládá RM vydat v souladu s ust.
§ 45 odst. 5, zák. č. 491/2001 o volbách
do zastupitelstev obcí osvědčení o vzniku mandátu příslušnému náhradníkovi.
Všechny výtahy ze zápisů z jednotlivých
zasedání zastupitelstva městyse jsou
k dispozici k nahlédnutí na úřadu
městyse nebo na webových stránkách
www.dolni-cermna.cz.
Zpracovala Ing. Milada Marešová

Laspon CZ dle nového splátkového
kalendáře.
S postupující výstavbou kanalizace si
obec v minulém roce vzala úvěr ve výši
8 773 tis. Kč a letos na úhradu dokončovacích prací to budou další asi 2 mil.
Kč. Taková výše úvěru bude nepříjemná
nejen z pohledu splátek v dalších
letech, ale hlavně kvůli úrokům. Po
dobu výstavby přispěl Pardubický kraj
investorovi – Dobrovolnému svazku
obcí Pod Bukovou horou - na kanalizaci
dotací ve výši 4 mil. Kč. To snížilo nutné
příspěvky zúčastněných obcí, přesto
nebýt změny politiky krajského úřadu
by dotace mohla být vyšší. Podepsaly
se na tom snahy hradit regulační
poplatky ve zdravotnictví a potlačení
investic. Na druhou stranu je však
nutno poznamenat, že kraj není povinen se na našich investicích podílet.
Nicméně cokoli, co sníží naši úvěrovou
potřebu, je dobré, zvláště z pohledu
úroků, a uvolněné finance můžeme
použít na jiné účely. Za předpokladu,
že další dotaci z Pardubického kraje již
nedostaneme, dosáhne celková výše
úvěru Dolní Čermné na kanalizaci
téměř 11 mil. Kč. Již od letošního června
bychom měli začít tento úvěr splácet.
Jelikož napřesrok nebudou mimořádné
příjmy jako letos za prodej nemovitostí,
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bude téměř určitě finanční situace ještě
horší než letos, a to i za předpokladu
vyšší daňové výtěžnosti vyplývající
z postupného růstu ekonomiky, který
by se měl projevit ve vyšší daňové
výtěžnosti hlavně u daně z přidané
hodnoty. Důsledkem bude to, že obec
bude moci financovat svůj provoz
a nezbude na údržbu a opravy obecního majetku. Je to položka, na kterou se
nedostávalo ani v minulých letech. Potíž
je v tom, že odkládaná údržba se nám
v budoucnu může pěkně prodražit.
Vedle toho budeme muset v dalších
letech počítat s významnou částkou na
opravy místních komunikací po provedené kanalizaci. Vedle toho je nutno
prověřit provozní výdaje obce i příspěvkových organizací a hledat možnosti
úspor, které v konečném součtu mohou
být zajímavé. Jen za letošní rok předpokládáme, že úroky ze všech bankovních
úvěrů dosáhnou téměř 1 mil. Kč. Postupným splácením úvěrů v budoucnu
by měla výše úroků pomalu klesat.
Přesto zůstanou finance velmi napjaté
i v dalším roce.
Celkově je návrh rozpočtu brán jako
konsolidační tak, že v průběhu roku bychom se měli zbavit závazků po splatnosti a tížit nás bude pouze doplatek
dluhu za firmou Laspon CZ a související
úroky. Je ovšem pravda, že i přes veškerou opatrnost, se kterou byl rozpočet
sestavován, mohou během roku vyvstat skutečnosti, které naše představy
podstatně změní. Tiše předpokládáme,
že nedojde k nějaké závadě na obecním majetku a nebude nutno řešit jeho
opravu, nebo novou investici. Protože
v podstatě nemáme vytvořenou žádnou finanční rezervu a daňové příjmy
nejsou v každém měsíci rozloženy
rovnoměrně, mohou být i během roku
přechodné potíže, zvláště v prvním
pololetí. Pokud však nebudeme vytvářet, z jakéhokoli důvodu, nové závazky,
mohla by obec být koncem roku téměř
úplně platebně schopná a splácet své
závazky v termínu. V roce následujícím
bychom měli doplatit dlouhodobý dluh
vůči Lasponu CZ, připravit se na drobné
investice, a pomalu tak dohánět údržbu
budov, případně komunikací.
Finanční výbor: Jiří Mencl, Daniela
Pravdová, Pavel Židek
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Upozornění občanům
Upozorňujeme občany, že dle obecně
závazné vyhlášky je poplatek za odpady splatný do 31. 1. a poplatek za psa
do 30. 4. daného roku.
Poplatek za odpady musí zaplatit každá
fyzická osoba, která má v obci trvalý
pobyt, nebo fyzická osoba, která má ve
vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci. Sazba poplatku činí celkem

450,- Kč na osobu a rok. Poplatek za
osoby, které se podstatnou část roku
nezdržují v místě trvalého bydliště
a doloží to potvrzením, je stanoven částkou 100,- Kč za rok. Poplatek je snížen
o 50,- Kč na základě písemné žádosti
poplatníka v případě, že poplatník vytápí objekt trvalého bydliště nebo objekt
sloužící k rekreačním účelům výhradně
ekologicky šetrným způsobem vytápění.
Občané, kteří nemají poplatky za odpady zaplaceny, nechť tak neprodleně
učiní, v opačném případě musí správce
poplatku vyměřit místní poplatek pla-
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tebním výměrem, který může navýšit
až na trojnásobek včas nezaplaceného
poplatku.
Zimní svoz popelnic končí 15. 4. 2011.
Další svoz bude 29. 4. 2011, dále ve čtrnáctidenních intervalech. Upozornění
pro majitele psů
Připomínáme majitelům psů, aby
nenechávali své psy volně pobíhat po
vesnici a při jejich venčení důsledně
uklízeli psí exkrementy.
Zpracovala Ing. Milada Marešová

Kanalizace a ČOV Horní
a Dolní Čermná
Vážení občané,
projekt „Kanalizace a ČOV Horní a Dolní
Čermná“ dospěl k závěru. Byl zahájen
zkušební provoz a postupně nastává
připojování domovních přípojek. Obce
Horní a Dolní Čermná vypracovaly
poměrně obsáhlý dokument, který řeší
jednotlivé kroky při napojování v souvislosti s platnou legislativou v oblasti
stavebního zákona a potažmo i zákona
o vodách a zákona o vodovodech
a kanalizacích (zákon 254/2001 Sb.
o vodách, zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a zákon 183/2006
Sb. – stavební zákon). Smyslem tohoto
jednání je co nejvíce pomoci občanům
provést napojení odpadních vod do
nového systému v souladu s uvedenými
zákony.
Dosavadní praxe v uplatňování povinností plynoucích z legislativy ve
vodním hospodářství byla, i ze strany
vodoprávního úřadu, velmi tolerantní.
Především proto, že řada obcí nevytvořila pro odvádění a čištění odpadních
vod podmínky. Je třeba si uvědomit,
že povinnost likvidovat odpadní vody
z domácností nemá obec, ale každý,
kdo vypouští odpadní vody, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování
v souladu s podmínkami stanovenými
v povolení k jejich vypouštění. Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních
vod vydává vodoprávní úřad, v našem
případě MÚ Lanškroun. Obec Dolní
Čermná měla vydáno povolení pro 11
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výústí obecní kanalizace do potoka do
konce roku 2010. Nové rozhodnutí je
vydáno na nový systém zakončený ČOV.
Obce dokončením kanalizace vytvořily
technické podmínky pro napojení odpadních vod.
Co z toho vyplývá? Domácnosti, které
byly napojené na původní kanalizační
síť a budou mít snahu neúměrně dlouho otálet s napojením do nového systému, se vystavují nebezpečí kontroly
vodoprávním úřadem, při které budou
povinny prokázat se platným rozhodnutím o povolení k vypouštění odpadních
vod. Toto povolení bude vodoprávní
úřad udělovat na žádost odběratele
jen výjimečně, a to v případech, kdy
napojení odběratele na kanalizační síť
není technicky možné.
Cena stočného bude v novém systému

výrazně vyšší než cena dosavadní. Cenu
lze fakturovat jen smluvním odběratelům, kteří jsou připojeni na kanalizační
síť. Není rozhodující, zda se jedná o použití stávající kanalizační stoky napojené
na novou kanalizační síť, nebo o síť nově
zbudovanou. Rozhodující je, zda je tato
síť ošetřena povolením k vypouštění
odpadních vod. Stará kanalizační síť
nenapojená do nového systému již toto
povolení nemá. Lze ji použít jen pro
vody povrchové (dešťové).
Apelujeme na občany, aby s připojením
na nový kanalizační řád neotáleli.
Výše uvedené důvody se mohou stát
předmětem závisti a mohou spustit
lavinu správních řízení s nepříjemnými
dopady.
Ing. Vlastislav Vyhnálek

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ
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Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí v Dolní Čermné
Datum
konání
19. 4.

