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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
první jarní paprsky sluníčka nám nesměle zkrášlují prodlužující se dny, mně však
nedá se nevrátit k letošní zimě. Zpočátku
byla bez sněhu. V únoru nám ukázala
svou skutečnou sílu prostřednictvím
sněhové kalamity. Měl jsem tu smůlu, že
mne zastihla na cestě z Brna. Poprvé ve
svém životě mohu konstatovat, že vím,
co znamená pojem „bílá tma“. Nebýt
zásahu hasičů nedovedu si představit,
jak bych dopadl. Proto musím smeknout
před všemi dobrovolnými hasiči, včetně
členů naší zásahové jednotky, kteří se
této akce účastnili, a za jejich práci jim
poděkovat. V daných extrémních podmínkách se jednalo o skutečně složitý
a fyzicky náročný zásah.
Se zimními měsíci je spojena i zimní
údržba místních komunikací. Od několika obyvatel jsem byl upozorněn na
jejich nespokojenost s vyhrnováním
sněhu na místních komunikacích. V této
souvislosti bych chtěl vyzvat obyvatele, kteří mají obdobné připomínky,
aby je poslali na emailovou adresu:
majetek@dolni-cermna.cz,
případně
písemně doručili na podatelnu městyse.
S nadcházejícím jarem se blíží i sezónní
práce. V minulém roce jsme je zajišťovali našimi dvěma stálými pracovníky
technické čety a v rámci tzv. veřejně
prospěšných prací dalšími šesti osobami.
Jednalo se o pracovní místa, na jejichž
zřízení nám poskytl dotace úřad práce.
V minulém roce se díky těmto pracovníkům podařilo městysu ušetřit nemalé
množství finančních prostředků, hlavně
při realizaci kanalizačních přípojek.
V letošním roce ovšem došlo ke snížení
jejich počtu, z čehož je patrné, že některé
práce nebude možno provést v požadovaných termínech. Zároveň se snižuje
výše dotace na zřízení pracovního místa.
Poskytnutí uvedených pracovních míst
je podmíněno ze strany úřadu práce organizováním veřejné služby. Tuto službu
mají vykonávat osoby, které nemohou
dlouhodobě najít práci a pro poskytnutí
sociálních dávek musí odpracovat max.
20 hod. týdně pro obec zdarma. Na první
pohled to vypadá pro obec velice zajímavě, ale opak je pravdou. Nechci se zde
rozepisovat ani o podmínkách organizování veřejné služby, ani o tom, že když má
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stát řešit problém, tak ho jednoduše hodí
na záda obcím a sám se prostřednictvím
politické reprezentace pochválí, jak to
skvěle vymyslel. Fascinuje mě, jaký chaos
a zmatek provází realizaci veřejné služby.
To, že dochází ke zvyšování byrokratické
zátěže, již ani nekomentuji. Osobně jsem
přesvědčen, že jediným racionálním
řešením je realizace nového rozpočtového určení daní. Se zvýšením daňových
příjmů by si stát mohl nechat všechny
své „povedené dotace“, včetně dotací od
úřadu práce. Poté by pro nás nebyl problém řešit sezónní práce v rámci svého
rozpočtu. Otázkou je, co by si stát počal
se spoustou zbytečných úředníků, kteří
vymýšlí papíry pro papíry.
Také bych se ještě jednou rád vrátil ke
zvýšení poplatku za likvidování komunálního odpadu. Pro letošní rok je poplatek
obecně závaznou vyhláškou městyse
stanoven na částku 500,- Kč za osobu.
Z různých stran se mi doneslo, že není
správné poplatek zvyšovat. Proti tomuto
tvrzení se musím ohradit. Opětovně
připomínám, že v roce 2010 hospodaření
v této oblasti skončilo schodkem vyšším
jak 300.000,- Kč, v loňském roce cca
180.000,- Kč. V případě, že bychom poplatek nezvýšili, schodek v hospodaření
by se v letošním roce opět zvýšil, a to je
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z mého pohledu samozřejmě nepřípustné. V letošním roce budeme připravovat
nový systém likvidace odpadu, což
nebude jednoduchý úkol. V současné
době jsme již dopředu upozorňováni,
že s ohledem na kapacitu skládek může
v následujících letech dojít k dalšímu radikálnímu navýšení cen za uložení odpadů, které v podstatě nemůžeme ovlivnit.
Jednou z mála možností, jak navýšení
snížit, je rozsáhlejší třídění odpadu všemi
občany.
Doufám, že až budete číst tyto řádky, budete mít již k dispozici fakturu za stočné
v roce 2011. Za prodlení v doručení faktury se omlouváme, nebylo to způsobeno
naší liknavostí, ale neustálými dohady
se Státním fondem životního prostředí
Praha v souvislosti se stanovením výše
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stočného. Tuto problematiku řešíme
s úředníky a vedením fondu již několik
měsíců. Získat v této oblasti srozumitelné
vyjádření je v podstatě nadlidský úkol.
Blíže Vám tuto problematiku vysvětlujeme v dopise, který Vám bude doručen
s fakturou za stočné.
Další samotnou kapitolou jsou opravy
místních komunikací po stavbě kanalizace. Při provádění oprav v minulém roce
jsme dodavateli vytkli nedostatky, které
byly odstraněny. Dodavatel na svoje náklady zhotovil mimo jiné i nové asfaltové
povrchy. Letošní zima prověřila kvalitu
oprav. Vzhledem ke zjištění dalších
nedostatků bude v měsíci dubnu 2012
provedena jejich reklamace.
Na únorovém zasedání zastupitelstva
byl schválen rozpočet městyse, a to
jako vyrovnaný, s příjmy a výdaji ve výši
17.954.600,- Kč. Prioritou rozpočtu jsou
investice do oprav majetku městyse.
Problematiku rozpočtu rozvádí ve svém
článku členové finančního výboru.
Zároveň bych Vás rád upozornil na spuštění nových webových stránek městyse.
Naší snahou bylo připravit přehledné
stránky, na kterých budete mít k dispozici
aktuální informace z úřadu a z všedního
života městyse. S ohledem na množství
úkolů, které jsme museli řešit, bylo
spuštění stránek několikrát odloženo.
Nejen proto jsem požádal o spolupráci
Ivanu Hamplovou, Ludmilu Ešpandrovou
a Luboše Hrdinu ml., který je autorem
grafického návrhu stránek. Tímto jim za
jejich práci děkuji, neboť nebýt jejich aktivního přístupu, stránky by stále nebylo
možné spustit. Doufám, že se Vám budou
líbit, a že si na nich každý najde potřebné
informace. V následujícím období budou
stránky doplňovány o podstránky spolků
a další informace. Zajisté přivítáme i Vaše
připomínky na jejich vylepšení nebo doplnění. V současné době považuji tento
zdroj informací za jeden z nejdůležitějších. Nikdy nenahradí osobní kontakt, ale
zcela jistě napomůže zajistit předávání
aktuálních informací.
Na závěr bych Vás chtěl opětovně požádat o případné připomínky k současným
jízdním autobusovým řádům. Jedná
se o všechny připomínky k provozu,
jako například upozornění na konkrétní
autobusové spoje, které měly jet a nejely
apod. Jistě jste zaznamenali, že od 1. 4.
2012 došlo ke zrušení některých spojů.
Osobně jsem požadoval po zástupcích
firmy Oredo odůvodnění jejich zrušení.
Hlavním důvodem byla nízká využíva-
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nost spojů. Proto všechny obyvatele
vyzývám, aby autobusové spoje, pokud
to bude jenom trochu možné, využívali
v co největší míře. V červnu 2012 má
společnost Oredo provést další vyhodnocení provozu. Obávám se, že v případě
nízkého využívání by mohlo dojít k další
redukci.
S přáním slunečných jarních dnů Petr
Helekal, starosta

125, Pardubice, IČO 70892822.
ZM schválilo zásady pro poskytování
příspěvků neziskovým organizacím
a spolkům z rozpočtu městyse na
úseku práce s dětmi a mládeží.
Výtah ze zápisu ze zasedání zastupitelstva je k dispozici k nahlédnutí na
úřadu městyse nebo na webových
stránkách www.dolni-cermna.cz.
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Významné životní
jubileum oslavili
Jarmila Vávrová
Jindřiška Vaníčková
Josef Motyčka
Ludmila Marešová
Hana Faltejsková
Jaroslava Havlíčková

