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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
prázdniny utekly jako voda a pomalu
se blíží začátek školního roku. Rád
bych popřál všem prvňáčkům, ale
i dalším žákům základní školy, jejich
rodičům a učitelům pokud možno
klidný a úspěšný školní rok. Pro všechny zmíněné mám dobré zprávy. Přes
letní prázdniny se nám podařilo
zrealizovat výměnu osvětlení v sedmi
třídách. V současné době se připravuje
výměna oken na přístavbě školy, která
bude realizována do konce prázdnin.
Původně jsme měli provést pouze I.
etapu, tedy výměnu oken ve směru
k firmě HaS s.r.o., ale s ohledem na
uskutečnění dalších provozních úspor
úřadu bylo rozhodnuto o provedení II.
etapy, tedy výměny oken i ve směru ke
školní jídelně. Od uvedeného opatření
si slibujeme značné provozní úspory.
Dodavatelé zakázek byli vybráni na
podkladě výběrových řízení, která byla
schválena radou městyse.
V minulém období jsme začali řešit
spolupráci se společností ZEFA s.r.o.
Horní Čermná, která provozuje kravíny
v Dolní Čermné. Musím konstatovat,
že jednání jsou seriózní a že zástupci
zmíněné společnosti mají zájem problémy, které se dotýkají obyvatel Dolní
Čermné, postupně řešit. U kravína nad
sídlištěm došlo k dohodě, že zemědělská technika již nebude jezdit kolem čp.
334, ale pro přístup ke kravínu si založili
novou „komunikaci“ podél deponie hlíny. Dále dochází k postupnému úklidu
nepořádku u kravínů a k realizaci opatření, která mají zabránit případnému
úniku močůvky z hnojišť. V jednáních
s firmou budeme nadále pokračovat.
V měsíci září by měla začít oprava místní komunikace v Jakubovicích. Nejbližší
termín ukončení akce je v listopadu
2012. Akci připravujeme ve spolupráci
s Pozemkovým úřadem. Všechny
přípravy prozatím probíhají dle harmonogramu. V přípravě je i výstavba
chodníku v Jakubovicích od autobusové zastávky. I zde probíhají přípravy dle
plánu. V této souvislosti bude nezbytné
vyřešit pozemkové problémy, neboť
stavba nebude umístěna na našem
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pozemku a i pozemek pod autobusovou čekárnou není v našem vlastnictví.
S vlastníky jednáme o prodeji.
Dále bych se rád zmínil o projektu
kanalizace, který byl oficiálně ukončen
v květnu 2012. Nyní po dobu deseti
let musíme kanalizaci provozovat dle
dotačních podmínek. V současné době
řešíme nastavení systémových opatření
provozu. Jsem rád, že zde mohu ocenit
velice seriózní přístup drtivé většiny
obyvatel Dolní i Horní Čermné. V současné době je na kanalizaci napojeno
cca 90 % obyvatel. Najdou se ovšem
obyvatelé, kteří se do současné doby
na kanalizaci nenapojili. V tuto dobu
probíhá inventura všech přípojných
míst. Po jejím provedení budou všichni
obyvatelé, kteří se do současné doby na
kanalizaci nenapojili, písemně vyzváni,
aby se připojili. V případě, že tak neučiní a ke své nečinnosti nebudou mít
závažný důvod, městys předá soupis
všech těchto obyvatel vodoprávnímu
úřadu Lanškroun k zahájení správního
řízení. Tento postup se může někomu
zdát tvrdý, ovšem s ohledem na to, že
drtivá část obyvatel si svoji povinnost
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splnila a pro mnohé z nich to bylo
finančně velice náročné, není možné
toto u menšiny přehlížet. Výjimku tvoří
obyvatelé Smrčiny. Jak jsem informoval
v předchozím zpravodaji, bude zde
v druhé polovině srpna zahájena
oprava kanalizace. Výběrové řízení na
dodavatele stavby vyhrála společnost
Agrostav Ústí nad Orlicí. Náklady dosahují cca 1,6 mil. Kč, Pardubický kraj akci
podpořil částkou 1,1 mil. Kč. Práce by
měly začít okolo 20. srpna 2012. Dotčení obyvatelé Smrčiny budou o harmonogramu prací informování dopisem.
Informace o průběhu prací budou dále
zveřejňovány na vývěsních tabulích
a webových stránkách městyse.
Dalším tématem je výběr místních poplatků. Jsou mezi námi obyvatelé, kteří
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i přes upozornění si do současné doby
nesplnili svoji povinnost vůči městysu
na úseku úhrady místních poplatků (za
odpady a psy). Všichni neplatiči byli
vyzváni dopisem k uhrazení dluhů.
Někteří obyvatelé na dopis reagovali
a svůj problém začali řešit. Ovšem jsou
i tací, kteří nadále dluhy neřeší. Proto
jsem dal pokyn, aby byly provedeny
administrativní úkony nutné k předání
pohledávek k vymáhání. Dlužníkům
musí být jasné, že náklady s vymáháním mohou být vysoké a řádově ze
stokorun se mohou stát tisícikorunové
položky. Jak jsem ovšem zmínil i v minulých číslech, není možné, aby většina
obyvatel doplácela na osoby, které
nejsou ochotny své závazky plnit.
V minulém období jsem většinu svého
pracovního času věnoval projektu
kanalizace. Je jasné, že dokončení akce,
jejichž náklady dosáhly bezmála
160 mil. Kč, bylo časově velice náročné.
V našich podmínkách lze říci, že to bylo
takové velké dobrodružství. S ohledem
na ukončení projektu kanalizace se
budu moci plně věnovat chodu úřadu.
Již v jarních měsících došlo k vyhodnocení provozních výdajů městyse
a plánů dalších úsporných opatření.
Mimo jiné bylo rozhodnuto o převodu
provozu tělocvičny pod základní
školu z důvodu jeho zefektivnění.
V této souvislosti obdržela výpověď
z nadbytečnosti pracovnice úřadu paní
Ivana Křivohlávková. Rád bych jí touto
cestou poděkoval za dlouholetou práci,
kterou odvedla pro obec, a popřál jí
v dalším zaměstnání hodně úspěchů.
V následujícím období dojde k dalšímu
vyhodnocení chodu úřadu. Poté předložím radě městyse návrh reorganizace
úřadu, jehož cílem bude zefektivnění
jeho provozu.
Nekonečným námětem k diskusi je
Čermenský rybník. V posledních dnech
mne navštívilo hodně nespokojených
lidí, kteří poukazují na stav potoka.
Osobně jsem daným stavem také velice
znepokojen. Musím konstatovat, že
v této oblasti jsem se snažil udělat, co
se dalo. Kdybych zde měl popisovat
jednotlivé kroky, zaplnili bychom minimálně půl zpravodaje. Některá opatření
jsem popisoval i v minulých číslech. Šlo
například o odvolání v rámci žádosti
majitele rybníka o udělení povolení
s polointenzifikačním chovem, stížnosti
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na Inspekci životního prostředí apod.
Přes všechny naše stížnosti a odvolání
je stav velice neuspokojivý. Proto jsem
se domluvil s vedením letohradských
rybářů, že na své náklady budeme
brát vzorky vody vtékající a vytékající
z rybníku. V případě, že vzorky nebudou odpovídat povoleným hodnotám,
požádáme o zrušení povolení polointenzifikačního chovu na rybníce.
V této souvislosti bych rád zdůraznil, že
udělám, co bude v mých silách, aby se
daný stav zlepšil.
Rád bych Vám sdělil i nějaké dobré
zprávy. Dne 8. srpna 2012 proběhlo
jednání se zástupci Pardubického kraje
ohledně opravy místní silnice. S potěšením mohu potvrdit, že investorovi
opravy, Pardubickému kraji, byla přidělena na rekonstrukci silnice dotace
z evropských fondů ve výši 62 mil. Kč.
V současné době se čeká na podpis
dotační smlouvy. Po jejím podpisu
musí kraj zahájit práce do pěti měsíců.
Lze předpokládat, že když půjde vše
dobře, tak práce budou zahájeny na
počátku roku 2013 a měly by trvat cca
půl roku. Pro většinu z nás je to jistě
dobrá zpráva. V této souvislosti bych
chtěl ocenit značný podíl svého kolegy,
starosty Horní Čermné Petra Šilara
na projednávání a zařazení akce do
plánu Pardubického kraje. O průběhu
přípravy a realizace akce budete průběžně informováni ve zpravodaji a na
webových stránkách městyse. Je jasné,
že dopravní omezení v souvislosti
s rekonstrukcí zasáhnou do života většiny obyvatel Dolní Čermné. Na druhou
stranu se po letech kodrcání můžeme
těšit na nový asfaltový koberec.
Další dobrou zprávou je, že Parlament
ČR schválil novelu zákona o rozpočtovém určení daní. Nyní musí zákon projednat Senát a poté ho musí podepsat
prezident. V případě, že vše proběhne
bez problémů, můžeme očekávat
navýšení našeho podílu na sdílených
daní, tedy navýšení příjmů městyse. Je
to jistě dobrá zpráva, ovšem konečná
výše příjmů bude závislá na výkonnosti
ekonomiky. V současné době již víme,
že deklarované navýšení bude minimálně o cca 400.000,- Kč nižší.
S přáním hezkého konce léta
Petr Helekal, starosta
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Iniciativa občanů - stížnost
na podporu ozdravění potoka
Čermenky
Sdělujeme občanům našeho městyse
Dolní Čermné, že je možné se podepsat
pod stížnost, upozorňující na špatné
hospodaření s vodou v dolnočermenském rybníku, jehož majitelem je pan
Milan Plundra, bytem Dlouhoňovice.
Jak všichni víte, dosavadní jednání
zástupců městyse s orgány životního
prostředí o neudržitelném stavu vody
v potoce byla dosud bezvýsledná. Proto
se několik občanů domluvilo na sepsání
stížnosti, která bude s našimi podpisy
odeslána Inspekci životního prostředí
v Hradci Králové.
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Iniciátoři stížnosti prosí naše občany,
kterým není lhostejný stav našeho
enormně znečištěného potoka, aby
vyjádřili svými podpisy podporu této
občanské iniciativě na podpisových
arších, k nimž je stížnost přiložena.
Podepsat se je možné v obchodě
s potravinami u paní Dvořákové, u paní
Markové v prodejně papíru a drogerie,
v prodejně Hobby u paní Smejkalové
na náměstí, u Vladimíra Jansy, č. p.
7 anebo u p. Jiřího Vávry, č. p. 296.
Pozor! Občané se nesmí podepsat
2x!!!
Podpisová akce končí 31. srpna 2012,
poté bude stížnost odeslána na uvedené orgány.
Zástupci stěžovatelů:
Vladimír Jansa, DČ č. p. 7,
Jiří Vávra, DČ č. p. 296

Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (12/2012 - ZM)
ZM vzalo na vědomí informace
o správě základních registrů.
ZM schválilo prodej stpč. 675/2 –
164 m2, stpč. 780/2 – 60 m2, stpč.
780/3, která sestává z dílu b – 3 m2,
odděleného z pozemkové parcely
č. 4075/1 a dílu a – 19 m2, odděleného z pozemkové parcely č. 4080/1
dle GP č. 654 – 7/2010 ze dne 5. 2.
2010) a pozemkové parcely č. 1951/4
– zahrada o výměře 24 m2 v katastrálním území Dolní Čermné.
Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná projednalo žádost Základní školy
Vincence Junka Dolní Čermná, okres
Ústí nad Orlicí o udělení výjimky
z nejnižšího počtu žáků ve třídě
a tuto výjimku schvaluje podle § 23
odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 4 vyhlášky
č. 48/2005 Sb., o základním vzdělání
a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky na školní
rok 2012/2013.
Městys Dolní Čermná povoluje
výjimku z nejnižšího počtu žáků
v souladu se školským zákonem
a prováděcím právním předpisem
za předpokladu, že uhradí zvýšené
výdaje na vzdělávací činnost školy,
a to nad výši stanovenou krajským
normativem.
ZM schválilo uzavření smlouvy
o předkupním právu pro Vodovody
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
Slezská 350, 561 64 Jablonné nad
Orlicí - na pozemky č. 1103 – ostatní
plocha – manipulační plocha kolem
vrtu a č. 1104 – ostatní plocha – manipulační plocha – vodojem v katastrálním území Jakubovice.
ZM schválilo smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí grantu
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z Programu pořízení územních
plánů v roce 2012 na “Územní plán
Dolní Čermná – návrh“ ve výši
100.000,- Kč.
Zastupitelstvo
městyse
Dolní
Čermná rozhodlo v souladu s ust.
§ 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000
Sb. o obcích, v platném znění,
delegovat Ing. Jiřího Mencla, člena
zastupitelstva městyse, k zastupování městyse Dolní Čermná jakožto
akcionáře na valnou hromadu
obchodní společnosti Vodovody
a kanalizace Jablonné, a. s., se sídlem
v Jablonném nad Orlicí, Slezská 350,
IČ 48173398.
Výtah ze zápisu ze zasedání zastupitelstva je k dispozici k nahlédnutí na
úřadu městyse nebo na webových
stránkách www.dolni-cermna.cz.
Zpracovala Ing. Milada Marešová

Hospodaření obce za první
pololetí 2012
Celkové daňové příjmy městyse
dosáhly k 30. červnu úrovně 49,8 %
celoročního rozpočtu. Protože každým
rokem jsou daňové příjmy v první polovině roku nižší, nejedná se o výrazný
rozdíl. V druhé polovině roku se daňové
příjmy určitě zvýší. Přesto v porovnání
s minulým rokem vykazují příjmy určitý
pokles a každý pokles příjmů s sebou
přináší potíže v hospodaření. Naštěstí
jsme s určitým poklesem počítali již
při tvorbě rozpočtu. Uvedený výpadek
v příjmech byl kompenzován zvýšenými tržbami z lesního hospodářství.
Celková úroveň příjmů tak za pololetí
dosáhla 53 % celoročního rozpočtu.
Na výdajové stránce se doposud neprojevují platby za prováděné opravy,
které proběhnou po jejich provedení
v druhé polovině roku. Jedná se hlavně
o výměnu oken a nové osvětlení v budově základní školy v hodnotě 700 tis.
Kč, opravy komunikací v Dolní Čermné
i v Jakubovicích celkem za 600 tis. Kč,
doplatek na opravu kanalizace na Smrčině za přibližně 500 tis. Kč a výměnu
oken a dveří v budově obecního úřadu
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za 150 tis. Kč. Na bankovním účtu je
dostatek peněz, aby uvedené práce
mohly být zaplaceny. Je proto pravděpodobné, že realizované opravy budou
ve větším rozsahu, než jsme počítali při
sestavování rozpočtu. Mimo vlastních
prostředků máme ještě z minulého
roku na účtu dotaci ve výši 1,1 mil. Kč od
Pardubického kraje na opravu starého
kanalizačního řadu na Smrčině. Běžné
provozní výdaje včetně úvěrových
splátek a závazků vůči státním institucím obec hradí v termínu splatnosti,
a tak platby za výše uvedené opravy
platební schopnost obce neohrozí.
V letošním roce představují největší
finanční zátěž opravy místních komunikací a spolu s Horní Čermnou zajištění
ostrého provozu ČOV a jeho stabilizace.
Začátkem roku skončil zkušební provoz
kanalizace a čističky odpadních vod,
které provozuje Dobrovolný svazek
obcí Pod Bukovou horou. Na provoz
ČOV v minulém roce chybělo cca 1,1
mil. Kč. Výrazně se na tom projevila
skutečnost, že Státní fond životního
prostředí jako poskytovatel dotace se
dlouho nevyjadřoval k metodice stanovení výše stočného, které tak nebylo
včas fakturováno. Dále se musely platit
zvýšené náklady související s náběhem
provozu. Uvedený rozdíl příjmů a výdajů musejí dobrovolnému svazku obcí
dorovnat Horní a Dolní Čermná. Náklady na zajištění zkušebního provozu
se pohybovaly okolo 300 tis. Kč - tyto
náklady letos nebudou. Oproti tomu si
již svazek musí zajišťovat vlastní provoz
sám, což jsou v porovnání s loňskem
náklady navíc, ale budou v každém případě nižší, než když provoz zajišťovala
dodavatelská firma. Vedle toho se jako
úspora projeví změna dodavatele elektrické energie. Dále se pozitivně projeví
inkaso stočného z minulého roku, které
bylo vyúčtováno na přelomu května
a června a jeho hodnota se pohybovalo
okolo 500 tis. Kč.
Příští rok vstoupí v účinnost novela
zákona o rozpočtovém určení daní,
která posílí příjmy menších obcí. Nejde
v ní o to, že by se uskrovnil stát a kraje,
a zbylo tak více z vybraných daní pro
obce. Na základě nově stanovených
pravidel se přerozdělí vybraná částka
daní na úkor velkých měst. Pro Dolní
Čermnou můžeme počítat s navýšením

daňových příjmů přibližně o 3 mil. Kč. Je
však možné, že při této příležitosti stát
ještě přesune financování některých
záležitostí na obce, tím se navýšený
příjem sníží. Ale i kdyby k něčemu takovému došlo, jedná se o významnou
změnu.
Finanční výbor