Název akce

Pořadatel
RC KUK

AZAS DČ

Městys DČ

17:00

Fitcentrum AZAS DČ

SDO Dolní Čermná

Koníčkáři – pouťová výstava

9:00 – 17:00

Fitcentrum AZAS DČ

SDO Dolní Čermná
Městys DČ

23. 4.

Jarní prodejní výstava
cukrářských výrobků

8:00 – 12:00

Chodba staré školy

RC KUK

1. 5.

Vítání ptačího zpěvu

4:00

Sraz na náměstí DČ

Ornitologická skupina

8. 5.

Den matek
Čtvero ročních období

14:00

Orlovna Dolní Čermná

MŠ Dolní Čermná + Orel
-Jednota DČ

10. 5.

Koncert žáků ZUŠ Lanškroun

17:00

Orlovna Dolní Čermná

ZUŠ Lanškroun

11. 5.

Divadlo pro děti

9:00

Mateřská škola

MŠ Dolní Čermná

10:00 – 11:30
15:00 – 16:00

Mateřská škola

23. 4.
23. – 24. 4.

11. 5.

Dolnočermenská pouť
Vernisáž výstavy Koníčkáři

Zápis do mateřské školy

11. 5.

Květinový den

13. 5.

Divadelní představení „AMANT“
- soubor „Ve středu“ z
Lanškrouna

14. 5.

Hasičská soutěž

28. 5.

„Kdo si hraje, nezlobí“

28. 5.

Setkání s písní

17. – 19. 6.

16:30

Místo konání
ZŠ – nová budova

22. – 24. 4.

Stromečky z korálků - kurz

Začátek
akce

MŠ Dolní Čermná

Městys DČ

ČČK

Orlovna DČ

SDO Dolní Čermná

AZAS DČ

SDH Dolní Čermná

13:00

AZAS DČ

SDO Dolní Čermná

19:00

Orlovna DČ

Farnost DČ

AZAS DČ

Miloš Marek

AZAS DČ

MŠ, ČČK, městys DČ

19:30

Čermenské jarní setkání
leonbergerů

5. 6.

Pochod pohádkovým lesem

11. 6.

Taneční zábava - Petrowar

AZAS DČ

SDH Dolní Čermná

Čermenské folklorní slavnosti

AZAS DČ

Jitřenka, městys DČ

Čermenský motosraz

AZAS DČ

Miloš Marek

Fitcentrum AZAS DČ

RC KUK

24. – 25. 6
1. – 3. 7.
11. 7. – 18.
7.

Příměstský tábor pro děti
od 3 do 10 let

13:30 – 15:00

6:30 – 16:00

23. 7.

Myslivecký táborák

Myslivecká chata

MS Krahujec

8. 11.

Posvícenské 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
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Poděkování
V novém volebním období nebyla společenská komise jmenována. Gratulace
jubilantům jsou posílány poštou. Víme,
že v mnoha případech osobní kontakt
chybí. Ráda bych jim touto cestou
chtěla popřát hlavně zdraví, štěstí
a spokojenost.
Zároveň chci poděkovat za práci všem
členům komise včetně matrikářky i těm
ostatním, kteří se podíleli na společných akcích: Vítání nových občánků do
života, osobní gratulace k životním výročím, stříbrné a zlaté svatby, příprava
pamětních listů do kroniky aj.
Se vzpomínkou Libuše Betlachová

V krátkosti bych chtěl reagovat
na článek paní Libuše Betlachové.
Je pravda, že prozatím nebyla
společenská komise ustanovena.
Důvodem není to, že by nové
vedení městysu chtělo „odbýt“
jubilanty papírovou gratulací, ale
skutečnost, že jsme uvažovali o
jiné formě blahopřání jubilantům.
Další zvažovanou variantou bylo
začlenění osob, které tuto činnost
vykonávají, do nově vzniklé sportovně – kulturní komise. Zároveň
jsme chtěli znát na danou věc i
názory od samotných oslavenců.
V současné době je připravován
konečný návrh řešení, který bude
v brzké době realizován. Samozřejmě, že počítáme i s tradičními
akcemi, jako je vítání občánků
apod. Mohu slíbit, že nezapomeneme ani na jubilanty, kteří již svá
výročí oslavili. K prodlevě v řešení
dané věci došlo i proto, že do
funkce starosty jako uvolněného
funkcionáře jsem nastoupil až
od 1. 1. 2011. Tímto se nechci
vymlouvat, ale akutních problémů k řešení je skutečně hodně
a osobně se snažím obdobné věci
řešit pokud možno systémově.
Jsem rád, že vzniklou situaci jsme
si s paní Libuší Betlachovou při
osobním jednání vysvětlili.
Petr Helekal, starosta městyse

Významné životní
jubileum oslavili
Olga Novotná
Růžena Šimková
Marta Dušková
Ladislav Horák
Josef Foršt
Věra Jurečková
Soňa Tejklová
Alžběta Vránová
Marie Kunertová
Josef Ježek
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.

Dne 2. 3. 2011 uplynulo 20 let
od úmrtí pana Emila Merty.
Vzpomínají Věra a Emil Mertovi.

Květinový den
Dne 11. května 2011 opět
proběhne v naší obci
akce na podporu boje
proti rakovině - KVĚTINOVÝ DEN.
Děkujeme za Vaši přízeň a podporu.
Oblastní spolek ČČK Dolní Čermná

Pouť
Co všechno se nám vybaví při slově
pouť? Kolotoče, houpačky, cukrová
vata, dobré jídlo, jaro, návštěva
příbuzných, kostel, bohoslužby, …?
Možná, že se nám v paměti vybaví
ještě mnoho pojmů, spojených s poutí.
V posledku záleží na osobní zkušenosti

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

každého z nás s ohledem na to, jak
jsme tuto událost prožívali dříve a jak ji
prožíváme dnes. Na jednom se ale jistě
shodneme. Jedná se o událost nevšední, radostnou, kterou je potřeba prožít
jiným způsobem než běžné dny v roce.
Kde se pouť vzala? V samotném slově
slyšíme výraz putovat. Pouť je tedy cesta za určitým cílem, je návštěvou určité
svatyně. V křesťanství věřící putovali
na místa, která byla spojena s životem
Ježíšem Krista, navštěvovali hroby
mučedníků (to jsou ti, kteří pro svou
víru zemřeli násilnou smrtí) a světců.
Významným cílem poutníků byl Řím,
kde se nacházejí hroby apoštolů Petra
a Pavla, Santiago de Compostela, které
je spojeno se sv. Jakubem, a mnoho
dalších. Velký význam měly poutě do
svatyní, které byly zasvěceny P. Marii.
Později se v každém místním kostele
začal připomínat světec, kterému byl
kostel zasvěcen. Také na tuto slavnost
se putovalo. Přicházeli lidé z okolních
vsí a farností, aby se společně pomodlili, povyprávěli a pobesedovali. Dopoledne se šlo do kostela, odpoledne
na požehnání. Místo pouti se stávalo
centrem společenského života. Proto
se k němu přidružoval i zábavný program, který byl zejména pro děti velmi
lákavý. Od druhé poloviny dvacátého
století se náboženský význam pouti ze
známých důvodů přestal zdůrazňovat.
Pouť se tak začalo říkat různým atrakcím, které sídlily na stálém místě, či
kočovaly sem a tam.
Pouť je slavnost farního kostela, který
je nedílnou součástí našeho městyse.
Připomíná nám, na jakých hodnotách
stojí naše evropská civilizace, co pro
naše předky bylo důležité, kde hledali
a nacházeli sílu pro svůj život. Oslava
pouti však není pouhým pohledem
do minulosti. Můžeme se ptát, jaké
hodnoty a jaké dědictví zachováme
my. Jaké dědictví předáme dalším
generacím?
Přeji Vám všem pěkně prožitou čermenskou pouť.
Josef Roušar

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ
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Indiánský příběh v mateřské škole aneb vyprávění šamanského
bubnu a netradičních hudebních nástrojů

V termínu dolnočermenské pouti již tradičně pořádáme výstavu. Po několika
letech se vracíme k původnímu záměru,
tj. postupně představovat různé zájmy,
záliby – prostě „koníčky“ našich spoluobčanů. V minulosti se „KONÍČKÁŘI“
těšili značné popularitě; věříme, že Vás
zaujmou a potěší opět.
Vernisáž výstavy s programem bude
v sobotu 23. dubna v 17.00 hod. v Areálu zdraví „U Fitka“. Výstava následně
proběhne tamtéž. Chybět nebudou ani
pouťové koláče!
Za SDO Jaromír Novák

Pochod Pohádkovým lesem
23. ročník pochodu Pohádkovým lesem
naplánovali organizátoři akce na neděli
5. června 2011. Na čtyřkilometrovou
trasu se mohou vydat účastníci z Areálu
zdraví v Dolní Čermné od 13.30 do 15
hodin. Skupina ochotných dobrovolníků a jejich letilé zkušenosti Vám
zpříjemní nedělní odpoledne. Zveme
Vás na procházku za krásami naší obce.
Za organizátory akce Ivana Hamplová

Uzlovací závody

Na letošní uzlovací závody jsme se
připravovali asi dva týdny. Samotné
závody se pak konaly 12. 3. 2011 v Dolní
Dobrouči. Do hasičské zbrojnice, kde
závody probíhaly, jsme dorazili s poměrně velkou časovou rezervou. Závod
v uzlování začal v 10 hodin a my jsme
byli rozděleni do dvou kategorií. A to na
Skauty/Skautky a Vlčata/Světlušky. Každý pak měl tři pokusy, aby požadované
uzly zvládl v co nejkratším čase. Poté
z každé kategorie vybrali 8 soutěžících
s nejlepšími časy. Mezi ně jsme patřili
i my (Klára Ryšavá, Ludmila Faltusová).