Zpracovala Ing. Milada Marešová

Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (10/2012 - ZM)
ZM projednalo a schválilo rozpočet
městyse na rok 2012 s předpokládanými příjmy 17.954.600,- Kč
a s předpokládanými výdaji ve výši
17.954.600,- Kč.
ZM schválilo smlouvu o podmínkách
provedení stavby „Modernizace silnic
II/314 a II/311 Horní a Dolní Čermná“.
ZM schválilo směnu pozemků
3216/15, 3216/47, 3216/39 a č. 3216/40
v katastrálním území Dolní Čermná.
ZM schválilo prodej pozemkových
parcel č. 438 a č. 369 v katastrálním
území Jakubovice.
ZM schválilo záměr prodeje pozemkových parcel č. 2030/3 – ostatní
plocha a č. 2030/4 – ostatní plocha,
které jsou oddělené geometrickým
plánem č. 697-308/2011 z pozemkové
parcely č. 2030/2 – ostatní plocha
v katastrálním území Dolní Čermná.
ZM schválilo záměr prodeje pozemkových parcel č. 907 – ostatní plocha
a č. 370 - trvalý travní porost v katastrálním území Jakubovice.
ZM schválilo záměr bezúplatného
převodu části pozemkové parcely
č. 2359/1- ostatní plocha, části pozemkové parcely č. 4106/22 - ostatní
plocha a části pozemkové parcely č.
4106/37 - ostatní plocha, vše v katastrálním území Dolní Čermná (akce
„Modernizace silnic II/314 a II/311 Horní a Dolní Čermná“) Pardubickému
kraji, se sídlem Komenského náměstí

Upozornění občanům
Pytle na PET lahve si mohou občané
Jakubovic vyzvednout v opravně hudebních nástrojů u paní Červenkové nebo
u pana Mikuly, čp. 43. Naplněné a zavázané pytle můžete odkládat do čekárny
jako doposud.
V souvislosti s připravovanou studií proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových a protierozních opatření v naší
obci, kterou připravuje Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko, žádáme občany,
kteří se potýkají s problémy zaplavování
svých pozemků, aby své připomínky
předávali písemně na úřad městyse
Ing. Miladě Marešové nebo posílali na
e-mail: majetek@dolni-cermna.cz.
Zpracovala Ing. Milada Marešová

Cestování a doklady
Rodiče dětí ve věku do 15 let zpozorněte. Platnost zápisů dětí v pasech rodičů
končí!
Platnost zápisů dětí v cestovních pasech
rodičů bude ukončena již před letošními prázdninami a sezónou dovolených,
a to dne 26. června 2012. Plánujete-li rodinnou dovolenou do zahraničí, přijďte
si včas zažádat o cestovní doklad pro své
dítě. Vyhnete se tak sezónnímu náporu
na pracovišti občanských průkazů a cestovních pasů a tím si ušetříte zbytečné
stresové situace i finanční výdaje při
vyřizování dokladů na poslední chvíli.
Odbor vnitřních věcí MÚ Lanškroun

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.

Budeme někdy potřebovat
finančního arbitra?
Vzhledem k tomu že v dnešní době finanční služby a produkty (např. bankovní účty, platební karty, spotřebitelské
úvěry apod.) využívá většina obyvatel,
narůstá také počet sporů s poskytovateli těchto produktů a služeb. Mnoho
lidí však nemá dostatečné informace
o svých právech a možnostech jejich
ochrany a prosazování. Proto byl zřízen
institut finančního arbitra.
Hlavním důvodem založení tohoto
orgánu je zajištění rychlého, bezplatného a účinného vyřizování sporů mezi
občany a finančními institucemi. Řešení
sporů probíhá mimosoudně. Finanční
arbitr rozhoduje spor výlučně na návrh
spotřebitele (občana). Řízení před
finančním arbitrem je bezplatné!
Finanční arbitr má právo rozhodovat
například spory zákazníka s bankou
o správnosti zaúčtované platby, při
zneužití platební karty neoprávněnou
osobou; spory držitele elektronických
peněz (třeba předplacené karty jízdného) s vydavateli elektronických peněz
(tj. v našem případě s provozovatelem
veřejné dopravy); spory mezi věřiteli
(popř. zprostředkovateli) a spotřebiteli
při nabízení, poskytování, zprostředkování spotřebitelského úvěru; spory
mezi investičními fondy, společnostmi
(českými i zahraničními) a spotřebiteli
třeba o správnosti účtovaných poplatků
apod.
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Návrh na zahájení řízení před finančním
arbitrem lze podat písemně poštou,
v elektronické podobě, osobně, resp.
ústně do protokolu v sídle Kanceláře
finančního arbitra. K usnadnění podání
návrhu je na internetových stránkách
tohoto úřadu k dispozici formulář včetně jednoho vzorově vyplněného.
Občané se mohou na finančního arbitra
obracet také s dotazy týkající se jeho
činnosti.
Kde se dozvíme více?
adresa:
Kancelář finančního arbitra, organizační
složka státu
Praha 1, Legerova 1581/69, PSČ 11000
kontakty:
tel.: 257 042 094
e-mail: arbitr@finarbitr.cz
www.financniarbitr.cz
facebook: https://www.facebook.com/
FinArbitr
datová schránka: qr9ab9x
Zpracovala Olga Liprová, zdroj: Informace pro občany vydané Kanceláří
finančního arbitra Praha

Darují krev - zdarma.
Kraj přispěje na jejich ocenění!
Pardubický kraj v letošním roce podpoří
bezpříspěvkové dárce krve částkou 100
tisíc korun. Dobrou zprávu sdělil radní
Martin Netolický zodpovědný za zdravotnictví řediteli Úřadu OS ČČK Ústí nad
Orlicí Jiřímu Preclíkovi. Každý ze čtyř
oblastních spolků Českého červeného
kříže obdrží z krajského rozpočtu 25
tisíc korun.
Příspěvek kraje je určen na každoroční
oceňování bezpříspěvkových dárců
krve, které provádí již od roku 1960
Československý,
následně
Český
červený kříž. Pravidelní dárci obdrží
Jánského plaketu, nebo Zlatý kříž, a to
podle počtu odběrů. V loňském roce
převzalo v Pardubickém kraji ocenění 1
638 dárců.
„Překvapilo mě, jak velké množství lidí
je opakovaně připraveno poskytnout
bezplatně cennou tekutinu, a přispět
tak k záchraně druhého člověka. Jen na
Ústeckoorlicku je evidováno 616 dobrovolníků, kteří mají na svém kontě stovky
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odběrů,“ uvedl radní pro zdravotnictví
Martin Netolický. Pardubický kraj si
váží těch, kteří jsou ochotni nezištně
pomáhat druhým, a snaží se morálně
tyto dárce ocenit. „Transfúzní služba
ve vyspělých zemích je založena na
principu národní soběstačnosti a bezpříspěvkového dárcovství. Symbolické
ocenění má spíše morální hodnotu,
přesto je vyjádřením vděčnosti za obětavost a vytrvalost,“ dodal radní Martin
Netolický.
Osvěta dárcovství je jednou z rozšiřují-

cích témat výuky první pomoci u dětí
a mládeže, s kterou začínají v Ústí nad
Orlicí. „Ty jsou mnohem přístupnější
a zábavným způsobem se jim dá
vnuknout základní myšlenka tohoto
projektu, záchrana života a pomoc druhému. To, že seznamování se s principy
ochrany zdraví je nejúčinnější u dětí
školního věku a mládeže, máme ověřeno dlouholetou praxí,“ přiblížil ředitel
Preclík principy projektu, jímž působí
na širokou škálu dětí v České republice
již několik desítek let.

Přehled oceněných bezpříspěvkových dárců krve v Pardubickém kraji za rok
2011 medailemi profesora MUDr. Jana Jánského a Zlatým křížem
Okres Ústí nad
Orlicí

Okres
Chrudim

Okres Svitavy

Okres
Pardubice

BRONZ - 10 odběrů

236

106

120

190

STŘÍBRO - 20 odběrů

186

72

105

155

ZLATO - 40 odběrů

145

61

74

75

ZLATÝ KŘÍŽ - 80 odběrů

49

22

7

35

celkem

616

261

305

455

celkem Pardubický kraj

1 638

Magdalena Navrátilová, tisková mluvčí Pardubického kraje

Kraj si váží práce
dobrovolných hasičů
Pardubický kraj si uvědomuje důležitou
roli sborů dobrovolných hasičů a už
po několik let na jejich práci vyčleňuje
částku 5 milionů korun. Státní dotace
na tuto činnost ale rok od roku klesají,
letos jsou o půl milionu nižší než v roce
předcházejícím. Dobrovolní hasiči ovšem
sehrávají klíčovou roli nejen v ochraně lidí
a majetku, ale i v organizaci sportovního
a společenského života v mnoha obcích.
„Při svých výjezdech do kraje vidím, že na
řadě míst jsou hasiči hybnou silou dění
v obcích a jsem rád, že hasičský sport láká
i v dnešní době stále mnoho mladých lidí.
Vždyť v kolektivech Mladých hasičů a dorostu je v našem kraji registrováno téměř
2000 dětí a ty všechny se zapojují do
celoroční činnosti, jezdí na různé tábory,
pořádají akce a samozřejmě sportují,“
říká hejtman Radko Martínek. Proto se za
podpory kraje pravidelně konají setkání
těch nejmenší fanoušků hasičského sportu, soutěží se o pohár hejtmana a organizují se okresní ligy v požárním sportu.
Někteří jednotlivci a některá družstva
dosáhli i v loňském roce mimořádných