Co je odlehčovací služba
Odlehčovací službu
poskytuje Domov
pod hradem Žampach a je určena
osobám s mentálním
zdravotním
postižením, které
jsou starší 1 roku, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu zdravotního
postižení, vyžadují pravidelnou pomoc
jiné osoby a potřebují pobytovou
službu sociální péče. Tyto osoby mohou
mít k mentálnímu postižení přidružené tělesné nebo smyslové postižení
s výjimkou úplné hluchoty, a to za podmínek stanovených zřizovací listinou
poskytovatele.
Základním posláním služby je dočasně
zastoupit osobu blízkou v péči o zdravotně postiženou osobu a vytvořit jí tak
čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil.
Účelem není trvale převzít péči o zdravotně postiženou osobu, ale dočasně
rodině v této péči vypomoci s předpokladem návratu této osoby zpět do
rodiny; jedná se o krátkodobé pobyty,
zpravidla v délce do 3 měsíců v roce.
Zdroj: www.socialnisluzby-uo.cz
Zpracovala L. Ešpandrová

Abeceda rodinných financí
Oblastní charita Ústí nad Orlicí pořádala
v květnu v rámci projektu „Abeceda
rodinných financí“ v Letohradě seminář
zaměřený na vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti občanů. Protože se
setkal s velkým zájmem, nabízíme kurz
i občanům Lanškrouna. Kurz je veden
odborně vyškolenou lektorkou s praxí
v bankovnictví.
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Témata:
Rodinný rozpočet (jak správně sestavit
rodinný rozpočet, kde ušetřit, …);
Zodpovědné zadlužování (na co si dát
pozor, nekalé praktiky poskytovatelů
úvěrů…);
Podepsat můžeš, přečíst musíš (na co
se zaměřit při podepisování smlouvy
o úvěru…).
18. 9.

od 15.30

Rodinný rozpočet

25. 9.

od 15.30

Zodpovědné
zadlužování

2. 10.

od 15.30

Podepsat můžeš,
přečíst musíš

Kurz Abecedy rodinných financí je
ZDARMA a proběhne v novém Centru
sociálních služeb, Havlíčkova 1129, Lanškroun (vedle ZŠ speciální). Občerstvení
zajištěno.
Kontaktní osoba:
Eva Ježková, DiS.
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Tel. 734281416
jezkova.eva@orlicko.cz
www.uo.charita.cz
www.abecedarodinnychfinanci.cz

Spolupráce s okolními obcemi
Po přibližně dvouletém působení ve
funkci starosty musím konstatovat, že
většina dění v městysu se točí kolem financí. Toto sdělení asi není pro nikoho
žádná novinka, ovšem na obecní úrovni to platí mnohonásobně. V domácím
rozpočtu si člověk určí a prosadí své
zájmy snadněji než na obecní úrovni.
Proto je nezbytné, aby došlo k zásadním úsporám v provozních výdajích
a následně mohlo dojít k uspokojení
většího počtu „priorit“. Věřte, že jich
máme spoustu. Důležitá jsou pro mne
zejména opatření, která zajistí úspory
energií.
Jedna z cest k hledání úspor spočívá
dle mého názoru ve spolupráci se sousedními obcemi. Každý jistě pochopí,
že jinak se zařizuje například likvidování odpadů pro 1300 obyvatel, jinak
pro 5000 obyvatel. Proto s potěšením
konstatuji, že jsme se starostou Horní

Čermné Petrem Šilarem a dalšími
okolními starosty začali vést jednání
o vzájemné spolupráci. Oblastí, které
by se daly tímto způsobem řešit, je
mnoho. Jedná se o služby na úseku
údržby zeleně, veřejného osvětlení,
nákupu energií, telekomunikačních
služeb atd.
Složitější situace nás čeká ve školství.
Připravovaná změna financování
regionálního školství, která by pro naši
školu znamenala v podstatě zrušení,
byla zastavena. Přesto téma zajištění
stabilní školy v naší obci pro mne zůstává jedním z nejdůležitějších úkolů.
Provoz školy je financován ze dvou
stran. Mzdy učitelů hradí stát a provoz
budovy městys. V letošním roce byl základní škole schválen v rámci rozpočtu
příspěvek na provoz ve výši cca 1,2 mil.
Kč. Na opravy (výměna oken a osvětlení) městys přidal dalších 700.000,- Kč.
V případě shora zmíněné změny financování se spekulovalo o tom, že by
městys měl poskytnout příspěvek na
provoz řádově v několika miliónech.
Doufám, že nikoho nenapadne daný
návrh oživit, neboť z hlediska současných příjmů by nebylo možné tuto
částku škole poskytnout. Nedovedu si
představit, že škola s cca 150 žáky by
měla být zrušena. Osobně udělám vše
proto, abychom provoz školy zajistili.
Problémem v dalších letech bude
ovšem počet žáků. Podle jejich počtu
dostává škola příspěvek na mzdy
pedagogů. Dle platných pravidel
musí škola splňovat počet 17 žáků na
třídu. V případě, že se tak nestane,
musí požádat o tzv. výjimku z počtu
žáků. V ukončeném školním roce byla
škole ve výjimce, neboť jí chyběli do
stanoveného počtu 4 žáci. Na tento
počet by měl městys přispět na mzdy
pedagogů částkou ve výši 35.000,- Kč
na žáka, celkem tedy 170.000,- Kč. V letošním školním roce se pohybujeme
opět na hranici výjimky. Horší to bude
v příštím školním roce, kdy skončí
silný ročník, a ani v dalších letech není
vyhlídka na zlepšení. Pro dlouholetou
stabilitu je nutné investovat do školy
i další finanční prostředky, a to hlavně
na úseku úspory energií a nutných
oprav. Takřka jedinou možnou variantou na vytvoření stabilního subjektu
je opět společný postup s okolními
obcemi a vytvoření tzv. svazkové
školy. V případě, že se na společném
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postupu nedomluvíme, mohla by
zmiňovaná „změna financování regionálního školství“ znamenat ohrožení
venkovského školství, nebo situaci,
kdy drtivá většina finančních prostředků městyse půjde na financování
školy a nezbydou peníze na chodníky,
veřejné osvětlení, místní komunikace
a další nutné investice. Proto bude
nezbytné tuto problematiku řešit
s ostatními sousedními obcemi, a to
pokud možno co nejrychleji.
Mohl bych zmínit i další příklady spolupráce, ale to teď není důležité. Důležité
bude nastavit model meziobecní spolupráce tak, aby došlo k úspoře finančních prostředků, z kterých by všechny
obce mohly financovat základní
potřeby, jako jsou investice do oprav
komunikací, veřejného osvětlení apod.
Doba, kdy obce disponovaly dostatečnými finančními prostředky a pro svou
existenci spolupráci nepotřebovaly, je
dle mého názoru nenávratně pryč.
Petr Helekal, starosta

Setkání Čermných 2012
V sobotu 7. července 2012 v 15.00 hod.
se obce s názvem Čermná setkaly již po
jedenadvacáté, tentokrát v Malé Čermné, která administrativně patří pod
město Hronov, jež je vzdáleno 8 km
od M. Čermné. Zmíněná Čermná byla
původně velikou vesnicí se smíšeným
obyvatelstvem a měla kolem 1 300 obyvatel. Byla však rozdělena hranicí (tvoří ji
silnice) na českou část a polskou. Hezká
česká obec Malá Čermná má kolem 150
obyvatel s vlastním osadním výborem,
v jehož čele stojí pan Josef Vítek. Polská
Czermna získala podstatně větší část
původní obce. Má kolem tisíce obyvatel
a kostel se hřbitovem. Administrativně
přináleží do Kudowy Zdróje – krásného
lázeňského městečka.
Ihned po příjezdu do Malé Čermné
jsme byli posláni na oběd do příjemného přírodního parku s altánem před
Domov důchodců. Zde byly postaveny
tři prostorné plátěné stany pro případ
deště. Přes drobné počáteční nedostatky zaviněné neinformovaností
(starostové a zastupitelé měli jednání
v restauraci) se zábavné odpoledne
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Foto I Vlastislav Vyhnálek