Foto I Ivana Hamplová

Ve čtvrtek 17. 3. se v mateřské škole konalo muzikoterapeutické představení.
Jeho hlavní myšlenkou byl příběh, ve
kterém hudební nástroje představovaly
přírodní živly, rozličná zvířata a indiány.
Celý děj byl propojen písněmi a tancem.
Děti se aktivně zapojovaly do děje za
pomoci zpěvu, rytmických pohybů

a tance. V pohádce děti viděly a slyšely
neobvyklé etnické a lidové nástroje
s přirozeným laděním z různých částí
světa a různých kultur. Celý program
byl ukázkou propojení muzikoterapie
s koncertním a divadelním představením.
Markéta Vávrová DiS.

Po tomto rozdělení jsme vždy soutěžili
proti jednotlivci, a kdo uzly zvládl rychleji, postoupil dál. Pomocí tohoto systému se pak určilo umístění v rozmezí
1. – 8. místa. Ceny pak vyhrávali soutěžící, kteří se umístili do 5. místa. Ze závodu jsme odjížděli s dobrými výsledky
a dobrým pocitem.
Za skautky z Dolní Čermné
Ludmila Faltusová
Závodu se účastnily:
2. místo: Ludmila Faltusová (Skautky)
3. místo: Klára Ryšavá (Skautky)
11. místo: Klára Macháčková (Světlušky)

Foto I Lukáš Nastoupil
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Zápis dětí do Mateřské školy v Dolní Čermné
pro školní rok 2011-2012 se uskuteční v mateřské škole

ve středu 11. května
dopoledne od 10 do 11.30 hodin
odpoledne od 15 do 16 hodin
Zápis se týká především dětí, které ve školním roce 2011 - 2012
dovrší tři a více let. Děti budou do mateřské školy přijímány na
základě kritérií schválených Radou městyse Dolní Čermná.
Máte-li zájem o předškolní vzdělávání Vašeho dítěte, dostavte se,
prosím, v uvedenou dobu do mateřské školy. Bližší informace Vám
rády zodpovíme na tel. 465 393 231.
Za kolektiv učitelek Bc. I. Hamplová

Foto I Ivana Hamplová

Divadelní představení
v mateřské škole

Ve středu 11. května 2011

O koťátku, které zapomnělo
mňoukat
(divadélko Úsměv)
Začátek v 9 hodin
Vstupné 35,- Kč

Na pohádku zveme i ty děti, které do
mateřské školy ještě nechodí.
Po představení bude následovat zápis dětí
do mateřské školy.

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

Malujeme, kreslíme,
tvoříme,….
Žáci 1. stupně se účastní výtvarné soutěže na téma „Jak si hraju aneb báječný
svět her a hraček“, kterou pořádá organizace ADRA. Své výtvory posílají také
do DDM v Lanškrouně. Téma letošní
celoroční soutěže je „Věci kolem nás“.
V měsíci únoru se mezi výherci se svými
„rukavicemi a čepicemi“ objevily i Alička
Adamcová, Barča Marková a Lucka
Junková. Březnové téma je spíš klučičí
– Dopravní prostředky. Už teď se těšíme
na další krásné obrázky.
Učitelé ZŠ

číslo 1 I rok 2011
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Zápis do 1. třídy
Dne 2. února 2011 se uskutečnil zápis
budoucích prvňáčků.
Tentokrát je provázeli cestou plnou
úkolů hrdinové pohádky o medvídkovi
Pú. Nejprve si každý vybral svoji značku
a kartičku na sbírání razítek. S paní
učitelkou a rodiči pak absolvoval trasu,
na které říkal básničku nebo zpíval
písničku, vázal mašličku, kreslil postavu
a různé značky, počítal, poznával barvy,
zvířátka, písmenka a číslice, na interaktivní tabuli označoval geometrické tvary
a trochu si zasportoval. Na závěr každý
budoucí prvňáček obdržel upomínkový
list se svou fotografií a spoustu dárečků.
V září se budeme těšit na všech 16 šikovných školáčků.
Hana Zpěváková
Foto I archiv ZŠ

Až přijedu z hor, řeknu našim,
aby mi koupili lyže ...
Letos v únoru jsme uskutečnili zimní
pobyt na běžkách v Českých Petrovicích
a v březnu na sjezdovkách na Dolní
Moravě. Oba výcviky byly vzhledem
k počasí fyzicky hodně náročné. Děti
udělaly v lyžování úžasný pokrok a na
obou kurzech se nám podařilo vytvořit
skvělou partu, a to i přesto, že druhou
skupinu tvořili žáci 7. a 8. třídy.
Na lyžařském výcviku se děti kromě
lyžování učí i chování v kolektivu, ohleduplnosti, samostatnosti, vzájemně si
pomáhat, respektovat jeden druhého,
a třeba jen nebát se někoho pochválit
a poděkovat mu za pomoc. Nikdy nebyl
problém, aby děti společně na hory
vycestovaly. Rodiče jim umožnili odjet
na hory i přes složitou finanční situaci.
V poslední době se nám však zdá, že stále více dětí na výcvik nejede jen z pouhé
pohodlnosti. Je škoda, že někteří rodiče
nepochopili, co pohybem a pobytem
v kolektivu mohou děti získat, vždyť jen
ta možnost pobytu na čerstvém vzduchu bez počítačů, televize a mobilů je
určitě přínosem.
Možná, že naše slova potvrdí pár citací

Foto I archiv ZŠ

z prací žáků, které sepsali letos na konci
lyžařského kurzu:
„Na lyžáku se mi líbilo úplně všechno.
Naučila jsem se jezdit na lyžích, byla tu
zábava a jsme hrozně dobrá parta.“
„Líbilo se mi: jezdit na lyžích, že jsme
se nehádali, ale že jsme se všichni mezi
sebou bavili, že jsme překonali strach,
všichni se podřídili všem. Jsem ráda, že
jsem jela na lyžák.“
„Všichni na sebe byli hodný a některé

lidi jsme poznali i z jiné stránky než z té,
jak je známe ze školy.
Vůbec nelituju toho, že jsem jela.“
„Lyžování bylo super, ty cesty s lyžema
na zádech byly hrozný, ale až jsme došli,
tak to bylo dobrý, ale celkově to bylo
dobrý, na snowbladech to bylo super.“
(pozn.: snowblade = typ lyží)
Žáci a učitelé ZŠ
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Barevný týden

V prvním březnovém týdnu jsme se
na 1. stupni naší ZŠ pokusili rozsvítit
pochmurné počasí pestrými barvami.
Každý den se vlády ujala jedna barva –
žlutá, oranžová, červená, modrá a zelená. Co nejvíce jsme se snažili vládnoucí
barvy zapojit do našeho oblečení i školních aktivit. Akci děti přijaly s nadšením.
Učitelé ZŠ