úspěchů v požárním sportu v rámci republiky, případně v zahraničí. Například
Lukáš Novák z Hasičského záchranného
sboru Pardubického kraje se stal v roce
2011 už počtvrté mistrem Evropy a na
mistrovství České republiky získal v roce
2011 druhé místo v disciplíně TFA o nejvšestrannějšího hasiče.
Sbor dobrovolných hasičů (SDH)
Zbožnov obhájil vloni titul mistra České
republiky v požárním sportu v kategorii
dorostenců a SDH Široký Důl získal titul
v kategorii mužů. SDH Dolní Čermná obsadil čtvrté místo na MČR ve hře Plamen
a SDH Desná pak páté místo v požárním
sportu žen.
Jakub Paulíček z SDH Široký Důl se
v roce 2011 stal mistrem České republiky
v běhu na 100 m s překážkami, mistrem
ČR ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže
a obhájil také své další vítězství v Českém
poháru v běhu na 100 m s překážkami.
V kategorii dorostenci náš kraj úspěšně
reprezentoval Martin Lidmila na MS
v Petrohradě, kde obsadil v běhu na 100
m s překážkami 4. místo a družstvo ČR
skončilo celkově také na 4. místě.
„Naši členové jsou také zapojeni do
výjezdových jednotek obcí, kde plní
nezastupitelnou roli v zajištění bezpečí
a ochrany našich spoluobčanů a pra-
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videlně se také školí a zdokonalují své
odborné znalosti. Kromě toho jsou naše
sbory v obcích také nositeli kulturního,
společenského a sportovního života,“
uvádí starosta Krajského sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska Josef Bidmon.
Magdalena Navrátilová, tisková mluvčí
Pardubického kraje

Malé zamyšlení nad návrhem
rozpočtu na rok 2012
Minulý rok byl v oblasti finančního hospodaření zaměřen hlavně na zajištění
provozu obce, dokončení stavebních
prací na akci Kanalizace a zprovoznění
čistírny odpadních vod. Vedle toho došlo
k úplné úhradě několikaletého dluhu
vůči společnosti Laspon CZ. Zbytek tohoto dluh byl zaplacen v plné výši asi 1,4
mil. Kč. V oblasti provozních výdajů došlo
k mnoha změnám, které se projevily většími či menšími úsporami. V jejich součtu
však šlo o významné částky a výsledkem
je zlepšení finančního stavu obce.
Celkové finanční saldo k 31. prosinci 2011
skončilo i při nižších daňových příjmech
přebytkem 1,9 mil. Kč. Tato částka sestává
z 800 tis. Kč přebytku hospodaření obce
a 1,1 mil. Kč je přijatá dotace na opravu
staré kanalizace na Smrčině. Uvedenou
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ný schodek hospodaření však budou
muset dorovnat příslušné obce – Horní
a Dolní Čermná. Loňský zkušební provoz
skončil finančním schodkem větším než
1 mil. Kč. Příčinou byly vysoké zálohy na
elektřinu, větší výdaje spojené se záběhem provozu a skutečnost, že doposud
nebylo stanoveno a fakturováno stočné.
Stočné bude doúčtováno v nejbližší
době, až se poskytovatel dotace - Státní
fond životního prostředí - vyjádří k jeho
kalkulaci. Po provedené fakturaci, inkasu
stočného a úpravě plateb na energii by
se letos mělo hospodaření ČOV vylepšit.
Rovněž by neměly nastat některé výdaje
spojené se zahájením provozu.
Po provedení úsporných opatření v provozu obce a doplacení tíživého starého
dluhu se obec stala platebně schopnou
dostát všem svým závazkům v termínu
splatnosti.
Předpokládáme, že příjmy obce pocházející z daní z příjmů budou v letošním
roce na úrovni loňského roku (v porovnání s rokem 2010 se jedná o pokles
téměř 400 tis. Kč). Pokud jde o příjmy
pocházející z výběru daně z přidané hodnoty, kalkulujeme s mírným poklesem.
Jednak zvýšené příjmy ze změny daňové
sazby z 10 % na 14 % se nerozdělují mezi
obce, ale zůstávají ve státním rozpočtu
a měly by pokrývat propad v penzijním
systému, jednak počítáme s celkově
nižším výběrem DPH z důvodu snížené

Ve výdajích na provoz příspěvkových
organizací se promítá systémová změna
v účtování elektrické energie. Během
minulého roku byla každá příspěvková
organizace připojena na vlastní elektroměr a svou spotřebovanou energii si
bude platit z poskytnutého příspěvku.
Doposud byl jeden elektroměr a spotřebovaná energie se rozúčtovávala
určitým poměrem, který vždy nemusel
být úplně přesný.
V letošním roce bychom chtěli pomalu
začít s opravami obecních nemovitostí.
Některé akce započaly již v závěru loňského roku – výměna oken v bývalém
domě pečovatelské služby a v budově
obecního úřadu. Provedené opravy by
se v následujících letech měly projevit
i v menší energetické spotřebě. Vedle
oprav starých kanalizačních řádů, což
bude největší oprava, dojde i na opravy
místních komunikací v Dolní Čermné
i Jakubovicích a na opravy autobusových
zastávek.
Plánů a přání, které bychom rádi realizovali, je hodně. Vše se samozřejmě odvíjí
od finančních možností. Za předpokladu, že nedojde v celé ekonomice k výraznému propadu a vzhledem k dobře
nastavenému systému hospodaření,
by se mohla výše uvedená předsevzetí
naplnit.
Finanční výbor: Jiří Mencl, Daniela
Pravdová, Pavel Židek

MHF Letohrad se blíží!

Foto I Ludmila Ešpandrová

dotaci jsme obdrželi s tím, že bude proinvestována v roce 2012. V letošním roce
předpokládáme výraznou část přebytku
spotřebovat na stavební opravy a údržbu, protože v posledních letech se na
údržbu nemovitostí nedostávalo financí.
Letos bychom po ukončení zkušebního
provozu ČOV a její kolaudaci měli
zahájit plný provoz. Vedle toho je potřeba zajistit opravy stávající kanalizace
v některých částech obce. Provoz ČOV
zajišťuje investor celé akce – Dobrovolný
svazek obcí Pod Bukovou horou. Případ-

poptávky v ekonomice. Daňová výtěžnost závisí do velké míry na tom, jak se
povede celému státnímu hospodářství.
Pokud nepřijde další krizová vlna, mohl
by být výběr DPH větší, v opačném
případě se může stát, že bude ještě nižší,
než jsou naše očekávání. Do příjmové
stránky rozpočtu se rovněž promítá
vyšší cena za prodané dřevo z lesního
hospodářství a úpravy nájemních smluv
s nájemci v obecních budovách. Vyšší
výběr nájemného bude zpětně investován do oprav příslušných budov.

23. ročník Mezinárodního hudebního
festivalu – Letohrad 2012 se rychle blíží.
Letošní ročník představí celkem šest
hlavních festivalových koncertů. V Letohradě se uskuteční tři nejdůležitější
koncerty. Jako tradičně nás čekají také
tři mimoletohradské koncerty, kde se
představí řada zahraničních a českých
umělců. V Horní Čermné, v Jablonném
nad Orlicí, v Lukavici.
Předprodej vstupenek na zahajovací
galakoncert se uskuteční od 14. května
2012 v Kulturním centru na Václavském
náměstí v Letohradě. Prodej vstupenek
na ostatní koncerty vždy až 45 min. před
zahájením přímo na místě koncertu.
Další informace o festivalu naleznete na
www.mhf.letohrad.cz.
Na festivalová setkání se těší František
Vaníček, MHF Letohrad
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70. výročí úmrtí
Jindřicha Štýrského
V Galerii pod radnicí v Ústí nad Orlicí
proběhla v měsíci březnu výstava
obrazů Jindřicha Štýrského, který se
narodil v Čermné u Kyšperka 11. 8. 1899
a zemřel 21. března 1942. Výstava tedy
byla poctou významnému českému
malíři u příležitosti výročí jeho úmrtí.
Jindřich Štýrský byl nejen malíř, ale také
fotograf a věnoval se i činnosti literární.
Jeho manželkou se stala česko - francouzská malířka Toyen a jako umělecká
dvojice úzce spolupracovali. Společně
se stali členy avantgardního sdružení
mladé české generace, uměleckého
svazu Devětsil. V roce 2010 Česká televize natočila a odvysílala dokument o J.
Štýrském s názvem „Mým očím nutno
stále házeti potravu“. Dokument lze
nalézt v archivu ČT na internetu.
Dolní Čermná je právem hrdá na slavného rodáka.
L. Ešpandrová

Foto I Ludmila Ešpandrová

dárky a následovat bude nedílná část
Vítání, tj. zhodnocení v místní hasičárně.
Kromě diskuse k problematice ptáků na
Vás bude čekat i občerstvení.
Věříme, že rádi využijete možnost
dozvědět se zase něco nového o našich
opeřených kamarádech.
Aleš Hampl, Jan Růžička