vydařilo. Organizaci soutěže převzala
polská Czermna a konala se na okraji
lázeňského parku při jezeře. Nejprve
byl předveden zásah hasičů při havárii
hořícího osobního auta, předveden
hasičský útok na hořící budovu a poté
následovala vtipná soutěž pro družstva
jednotlivých Čermných. Pro děti byla
připravena vysokozdvižná plošina, ze
které viděly lázeňské město. Zábavnou
akci moderovali moderátoři regionálního rozhlasu. Nejprve byli představeni
zástupci jednotlivých Čermných, kteří
vytvořili čtyřčlenné soutěžní družstvo.
Naše družstvo skládající se ze tří
důchodců (2 členové KD) a jednoho vypůjčeného soutěžícího z Horní Čermné
se umístilo na předposledním (osmém)
místě. Soutěžící obdrželi hodnotné
ceny podle umístění, takže i poslední
družstvo dostalo odměnu. Ceny sponzorovalo město Kudowa Zdrój. Po soutěžích pak následoval taneční podvečer
v parku u Domova důchodců, bývalého
hotelu Bohemia. Posezení se protáhlo
do pozdních večerních hodin.
Závěrem bych chtěl říct, že Dolní
Čermná, největší Čermná, byla nejméně zastoupena - pouze sedmi občany,
včetně pana starosty (Horní Čermná
měla 28 zástupců). Domnívám se, že
by mělo být morální povinností našich
spolků, aby na výzvu pohotově reagovaly a vyslaly po dvou zástupcích na
tato setkávání.
Vladimír Jansa
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Reakce na článek Čermenská
pouť (náměstí vs. areál AZAS)
V první řadě bych rád zmínil, že
o přeložení pouti se vedly sáhodlouhé
diskuse již před čtyřmi roky. Rozhodnutí
o přemístění poutě padlo v roce 2009.
Je pravda, že již v té době byly názory
různé. Jedna strana chtěla pouť na náměstí, druhá strana v areálu. Já osobně,
přestože jsem v té době nebyl členem
rady obce, která o přemístění rozhodla,

jsem podporoval přemístění poutě do
areálu. Jako v mnoha jiných případech
jsem při svém rozhodování zvažoval
pro a proti.
Proti přemístění mluvilo jednoznačně
zachování tradice. Na pouť na náměstí
byli obyvatelé zvyklí a vlastně asi nikdo
nepřemýšlel o tom, že by pouť, ve světském slova smyslu, mohla proběhnout
někde jinde. Chápu, že pro mnoho lidí je
to dodnes „nepřekousnutelné“.
Na druhou stranu je evidentní, že pro
přemístění mluvilo více faktorů. Jedním
z nich je bezpečnost. Je neoddiskutovatelné, že z hlediska bezpečnosti, a to
hlavně dětí, je areál naprosto vhodný.
Určitě uznáte, že v areálu dítě z dohledu
pustíte s větším klidem než na náměstí.
Pokud přistoupím na argumentaci
autorů článků, že z hlediska zajištění
bezpečnosti je možné přijmout opatření, která ji zabezpečí, tak je nezbytné
říci, že jakékoliv omezení dopravy
podléhá projednání a schválení Dopravním inspektorátem Policie ČR v Ústí
nad Orlicí. V daném případě si možná
dokáži představit omezení dopravy,
ovšem v případě schválení je nezbytné
instalovat oficiální dopravní značení,
které bohužel není zadarmo. Dalším navrhovaným řešením je zřízení objížďky.
I toto opatření musí schválit zmíněný
orgán. V našem případě si nedokáži
představit, že bychom dopravu, včetně
nákladních aut posílali přes sídliště.
Autoři článku dále uvádějí, že je možné
využít další prostředky. Osobně by mě

Foto I Vlastislav Vyhnálek
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zajímalo, jaké mají na mysli. U Policie ČR
jsem pracoval dlouhá léta, a přesto se
musím přiznat, že mě žádné jiné řešení
nenapadá. Osobně se s autory rád setkám a jejich podněty si vyslechnu.
Jedním z důležitých faktorů přesunu
pouti byl dlouhodobý nesouhlas školy
s umístěním atrakcí v jejím areálu.
Hlavním důvodem je rušení výuky
a poškozování majetku ve správě školy.
Dalším problémem je sociální zázemí.
Jediným místem, kde bylo možné
„potřebu“ vykonat, byly v podstatě hospody. Přesto po proběhlé pouti bývaly
„značky“ na každém rohu. Nepovažuji
za ekonomické, ani rozumné, abychom
zajišťovali drahé TOI TOIKY, když v areálu je kompletní sociální zařízení.
A zmiňovaná návštěvnost? Musím konstatovat, že o dané problematice jsem
v poslední době několikrát diskutoval
s kolegy starosty. Jednoznačně jsme
došli k závěru, že všeobecně návštěvnost podobných akcí výrazně upadá.
K ziskům či prodělkům „pouťařů“ se
nedokáži osobně vyjádřit. Toto určitě
nebudu hodnotit na základě toho, co
říkají. Každý z Vás si může při znalosti
cen atrakcí orientačně spočítat, jak na
tom asi jsou.
Na závěr bych ještě uvedl, že po zvážení
všech pro a proti jsem nadále pro zachování pořádání pouti v areálu. V žádném
případě nepovažuji článek, na který
reaguji, jako možné tlachání, jak naznačují autoři. Je právem každého občana,
aby vyjádřil svůj názor, a já osobně jsem
za něj rád. Jsem přesvědčen, že jedině
seriózní diskuzí se dají vzniklé problémy
a nedorozumění řešit. Mohu slíbit, že
daným tématem se bude opětovně
zabývat rada městyse.
V případě, že by mělo dojít ke schválení
vrácení pouti zpět na náměstí, budu
jednoznačně požadovat splnění všech
náležitostí s pořádáním dané akce. Je
zřejmé, že s ohledem na prostorové
možnosti by došlo k omezení atrakcí.
Dále by bylo nutné vyčlenit dostatečného množství finančních prostředků
z rozpočtu městyse, které odhaduji
řádově v desítkách tisíc Kč na zajištění
bezpečnosti a sociálního zázemí. V této
souvislosti odmítám jakákoli polovičatá
řešení, neboť bezpečnost obyvatel
a hlavně dětí v tomto případě kladu na
první místo.
Petr Helekal, starosta
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Foto I L. Ešpandrová

Vydejte se na procházku za
památnými stromy
Za památné stromy, jejich skupiny
nebo stromořadí je možno prohlásit
dřeviny vynikající svým vzrůstem, věkem, významné krajinné dominanty,
zvlášť cenné introdukované dřeviny
a v neposlední řadě dřeviny historicky
cenné, které jsou památníky historie,
připomínají historické události nebo
jsou s nimi spojeny různé pověsti
a báje. Podnět k tomu, aby ten který
strom byl prohlášen za památný
strom, může podat každý občan. Tolik
se dozvíte na www.pamatnestromy.cz.
Pro nás nejznámější památný strom
je borovice rostoucí u silnice z Dolní
Čermné do Jakubovic. Stáří stromu se
odhaduje na 300 let a obvod kmene je
podle posledních známých údajů 301
cm. Bohužel cedulku s nápisem Památný strom někdo odcizil. Borovice
byla vyhlášena památným stromem
v roce 1998.
Dalším památným stromem je lípa
velkolistá u Halova statku čp. 201,
který se nachází naproti rybníku Její
úctyhodná výška 12 m a obvod 220
cm z ní dělá nádhernou dominantu
krajiny a jako památný strom byla
označena v roce 2003.

Putování za památnými stromy můžeme zakončit u kapličky v lukách jižně
od Petrovic, kde rostou dvě lípy velkolisté. Stáří lip bohužel není uváděné,
památnými stromy jsou označeny od
roku 1996 a jejich mohutnost a krása
budí v člověku respekt k přírodě.
Pravda, procházka je to trochu delší,
tak si ji můžete dát nadvakrát, ale
rozhodně se na ni vydejte, je na co se
dívat.
L. Ešpandrová

Významné životní
jubileum oslavili
Eugenie Utíkalová
Anna Vernerová
Josef Trejtnar
František Nastoupil
Zlata Foretová
Věra Krobotová
Milada Klekarová
Božena Řeháková
Jiří Svoboda

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.
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Loučení
Skončil další školní rok a 11 dětí se rozloučilo s mateřskou školou. Na tradiční
odpolední posezení s rodiči a s budoucí
paní učitelkou navazoval slavnostní přípitek a celé odpoledne bylo zakončeno
zkouškou odvahy v podobě přespání
dětí v mateřské škole. Všechny obstály
a hrdinně přečkaly noc bez maminky
a bez slziček.
S mateřskou školou se loučí a v září do 1.
třídy nastoupí:
Foto I Ivana Hamplová

Miroslav Bárnet
Aneta Dostálová
Kateřina Dostálová
Lukáš Formánek
Johana Frangos
Dominik Hrdý
Vojtěch Kondáš
Michaela Marešová
Barbora Svobodová
Leona Vacková
Renáta Zachařová

„Já mám dnes rachot.“ (chrapot)
„Maminka jde dnes na kopesmiku“.
(kosmetiku)
„Tatínek se zlobí na maminku a maminka se zlobí na tatínka a mluvěj moc
rychle.“
„My jsme byli na poušti na kolotoči
a houpačkách.“

Přejeme hodně úspěchů v ZŠ.
Ivana Hamplová

Perličky z naší školičky aneb
Výroky dětí z mateřské školy
„Bílé paní dávaj jídlo.“ (paní kuchařka
a školnice v bílém plášti)