Foto I archiv ZŠ

Šifra mistra Leonarda
i na základní škole

Foto I archiv ZŠ

Technoplaneta je dětská šifrovací hra,
která je určena pro pětičlenné týmy
žáků ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií a probíhá vždy na jaře
formou několika internetových kol.
Jejich nejúspěšnější účastníci si změří
síly v pražském finále. Ve hře je v letošním roce zaregistrováno 147 týmů z 36
škol. Naše škola se této soutěže účastní
již třetí rok. Letos máme 6 přihlášených
týmů a doufám, že budeme stejně
úspěšní jako v obou loňských ročnících,
kdy se nám podařilo probojovat se až
do finále. Je to úžasný úspěch a cením
si toho i proto, že jsme jedna z mála

vesnických škol zapojených do soutěže
a našimi soupeři jsou žáci z gymnázií
a matematicky zaměřených tříd. Úspěšné zvládání úkolů vyžaduje více, než se
děti učí ve škole v rámci učebních osnov.
Soutěž dává žákům příležitost seznámit
se s neobvyklými úkoly, vyzkoušet
své schopnosti a naučit se pracovat
samostatně a kreativně. Rozvíjí představivost, myšlení, netradiční pohled při
řešení problémů, ale i vytrvalost a spolupráci při luštění zašifrovaných zpráv,
tajných kódů a logických hádanek.
Na konferenci Mensa pro školy získala
Technoplaneta 2010 ocenění od Mensy

a Centra nadání jako pedagogický čin
roku 2010. Zkuste si i Vy vyluštit jednu
z šifer z prvního kola, nápovědu Vám
můžou dát Vaše děti. Výsledkem je
jediné slovo.
Z. Pupíková
01-0000001491/0420
02-0000002494/0421
03-0000003798/0043
06-0000005642/0007
04-0000004810/0033
05-0000001244/0420
03-0000002655/0421
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Školní jídelna tak,
jak si ji ze svých školních let
nepamatujete
V nové budově působíme již 12 let. Kdo
by to řekl, jak ten čas letí. Mnozí nevědí,
že jsme samostatný právní subjekt,
oddělený od základní a mateřské školy.
Důvod byl prostý: vaříme pro malé
děti v mateřské škole a žáky v základní
škole, ale také pro veřejnost. Veřejnost
se stravuje nejen v prostoru jídelny, kde
máme 100 míst k sezení a časově se střídá s dětmi, ale mnoho strávníků využívá
také prodej obědů do jídlonosičů v přízemí u okénka. Od roku 2005 jsme díky
zvýšenému obratu plátci DPH. To má
vliv na rozdílné ceny při prodeji obědů
do jídlonosičů, což je prodej zboží (10%
DPH - 53 Kč) a při konzumaci jídla přímo
v jídelně, což je prodej služeb (20% DPH
- 58 Kč). Děti platí pouze cenu potravin,
režii ve formě energií hradí zřizovatel
- městys Dolní Čermná, režii ve formě
mezd hradí kraj. Stravenky na další měsíc prodáváme vždy několik posledních
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pracovních dnů před následujícím měsícem. Prodejní doba je vždy vyvěšena
u okénka kanceláře a ve vchodových
dveřích budovy.
Do mateřské školy dovážíme ranní a odpolední svačinky a obědy. Žáci prvního
stupně základní školy v prostoru jídelny
svačí a připravujeme jim pitný režim.
V poledne žáci docházejí na obědy, kde
nad nimi vykonávají učitelé dle rozpisu
dozor. Všem děkuji za spolupráci.
V jídelně se též stravují učitelé, zaměstnanci zdejších firem a ostatní obyvatelé,
kteří se u nás stravují již od počátku
fungování školní jídelny.
V mateřské škole stravujeme děti již od
tří let, což velmi zpřísňuje hygienické
zásady přípravy jídel a použité kvalitní
potraviny. Na pravidelné kontroly
k nám docházejí pracovnice z okresní hygienické stanice. Nejpřísnější
kontrolou je pro nás školní inspekce, která kromě jiného přepočítává dávky výživových norem, kontroluje, zda plníme
doporučené dávky mléka, ryb, ovoce,
zeleniny atd. Zaručujeme zdravé stravování z kvalitního masa, zeleniny, ovoce
i ostatních surovin pro všechny strávníky. Suroviny uchováváme a následně
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z nich vaříme v moderních zařízeních,
jako jsou například konvektomaty
(vaření v páře, pára s pečením, náhrada
smažení - bez přepáleného tuku), šokéry (prudké zchlazování potravin) atd.
Tato zařízení nám postupně v minulých
letech umožnil pořídit náš zřizovatel. Za
to představitelům městysu dodatečně
vřele děkuji.
V naší jídelně je kromě každodenních
běžných příprav obědů a svačin možné
si po domluvě zajistit menu či tabuli
pro různé oslavy dle představ každého
jedince. Snažíme se vyhovět přáním zákazníků, stačí jen včas zamluvit termín.
Na objednávku pečeme svatební
koláče (malé, rohové), objednávka
je minimálně 600 ks malých koláčů:
tvarohové, makové i povidlové (malý
koláč = 2,80 Kč). Každý čtvrtek vaříme
na objednávku houskové knedlíky, jsou
připravované v páře v konvektomatech
(500 g = 14,- Kč).
Těšíme se na Vás. Pokud se i Vy stanete
našimi zákazníky, přejeme Vám u nás
dobrou chuť.
Za celý kolektiv kuchařek
Jana Krobotová, vedoucí školní jídelny

Rodinné centrum
v Dolní Čermné
V září 2010 bylo v Dolní Čermné založeno občanské sdružení – Rodinné
centrum KUK. Hlavním cílem tohoto
sdružení je nabídnout dětem z Dolní
Čermné a nejbližšího okolí (Jakubovic,
Verměřovic, Petrovic, z Horní Čermné),
čímž samozřejmě nevyjímáme děti
z okolí širšího, možnost aktivního trávení volného času.
Část aktivit sdružení je zaměřena na
organizování společného volného
času rodičů s jejich dětmi, a to v zájmu
prohloubení vazeb mezi členy rodiny
a uvolňování napětí civilizačního
stresu. Kromě posilování sociálních
vazeb dochází při společných aktivitách
k vzájemnému poznávání nových lidí,
k jejich komunikaci a řešení společných
problémů, k rozšíření rodičovských
kompetencí a získání poznatků, jak
s dětmi efektivně pracovat.
Členství v Rodinném centru KUK je
otevřené všem zájemcům, kteří dovršili

Foto I archiv KUK

18 let a mají zájem se podílet na výše
uvedených aktivitách.
V současné době organizuje Rodinné
centrum KUK následující pravidelné
aktivity:
1) cvičení dětí a rodičů,
2) výtvarný kroužek pro předškolní děti,
3) kroužek pečení pro děti a rodiče,
4) angličtinu pro předškolní děti.
Další informace o sdružení a jeho aktivitách najdete na www.kuk.cz.

Předpokladem úspěchu práce s dětmi
představuje kromě kompetentního
personálního zajištění také možnost
využití vhodných prostorů. Touto cestou bychom rádi poděkovali paní Mgr.
Jitce Beranové, ředitelce Základní školy
Vincence Junka v Dolní Čermné. Díky
její vstřícnosti a ochotě mohou probíhat některé aktivity Rodinného centra
v zapůjčených učebnách základní školy.
Za RC KUK Lea Schlegelová
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Líbí se vám keramika?
Rodinné centrum KUK by rádo v rámci
svých aktivit nabídlo dětem (ale i široké
veřejnosti) možnost rozvíjet svou
fantazii, trpělivost a jemnou motoriku
formou aktivní účasti v kroužku keramiky. K zahájení činnosti je třeba nákupu
vypalovací keramické pece. Pořizovací
cena pece pro potřeby Rodinného centra (velikost, kapacita) je cca 50 tis. Kč.
Rodinné centrum má jakožto nezisková

organizace omezené možnosti získání
finančních prostředků a bez pomoci
jiných subjektů nebude možno dětem
výše uvedenou aktivitu nabídnout.
Proto prosíme všechny, kdo mají chuť
a možnost, aby pomohli finančním
příspěvkem na nákup vypalovací pece.
Číslo účtu: 240860915/0300
Sponzoři budou uvedeni na webových
stránkách Rodinného centra i u nakoupené vypalovací pece. Veškeré další
informace naleznete na www.kuk.cz.
Tímto bychom také rádi poděkovali
sponzorům, kteří k naší výzvě nezůstali
chladní a na nákup vypalovací pece již
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přispěli:
LUX-IDent, s.r.o., Lanškroun
HaS Lanškroun, s.r.o., Lanškroun
Tetronik, v.d., Terezín
Miloš Marek, Dolní Čermná
Miroslav Švec, Orlice
Lektus, s.r.o., Česká Třebová
Petr Mareš, opravy motorových vozidel,
Dolní Čermná
Jan Mareš, autodoprava, Dolní Čermná
Lenka Moravcová, Ústí nad Orlicí
Orso Lanškroun, s.r.o.
P&K Pelcl Vlastimil, Broušení kovů
Eva Růžičková, HERBALIFE Lanškroun
Za RC KUK Lea Schlegelová

Den plný zábavy
Dne 10. 3. 2011 zorganizovalo Rodinné
centrum KUK pro předškolní děti a děti
z prvního stupně základní školy „Den
plný zábavy“. Děti získaly základní
znalosti a dovednosti v oblasti zdravovědy, účastnily se minilekce břišních
tanců, měly možnost protáhnout svá
těla při ping-pongu, fotbalu a jiných
pohybových aktivitách. Svou tvořivost
si mohly vyzkoušet výrobou dárkových
předmětů či drátkováním. Zpestřením
programu byla odpolední návštěva
přírodovědného muzea. Zakončení
aktivního dne bylo opravdu voňavé –
rozloučili jsme se grilováním vuřtů.
Tímto bychom také rádi poděkovali
panu Janu Růžičkovi za zajímavý
čas strávený v muzeu, paní Monice
Markové za vedení lekce břišních
tanců, slečně Veronice Severinové
DiS. a její figuríně za „oprášení“ našich

Foto I archiv KUK

vědomostí při podávání první pomoci,
„školkovým“ paním učitelkám za zapůjčení her a nemalé díky také patří dětem
z dětského domova (Sandře, Danielovi,
Markétě, Ondrovi) a paní vychovatelce
za nezměrnou trpělivost a ochotu,
s jakou pomáhali všem malým i velkým
účastníkům při drátkování.