Spolek divadelních ochotníků
v Dolní Čermné
V sobotu 14. dubna náš spolek uvedl
v Orlovně hru Vlastimila Pešky Staré
pověsti české. Jedná se o humorně
podané nejstarší bájné dějiny našeho
národa, doplněné zpěvy. Odpolední
představení můžeme považovat za

předpremiéru, večerní za regulérní
premiéru. Protože uzávěrka tohoto čísla
zpravodaje byla před uvedeným datem,
nemohu vlastní představení hodnotit.
Jen doufám, že kdo přišel, nelitoval.
Kdo jste nemohli přijít, a přesto byste
nás chtěli vidět, máte ještě několik
možností:
– v pátek 27. dubna v 18:00 h v Lukové,
– v pátek 18. května v 19:30 h v Petrovicích,
– v úterý 29. května v 19:30 h v Lanškrouně.
Další představení chystáme na podzim,
včetně derniéry, opět zde na domácí
scéně. Tu si určitě nenechte ujít, protože
po zkušenostech se Strakonickým
dudákem se už může jednat o z velké
části jiný kus.
Aleš Hampl

Foto I archiv

Vítání ptačího zpěvu v Dolní
Čermné po osmnácté
Tak, jako každoročně, Vás všechny srdečně zveme na již známou akci Vítání
ptačího zpěvu. Sejdeme se v neděli
6. května ve 4:00 h v Dolní Čermné na
náměstí.
Připravili jsme pro Vás příjemnou
procházku probouzející se přírodou, na
závěr procházky nějakou ukázku odchycených ptáků, pro děti soutěž o drobné

Foto I Ludmila Ešpandrová
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Jak se tiskne Dolnočermenský zpravodaj
Při příležitosti ročního výročí vydání
nového Dolnočermenského zpravodaje bychom Vám rádi jednoduchou formou nastínili výrobu tohoto produktu
v místní tiskárně.
Začněme ale nejdříve s trochou
historie a seznámením s naší činností.
Tiskárna Dobel s.r.o. je soukromá firma,
která vznikla jako fyzický subjekt pod
názvem Dobel v roce 1990. V roce 2004
došlo ke změně na Tiskárna Dobel spol.
s r.o. Sídlo tiskárny bylo do roku 2006
v Lanškrouně. V tomto roce byla firma
přestěhována do dnešních prostor po
bývalé Tesle (hlavní závod - Jablonné
nad Orlicí) v Dolní Čermné. Naší výrobní náplní, kterou nabízíme všem
zákazníkům, je ucelený řetězec prací
počínaje grafickým návrhem v DTP
studiu, následovaný ofsetovým tiskem
až po různé typy dokončení včetně
finálního rozvozu tiskovin do požadované lokality. Mezi výsledné produkty
patří: letáky, vizitky, skládačky, různá
periodika, mapy, pohlednice, katalogy,
brožury, knihy, kalendáře a krabičky.

Pojďme se však již podívat na hlavní
důvod tohoto článku: provést čtenáře
výrobním procesem.
Z redakce zpravodaje obdržíme
jednotlivé články, které se v našem
grafickém studiu včetně fotek upraví
a zpracují do knižní podoby. Po několika menších úpravách a odsouhlasené
závěrečné korektuře putují tisková
data na další pracoviště, čímž je předtisková příprava neboli CTP .
Zde se jednotlivé stránky vyskládají
na velký tiskový arch o velikosti
640x460 mm takovým způsobem, aby
je bylo možné strojově poskládat pro
knihařské zpracování a šití. Data se
následně přenesou a vypálí laserem
na tiskovou desku (kovolist), kterou
je ještě třeba následně vyvolat v chemické lázni. Klasický plnobarevný tisk
se totiž skládá pouze ze 4 základních
barev, kterým se ve zkratce říká CMYK.
Jedná se o azurovou, purpurovou,
žlutou a černou barvu. Pro každou tuto
barvu je nutné vytvořit samostatnou

tiskovou desku.
Hotové desky předává obsluha CTP
tiskaři, který na třetím pracovišti již
provádí samostatný archový tisk. Tiskař musí docílit co nejlepšího soutisku
všech barev po celou dobu tiskového
procesu, přičemž mu sekundují
moderní technologie, jako např. automatické měření barev včetně regulace
stroje.
Po zaschnutí barev čeká potištěné
archy v pořadí čtvrté pracoviště, kde
se na falcovacím stroji arch poskládá
na výsledný formát a připraví pro
knihařskou linku, na které se následně
vše kompletuje a šije. Po ořezu na čistý
rozměr už zpravodaj nabírá na své kráse a nás čeká pouze balení a expedice
k zákazníkovi, v tomto případě Městys
Dolní Čermná.
Doufáme, že se Vám nová tvář zpravodaje líbí.
Tiskárna Dobel spol. s r. o.

Tisk

Grafická příprava

Předtisková příprava

Skládání

Šití + ořez
Foto I Luboš Hrdina
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Komorní filharmonie
Pardubice v Dolní Čermné

Pozvánky od ochotníků
Zveme Vás na výstavu Koníčkáři 2012.
Vernisáž proběhne v sobotu 28. dubna
v 17 hod. u „FITka“ v Areálu sportu
a zdraví.
Na výstavě uvidíte další ukázky sbírek
a výrobků dolnočermenských občanů.
Program vernisáže připravili divadelníci
a opět Vás čeká drobné občerstvení.
Pozvánka na 1. ročník (po loňském nultém ročníku) zábavně – vědomostně –
sportovního odpoledne pro čermenské
spolky a organizace pod názvem „Kdo
si hraje – nezlobí!“ v sobotu 12. května
v 13:30 hod. v Areálu sportu a zdraví
(u pódia).
Přijďte za každého počasí podpořit
své známé v rolích, jak je asi neznáte.
Občerstvení a hudba zajištěny.
Aleš Hampl

Funkční změny v Jednotě
Orla v Dolní Čermné
Na výroční členské schůzi Jednoty
Orla v Dolní Čermné dne 25. 3. 2012
byly provedeny organizační změny ve
funkcích rady: starostkou byla zvolena
paní ing. Marta Marešová, Dolní Čermná, tel. 465 393 460, mobil: 737424905;
správcem Orlovny byl pověřen pan
MVDr. Václav Filáček, Dolní Čermná,
tel. 739 113 315.
Ve věci objednávek sálu na akce se
proto obracejte již na pana V. Filáčka
(dříve Zdeněk Macháček) na jeho výše
uvedený telefon.
V. Jansa, sekretář Orla

Vlastivědné listy
Pardubického kraje
Sdružení přátel Pardubického kraje
vydává čtyřikrát do roka časopis „Vlastivědné listy Pardubického kraje“. Obsah
časopisu je široký a velmi pestrý. Přináší
informace z pardubického regionu
o historických, technických a vodních
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Foto I Tomáš Hampl

památkách, přírodních lokalitách, chráněných krajinných oblastí, významných
chráněných stromech, kulturních akcích
v historických sídlech, památkách lidové architektury, archeologii, církevních
areálech a drobných sakrálních stavbách, národopisných a zvykoslovných
obyčejích, významných osobnostech
regionu, řemeslech, naučných stezkách
a romantických zákoutích apod.
Pokud se o občanském sdružení/vydávaném časopise chcete dozvědět více,
doporučuji internetovou stránku www.
kraj.iipardubice.cz.
Vladimír Jansa, člen sdružení
(pozn. redakce: Pan V. Jansa Vám rád
zodpoví Vaše případné dotazy.)

Pořad Byla jednou jedna pohádka…
v podání Komorní filharmonie Pardubice budeme mít možnost sledovat
v Dolní Čermné. Představení je určeno
pro děti i pro širokou veřejnost.
Páteří celého programu, který trvá cca
50 minut, je koncertní suita Pohádky
pro akordeon a orchestr českého skladatele Václava Trojana. Na základě jednotlivých vět této suity, inspirovaných
různými pohádkovými situacemi (např.
Ospalá princezna, Kouzelná skříňka,
O zakleté princezně…) představí
dirigent orchestru spolu s moderátorem pořadu různé hudební nástroje
a způsoby hudebního vyjadřování. Do
pořadu je zapojen celý orchestr (cca 35
hráčů).
Pořad bude uveden v pátek 18. května
v Orlovně v Dolní Čermné. Začátek
v 10 hodin. Vstupné 50,- Kč.
Pořad jistě bude nevšedním zážitkem
nejen pro milovníky hudby. Vždyť
- proč nevyužít nabídky na kulturní
pořad, který se nabízí přímo v místě!
Ivana Hamplová
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Rozsvítíme šedý únor
Stalo se už na naší škole tradicí, že smutné zimní měsíce oživíme barvami. Také
letos byl jeden týden v únoru každý den
ve znamení jiné barvy oblečení a aktivit
s nimi spojených. Duhové činnosti
zlepšily dětem náladu, rozjasnily mysl
a přiblížily nás tak k toužebně očekávanému jaru.
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pedagogům této školy vylepšit technickou úroveň jazykové učebny (nová
interaktivní tabule, jazyková laboratoř,
TV, video a PC). Projekt pomohl našim
dětem i jinak. Jazyky je více baví, učitelé
díky absolvovaným školením používají
mnoho nových, moderních metod
a učí žáčky první cizí jazyk už od 1. třídy.

jektů stejného rozsahu – z programu
OPVK „Výuka trochu jinak“ – podpora
hravých metod učení s využitím ICT
a „Rozumíme penězům“ – zvýšení
finanční gramotnosti žáků. Mimo to
jsme se stali partnery dalších 5 projektů
(logopedická prevence, právo pro každý
den, podpora technického vzdělávání,

Myslím, že jsme tím splnili jedno z přání
rodičů našich žáků – věnovat se na této
škole více výuce cizích jazyků.

rozvoj řemesel a tvořivá škola – cizí
jazyky pro 1. a 2. třídu).