Chlapec začal sám pomáhat při úklidu
třídy.
Uč.: „To jsi hodný, že pomáháš a že Tě
to samotného napadlo.“
Dítě: „Protože mám mozek.“
„Já jsem jel do nemocnice, měl jsem
mandl.“ (trhání mandlí)
Uč.: „Kde pracuje tvoje maminka?“
Dítě: „Moje maminka dělá v práci
miminka.“

Noc ve školní družině
Každým rokem ke Dni dětí pořádáme
Noc ve školní družině. Tato akce patří
mezi nejoblíbenější. Není divu, vždyť se
sešlo celkem 55 dětí, které se na ni celý
rok těší. Každý už vydrží jednu noc bez
rodičů, postarat se o své věci.
Sešli jsme se v pátek 8. 6. v 18.00 hodin.
Po ubytování ve družině jsme si dali
něco dobrého na zub, každá maminka
buď upekla, nebo poslala dobroty.
Potom jsme se vydali na stezku odvahy
do lesíku u kempu. Nikdo se nenechal
zahanbit, a tak všichni prošli stezku se
světýlky bez problémů.
Po návratu do školy následovala „Noční
hra po škole“, u které je nutné trochu
přemýšlet, pro někoho je náročnější na

Nad obrázkem ještěrky:
Dítě: „To je had.“
Uč.: „To je ještěrka, má nožičky.“
Dítě: „Nene, ještěrka musí mít kola!“
(stroj)
Děti: „ Holčička XXX tady ve školce
nikdy nespí.“
Holčička XXX: „Nemůžu, maminka se
mnou vydělává, když je doma.“
„Mně se kroutí hlavička, asi jsem blbě
spala.“
Rýmování na slovo bezva:
Dítě: „Bezva – lesba.“
Uč.: ???
Dítě: „To je holka, když se zamiluje do
holky.“

Foto I archív ZŠ
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pohyb, ale přesto velmi zábavná. Děti
jsou rozděleny do skupinek, chodí po
škole, hledají stanoviště a plní úkoly. Při
hodnocení hry jsme se i zasmáli „perličkám“, které děti vymyslely:
bylina – prsenka jarní (prvosenka jarní);
název květiny – fikus menjamín (fikus
benjamín); doplň rčení – Když se kácí
les, neštěkne ani pes. (Když se kácí les,
lítají třísky.); úsloví – doplň části těla Pro korunu by si nechal vrtat hlavu. (Pro
korunu by si nechal vrtat koleno.).
Noční hra se chýlila ke konci, každý
provedl nezbytnou hygienu, ulehl do
připraveného pelíšku a při pohádce na
DVD postupně všichni usínali.
Druhý den ráno po snídani (spořádáno
110 rohlíků) přijel pan Pecháček s ukázkou živých exotických zvířat. Některá
zvířata, např. hady, agamu, želvu, chameleona, si děti mohly vzít do ruky
a pohladit. Každý si domů odnesl plno
zážitků, dobrou náladu a obrázek na
obličeji namalovaný od starších děvčat
ze 7. a 9. třídy, která nám ochotně přišla
pomoci.
Závěrem bychom chtěli rodičům poděkovat za spolupráci a popřát pěkný
zbytek léta.
Vychovatelky školní družiny

Pasování na čtenáře
Uf, a je to za námi. První písmeno,
druhé, třetí, čtvrté, slabika, slovo, věta,
krátký příběh … knížka. V 1. třídě je
to pořádná dřina. Odměnou pro žáky
za obrovskou práci je tzv. Pasování na
čtenáře. Slavnostní akt se uskutečnil
na konci školního roku v místní Obecní
knihovně, kde nás milým úsměvem
přivítala knihovnice Olga Liprová.
Popovídala s dětmi o knížkách, ukázala, jak to v takové knihovně chodí
a připravila si pro děti několik úkolů,
které žáci nadšeně plnili. Na závěr byli
prvňáčci poklekem na „medvědí kůži“
a přiložením meče na rameno pasováni na čtenáře. Pro vzpomínku na
tuto událost si odnesli upomínkovou
brož a pamětní list. Doufám, že se do
knihovny budou rádi vracet a snad jim
elán ke čtení knížek vydrží. Přece jen
neopakovatelně voní, lépe než počítač
a internet…
Olga Pokorná, třídní učitelka
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Finále Eurorébus Junior
Po úspěchu v krajském kole vědomostní
soutěže Eurorébus Junior postoupila
skupinka žáků 1. stupně ve složení Matyáš Kubíček (5. třída), Petr Křivohlávek
(4. třída) a Eliška Zpěváková (3. třída) do
celostátního finále. Konalo se v Praze
8. 6. 2012. Děti opět zabojovaly a dosáhly
stejného počtu bodů jako druhé až čtvrté
družstvo. Od lepšího umístění je dělilo
pozdější odevzdání úkolu. Nakonec tedy
obsadily krásné páté místo. Gratulujeme.
Hana Zpěváková

Sportovní den
Je konec školního roku a jako vždy se
v pondělí 25. 6. 2012 konal „Sportovní
den“. Nejdříve jsme se obávali a hypnotizovali zamračené nebe, které vypadalo na pořádný liják, ale nakonec počasí
vydrželo. Děti se těšily, ale zároveň byly
trochu nejisté, co si pro ně 9. třída
připravila. Sešli jsme se před osmou
hodinou v Areálu zdraví a děti se rozešly
po třídách na jednotlivá stanoviště.
Soutěžily v těchto disciplínách: hod na
cíl, běh na 800 m, dovednosti s florbalovou hokejkou, skákání přes švihadlo,

Foto I archív ZŠ
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přenášení vody, trojskok, kop na branku
a skákání v pytli. Děti soutěžily v rámci
své třídy a byl vždy vyhodnocen nejlepší chlapec a dívka.
Chtěli bychom poděkovat paní učitelce
Pupíkové za pomoc s přípravou a Centru aplikovaných pohybových aktivit
Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, jmenovitě Ondřeji
Ješinovi a Lucii Rybové, díky kterým si
děti mohly vyzkoušet lezení po lanech
a střelbu ze zvukové pistole určené
pro zrakově postižené. Doufáme, že se
dětem tento den alespoň trochu líbil.
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úkoly zaměřené na brannou tematiku.
Protože počasí bylo ideální, celá akce se
dětem i organizátorům líbila.
Zdeněk Lněnička

Technoplaneta 2012
Technoplaneta je logická šifrovací hra
pro děti do 15 let. V pěti internetových

se dostali do finále, museli jsme se
umístit do 40. místa. Z naší školy se
to podařilo dvěma týmům – Rangers
(D. Horský, D. Nastoupil, D. Ryšavý, A.
Ryšavý, K. Zimová) ze šesté třídy a TY
NEJLEPŠÍ (P. Šponiarová, K. Vacková, R.
Uhlíková, J. Kubíčková, J. Bárta) z osmé
třídy.
Finále se uskutečnilo 14. 6. 2012 v lesoparku v Praze - Hostivaři. Zahájení
bylo v 10 hodin a každý tým dostal
obálku s první šifrou a mapou celého
okolí. Protože byl silný déšť, mapa se

Žáci 9. třídy

Branný den
Závěr školního roku s sebou přináší
tradiční akce, k nimž patří i branný den.
Před jeho zahájením byli odměněni žáci
všech ročníků, kteří zvítězili v soutěžích
sportovního dne. Věcné odměny byly
hrazeny ze sponzorských darů původně
určených na vánoční besídku, která se
neuskutečnila vzhledem k úmrtí našeho
bývalého prezidenta.
Samotný branný závod absolvovaly
hlídky vytvořené z žáků 3. – 9. třídy.
Složení těchto hlídek vede ke spolupráci
dětí různého věku a již v minulých letech
se nám osvědčilo. Na trase závodu museli soutěžící plnit na stanovištích různé

Foto I archív ZŠ

kolech jsme řešili celkem 25 šifer. Bylo
přihlášeno celkem 127 týmů. Abychom

nám brzy rozmáčela a museli jsme
pro novou. Pokaždé, když jsme vyřešili
šifru, dostali jsme návod, kde najdeme
zadání další šifry. Těchto šifer bylo
celkem 10. Po celou dobu luštění bylo
nepříznivé počasí a neměli jsme se kde
schovat.
Této hry jsme se my, šesťáci, zúčastnili
poprvé a moc se nám líbila. Finále v Praze bylo hodně náročné a doufáme, že
se za rok do finále znovu probojujeme.
Zapsali členové týmu Rangers

Ukončili školní docházku

Foto I archív ZŠ

Na naší základní škole ukončilo povinnou školní docházku 12 žáků, z nichž
6 se bude věnovat studiu na středních
školách a 6 se vyučí v učebních oborech.
Jsou to následující žáci:
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Karolina Balcarová
Adam Bednář
Jan Čada
Lukáš Čipčala
Monika Dušková
Veronika Fialová
Michal Hubálek
Renata Chládková
Lukáš Krejsa
Lucie Langrová
Petr Motyčka
Klára Ryšavá
Všem přejeme šťastné vykročení do
nového života, osobní i pracovní úspěchy v jejich dalším působení. Současně
doufáme, že na naši školu budou vždy
vzpomínat v dobrém.
Zdeněk Lněnička