Foto I archiv KUK

A v neposlední řadě nesmíme zapomenout poděkovat všem dobrovolníkům
(Marušce Petrové, pánům Vackovým),
rodičům a samotným dětem, kteří
podali pomocnou ruku při organizaci
i konečném úklidu tělocvičny. Děkujeme!
Za RC KUK Lea Schlegelová

Foto I archiv KUK
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Vítání ptačího zpěvu 2011
Jako každoročně i letos Vás všechny
zveme na 17. ročník Vítání ptačího
zpěvu v Dolní Čermné. Sraz účastníků je
v neděli 1. května ve 4:00 hod. na
náměstí v Dolní Čermné u autobusové
zastávky. Program bude přizpůsoben
počasí. Pokud bude příznivé, dočkáme
se nejen ptačího zpěvu, ale i dalekých
rozhledů, nějakých praktických ukázek
našich opeřenců a pro děti připravujeme i nějakou hru.
Pokud nám počasí přát nebude,
nenechte se odradit jako loni. Jednak
máme připravenou „mokrou“ variantu,
jednak loni sice ještě o půl čtvrté pršelo,
ale od čtyř hodin jsme už při procházce
nezmokli. Může litovat každý, kdo to
vzdal!
V cíli nás čeká tradiční posezení s povídáním o ptácích, řekneme si o letošním
kroužkování na krmítkách a chybět
nebude ani něco k zakousnutí a napití.
Aleš Hampl, Petr Havel, Jan Růžička
a Michal Nastoupil

Spolek divadelních ochotníků v Dolní Čermné
pořádá nultý ročník dospěláckého
zábavně-vědomostně-sportovního odpoledne

„KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ“
Vyzýváme všechny spolky, organizace,
případně kluby, a pokud se nezaleknou,
tak i představitele obce, aby sestavili
čtyřčlenná soutěžní družstva. Věk členů
15 až 115 let, poměr zastoupení pohlaví
je zcela na Vás. Účast družstev nahlaste
prosím do 26. dubna na tel. 604 208
580, nebo na e-mailovou adresu
ales.hampl@seznam.cz.
Disciplíny budou jak „sportovní“, tak
vědomostní, ale doufáme, že především
zábavné. Navrhujeme všem zúčastněným družstvům, aby si připravila pro
ostatní jednu otázku ze svého „oboru“,
pokud možno zábavnou. Startovné
každého družstva je 200,- Kč.
Na toto klání zveme všechny příznivce
sportu, legrace a dobré zábavy. Přijďte
fanděním podpořit své známé do
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Areálu zdraví v sobotu 28. května t. r. ve
13:00 hod.!
K mání bude i něco teplého k zakousnutí, chlazeného na svlažení a najde se
i materiál na dodání kuráže nejen pro
soutěžící. Po skončení soutěže bude
možnost si posedět a za čerstva probrat
výkony soutěžících a zážitky všech.
Přípravný výbor: Eva Kostelecká,
Luboš Hrdina jr., Aleš Hampl

Čermenské slavnosti slibují
opět atraktivní zážitek
Znovu přichází jaro a s ním již pravidelně
vrcholí přípravy na další ročník Mezinárodního folklorního festivalu Čermenské slavnosti. Letos se uskuteční již 23.
ročník, a to v době 24. – 26. 6. postupně
v Dolní Dobrouči, Lanškrouně, Svitavách, Dolní Čermné a v Žamberku.
Krásný Areál zdraví v Dolní Čermné
tak znovu ožije folklorem poslední
červnovou sobotu při hlavním pořadu
festivalu. V něm vystoupí všechny
zúčastněné soubor. Chybět nebude
slavnostní ohňostroj, stánky s lidovými
řemesly ani večerní diskotéka.
Hlavním pořadatelem jsou opět městys
Dolní Čermná a Sdružení Jitřenka.
V únoru se uskutečnilo velmi důležité
jednání s novým panem starostou
o budoucnosti slavností, při kterém
byly jasně definovány hlavní body
vzájemné spolupráce. Podstatnou
částí jednání bylo i seznámení
s celkovým rozpočtem festivalu
a příslib jak finanční podpory, tak
i technické pomoci při přípravě
i v průběhu festivalu. Nutno zde uvést,
že bez této zásadní pomoci by nebylo
možné festival v Dolní Čermné vůbec
uskutečnit. Bylo mimo jiné dohodnuto,
že při pořádání budou v maximální
míře využívány místní zdroje služeb
a že se slavnosti budou do příštích
let rozšiřovat tak, aby zahrnovaly
v průběhu festivalu v doprovodných
programech co možná nejvíce místních aktivit, např. pořádáním turnajů
či jiných akcí. Cílem je přitom oslovit
a zapojit co nejširší možný okruh spoluobčanů a profilovat slavnosti nejen
na lidovou kulturu, ale i na jiné oblasti
kultury a sportovní aktivity.
Osobně jsem přesvědčen, že si městys
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v průběhu uplynulých let již vybudoval v souvislosti se slavnostmi svou
pevnou pozici, a to navzdory skutečnosti, že zde není tradice tak silná jako
v jiných „folklorně silných“ regionech.
Snad právě i proto je zde stále výrazná
motivace dokázat, že jsme schopni
oživené lidové tradice udržet a dále
rozvíjet. A dalším motivačním faktorem
je samozřejmě dětský soubor Jitřenka.
Jednoduché to není, ale co je v dnešní
době, zaměřené zejména na komerci,
jednoduché. Uskutečnění samotného
festivalu představuje mimo jiné zajištění zhruba 250 tisíc Kč od různých
subjektů, které musíme přesvědčit
o smysluplnosti vložených prostředků.
Každý dnes hodně přemýšlí, kam vloží
každou korunu, a bude to stále složitější.
Kromě finančních prostředků, získaných formou grantů a dotací i od podnikatelských subjektů je částečným
zdrojem příjmů i vstupné. Při této příležitosti si nemohu odpustit poznámku
o těch, kteří se na sobotní galaprogram
dostávají bez placení vstupného. Ono
to ani není nijak složité a věřte tomu,
že většinou dobře víme, o koho se jedná. Je to dosti početná skupina těch,
u kterých zřejmě převládá „dobrý pocit“
z obkroužení pokladny. Vcelku se jedná
o poměrně vysokou částku, ale to není
to nejdůležitější. Horší je to v konfrontaci s těmi slušnými, kteří poctivě zaplatí
a u kterých je normální k pokladně
přijít a podílet se tak svým způsobem
na konání festivalu.
Jak už bylo uvedeno výše, finanční
zajištění festivalu je každým rokem
náročnější. Je dobré mít přitom na paměti, že se jedná zejména o podporu
dětí ze souboru Jitřenka, které mají
možnost následně čerpat z kontaktů
na slavnostech a účastnit se řady jiných
festivalů a slavností, na které by bylo jinak velmi obtížné se dostat, anebo jen
za cenu nepoměrně vyšších nákladů.
A že soubor vychoval za dobu existence
pěknou řádku dětí, o tom není třeba se
rozepisovat. Festival také působí velmi
pozitivně na samotnou propagaci
městyse a i zde jsou ještě další náměty,
které jsme s novým starostou probírali.
Ale zpět k letošnímu festivalu. Prozatím
je přislíbena účast čtyř českých a dvou
slovenských souborů. Tou třešničkou
na dortu bude soubor z Indie. Takže
znovu atraktivní podívaná a předpoklad zajímavých vystoupení. Samotný
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soubor z Indie budeme hostit opět
celý týden, a tak doufáme, že se nám
znovu podaří uskutečnit ve škole jeho
samostatné vystoupení.
Bližší informace o průběhu slavností se
dozvíte v příštím čísle zpravodaje.
Budeme rádi, když se společně poslední červnový víkend uvidíme v Areálu
zdraví na slavnostním galaprogramu,
popř. na některém jiném vystoupení
v rámci Čermenských slavností.
Za organizační výbor Petr Ryba