Učitelky prvního stupně ZŠ

Definitivní tečka
ZŠ Vincence Junka ukončí 30. 4. 2012
svůj první velký projekt financovaný
z operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, který byl realizován pod názvem „Cizí jazyk hrou“.
Byla to první vlaštovka, která umožnila

Nikdo, kdo to nezkusil, nepochopí
obavy, se kterými jsme do projektu
vstupovali. Neznámé vody, ze kterých
šel strach, zda všechno při běžném provozu školy zvládneme. A je to tu. Zvládli
jsme vše, a mnohem víc. Naše škola se
od roku 2009 pustila do dalších 2 pro-

Projekt „Cizí jazyky hrou“ není popravdě tak zcela u konce. V rámci tzv.
udržitelnosti bude v menším rozsahu
pokračovat ještě následujících pět let.
Přemýšleli jsme, jak tuto dobu opět co
nejlépe využít ve prospěch našich žáků.
A snad jsme na to přišli. Na portál www.
cizijazykyhrou.cz budeme i nadále

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

umisťovat pracovní listy a hry pro AJ
a NJ a nově i pro jazyk ruský.
Říká se, že když něco končí, vždy něco
nového začíná. Víme, co by škola ještě
moc potřebovala – odbornou učebnu
pro výuku chemie a fyziky. Až si trochu
oddechneme a nabereme nových sil,
pokusíme se vymyslet, jak dosáhnout
i tohoto cíle. A věřte, že to nebude
jednoduchá záležitost. Cena takové odborné učebny se totiž pohybuje okolo
milionu korun. Mimochodem projekt,
který právě končí, měl rozpočet více než
2 000 000 Kč a z toho nové technické
vybavení a pomůcky za cca 300 000 Kč.
Dovolte mi tedy prosbu – pokud někdo
z Vás ví, jak by šlo na novou učebnu
odborných předmětů přispět, prosím,
dejte nám vědět.
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louky svah. Snowblady se (stejně jako
loni) líbily všem. Ve středu jsme vytáhli
z vaku dokonce i běžky. V noci pěkně
přimrzlo, a tak to bylo docela náročné.
Někteří raději volili procházku. Všichni
se už těšili na pátek. Středisko Sněžník
už je pro opravdové lyžaře. Sedačková
lanovka a sjezdovky různých obtížností
nám nedělaly problém, i když se nám to
občas zdálo prudké. Zvládli jsme to. Na
černou sjezdovku jsme byli příliš unaveni. Tak třeba příští rok! Bylo to fajn. A jak
dopadly závody? Chlapci: Marek M.,
Hubálek M., Dušek J. Dívky: Langrová L.,
Klekarová A., Výprachtická T.
Yvona Rybová

anglickém a německém jazyce. Jedna
ukázka nás zavedla do děje známé
Shakespearovy divadelní hry. Dva recitátoři se rozhodli jít netradiční cestou
a na soutěži vystoupili s vlastní tvorbou.
Postupně z účinkujících opadávala
tréma, porota chválila a odměňovala
sladkostí a pamětním listem, diváci
(verši příjemně naladěni) potleskem
oceňovali opravdu dobré výkony malých i větších, prostě - vyklubalo se toho
velmi podařené odpoledne. Zájem žáků
vystoupit a jejich přednes všechny přesvědčily, že i „počítačové“ děti si s poezií
s přehledem poradí.
Olga Liprová

A co říci závěrem? Myslím, že je správné
ještě jednou poděkovat. Poděkovat
kolektivu učitelů, kteří dlouhodobě učí
Vaše děti na této škole a snaží se jim
vštípit co nejvíce vědomostí a dovedností potřebných pro život. To je jejich
povinnost, řeknete si možná, a já řeknu
ano, ale dodám – záleží na tom, jak umí
své dovednosti předávat, jak učí, aby
to dnešní děti bavilo, jak jsou ochotni
se pro nové věci a techniku nadchnout
a dále vzdělávat, a to už věřte mi, taková
samozřejmost na mnoha školách není.
Takže děkuji a přeji hodně sil do další
práce.
Foto I archiv ZŠ

Jitka Beranová, hlavní koordinátor
projektu

Crk

Recitační soutěž
Za sluníčkem na hory
Sluníčkem zalitá Dolní Morava připravila
pro 12 žáků 7. a 9. třídy nádherné jarní lyžování. Společně jsme vyrazili v pondělí
ráno. Do přistavené dodávky jsme se se
vším vybavením nevešli. Až na druhý
pokus se věci podařilo srovnat. Koš byl
plný běžek a sjezdovek, vevnitř se nedalo ani nadechnout. Bezpečně jsme vyjeli
tentokrát až přímo k chatě. Po prvním
seznámení s okolními středisky jsme se
vydali na sjezdovku na Větrném vrchu.
Mokrý pomalý sníh a krásné počasí napomohlo k tomu, že už druhý den jezdili
všichni na vleku a brázdili plynulými ob-

Dne 28. března se jedna ze tříd prvního
stupně v nové budově školy proměnila
v malý sál – do improvizovaného hlediště se zde uvelebila početná skupina
diváků z řad rodičů, prarodičů, učitelů
a samozřejmě žáků. Ti postupně předstupovali před obecenstvo a porotu
a recitovali básně.
Předcházela tomu však více jak měsíční
příprava, kdy si žáci samostatně báseň
od libovolného autora vybrali, naučili se
ji nazpaměť a pak „pilovali“ její přednes.
V pěti kategoriích (záleželo na věku
recitátorů a na jazyce, ve kterém žák
recitoval) se představilo třicet žáků
1. – 8. třídy. Zazněly básně v českém,

Martin Jansa, 5. tř.
Když vánek ladně fouká,
sova na to kouká.
Pod stříškou jsme schovaní,
berem vodu do dlaní.
Stříška je dost stará,
ale zachovalá.
Je tam starý pařez,
ježek na něj vylez.
Kde se asi vzala
ta krásná vůně jara?
Vánek lesem tiše běží,
je tam plno lesní zvěři.
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Crk tam tomu říkáme,
je to tam moc nádherné.

Nebeské letadlo
Tereza Vávrová, 3. tř.
Rozkvetlo nám hezké kvítí,
sluníčko nám pěkně svítí.
Hvězdy schovaly se za duhou,
pozor, pozor, ať nám nespadnou.
Měsíc svítí v noci.
noc má ve své moci.
Slunce svítí jasně ve dne.
s letadlem to ani nehne.
Letí výš až do oblak
jako papírový drak.
Když je skoro ve vesmíru,
udělá v něm malou díru.
Z nebe začnou padat kapky,
letadlo se řítí zpátky.
Pozor, děti, utečte,
hlavně při tom nekřičte.
Když letadlo přistálo.
všechno na něj padalo.
Smetí, tráva, i ten prach,
hlavně, děti, žádný strach.
Děti se pak dlouho smály.
na letadlo vzpomínaly.

Už druhým rokem Skupina ČEZ a Nadace ČEZ dává všem základním školám
a jejím žákům možnost porovnat své
sportovní síly a vyhrát zajímavé ceny
v soutěži s názvem „Oranžový pětiboj“.
V letošním roce si však společně zasportuje dvojnásobek žáků než loni. Všech
200 míst pro základní školy bylo v soutěži rozebráno během prvních několika
minut po spuštění registrace! Nám se to
tentokrát podařilo.
Každý ročník se uskuteční s jinými
disciplínami pod záštitou známých
sportovců. Zatímco loni účastníci
porovnávali své výsledky s rychlobruslařkou Martinou Sáblíkovou, letos mají
možnost změřit síly s profesionálními
atletkami Zuzanou Hejnovou, Jitkou
Bartoníčkovou, Zuzanou Bergrovou

Foto I archiv ZŠ

a Denisou Rosolovou.
První kolo probíhá od 26. 3. 2012 do
14. 5. 2012. Soutěží se v disciplínách:
skok do dálky z místa, člunkový běh,
hod na koš, skoky přes lavičku, račí
chůze.
Celkové pořadí škol bude určeno na
základě bodového ohodnocení 4 nej-

Kategorie 1. - 4. třída: 1. místo: 300 000 Kč;
2. místo: 200 000 Kč; 3. místo: 100 000 Kč.
Kategorie 5. - 9. třída: 1. místo: 300 000 Kč;
2. místo: 200 000 Kč; 3. místo: 100 000 Kč.
Zkrátka však nepřijde žádný účastník.
Všechny zapojené školy získávají automaticky sportovní set s míči na fotbal,
basketbal, volejbal, rozlišovacími dresy
a dalším sportovním náčiním. Pro děti