Přidejte se k nám
V září to budou dva roky, kdy bylo
v Dolní Čermné založeno Rodinné centrum KUK. Jeho hlavním cílem zůstává
vytvořit pestrý a široký program pravidelných i jednorázových mimoškolních
volnočasových aktivit se zaměřením na
děti a mládež ve věku 0 -18 let.
Jako rodiče jsme si plně vědomi nejen
zodpovědnosti při výchově dětí (vycházejíce z vlastních zkušeností), ale také
problémů, které při zajištění vhodného
programu pro děti vznikají. Dopravní

Foto I L. Ešpandrová

(ne)dostupnost či finanční náročnost
zájmových a vzdělávacích kroužků často znesnadňují rodičům možnost tyto
aktivity dětem dopřát.
Jsme rádi, že za dobu našeho působení
v Dolní Čermné se pro místní děti okruh
nabídky na využití volného času rozšířil.
Po celou dobu naší existence však bojujeme s nedostatkem členů či dobrovolníků, kteří by alespoň malým dílkem
pomohli při zajišťování naší činnosti.
Jsme otevřené občanské sdružení, které
velice uvítá každého, kdo by se k nám
chtěl připojit a pomohl nám v realizaci
našich cílů.
Za občanské sdružení Rodinné centrum
KUK Lea Schlegelová

Letní příměstský tábor 2012
Ve dnech 9. - 13. července letošního
roku se pod vedením dobrovolnic Rodinného centra KUK v Dolní Čermné
konal druhý ročník letního příměstského tábora. Dětem byl jako v roce
minulém nabídnut bohatý program,
v rámci kterého mimo jiné navštívily
Záchrannou stanici ekocentrum Pasíčka, zhlédly divadelní pohádku nebo
se účastnily besedy Jednotky sboru
dobrovolných hasičů z Dolní Čermné.
Některé děti získaly nezapomenutelné zážitky, když si poprvé v životě
sáhly na živého ještěra či hada při
prohlídce expozice plazů Teracentra
z Dolní Čermné. Tábor byl zakončen
diskotékou proloženou soutěžemi
a tanečním vystoupením dětí pod
vedením Věrky Marešové.
Věřím, že si děti z tábora odnesly jen
samé pěkné a nezapomenutelné zážitky. Ráda bych touto cestou poděkovala všem rodičům dětí a maminkám
z Rodinného centra KUK, kteří v rámci
svého volného času a bez nároku na
honorář táborový program zorganizovali.
Lea Schlegelová

Foto I Lea Schlegelová
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Peli in plesali so jih mati moja
Tak zní ve slovinštině název rozsahem
malého folklorního festivalu, který
pořádá každoročně ve vesnici Moščanci
místní folklorní skupina. 30. června 2012
večer při teplotě vzduchu 37°C jsme
mohli spolu s dalšími soubory Slovinska
být při tom. Myslím, že všichni účinkující
podpořeni vynikajícím, vnímavým publikem vydali ze sebe maximum. Stačilo
málo. Správné gesto, narychlo naučená
slova ve slovinštině a obecenstvo se bavilo. Přestože jsme všemu nerozuměli,
příjemná atmosféra byla cítit všude. Síly
nám sice ubývaly, za sebou jsme měli už
páteční jedenapůlhodinové vystoupeni
na náměstí v Murské Sobotě, sobotní
program v místním nákupním centru,
tanec a koupání v termálních lázních
Moravské Teplice, ale i tak jsme za velkého vedra v neděli absolvovali skoro bez
reptání i procházku krásnými vinicemi
Moščanci.
A že nám síly určitě nechybí, to jsme si
dokázali na zpáteční cestě autobusem.
Yvona Rybová

Letní tábor SDH Dolní Čermná
Sbor dobrovolných hasičů v Dolní
Čermné uspořádal již poosmnácté letní
dětský tábor. Opět se uskutečnil v prvním prázdninovém týdnu v krásném
prostředí tábornické základny Strážná Vosí údolí, tentokrát v duchu „Hrajeme si
na vojáky“, který nás doprovázel celým
táborem. Nezapomněli jsme ani na hasičskou tématiku. Celotýdenní program
byl naplněn spoustou her, táborovou
olympiádou, výletem do vojenského
muzea v Králíkách a do krytého bazénu
v Šumperku, diskotékou, noční hrou
i tradičními nočními hlídkami. Celkem
se tábora zúčastnilo 130 osob, z toho
108 dětí do 18 let. Na tomto místě je
třeba poděkovat všem, kteří se na organizaci podílejí. Ten týden je opravdu
náročný a jsem rád, že se stále najde
parta lidí, kteří se do toho znovu pustí.
Díky Sdružení hasičů je tábor podpořen
dotací ministerstva školství a díky tomu,

Foto I Petra Pecháčková

že to všichni děláme ve svém volnu,
může být cena tábora velmi příznivá.
Příští rok se opět setkáme v tradičním
termínu na tradičním místě.
Jan Růžička

Družební návštěva
Liptovské Tepličky
SDH Dolní Čermná uskutečnil ve dnech
13. – 16. července 2012 družební návštěvu Liptovské Tepličky. Liptovská Teplička
je obec v Nízkých Tatrách na Slovensku,
se kterou má Dolní Čermná družbu
již řadu let. Družbu započala dechová
hudba a základní škola, posléze se rozvíjela spolupráce obcí a od roku 1996
se začala prohlubovat spolupráce mezi
SDH a Dobrovolným hasičským sborem

Liptovská Teplička. Navštěvujeme se
ve dvouletých intervalech, takže v letošním roce jsme navštívili Tepličku my.
Kromě přátelských posezení a výměny
zkušeností se naše družstva zúčastňují
soutěže požárních družstev v požárním
útoku O pohár starosty Obce Liptovská
Teplička, která je zařazena do tzv. Podtatranské hasičské ligy. V letošním roce se
tato soutěž uskutečnila podvacáté. Naše
družstvo žen obsadilo 2. místo a muži
skončili na 9. místě. Stejně jako u nás,
i v Tepličce mají druhý rok nové vedení
obce a od letošního roku mají nové vedení hasičského sboru. Jsem proto velice
rád, že jsme navázali vztahy i s novým
vedením, a věřím, že se spolupráce bude
nadále rozvíjet, takže za dva roky přivítáme naše kamarády u nás. Celou akci
podpořil finančně Pardubický kraj.
Jan Růžička

Foto I Petra Pecháčková
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Spolek divadelních ochotníků
Po jarní premiéře a třech mimočermenských uvedeních hry Vlastimila
Pešky „Staré pověsti české“ chystáme
její opakování na podzim.
Proto Vás už dnes upozorňujeme, že
tuto hru ještě několikrát uvedeme. Zatím máme dohodnuté následující termíny: 6. října v Orlovně v Dolní Čermné, 25. října na zámku v Lanškrouně,
26. října v Horních Heřmanicích,
3. listopadu v Rudolticích, 16. listopadu ve Verměřovicích. 24. listopadu
v Orlovně v Dolní Čermné uvedeme
její derniéru.
Všechny Vás, kdo jste nestihli jarní
termín, srdečně zveme. Jedná se
o komedii se zpěvy, která podává
naše nejstarší bájné dějiny trochu netradičním pohledem. Zvlášť chci upozornit na derniéru, kterou hrajeme
i sami sobě pro radost, překvapení
a pobavení. Myslím, že kdo jste viděli
derniéru „Strakonického dudáka“,
už víte, že se vyplatí zhlédnout jak
„klasické“ uvedení, tak i to poslední,
samotnými herci upravené.
Aleš Hampl

Mladí hasiči v krajském kole
Pardubického kraje
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SDH Dolní Čermná má
mistryni České republiky
Ve dnech 7. a 8. července 2012 se v Sokolově v Karlovarském kraji uskutečnilo Mistrovství České republiky soutěže dorostu
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Sokolov po dva dny hostil nejlepší borky

Markéta zaslouží obdiv pro svou píli,
která se jí proměnila právě v úspěch na
této prestižní soutěži.
Druhé želízko v ohni jsme měli v kategorii
družstev - dorostenek. Naše družstvo ve
složení Vendula Šilarová, Jana Kubíčková,
Andrea Klimošová, Petra Šponiarová,
Vendula Kittnarová, Denisa Kittnarová,
Lucie Langrová a Anna Šimková (jako
náhradnice z SDH Desná, okres Svitavy).
Holky zabojovaly a ukázaly, že jsou 7.
nejlepším týmem dorostenek v ČR. Opět
obrovský úspěch, za který děkujeme
děvčatům a dvojici vedoucích – Petře Pecháčkové a Milanovi Pirklovi. Děkujeme
rovněž za podporu Pardubického kraje
a senátora PČR ing. Petra Šilara.
Výsledky, fotografie a videa můžete
zhlédnout na www.dh.cz.
Jan Růžička

Hasiči reprezentují městys

Foto I Petra Pecháčková

a borce z celé České republiky. Náš sbor
měl zastoupení hned ve dvou kategoriích. V kategorii dorostenek - jednotlivkyň
zastupovala již počtvrté Pardubický kraj
Markéta Marková. V letošním roce se jí
podařil obrovský triumf, když se stala
mistryní ČR v ročníku 2011/2012 v běhu
na 100 metrů překážek a posléze i celkovou přebornicí v kategorii jednotlivkyň.