Hlásí se Klub důchodců
v Dolní Čermné
Jedním z aktivních spolků v naší obci
je klub důchodců (KD). Předsedou
klubu je pan Josef Krobot, jednatelem
Vladimír Jansa, hospodářkou Jaroslava
Rychetská, pokladní Marie Kršáková.
Dalšími členy výboru jsou Zdena Motlová, Božena Smejkalová, Marie Forštová,
Marie Pecháčková, Marta Cejnarová
a Stanislav Nágl. Všechny akce zajišťuje
a připravuje výbor KD. Akce jsou zveřejňovány v klubové propagační skříňce
na náměstí.
Vlastních akcí KD v roce 2010 bylo uspořádáno celkem 13. Byly to přednášky
a besedy s promítáním diapozitivů,
např. o Indii, Rusku, o Dolní Čermné
(staré chalupy a památky). Dále jsou
to výšlapy do přírody, opékání vuřtů,
exkurze (v roce 2010 do pekárny v
Sázavě), zájezd prarodičů s vnoučaty,
přátelská posezení, společenské odpoledne „Posvícenské dozvuky“, na závěr
roku Mikulášská nadílka aj.
Naši důchodci se zúčastňují dalších
sedmi akcí pořádaných okolními KD
v Jablonném n. O., v Bystřeci, Výprachticích, Horní Čermné, Petrovicích
a Horním Třešňovci. Všude KD připravují zábavné programy, pohoštění a tombolu. Přátelskou atmosféru zpříjemňuje
taneční hudební skupina Svatebčanka
z Jamného n. O., která již nerozlučně
patří k akcím všech klubů.
Průměrná účast našich seniorů na
akcích KD je od 20 do 35 osob. Trochu
nás mrzí, že mnozí senioři na naše pozvání na akce KD odpovídají, že nejsou
členy KD. Zde bych chtěl upozornit, že
KD není spolkem s evidencí členů, ani
neplatí žádné příspěvky, jen dobrovol-

né vstupné na akcích uvedených na
plakátech. Z účasti na akcích KD nevyplývají pro seniory žádné povinnosti,
ale ani žádná práva. KD je volný spolek
s dobrovolnou účastí. Proto se nebojte
přijít mezi nás!
Dobré a intenzivní vztahy udržuje
náš klub s Klubem seniorů v Chocni.
K přátelským setkáním dochází dvakrát
do roka v Chocni, dvakrát v Dolní
Čermné. Výhodou Choceňáků je, že
pro své aktivity mají vlastní domek,
který jim pronajímá městský úřad za
symbolickou 1,- Kč ročně a platí jim i
náklady spojené s provozem. Choceňáci mají svého harmonikáře, kytaristu,
vozembouch a vypravěče anekdot a ti
vždy zpestří setkání.
Rovněž intenzivní přátelské setkávání
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našeho KD je s KD Horní Čermná. Společně se pořádají výlety do okolí, soutěže v minigolfu a jiné soutěže, které jsou
zakončeny posezením a anekdotami
v kempu nebo v Krčmě.
V Dolní Čermné se KD schází v Hasičském
domě, kde za každé jednání výboru
a přednášky platí 200,- Kč. Pokládáme to
za správné, neboť i hasiči platí veškeré
náklady spojené s provozem Hasičského domu. Je však velikou nevýhodou
všech nevýdělečných spolků v naší
obci, že obec nemá žádnou spolkovou
místnost, jako je to v jiných okolních
obcích, kde by se mohly aktivní spolky
scházet, aniž by musely platit.
Zpracoval Vladimír Jansa

Výsledek koledování
u vánočního stromu
v roce 2010
Koledování u vánočního stromu se koná
pod záštitou farnosti Dolní Čermná. Tato
tradice bylo založena jako samostatná
akce. Od roku 2008 splynulo koledování
s akcí Předvánočních mikulášských
jarmarků, při nichž učinkuje Jitřenka
společně s Jarem z Ústí nad Orlicí, děti
z místní mateřské školky, místní dechovka pana Pavla Vašíčka, křesťanská
mládež a další farníci. Pořad moderuje
pan Tomáš Hampl, který velmi pěkně
zdůvodnil potřebu peněz pro charitní
projekty.
V předvánočním čase 4. prosince 2010
se již potřetí konal jarmak a při něm
i charitní sbírka. Vykoledovalo se 4 438,Kč. Od počátku koledování v roce 1992
bylo již vybráno na peněžních darem
od našich občanů celkem 99 500,- Kč.
Z těchto peněz byly podpořeny tyto
projekty:

Z vybraných peněz byly také zaplaceny
poštovní složenky a občerstvení pro
učinkující (celkem 88,- Kč v roce 2010,
od roku 1992 celkem 1 930,- Kč).
1) pozn.: Peněžní prostředky jsou určeny
na léčení malomocných a nemocných
TBC a malárií v Asii (především v Indii),
v Jižní Americe, v Oceánii a v Africe.
Pro léčení těchto nemocí v počátečním
stádiu je potřeba v přepočtu pouhých
150,- Kč. Pomohli jsme tak vyléčit již 483
pacientů.
Jménem farnosti upřímně děkuji všem,
kteří tuto charitní sbírku pro chudé,
nemocné a trpící podpořili v roce 2010
i v předcházejících letech. Všem upřímný a srdečný dík a Pán Bůh zaplať!
Za organizátory Vladimír Jansa

3 000 Kč

od r. 1992
celkem
72 370 Kč

500 Kč

11 550 Kč

500 Kč

11 050 Kč

350 Kč

2 600 Kč

rok 2011
Nadace Likvidace lepry Praha 1)
Hospic sv. Anežky České v Červeném Kostelci
(provoz hospice)
Rehabilitační centrum sv. Kláry v Hrabáni
(nákup rehabilitačních pomůcek pro tělesně postižené)
Misijní banka ubožáků Praha
(projekty v Africe - vrtání studní a podpora školství)
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Tříkrálová sbírka v roce 2011
Od pátku 7. do neděle 9. ledna 2011
proběhla i v naší obci Tříkrálová sbírka
pro charitativní účely. Po naší obci se
rozběhlo deset skupin koledníků s pověřenými vedoucími. Letos vykoledovali dosud nejvyšší částku v jedenáctileté
historii koledování, a to 32 420,- Kč, což
je o 344,- Kč více než loni (a to je krize!).
V prvním roce koledování v roce 2001
se u nás vykoledovalo celkem 24 321,60
Kč. Od té doby se příspěvky občanů do
sbírky neustále zvyšují. Od počátku do
současnosti bylo tak vykoledováno 313

Informace o činnosti Jednoty
Orla v Dolní Čermné
Jednota Orla byla ve své historii již
podruhé obnovena, a to v roce 1990
po pádu komunistické totality. V roce
1992 spolek restituoval svou budovu
Orlovnu v dosti špatném stavu, neboť
po celou komunistickou totalitu nebyly do budovy vloženy žádné peníze
na větší opravy nebo rekonstrukce.
V souvislosti s bývalým provozem
obecního kina musel tehdejší MNV
provést rekonstrukci elektroinstalace
budovy a vymalovat sál a přilehlé
prostory. Dále byla provedena oprava
WC (místo suchých splachovací). Jiné
opravy nebyly prováděny.
V současnosti má Orel 52 členů. Starostou je pan František Severin, místostarostou ing. Marta Marešová, pokladní
Ludmila Faltusová. Dalšími členy rady
jsou Ludmila Faltusová, ing. Věra Bláhová a Zdeněk Macháček. Členy revizní
komise jsou Pavel Mareš a Josef Mareš.
Spolková činnost Orla je pestrá: od
organizačních věcí, sportovních a kulturních akcí, akcí pro děti až po opravy
a údržbu Orlovny.
Ze sportovních akcí ve spolupráci

410,70 Kč. Díkybohu, sociální cítění je
v naší obci veliké.
Závěrem je nutno poděkovat všem organizátorům (skautům a Úřadu městysu
Dolní Čermná), všem ochotným koledníkům a vedoucím za tuto nezištnou
práci pro charitu. Velké díky patří všem
dolnočermenským občanům, kteří tuto
sbírku svými peněžními dary štědře
podpořili.
Všem upřímné díky a Pán Bůh zaplať.