Foto I archiv ZŠ

lepších žáků, a to 2 chlapců a 2 dívek
v každé kategorii. Postup do druhého
kola si zajistí 3 nejlepší školy (z celkového pořadí) plus nejlepší škola z každého
ze sedmi ČEZ regionů, a to z každé
kategorie.
Co můžeme vyhrát? Oranžovou učebnu,
Oranžové hřiště (podle potřeby školy)
v následující hodnotě:

jsou připraveny pamětní medaile. No
a my už měříme čas, a vzdálenosti, posilujeme, vymýšlíme taktiku, posunujeme
své možnosti ... Třeba to vyjde!
Informace převzaty z http://petiboj.
cezregionum.cz/
Yvona Rybová
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Celostátní soutěž o Pohár ministra školství ve florbalu odstartovala 1. února
2012. Ve florbalu mohou soutěžit všechny základní školy v České republice
a postavit jedno družstvo dívek a jedno
družstvo chlapců. Naše škola sestavila
dva týmy: chlapecký „ PRO!STRIKERS“
a dívčí „Růžovky“.
Chlapci odehráli okresní kolo dne
1. 3. v Jablonném n. Orlicí a umístili se
na 4. místě (1. ZŠ Jablonné nad Orlicí;
2. Gymnázium Králíky; 3. Dobrováci;
4. PRO!STRIKERS; 5. ZŠ Klášterec nad
Orlicí). Složení týmu: Adam Bednář, Jan
Čada, Petr Motyčka, Lukáš Výprachtický, Jakub Marek, Matěj Marek, Milan
Smejkal, František Flos, Martin Bednář
a fotograf Michal Hubálek.
Dívky odjely do Libchav 28. 3.; po bojovném výkonu vyhrály svou skupinu
a postupují na eliminaci do Pardubic
dne 27. 4. (spolu se ZŠ Choceň, která
vyhrála druhou skupinu se shodným
počtem bodů). Naše hráčky za sebou
nechaly týmy z Libchav, Výprachtic
a Sopotnice. Složení týmu: Klára Ryšavá,
Renata Chládková, Karolína Balcarová,
Lucie Langrová, Jana Kubíčková, Nikola
Pyszná, Vendula Kittnarová, Jana Krátká, Anna Klekarová.

Foto I archiv ZŠ

pěkných umístění.
V kategorii jednotlivců obsadil mezi
chlapci Martin Bednář 3. místo, mezi
dívkami skončila Kristýna Vacková na 4.
místě, Karolína Balcarová a Petra Šponiarová pak na 5. - 8. místě.
Ve čtyřhře vybojoval Martin Bednář
společně s Hurychem z Pardubic 2.
místo a Karolína Balcarová s Aničkou

Klekarovou 3. místo ve čtyřhře dívek.
Hned za nimi na 4. místě skončila Petra
Šponiarová s Kristýnou Vackovou.
Všichni hráči předvedli výborné výkony
a můžeme se těšit na příští sezónu a ještě lepší umístění.
Krňávek Vojtěch

Yvona Rybová

Badminton - SKZŠ
Dolní Čermná
Vyvrcholením série soutěžních turnajů
našich badmintonistů je vždy oblastní
přebor jednotlivců. Letos se uskutečnil
24. - 25. 3. 2012 v Dobrušce, kde se
bojovalo o přeborníka oblasti slučující
Pardubický a Královéhradecký kraj
v kategorii U15 (do 15 let). Naši hráči, ačkoliv jsou v této kategorii prvním rokem
a soutěžili s o rok staršími, dosáhli velmi

Foto I Krňávek Vojtěch
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Foto I Krňávek Vojtěch

Požární ochrana
očima dětí 2012
Sbor dobrovolných hasičů v letošním
roce opět uspořádal základní kolo výtvarné soutěže s tématikou požární prevence – „Požární ochrana očima dětí“.
Soutěže se v Dolní Čermné zúčastnilo
celkem 61 dětí z hasičského kroužku,
školní družiny a dětského domova.
Výbor SDH vybral v každé kategorii nejlepší výkresy, které dále postupují do
okresního kola. Děkujeme zúčastněným
za pěkné výkresy, které vystavíme v hasičském domě, a přejeme postupujícím
úspěchy ve vyšších kolech.
Výsledky – uvádíme vítěze jednotlivých
kategorií:
Školní družina – kategorie ZŠ 1
Lukáš Vondra, 1. třída
Školní družina – kategorie ZŠ 2
Klára Vlčková, 4. třída
Dětský domov – kategorie MŠ 2
Vojtěch Kondáš
Dětský domov – kategorie ZŠ 1
Josef Kondáš

Foto I J. Růžička

Dětský domov – kategorie ZŠ 2
Daniel Mucha
SDH Dolní Čermná – kategorie ZŠ 1
Adam Křivohlávek
SDH Dolní Čermná – kategorie ZŠ 2
Matyáš Kubíček
SDH Dolní Čermná – kategorie ZŠ 3
Jan Filip
Jan Růžička

Foto I J. Růžička
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Tabulka soutěží hasičů

Jarní sezona u hasičů

Datum
6. 5. 2012

Tak jako každý rok i letos se naše družstva připravují na soutěže v požárním
sportu. V našem sboru se v současné
době připravují družstva mladších
žáků, starších žáků, dorostenek, dorostenců, dále dorostenky jednotlivkyně,
družstva žen a družstva mužů. V tabulce uvádíme přehled soutěží, které
čekají naše reprezentanty v průběhu
jarní sezóny, takže můžete přijet naše
družstva podpořit.
Jan Růžička

Soutěž

Účast

Májové štafety – Vysoké Mýto

mladší a starší žáci

O pohár obce Svatý Jiří – Svatý Jiří

mladší a starší žáci

Okrsková soutěž – Horní Čermná

žáci, dorost, dospělí

Okresní kolo hry PLAMEN - Mladkov

mladší a starší žáci

9. 6. 2012

Hornotřešňovský pohár – Horní Třešňovec

dorost, dospělí

16. 6. 2012

Okresní kolo v požárním sportu – V. Mýto

dospělí

23., 24. 6. 2012

Okresní a krajské kolo dorostu - Mladkov

dorost

11., 12. 5. 2012
19. 5. 2012
1., 2. 6. 2012

Družební návštěva hasičského
sboru v Liptovské Tepličce
Již téměř dvacet let se rozvíjí vzájemná
družební spolupráce mezi SDH Dolní
Čermná a Dobrovolným hasičským
sborem v Liptovské Tepličce na Slovensku. Tuto spolupráci iniciovali tehdejší
představitelé sboru. Od té doby se
každoročně navštěvujeme ve dvouletých intervalech střídavě u nás a na
Slovensku. V letošním roce jsme opět
pozváni na Slovensko, kde se o druhém
červencovém víkendu zúčastníme tradiční hasičské soutěže v požárním útoku do kopce. V letošním roce navíc tuto
družbu finančně podpořil Pardubický
kraj. Kromě soutěže proběhnou setkání
s místními hasiči. Družba s Liptovskou
Tepličkou trvá i mezi základními školami
a mezi představiteli obcí.

Foto I J. Růžička

družství, včetně výletu do vojenského
muzea a krytého bazénu. Nevím sice,
zda v době vydání tohoto zpravodaje
budou ještě volné přihlášky, ale pokud

bude mít někdo zájem a budou ještě
volná místa, je možno mě požádat
o přihlášku.
Jan Růžička

Jan Růžička

Letní dětský tábor
SDH Dolní Čermná
Tradičně (již poosmnácté) pořádá
náš sbor letní dětský tábor v prvním
prázdninovém termínu, tedy od
soboty 30. června do 7. července 2012
v tábornické osadě Strážná – Vosí údolí. Letošní téma je sice ryze „klučičí“,
ale věříme, že to děvčata neodradí.
Budeme si hrát na vojáky. Čeká nás
opět týden plný her a různých dobro-

Foto I J. Růžička
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Termín Čermenských slavností
se opět blíží
Již počtyřiadvacáté se koncem června
uskuteční Mezinárodní folklórní festival
Čermenské slavnosti. Jednotlivé programy budou postupně probíhat v Dolní
Dobrouči, ve Svitavách, v Lanškrouně,
v Žamberku a nově i v Rychnově nad
Kněžnou. Hlavní programový blok je
plánován již tradičně v Dolní Čermné na
sobotu, 23. června. Rádi bychom znovu
uspořádali zábavné odpoledne, které
v půl páté vyvrcholí galaprogramem
festivalu. Galaprogram je jediným programem celého festivalu, ve kterém se
představí všechny zúčastněné soubory.
Samozřejmě nebude chybět ohňostroj
a veselice. Potvrzena je účast souborů
z Portorika a ze Slovenska a z českých
souborů pak kromě domácí Jitřenky
a ústeckoorlického Jara soubory z Nymburka a z Karlových Varů. Původně byla
dohoda ještě se souborem z Brazílie, ten
však minulý týden účast na našem festivalu odřekl. I tak se ale můžeme těšit na
velmi atraktivní podívanou.