Jednou z hlavních činností Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska je
účast na soutěžích v požárním sportu.
V našem sboru působí družstvo žen
a družstvo mužů, kteří se pravidelně
zúčastňují postupových soutěží, družstvo mužů reprezentuje sbor také na
Velké ceně Orlickoústecka v požárním
útoku (tzv. lize). Obě družstva se po
postupu z okrskového kola zúčastnila
okresního kola soutěže v požárním
sportu, které proběhlo 16. června

V sobotu 9. června 2012 se uskutečnilo krajské kolo hry PLAMEN mladých
hasičů Pardubického kraje. Náš sbor
sem sice nepostoupil v kategorii
družstev, ale probojovali se mladí
hasiči v běhu na 60 metrů překážek
jednotlivců. V silné krajské konkurenci jsou výsledky následující:
V kategorii chlapců ze 40 soutěžících
Martin Bednář 17., Josef Bárta 29. V kategorii dívek Markéta Lešikarová 4.,
Vendula Kittnarová 6., Lucie Langrová
14. a Milada Flosová 20. místo. Všem
našim reprezentantům gratulujeme
a děkujeme za skvělou reprezentaci.
Jan Růžička

Foto I Petra Pecháčková
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2012 ve Vysokém Mýtě. Ženy celkově
získaly 1. místo a postoupily na krajské
kolo, které se uskutečnilo v sobotu
4. srpna v Otradově (okres Chrudim).
Naše družstvo ukázalo svoje kvality
a vybojovalo nakonec titul vicemistryně Pardubického kraje. 2. místo v krajské soutěži v požárním sportu se řadí
k našim nejlepším výsledkům. Muži
nakonec vybojovali 3. místo a postup
jim tak o jednu příčku utekl.
Prvním závodem seriálu požárních
útoků byla soutěž Hornotřešňovský
pohár, který proběhl 9. 6. 2012. Naše
družstvo s časem 28,14 s skončilo na
14. místě a odvezlo si 2 body do celkového hodnocení. Dále se muži zúčastnili soutěže O zelený pohár v Dolním
Třešňovci 7. 7. 2012, odkud si s časem
29,44 s a 15. místem odváží 1 bod do
celkového hodnocení. V sobotu 21.
července proběhl Mladkovský pohár,
kde naši borci skončili na 19. místě, bohužel bez bodů a v sobotu 28. července soutěž v České Třebové, odkud si ze
7. místa odvezli pěkných 9 bodů. Liga
pokračuje ještě šesti závody v srpnu
a září. Průběžné výsledky Velké ceny
Ústeckoorlicka můžete sledovat na
http://vcu.cekuj.net/uvod/.
Jan Růžička

Martin Matějíček - naděje
světového trialu
Trial je atraktivní motocyklová disciplína, v rámci které jezdci překonávají
více či méně náročné přírodní a umělé
překážky. Vyžadují vytrvalost, zručnost
a pravidelný výkon každého z nich.
Sekce jsou rozmístěny na okruhu. Ten
z jezdců, který dokáže absolvovat
vyznačené kontrolní úseky dané pro
svou kategorii s nejmenším počtem
chyb a nasbírá tak nejnižší počet
trestných bodů, stává se vítězem.
Zároveň je stanoven časový limit pro
zdolání jak jednotlivé sekce, tak i celé
trati soutěže. Jezdci soutěží v několika
kategoriích, rozdělených dle jejich
výkonnosti a věku. V kategorii Youth
jezdí závodníci ve věku od 16 do 18 let
na motocyklech o objemu 125 ccm.
Do této kategorie patří Martin Matě-
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Foto I Petra Pecháčková

jíček z Dolní Čermné, který v letošní
sezoně absolvoval devět z třinácti
závodů mistrovství světa. Přestože mu
chyběly cenné body ze závodů mimo
Evropu, v Itálii, Španělsku, ve Francii
a Velké Británii byl natolik úspěšný,
že je desátým nejlepším jezdcem na
světě.
Za jeho úspěchem je ovšem nekonečné
množství hodin tréninku, píle a houževnatost a také podpora a pochopení
v rodině. Martin jezdí prakticky od malička, s trochou nadsázky se dá říct, že
prakticky vyměnil kočárek za motorku.
V srpnu a v září čeká Martina Matějíčka
série závodů mistrovství Evropy, kde se
určitě neztratí. Má také velké předpoklady stát se mistrem České republiky.
Tak držíme palce.
L. Ešpandrová

Dotace městyse na činnost
dětí a mládeže
Slovo dotace nebo příspěvek z rozpočtu, jak chcete, jsou pro mnohé
kouzelným slůvkem. Z mého pohledu
je jakékoli přerozdělování finančních
prostředků špatné. Na druhou stranu
je naprosto zřejmé, že v dnešní době
jsou finančně ohroženy hlavně rodiny
s dětmi, a proto považuji podporu této
skupiny za nutnou. Když se podíváme
na průměrné reálné mzdy v našem
kraji, dojdeme k závěru, že v případě,
že čtyřčlenná rodině disponuje částkou
okolo 6.000,- Kč na člena, je to vcelku
na zdejší poměry „slušný“ příjem. Horší
je, když začneme vypočítávat náklady
na provoz této rodiny. Dojdeme
k závěru, že situace rodiny není až tak

Foto I archiv
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růžová a bude ještě hůře. Připravovaná
opatření vlády (jako např. školné atd.)
jistě nepřispějí k udržení jejich životní
úrovně. Přitom je v zájmu nás všech,
aby se děti nepotulovaly po obci, ale
byly aktivní ve sportovních a kulturních
kroužcích.
Pro přidělování dotací bylo nezbytné
připravit a projednat pravidla. Tato byla
předložena Zastupitelstvu městyse
Dolní Čermná, které je schválilo, a to
včetně objemu finančních prostředků.
Spolky musely předložit žádosti s jasně
definovanou činností a rozpočtem,
které na svém jednání projednala rada
městyse. Vzhledem k tomu, že žádosti
přesahovaly objem schválených finančních prostředků zastupitelstvem,
došlo k ponížení příspěvků u všech
spolků (viz tabulka níže). Poté byly
s jednotlivými spolky uzavřeny smlouvy a v červnu 2012 došlo k vyplacení
prvních 50 % záloh, doplatky budou
vyplaceny do 30. 11. 2012. Spolky byly
upozorněny na to, že jestliže nebudou naplněna kritéria, která uvedly
v žádostech, budou muset poměrnou
část finančních prostředků vrátit zpět
poskytovateli. Materiály k podpoře
najdete na www.dolni-cermna.cz.
Petr Helekal, starosta
Sportovní kroužek BADMINTON

19 375 Kč

RC KUK, občanské sdružení

36 015 Kč

Sdružení členů a přátel
folklorního souboru Jitřenka

29 400 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Dolní
Čermná

22 050 Kč

TJ Dolní Čermná, o.s.