s KDU-ČSL byl turnaj ve stolním tenise
na začátku tohoto roku. Ve třech
kategoriích se turnaje zúčastňuje až
50 osob. V klubovně cvičí ženy na
žíněnkách zdravotní cviky pro posílení
páteře a svalů. Jsou zde také pořádány
kurzy sebeobrany - karate, které je doporučováno zvláště ženám, vzhledem
s množícím se přepadům žen.
Kulturních a společenských akcí pořádá
Orel celou řadu. Předně je to v únoru
již tradiční Dětský karneval, jehož se
účastní děti z celého městyse i okolí.
Zde defilují krásné masky, které maminky připravují svým dětem. Nejvtipnější
a nejhezčí masky dostávají odměnu.
O odměnu však nepřijdou ani ostatní
děti, i ty dostávají cenu útěchy. Součástí karnevalu jsou vždy soutěže pro
děti. Samozřejmě nechybí občerstvení
a diskotéka.
Již tradicí se v Dolní Čermné stává
orelsko-farní Maškarní bál pro dospělé.
I zde bývá přehlídka toho nejlepšího,
co dospělí vymyslí za masky. Letos snad
nejvtipnější byla skupina lékařů a sester, kteří vtipně parafrázovali současné
politické téma - odchod lékařů z nemocnic kvůli nízkým platům. Na sále se
objevila i svíce „paškál“ (pan farář Josef
Roušar). Lidé se velmi dobře bavili.
Další společenskou akcí, otevřenou

pro všechny občany, pořádanou ve
spolupráci s mateřskou školou, je oslava Dne matek, která se koná druhou
neděli v květnu. Děti obveselí maminky
a babičky pestrým programem. Také
jim předávají malé dárečky, které děti
vyrobí v MŠ. Na stolech je přichystáno
malé pohoštění. Letošní oslava se uskuteční v neděli 8. května.
Mimo zde uvedené akce Orel řeší
také problémy spojeném s provozem
a údržbou celé Orlovny. Letos bude
muset přistoupit k přehodnocení
nájmů Orlovny pro ostatní spolky
a veřejnost, neboť přes deset let nebyla
měněna sazba nájmu Orlovny. Náklady
na údržbu a opravy značně rostou,
a proto také Jednota Orel začíná pociťovat nedostatek peněz i na běžnou
údržbu.
Orel bude od roku 2011 pronajímat prostory Orlovny pro soukromé akce, jako
jsou svatby, pohřební hostiny, rodinné
a životní oslavy apod. konané ve vlastní
režii (jídlo, úprava sálu, úklid). Sazba
nájmu bude nižší než pro akce výdělečné (plesy apod.). Zájemci se spojí
se správcem Orlovny panem Zdeňkem
Macháčkem, č. p. 55, mobil: 736 433 685.
Vladimír Jansa
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Vánoční turnaj ve stolním
tenise

Vánoční turnaj
Členové MJ OREL a MO KDU-ČSL
pořádali 8. 1. 2011 turnaj ve stolním
tenisu. Turnaje se zúčastnilo celkem 31
soutěžících, jak místních, tak i z okolních
měst a obcí. V kategorii ženy 8 účastnic,
v kategorii muži do 50 let 15, v kategorii
muži nad 50 let 9 soutěžících.
Všem účastníkům se turnaj líbil a již se
těší na další ročník. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
podíleli na pořádání tohoto turnaje.
Jan Vacek
Výsledky:
ženy:
1. Adamcová Naďa (Letohrad)
2. Stará Markéta (Dolní Čermná - DČ)
3. Vávrová Markéta (DČ)

Oddíl stolního tenisu uspořádal 27. 12.
2010 v organizační režii Miloše Marka ve
zdejší tělocvičně tradiční vánoční turnaj
ve stolním tenise. Účelem tohoto sportu
je prospěšnost zdraví, pohyb, rychlost,
rychlé přemýšlení, fyzická kondice, radost a celá řada dalších předností, jako
je ctižádost, chtít vítězit a bojovnost.
Turnaje se zúčastnilo 14 hráčů. Hrálo se
ve dvou kategoriích: do 50 let a nad 50
let. Zpestřením turnaje byla kategorie
čtyřher, protože dvojici spoluhráčů
určil los.

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

Pořadí v kategorii do 50 let:
1. Radek Plhák (Dolní Čermná - DČ)
2. Martin Fišer (DČ)
3. Tomáš Bílý (Horní Čermná)
Pořadí v kategorii nad 50 let:
1. Karel Pácha (DČ)
2. Karel Uhlíř (Letohrad)
3. Miloš Marek (DČ)
Pořadí ve čtyřhrách:
1. Pecháček – Pácha (DČ)
2. Marek – Kunert (DČ)
3. Uhlíř (Letohrad) – Schöpp (DČ)
Vydařený a výborně zorganizovaný
turnaj byl pěknou sportovní tečkou za
rokem 2010.
Miloš Marek

muži do 50 let:
1. Plhák Radek (DČ)
2. Lička Leoš (Jablonné nad Orlicí)
3. Fišer Martin (DČ)
muži nad 50 let:
1. Pácha Karel (DČ)
2. Marek Miloš (DČ)
3. Adamcová Naďa (Letohrad)

Třetí ročník
Dolnočermenského turnaje
v ledním hokeji
V sobotu 12. února se v Hale B. Modrého v Lanškrouně konal už třetí ročník
Dolnočermenského turnaje v ledním
hokeji. Přijeli si zahrát hokejisté HC Třebětic, HC Dolní Dobrouče, Draci z Prahy
a pořádající Žraloci z Dolní Čermné.
Ti prošli celým turnajem bez zaváhání
a po třech vyhraných zápasech si zaslouženě odvezli vítězství. Na druhém
místě skončili Draci z Prahy, třetí byl
HC Dolní Dobrouč a na čtvrtém místě
se umístil loňský vítěz HC Třebětice. Po
turnaji si všichni dali v Céčku výborný
guláš, poseděli, popovídali si a už se
všichni těší na příští ročník.
L. Ešpandrová

Foto I Miloš Marek

I letos pořádáme
letní dětský tábor
Sbor dobrovolných hasičů v Dolní Čermné i v letošním roce pořádá letní dětský
tábor. Opět v tábornické osadě Strážná
– Vosí údolí, tentokrát v termínu 2. – 9.
července 2011. Pro letošek jsme zvolili
téma „Život na Havajských ostrovech“
a v tomto duchu se tábor ponese. Plánujeme opět výlet do bazénu, celodenní táborovou olympiádu a spoustu her.

Loňský tábor byl ve znamení kontrol
– navštívila nás kontrola z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
z krajské hygienické stanice i z Ústředí
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Všechny tři kontroly dopadly na výbornou s výsledkem, že tábor pořádáme
poctivě a dle všech předpisů. Jen pro
informaci chci zdůraznit, že všichni
dospělí, kteří tábor organizují, to dělají
bez nároku na finanční odměnu a navíc
si musí vzít dovolenou!
Jan Růžička

Foto I Jan Růžička
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Činnost kroužku mladých
hasičů a dorostu
Ve Sboru dobrovolných hasičů v Dolní
Čermné působí kolektiv mladých hasičů
a dorostu. Tedy dětí od 6 do 18 let.
V současné době máme celkem 30 dětí
v tomto věku, které soutěží v kategoriích: mladší žáci (6 – 11 let), starší žáci (11
– 15 let) a dorost (13 – 18 let). V dorostu
za nás soutěží i mládež z Petrovic a Horní Čermné.
Mladí hasiči i dorost se zúčastňují celostátní hry PLAMEN a DOROST, jejichž
podzimní kola proběhla počátkem října
v Dolní Čermné. V tomto kole se nejvíce
dařilo družstvu dorostenců – chlapců,
kteří do jarní části soutěže vstupují z 1.
místa. V kategorii jednotlivkyň - dorostenek pak Markéta Marková rovněž z 1.
místa. Markéta se loni probojovala na
Mistrovství České republiky, kde obsadila celkové 4. místo (ze 42 závodnic).
Děti se scházejí pravidelně každou
středu od 15 do 16.30 hod. v tělocvičně,
od dubna se připravují v areálu kempu
od 15 do 17 hodin. Kromě přípravy na
soutěže získávají hasičské odbornosti
mladých hasičů. Zveme tímto děti, které
mají zájem chodit do hasičského kroužku, aby se za námi přišly podívat – buď

Zprávy z badmintonu
Závěr loňského roku 2010 znamenal
pro dva hráče, Adama Chrobáka
z Lanškrouna a dolnočermenského
Martina Bednáře (48. místo v ČR
v kategorii U13), velký výkonnostní skok.
Poprvé se mohli účastnit turnaje Grand
Prix A pro nejlepší hráče ČR. Oba hráči
si tuto účast vybojovali díky prvnímu
místu ve čtyřhře a třetímu místu Adama
ve dvouhře na podzimním krajském
turnaji v Pardubicích.
Pražská Vinoř tak našim borcům
umožnila utkat se ve čtyřhře v prvním
kole s druhou nejlepší dvojicí v ČR (Jan
Somerlík a Michal Vašátko ze Sokola
Klímkovice). Nebylo překvapením, že
oba naši kluci prohráli, ale už jenom
účast na tomto podniku nás potěšila
s umístěním na konci první desítky.
Ing. Jan Schöpp

Foto I Jan Růžička

do tělocvičny, nebo na jaře do areálu
kempu. Na výkony a dovednost našich
dětí se můžete přijít podívat také do
areálu kempu v sobotu 14. května 2011,
kdy od 14 hodin změří své síly s družstvy
z Horní Čermné na okrskové soutěži.
Ostatní termíny soutěží, kam se můžete
přijet za námi podívat:
7. a 8. května 2011: soutěž mladých
hasičů „O pohár Obce Svatý Jiří“,
14. května 2011: soutěž mladých hasičů
v rámci okrskové soutěže v Dolní Čermné,
27. a 28. května 2011: okresní kolo soutě-