Foto I Ludmila Ešpandrová

Vše je hodně ovlivnitelné aktuálním
počasím, a tak držte palce, aby se soubory mohly blýsknout právě v krásném
Areálu zdraví a sportu v Dolní Čermné.
Největším tahákem letošního ročníku
bude zcela jistě soubor z Portorika
(Ballet Folklorico Son Borincano), který
budeme hostit po celý týden. Soubor
bude před naším festivalem účastníkem
mezinárodních slavností v Rožnově
pod Radhoštěm a v Lázních Bělohrad.
Bezprostředně po našem festivalu pak
odlétá z Prahy zpět domů. Uvedený soubor u nás absolvuje několik vystoupení
v různých místech regionu. Jen škoda,
že není možné ubytovat jej přímo v Dolní Čermné.
Je namístě poděkovat spolupořadateli
festivalu - Městysi Dolní Čermná za významnou pomoc a podporu, bez nichž
by se takový festival zcela jistě neuskutečnil. Těší nás, že i díky tomu zůstaly
nadále Čermenské slavnosti v kalendáři
nejvýznamnějších slavností a festivalů
pod hlavičkou Folklorního sdružení
ČR, a pevně věříme, že tomu tak bude
i nadále.
Petr Ryba

Foto I archiv Jitřenky

Jitřenka má letos „napilno“
Děti folklórního souboru Jitřenka čeká
během letošního léta pestrý kalendář
vystoupení, a to nejen na domácí scéně.
Z těch vícedenních zájezdů Polabská
vonička v Nymburku první víkend
v červnu. Dále pak víkend následující
po účinkování na Čermenských slavnostech odjíždí do Slovinska. Čtrnáct dní
nato odcestuje Jitřenka do slovenského
Kežmaroku, kde bude jako jediný český
soubor hostem festivalu ELRO, evropského festivalu řemesel. V současné
době se soubor pečlivě připravuje pod
vedením Yvony Rybové a Ivany Moravcové na zcela nový program. Samotná
příprava pak vyvrcholí na soustředění
souboru v Mistrovicích v měsíci květnu.
Je potěšitelné, že se na zkouškách dětí
v tělocvičně podílí i Evička Kuncová,
zakládající členka Jitřenky.
Petr Ryba

Doporučující rady nejen pro
seniory
Když víte, co vás může ohrozit, mátě
větší šanci se bránit.
Jak se chránit před okradením
Peníze, doklady i klíče noste v příruční
uzavřené tašce nebo kabelce vždy
odděleně. Berte si jen tolik peněz, kolik
skutečně potřebujete. Peněženku uložte
na dno kabelky nebo nákupní tašky.
Kabelku nebo tašku přes rameno mějte
stále na očích a chraňte ji rukama na
boku nebo na břiše. Kabelku nebo tašku
nepokládejte v obchodech na police
a nenechávejte ji v nákupním vozíku.
Čtete-li si v dopravním prostředku MHD,
mějte své příruční zavazadlo pořád pod
kontrolou. Ve vlaku si vybírejte kupé,
kde už sedí další cestující, a nenechávejte svá zavazadla bez dozoru. Při výběru
peněz z bankomatu si hlídejte soukromí.
Dávejte pozor, jestli vás někdo nesleduje
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příliš zblízka. Vybírání z bankomatů
uvnitř bank či spořitelen je spolehlivější.
Nikdy se před nikým nechlubte svými
úsporami nebo cennostmi, nepůjčujte
cizím lidem peníze, neplaťte žádné
zálohy podomním prodejcům.
Jak předcházet riziku přepadení
Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným
a neosvětleným místům. Kabelku nebo
tašku noste v ruce či na rameni směrem
od ulice, aby vám ji z vozovky nemohl
někdo vytrhnout a ukrást. Chce-li vám
někdo kabelku ukrást, nebraňte se za každou cenu. Zdraví, nebo dokonce život
jsou cennější než peníze! Nepřijímejte
doprovod nabízený neznámými lidmi,
i kdyby vypadali důvěryhodně. Ochota
„pomocníka“ může být jen záminkou
k tomu, aby se dostal do vašeho bytu
a tam vás okradl třeba i za použití násilí.
Kdybyste měli pocit, že vás někdo
sleduje, snažte se co nejrychleji dostat
na místo, kde je nějaký obchod nebo
více lidí, mezi nimiž budete bezpečnější.
Kdyby vás někdo napadl, křičte i tehdy,
když v blízkosti nikoho nevidíte. Mohl by
vás uslyšet někdo za rohem a přispěchat
na pomoc. V případě nutnosti můžete
pro svou ochranu použít sprej (deodorant, lak na vlasy nebo slzný plyn), který
nosíte v tašce či kabelce. Pachatele tím
překvapíte, možná i odradíte a sami tak
získáte čas na přivolání pomoci.
Jak se vyhnout podvodu
Podvodníci využívají různé záminky
a lsti, aby se dostali k vašim penězům.
Chtějí vniknout do vašeho bytu,
a pokud z vás nevylákají peníze přímo,
ovládají řadu způsobů, jak vás okrást.
Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho
cizího nevpouštějte do svého bytu.
Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li,
kdo je za nimi. Pořiďte si panoramatické
kukátko, které vám umožní dobře si
návštěvníka prohlédnout. Instalujte si
na dveře bezpečnostní řetízek, který
udrží dveře jen pootevřené. Některé věci
tak můžete vyřídit bezpečněji. Zvoní-li
opravář, pracovník úřadu či jiných služeb
(odečet plynu apod.), nechte si předložit
jeho služební průkaz, nebo ještě lépe
zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se pracovník odvolává. V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že
o nabízenou službu nestojíte. Podomní
nabídky výher v loterii nebo výhodných
koupí odmítejte - v naprosté většině jde
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o podvod. Udržujte dobré vztahy se
sousedy. Napište si jejich telefonní čísla,
v případě potřeby bývá jejich pomoc
nejrychlejší. Důležitá telefonní čísla
(policie, lékař, hasiči aj.) mějte viditelně
blízko telefonu, abyste mohli co nejrychleji přivolat pomoc. Nepodvolujte se
nátlaku ze strany rodinných příslušníků,
natož cizích lidí, k podpisu závažných
dokumentů, např. k převedení bytu,
domu nebo chaty nebo poskytnutí
peněžních půjček. Vše si v klidu a pečlivě
promyslete.
Jak zabezpečit majetek
Zamykejte vstupní dveře a zavírejte okna
vždy, když opouštíte domácnost, i když
jdete třeba jen na chvíli k sousedce nebo
na krátký nákup. Pootevřená balkónová
okna nebo větrací okénka jsou pro
zloděje - bytaře velkým lákadlem. Venkovní, bytové i balkónové dveře v noci
zamykejte, i když jste doma. Opouštíte-li
byt nebo dům na delší čas (např. jedete
na chatu nebo rekreaci), nezatahujte
rolety a žaluzie, nevypínejte přívod elektřiny. Snažte se udržovat dojem, že jste
stále přítomni. Vhodná je výpomoc mezi
sousedy, mohou vám byt kontrolovat
a pravidelně vybírat schránku. Můžete si
pořídit elektronické spínací zařízení, které podle nastavení rozsvítí světla, zapne
rozhlasový přijímač, televizi apod. Opět
tak vytváříte zdání, že jste doma. Pro
případ, že byste přesto byli vykradeni,
je vhodné mít vyfotografovány cenné
věci, sepsána výrobní čísla apod. Tyto
informace pomohou policii v pátrání
a usnadní vaše jednání s pojišťovnami při
likvidaci pojistné události. Stejně postupujte i u zabezpečení rekreačních obydlí.
Nezapomínejte zamykat svůj automobil.
Můžete ho vybavit přídavným zařízením
pro uzamčení řadicí páky nebo volantu.
Je možné si opatřit i elektronické alarmy
či imobilizéry zapalování.
Zpracovala L. Ešpandrová,
zdroj: www.policie.cz

Informační zdravotní centrum
Pro případné pacienty, zvláště z míst,
odkud je hůře dostupná nejbližší
ordinace Lékařské služby první pomoci
(LSPP), bylo zřízeno při Zdravotnické

záchranné službě Pardubického kraje,
tzv. Informační zdravotnické centrum.
V Informačním zdravotnickém centru
budou dvě telefonní linky:
466 650 647 pro dospělé,
466 650 658 pro děti a dorost.
Po zavolání na příslušnou linku bude
možno konzultovat zdravotní stav
s lékaři, kteří jsou připraveni poradit
s dalším postupem.
Využití výše uvedených telefonních linek je vhodné ve všech případech, kdy
se nejedná o urgentní život ohrožující
stavy, pro které je určena telefonní
linka 155. Tato linka by neměla být zbytečně zatěžována, aby byla k dispozici
pro skutečně neodkladné a závažné
případy.
Voláním na tel. linku 155 se občan
dovolá na krajské zdravotnické
operační
středisko
Zdravotnické
záchranné služby Pardubického kraje.
Zde operátor(ka) na základě posouzení
situace v indikovaných případech vyšle
k pacientovi posádku Rychlé lékařskou
pomoci nebo Rychlé zdravotnické pomoci. Odkladné zdravotní stavy bude
směrovat na příslušné praktické lékaře
oboru všeobecné praktické lékařství
nebo praktické lékařství pro děti a dorost, kteří jsou povinni v rámci své ordinační doby poskytovat zdravotní péči
svým zaregistrovaným pacientům, a to
i formou návštěvní služby.
Zpracovala L. Ešpandrová