25 725 Kč

Stavimat TRIAL sport Dolní
Čermná

17 930 Kč

Motorkáři opět na Czech
Cycling Tour 2012
Letošního 3. ročníku CCT, prestižního
cyklistického závodu zařazeného do
světového poháru, který se jel v červnu
v Olomouci a v Jeseníkách, se opět
zúčastnil DC Moto Team. Kruté vedro
trápilo motokáře při všech čtyřech etapách. Páteční etapa se startem v Prostějově a s cílem v Olomouci měřila 147 km

s převýšením 1567 m. Byla předehrou
k sobotní královské etapě z Jeseníku do
Šternberku. Ta měřila 193,8 km s převýšením 4560 m. Nedělní, poslední etapa
začínala a končila v Olomouci. Tentokrát
cyklisté najeli 179 km, nechyběla ani

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

lahůdka, jakou je stoupání po dlážděné
cestě na Svatý kopeček, kterou účastníci
museli zdolávat čtyřikrát.
CCT se letos zúčastnilo 21 sedmičlenných mužstev ze 17 zemí světa. DC Moto
Team jel CCT 2012 v počtu 22 členů,

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

z nich 20 zajišťovalo bezpečný průjezd
pro závodníky a dvě motorky vozily
fotografy a kamery České televize. Ta
pak odvysílala ze závodu hodinovou
reportáž.
Zajištění bezpečného průjezdu pelotonu spočívá hlavně v uzavření všech bočních silnic tak, aby závodníky neohrozila
vjíždějící vozidla. Jízda na motocyklu
mezi cyklisty a doprovodnými vozidly
vyžaduje zručnost, zkušenost, zodpovědnost a maximální soustředění.
O tom, do jaké míry se to daří DC Moto
Teamu, svědčí děkovný dopis kpt. L.
Pešouta, vrchního policejního komisaře
Olomouckého policejního ředitelství.
DC Moto Team čeká v letošní sezóně
ještě několik závodů, především Regionem Orlicka, který se jede začátkem
srpna, a také Velká cena Královéhradeckého kraje.
L. Ešpandrová

Dvanáctý Čermenský
motosraz
Druhý červencový víkend se opět
sjeli motorkáři ze širokého okolí, ale i ze
vzdálenějších koutů Čech do kempu
v Dolní Čermné. Páteční slunečné
počasí se večer změnilo v liják, který
ovšem neubral na dobré náladě. Všichni
se dobře bavili dlouho do noci. Sobotní
dopoledne patřilo soutěžím a krátce
po poledni se už motorky seřadily ke
spanilé jízdě směr Ski areál Malá Morava.
Z kempu jich vyjelo 129 a další motorkáři
se přidávali postupně na trase vyjížďky.
Ve Ski areálu si někteří vyzkoušeli jízdu
na bobové dráze a po občerstvení, které
v horku přišlo vhod, se motorkáři honem
vydali na zpáteční cestu.
Po návratu z vyjížďky nás zase potrápil
déšť, naštěstí jen odpoledne. Na podvečerní vystoupení Dolce Baby, které je už
tradicí a nechybělo ani letos, už svítilo
sluníčko. S velikým úspěchem se také
předvedly DC Dance, program pokračoval tombolou, zábavou s kapelou Quiz,
striptýzem a ohňostrojem.
Čermenský motosraz má dvanáctiletou
tradici, vždycky pestrý program, výhodu
v příjemném prostředí, a tak se většina
motorkářů ráda vrací. A pořadatelé
se na ně každý rok těší, i když zajištění
této prakticky třídenní akce není jednoduché. Ale pozdrav odjíždějících mo-
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torkářů “Tak zase za rok!“ je motivující
a zavazující.
Tak zase za rok!
L. Ešpandrová

Dirt jump? Co to je?
Ta dvě slova jsem slyšela poprvé v životě, když jsem byla oslovena, abych
přišla udělat pár fotek ze závodu v dirt
– jumpu. Ještěže existuje internet. Díky
němu jsem se dozvěděla, že dirt jump
– jsou (volně přeloženo) skoky na hlíně.
Na speciálních kolech, jejichž rámy jsou
o něco menší a pevnější než u běžných

cyklistických kol, jezdci při skoku předvádějí akrobatické prvky. Každý z prvků
je různě obtížný, má svůj název a také,
v rámci závodu, svoje bodové ohodnocení. Bylo se na co těšit.
14. července jsem se tedy vydala na
závod, který uspořádali Vojta Hurych
a Honza Faltejsek. A na který přijeli závodníci místní i z okolí, z Ústí nad Orlicí,
Letohradu, Vamberka ... V různých kategoriích, které se dělí podle velikosti kol,
soutěžila asi dvacítka, z mého pohledu,
odvážlivců. Diváci byli s jejich výkonem
spokojeni, sportovní zážitek jim zpříjemňovala reprodukovaná hudba a také
nějaký ten mok a grilované klobásky.
Závěrečné zhodnocení výkonu zúčastněných borců pak bylo zakončeno

Foto I L. Ešpandrová
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diskotékou.
V přírodním areálu nad kempem „Ve
Skalce“, kde se závod konal, se v 80. letech jezdil tzv. bikros. Popularita bikrosu pominula a areál zůstával víceméně
nevyužit. Na tradici bikrosu se rozhodlo
navázat několik místních nadšenců a začali trať upravovat právě pro dirt - jump.
Sponzorsky jim velmi vypomohla firma
Stavimat, která zajistila úpravu terénu
těžkou technikou, a také Městys Dolní
Čermná projekt podpořil. Při tvarování
terénu byla využita „nepotřebná“ zemina z vybagrovaného rybníku.
Uvádět výsledky závodu snad ani nemá
význam, stejně všem zúčastněným šlo
v první řadě o to si zajezdit, zaskákat,
popovídat si s lidmi „stejné krevní skupiny“, pobavit se.
Obdiv patří všem, kteří se na celé akci
podíleli, a budeme se těšit na nějaký
příští závod.

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

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.

PRODEJ RECYKLÁTU
Městys Dolní Čermná nabízí
k prodeji cihelný recyklát.
Recyklát lze použít jako
materiál pro podkladní vrstvy
obslužných cest nejnižší
kategorie, pro vyrovnávání
povrchů, terénní úpravy a pro
nejrůznější zásypy. Cena
bude stanovena po uzávěrce
tohoto
čísla
zpravodaje.
V případě zájmů kontaktujte
pana
Pavla
Křivohlávka,
mob. 734 231 271, nebo pište
na e-mail:
majetek@dolni-cermna.cz.

L. Ešpandrová

Stomatologická pohotovost
Když Vás v sobotu, neděli či ve
svátek rozbolí zub, můžete v době
od 8:00 do 11:00 hodin navštívit lékaře,

PRONÁJEM
BYTŮ

Městys Dolní Čermná nabízí k pronájmu byt 3+1
1. kategorie o celkové výměře obytné plochy 66,9
m2 v Dolní Čermné č. p.
224 (Chmátalovo). Byt je
volný od 1. 10. 2012.
Městys Dolní Čermná
dále nabízí k pronájmu
byt 2+1 1. kategorie
o celkové výměře obytné
plochy 67,5 m2 v Dolní
Čermné č. p. 5.
Bližší informace na tel.
465 393 125, p. Kubíčková.

Stomatologická pohotovost
ve dnech

lékař

adresa

telefon

25. - 26. 8. 2012

MUDr.

Hrdinová

Lanškroun, Opletalova 17

456 324 829

1. - 2. 9. 2012

MUDr.

Jáňová

Mladkov 133

465 635 441

8. - 9. 9. 2012

MUDr.

Jaslovská

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 818

15. - 16. 9. 2012

MUDr.

Ježáková

Letohrad, U Dvora 815

465 620 528

22. - 23. 9. 2012

MUDr.

Jedličková

Bystřec 182

465 642 990

28.9.2012

MUDr.

Johnová

Letohrad, Šedivská 498

465 622 216

29. -30. 9. 2012

MUDr.

Karásková

Letohrad, U Dvora 815

465 620 358

6. - 7. 10. 2012

MUDr.

Kobzová

Lanškroun, 5. května 2

465 322 897

13. - 14. 10. 2012

MUDr.

Krčálová

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 824

20. - 21. 10. 2012

MUDr.

Mareš

Žamberk, Školská 834

465 613 103

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,
e-mail: majetek@dolni-cermna.cz

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

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

Ceník
formát

cena

A4

1000 Kč

A5

500 Kč

A6

250 Kč

Čermenské folklorní slavnosti 2012 ve fotograﬁi

Foto I Petr Ryba
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Staré pověsti české

Rafan Fest 2012

Foto I L. Ešpandrová

Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí v Dolní Čermné
Datum konání
31. 8. - 2. 9.
9. 9.

Název akce

Začátek akce

Místo konání

Pořadatel

Setkání leonbergrů

areál AZAS

Miloš Marek

Pouť

Mariánská hora

farnost

14. 9.

Burza podzimního a zimního oblečení

příjem zboží
15.00 - 18. 00

prostory staré školy

RC KUK

15. 9.

Burza podzimního a zimního oblečení

prodej zboží
9.00 - 10. 30

prostory staré školy

RC KUK

sledujte
plakátky

kopec nad plochou
dráhou

RC KUK

Divadelní představení
"Staré pověsti české"

Orlovna

SDO

Divadelní představení
"Staré pověsti české" - derniéra

Orlovna

SDO

podle počasí
6. 10.
24. 11.

Drakiáda

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

Příměstský letní tábor RC KUK

Foto I Lea Schlegelová

Foto I Lea Schlegelová

Foto I L. Ešpandrová

Foto I Lea Schlegelová

Foto I Lea Schlegelová

Letní tábor SDH

Foto I Petra Pecháčková

Dirt jump

Martin Matějíček

Foto I L. Ešpandrová

Foto I J. Pecháčková
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