že PLAMEN mladých hasičů v Mladkově,
12. června 2011: okresní kolo soutěže
DOROSTU v Jablonném nad Orlicí.
V letošním roce se budou v našem okrese pořádat i krajská kola soutěží, takže
kdo se chce podívat na kvalitní hasičský
sport, může zamířit 18. června 2011
na krajské kolo dorostu do Mladkova
nebo 30. července 2011 na krajské kolo
dospělých tamtéž.
Budeme se těšit na Vaši přízeň.
Jan Růžička

Máme oblastního přeborníka
Dne 26. 3. 2011 se v hale MONTASU Hradec Králové uskutečnil badmintonový
turnaj o oblastního přeborníka Pardubického a Hradeckého kraje, kategorie
U13 (do 13ti let) a U17, kde hráči našeho
klubu SK při ZŠ Dolní Čermná dosáhli
velmi pěkných výsledků.
Martin Bednář zvítězil ve dvouhře
chlapců U13, když už v prvním kole vyřadil v dramatickém třísetovém zápase
jednoho z favoritů - Bareše z Montasu
HK. Poté přešel hladce přes další dva
hráče až do finále proti Adamu Chrobákovi z Lanškrouna. I tento zápas vyhrál
a postoupil do republikového finále
o přeborníka ČR, které se uskuteční
2. 4. 2011 v Českém Krumlově. K tomuto
úspěchu ještě připojil spolu s Chrobákem druhé místo ve čtyřhře.
Ale ani naše hráčky Radka Rousková

a Kristýna Vacková se nezalekly, a ačkoli
ještě do kategorie U 17 úplně nedospěly,
obsadily dělené třetí místo ve dvouhře,
a vybojovaly tak bronzové medaile ve
dvouhře dívek. Spolu pak ještě získaly
druhé místo ve čtyřhrách, ve kterých
také Petra Šponiarová se spoluhráčkou
Hornychovou z MONTASU HK obsadily
pěkné třetí místo.
Ing. Vojtěch Krňávek
Ing. Jan Schöpp
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Premiéra dětského vánočního
turnaje se podařila
Společná akce Badmintonového kroužku při ZŠ v Dolní Čermné a Badmintonového oddílu z Lanškrouna, která se
uskutečnila 28. 12. 2010, byla od začátku
plná dětského smíchu. Hned od rána se
do hry pustily nejmenší děti (5 až 9 let)
a začátečníci (hrající od září roku 2010)
v tělocvičně ZŠ v Dolní Čermné. Mezi
zápasy vkládali pořadatelé dovednostní
soutěže, aby se děti ani na okamžik
nenudily. Svoji turnajovou premiéru si
tento den zažila více než desítka ze šestnácti účastníků. Celá akce vyvrcholila
v poledne předáním cen vítězům, odměnami pro vítěze dovednostních soutěží a sladkostmi pro všechny účastníky.
Hned po mladších hráčích nastoupila
na oba kurty jedenáctka zkušenějších
hráčů a hráček do 15 let při značné
převaze dívek. Vyspělejší hra ve všech
zápasech byla vidět celé odpoledne při
všech soubojích. Tato skupina završila
své boje před 17. hodinou slavnostním
předáním keramických havranů a stejně
jako ráno množstvím dárků pro každého účastníka.
Cílem turnaje bylo setkání týmů a vá-

Foto I Ing. Jan Schöpp

noční přátelská atmosféra turnaje. Stejně tak skončil „plichtou“ i souboj obou
sousedních obcí. Zatímco Lanškrouňáci
ovládli dopoledne, tak Čermáci měli
stejnou převahu zase odpoledne. Na
tento turnaj budeme určitě dlouho rádi
vzpomínat.

Pořadatelé a hráči děkují všem sponzorům (zejména Miloši Markovi a Jiřímu
Dingovi) za věcné ceny a sladké odměny.
Ing. Jan Schöpp

TJ Dolní Čermná, o. s.

Rozpis soutěžních utkání oddílů kopané TJ mužů (Okresní přebor II. třídy) a dorostu (Okresní
přebor dorostu) hraných na fotbalovém stadionu TJ v D. Čermné - jaro 2011

začátek
SO

9. 4. 2011

16.30 h.

Dolní Čermná - Brandýs n.Orlicí

SO

23. 4. 2011

14.00 h.

Dolní Čermná - Rudoltice (předzápas dorostu)

SO

23. 4. 2011

17.00 h.

Dolní Čermná - Těchonín

SO

7. 5. 2011

14.00 h.

Dolní Čermná - Choceň B (dorost)

SO

7. 5. 2011

17.00 h.

Dolní Čermná - Sruby

SO

14. 5. 2011

17.00 h.

Dolní Čermná - Albrechtice

SO

28. 5. 2011

14.00 h.

Dolní Čermná – Dolní Dobrouč (dorost)

SO

28. 5. 2011

17.00 h.

Dolní Čermná - Dobříkov B

SO

11. 6. 2011

14.00 h.

Dolní Čermná – Libchavy (dorost)

SO

11. 6. 2011

17.00 h.

Dolní Čermná - Jablonné n. Orl.

Lékařská pohotovost pro dospělé
Orlickoústecká nemocnice,Ústí nad Orlicí,
přízemí neurologického pavilonu
pátek: 17,00 – 21,00 hod.
sobota, neděle, svátek: 9,00 – 18,00 hod.
telefon: 465 710 192
Lékařská pohotovost pro děti v Ústí n. Orlicí
Orlickoústecká nemocnice, Ústí nad Orlicí,
ambulance dětského oddělení
sobota, neděle, svátek: 8,00 – 18,00 hod.
telefon: 465 710 191
Lékárenská pohotovostní služba
Nemocniční lékárna, Ústí nad Orlicí
neděle a svátek: 8,00 – 12,00 hod
telefon: 465 521 007
Lékařská pohotovostní služba je určena
pro případy náhlé změny zdravotní stavu,
zhoršení průběhu onemocnění mimo
pravidelný provoz zdravotnických zařízení.
V případě ohrožení života funguje výjezdová záchranná služba na čísle 155.

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ
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Rozpis LSPP - stomatologie
16. - 17. 4. 2011

MUDr.

Vojtková

Eliška

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 821

23. - 24. 4. 2011

MUDr.

Applová

Hedvika

Dolní Čermná 222

465 393 266

25. 4. 2011

MUDr.

Bílý

Aleš

Lanškroun, Opletalova 567

465 324 829

30. 4. - 1. 5. 2011

MUDr.

Beranová

Renata

Jablonné nad Orlicí, U koupaliště 149

465 642 267

7. - 8. 5. 2011

MUDr.

Filipová

Jitka

Lanškroun, Strážní 151

465 325 212

14. - 15. 5. 2011

MUDr.

Hrdinová

Michaela

Lanškroun, Opletalova 17

456 324 829

21. - 22. 5. 2011

MUDr.

Jáňová

Radmila

Mladkov 133

465 635 441

28. - 29. 5. 2011

MUDr.

Jaslovská

Marie

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 818

4. - 5. 6. 2011

MUDr.

Ježáková

Daniela

Letohrad, U Dvora 815

465 620 528

11. - 12. 6. 2011

MUDr.

Jedličková

Zuzana

Bystřec 182

465 642 990

Městys Dolní Čermná nabízí tyto práce pro veřejnost
Odvoz malotraktorem
cena za ¼ hodiny započaté jízdy 100,- Kč s DPH

sekačka VARI bubnová
cena za ¼ hodiny započaté práce 80,- Kč s DPH

Sečení trávy
sekačka HONDA 465 HRG
cena za ¼ hodiny započaté práce 75,- Kč s DPH

křovinořez
cena za ¼ hodiny započaté
práce 75,- Kč s DPH

sekačka HONDA HRX 537 s mulčovačem
cena za ¼ hodiny započaté práce 75,- Kč s DPH

Další práce dle individuální domluvy
s p. Bilou - tel. 465 393 125
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Prodej
Nabízíme k prodeji starší
dům, a to včetně pozemku
a zahrady se stromy. Upozornění: dům je ve velice špatném
technickém stavu a pravděpodobně ho bude nutné zbourat. Možnost využití pozemku
k opětovné výstavbě. Snaha
prodejce domluvit se na
rozumné ceně.
Kontakt pro zájemce:
Petr Fišer - 602 273 867 nebo
petr.fiser@continental-corporation.com

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.

Ceník
formát

cena

PRO MÍSTNÍ PODNIKATELE A OBYVATELE
SLEVA 20 %.

A4

1000 Kč

A5

500 Kč

INZERCE PODLE VLASTNÍHO NÁVRHU.

A6

250 Kč
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