Zápas Rafanů s fanoušky
Hokejový klub Rafani vyzval své fanoušky k vzájemnému hokejovému utkání.
Termín zápasu byl stanoven na sobotu
10. března 2012.
Bylo samozřejmě potřeba, aby fanoušci
přikročili zodpovědně k nominaci hráčů
i k rozhodnutí, kdo bude útočník, kdo
bude v obraně. Jen brankář byl stoprocentně jistý. Tím byl ke všemu odhodlaný Petr Faltus. V restauraci U Baťůžka
se několik týdnů dopředu ladila sestava,
vytvářela strategie, sháněla se výstroj
k zapůjčení, tipoval se výsledek. Úkolů
byla spousta, proto také bylo potřeba
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scházet se u diskuzí co nejčastěji, aby
příprava na zápas byla důkladná.
V den utkání se všichni (tedy hráči,
fanoušci i fanoušci fanoušků a další
diváci) sešli na lanškrounském zimním
stadionu. Nastoupili s odhodlání porazit
soupeře s drtivou převahou. Bohužel už
od prvních minut zápasu bylo jasné, že
tady se podle pravidel pískat nebude
a že rozhodčí má své oblíbence v mužstvu fanoušků. Jak si jinak vysvětlit
jeho absolutní netečnost, když hráč
fanoušků odzbrojil brankáře Rafanů
Davida Rebhána, sebral mu hokejku,
zahodil ji na střídačku a David byl ve své
bráně několik minut téměř bezmocný!
Rozhodčí dokonce v jednu chvíli vyloučil Rafanům tolik hráčů, že se ani na
trestnou lavici nevešli. Spravedlivý trest
stihnul pouze dva Rafany za popíjení na
ledě. Naivně se totiž domnívali, že pod
svícnem je tma, a tak, když budou postávat za vlastní brankou, nikdo si toho
nevšimne. Dodržovat pitný režim se
totiž mohlo pouze na střídačce. Diváci
omezeni nebyli a doplňování zejména
teplých tekutin jim nedělalo potíže.
Fanoušci hráli s obrovským nasazením,

Stomatologická pohotovost

ve dnech

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ
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jejich brankář se obětavě vrhal do každé
střely a překonat ho bylo velmi těžké.
Na rozdíl do brankáře Rafanů, který
evidentně neměl svůj den, před pukem
uhýbal, nebo dokonce uskakoval.
Výsledek? 5 : 5. Zvítězili všichni, protože
se dobře bavili a nikdo se vážně nezranil. Celé utkání natáčel Petr Rebhán
videokamerou, aby úžasné výkony
všech přítomných nebyly zapomenuty

a byly uchovány navždy. Závěrečné
hodnocení proběhlo hned po zápase
v restauraci U Baťůžka. Během odpoledne a večera se pouštěl záznam zápasu
snad čtyřikrát, pořád se bylo na co dívat.
Až se na konci příští sezony zase rozhodnou fanoušci změřit své síly s Rafany,
rozhodně si tu podívanou nenechte ujít!

Když Vás v sobotu, neděli či ve
svátek rozbolí zub, můžete v době
od 8:00 do 11:00 hodin navštívit lékaře,
který ten den slouží pohotovost ve
své ordinaci. Přehled pohotovostních
služeb je uveden v následující tabulce (zdroj: http://sociologie.iglu.cz/

zubarna/pages/s_zubni_pohotovost.
htm). Než se vydáte na zubní pohotovost, ověřte si službu zubního lékaře
dle rozpisu telefonicky. Stomatologové
si můžou službu mezi sebou vyměnit!
Informaci se dovíte na tel.: 465 710 111
- Orlickoústecká nemocnice, a.s.

L. Ešpandrová

lékař

adresa

telefon

14. - 15. 4. 2012

MUDr. Johnová

Letohrad, Šedivská 498

465 622 216

21. - 22. 4. 2012

MUDr. Karásková

Letohrad, U Dvora 815

465 620 358

28. - 29. 4. 2012

MUDr. Kobzová

Lanškroun, 5. května 2

465 322 897

1. 5. 2012

MUDr. Krčálová

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 824

5. - 6. 5. 2012

MUDr. Mareš

Žamberk, Školská 834

465 613 103

8. 5. 2012

MUDr. Milota

Lanškroun, Svobody 356

465 322 787

12. - 13. 5. 2012

MUDr. Strnadová

Žamberk, Raisova 814

465 613 441

19. - 20. 5. 2012

MUDr. Strnadová

Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622

465 642 765

26. - 27. 5. 2012

MUDr. Špička

Králíky 414

465 613 154

2. - 3. 6. 2012

MUDr. Špičková

Králíky 414

456 631 274

9. - 10. 6. 2012

MUDr. Ježáková

Letohrad, U Dvora 815

465 620 528

MUDr. Ulman

Tatenice 268

465 381 212

16. - 17. 6. 2012

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ
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Upozornění
pro soukromé
podnikatele
Vyzýváme všechny soukromé
podnikatele, kteří mají zájem
o prezentaci své firmy na nových
webových stránkách městysu,
nechť kontaktují Úřad městysu
Dolní Čermná, Ing. Miladu
Marešovou, tel: 465 393 125,

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

PRONÁJEM BYTU 1+1

Městys Dolní Čermná nabízí k pronájmu byt 1+1 o rozloze 48 m2
v 2. nadzemním podlaží s výtahem v Dolní Čermné č. p. 226.
Bližší informace na tel. 465 393 125 - p. Kubíčková.

e-mail: majetek@dolni-cermna.cz

CHORVATSKO autokarem z ÚO, ČT
Biograd na Moru termín 24. 8. - 2. 9. 2012
ubytování v penzionu, chorv. polopenze, bus Kč 7 680,-

MUZIKÁLY v Praze sobota 5. 5. 2012;
odjezd D. Dobrouč, ÚO, ČT
Kat Mydlář Kč 680,-; Noc na Karlštejně Kč 760,-;
Osmý světadíl Kč 790,-; Quasimodo Kč 680,-

BERLÍN 1-denní záj. s průvodcem dne 19. 5. 2012 Kč 990,Prodej pronájmů apartmánů v Chorvatsku
libovolný počet nocí, celé pobřeží Jadranu
doprava vlastní nebo bus, cena od Kč 280,-/os. noc
Cestovní agentura CKM Ústí nad Orlicí, M. R. Štefánika 234
tel.: 465 527 696; mobil: 606 748 616
e-mail: mankova@ckm-tour.cz, www.ckm-tour.cz

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

Ceník
formát

cena

A4

1000 Kč

A5

500 Kč

A6

250 Kč
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Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí v Dolní Čermné
Datum konání
28. - 29. 4.

Název akce

Začátek akce

Dolnočermenská pouť

Místo konání

Pořadatel

AZAS DČ

Městys DČ

28. 4.

Vernisáž výstavy Koníčkáři

17:00

Fitcentrum AZAS DČ

SDO + Městys DČ

28. 4.

Pouťová zábava

20:00

Orlovna DČ

HC Rafani DČ

29. 4.

Koníčkáři - výstava

Fitcentrum AZAS DČ

SDO + Městys DČ

30. 4.

Čarodějnice

AZAS DČ

SDH + RC KUK
+ Městys DČ

9:00

MŠ

MŠ

10:00 - 11:30
15:00 - 16:00

MŠ

MŠ

AZAS DČ

SDO + Městys DČ

Orlovna DČ

MŠ + Orel - Jednota
DČ

2. 5.

Divadlo pro děti

2. 5.

Zápis do MŠ

9:00 – 17:00
16:00

12. 5.

Kdo si hraje, nezlobí

13. 5.

Den matek - program Voda, voděnka

16. 5.

Kytičkový den

18. 5.

Byla jednou jedna pohádka

10:00

3. 6.

Pochod pohádkovým lesem

13:30 - 14:30

5. 6.

Koncert žáků ZUŠ
Krok sun krok

13. 6.

14:00

ČCK
Orlovna DČ

MŠ, KD

AZAS DČ

MŠ, ČČK, Městys DČ

17:00

Orlovna DČ

ZUŠ Lanškroun,
pobočka Dolní Čermná

17:00

Orlovna DČ

RC KUK

15. - 17. 6.

Setkání leonbergrů

AZAS DČ

Lukáš Marek

23. - 24. 6.

Čermenské folklórní slavnosti

AZAS DČ

Jitřenka + Městys DČ

Čermenský motosraz

AZAS DČ

Miloš Marek

Setkání Čermných

Čermná u Náchoda

Obec Čermná
u Náchoda

Fitcentrum AZAS DČ

RC KUK

AZAS DČ

Rafani DČ

6. - 8. 7.
7. 7.
11. 7. – 18. 7.
29. 7.

Příměstský tábot pro děti od 3 do 10 let

6:30 - 16:00

Rafan Fest č. 3

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

Staré pověsti české

Foto I Ludmila Ešpandrová

Rafani a Fanoušci

Kdo si hraje - nezlobí - 2011
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