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V TOMTO ČÍSLE NALEZNETE
ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTOU
ZE ZASTUPITELSTVA
PŘEDVÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ
CO DĚLÁME VE ŠKOLCE
ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ TURNAJE
ODBORNÁ PŘÍPRAVA HASIČŮ
KALENDÁŘ AKCÍ
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Prosincové číslo Dolnočermenského zpravodaje dorazilo ke svým
čtenářům a je v tomto roce číslem posledním. Každé dva měsíce před
uzávěrkou to jsou trochu nervy, ale díky Vám, kteří nás v tom nenecháte
(nelitujete volný čas, sedáte k počítači a píšete příspěvek, přidáte fotky)
má každé číslo nejméně šestnáct stran. A také díky těm z Vás, kteří
finančně přispíváte na vydávání zpravodaje jakkoliv vysokou částkou. Vaší
spolupráce a podpory si vážíme a děkujeme za ni. Vy, kteří byste se chtěli
podílet na obsahu zpravodaje, pište, volejte, mailujte. Těšíme se!
Do konce roku zbývá posledních pár dní, čekají nás dny sváteční a svojí
atmosférou výjimečné. Přejeme Vám, abyste je mohli prožít s těmi, které
máte rádi, a pro příští rok ať je číslo „13“ číslem šťastným.

www.dolni-cermna.cz

Za redakční radu Ludmila Ešpandrová

Minulost a současnoust

Mikulášský jarmark

Foto I L. Ešpandrová + archiv městyse
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ření k zamezení růstu kriminality.
Jak tato opatření fungují? Podařilo
se nějaké případy krádeží objasnit
a vyskytly se nějaké další?

Slovo místostarosty
Rozhovor s místostarostou panem Jiřím
Svobodou
Začátkem tohoto roku jste byl zvolen
místostarostou. Co se vám za uplynulý
rok podařilo a co jste naopak nestihl?
Uvedení do funkce místostarosty
vyžadovalo velmi rychlé seznámení se
s chodem a potřebami městyse, což se
mi s pomocí starosty a ostatních radních
vcelku podařilo, stejně jako zachování si
vlastního duševního zdraví. Cokoliv se
v tomto roce událo (a povedlo), bylo vždy
ve větší či menší vzájemné spolupráci
s lidmi z vedení městyse, především se
starostou Petrem Helekalem. Provádí se
a připravuji dílčí rekonstrukce původních
stok kanalizace, opravují se čekárny,
spolu s Pozemkovým fondem se opravují
cesty v Jakubovicích, kde se také připravuje realizace chodníku u autobusové
zastávky, v přípravě je studie revitalizace
náměstí, pasport komunikací a budov,
v běhu je příprava nového územního
plánu a pozemkových úprav v katastru
Dolní Čermná, dochází k opravám (a demolicím) obecních budov a je sestavován
plán na jejich další obnovu.
A nestihl jsem toho také hodně, o čemž
by nejlépe svědčil aktuální seznam
úkolů, který mi pan starosta neustále
a průběžně doplňuje, abych snad nenabyl dojmu, že už je hotovo. Věřím ale, že
až budu za dva roky v této funkci končit,
bude list prázdný.
Co je pro Vás ve funkci místostarosty
nejtěžší?
Nepříznivý poměr mezi objemem úkolů
a časovými možnostmi pro neuvolněnou
funkci.
Co Vám v uplynulém roce udělalo
radost?
Těší mě fungující a konstruktivní rada
městyse a plodná spolupráce se starostou. A kdybych mohl být osobní, tak
moje děti.
Příští rok se budou opravovat komunikace a dojde i na úpravu náměstí.
Jak velké nás čekají změny týkající se
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vzhledu náměstí? Na co se můžeme
těšit?

Nemám žádné zprávy o nových případech krádeží, ale ani o objasnění těch
dřívějších, v kontaktu s policií je starosta
a jistě bude občany o důležitých okolnostech informovat. Ke zmíněným přijatým opatřením bych nyní nerad cokoliv
sděloval, či je už jakkoliv hodnotil.

Myšlenka určité obnovy náměstí není
nikterak nová, už minulé vedení obce
se jí zabývalo a vznikl i zárodek studie.
Novým podnětem se ale v tomto roce
stalo zařazení rekonstrukce hlavní silnice
na seznam připravovaných projektů spolufinancovaných ze zdrojů Pardubického
kraje a Evropské unie. Představa, že by
v prostoru náměstí vznikla nová asfaltová plocha místy až 12 metrů široká,
navazující na stávající plochy rozličného
stavu, mě trochu děsí, protože se jednak
ještě více zvýrazní to nedokonalé, ale
především náměstí obce protne závodní
trať.
Hlavními úkoly studie revitalizace náměstí jsou zklidnění dopravy, vymezení
a oddělení ucelených funkčních ploch,
doplnění zeleně a vytvoření určité parkové zóny. A to vše pokud možno v nízkorozpočtovém režimu, což znamená
nepřeorávat, ale spíše doplňovat stávající stav. Pokud to ve Vás zatím nevyvolává
žádné negativní reakce a někde na vyšších místech se to nezadrhne, můžete se
těšit na zúžení silnice v prostoru náměstí
do minimální šíře s doplněním zelených
okrajových ostrůvků, zkrácení přechodu
pro chodce, přesného vymezení prostoru pro zastávky autobusů, parkování
před školkou, obchodem i restauracemi
a omezení dalšího parkování nákladních
vozidel a autobusů v prostoru náměstí.
Ve stávající ploše mezi silnicí a vývěsními tabulemi dojde k novému členění
zeleně a zpevněných ploch s lavičkami,
informační tabule spolu s úřední deskou
budou umístěny pod novým zastřešením v místě nynější informační tabule
a zastávky.

Dalším problémem, který trápí
mnoho zdejších obyvatel, jsou volně
pobíhající psi. Bez ohledu na velikost,
rasu, či zda je pes vycvičený nebo ne
jsou potencionálním nebezpečím
hlavně pro malé děti. Jejich rychlé
pohyby nebo bázlivá reakce může být
i pro hodného a jindy klidného psa
impulsem k útoku. Plánuje rada městyse popřípadě zastupitelstvo přijetí
nějakých opatření, aby se tomuto nešvaru už konečně zamezilo?

V minulém čísle zpravodaje jsem se
pana starosty ptala, jak je to s kriminalitou v Dolní Čermné. Sdělil, že
s Obvodním oddělením Policie ČR
v Lanškrouně byla domluvena opat-

Děkuji za rozhovor a přeji Vám klidné
vánoční svátky a zdraví a štěstí nejen
v příštím roce.

Vím, že je to velký problém, sám se s ním
osobně setkávám, ale nějaké zaručené
a jednoduché řešení pro něj zatím městys nemá. Jednak se to týká psů, kteří
nikomu nepatří (a tam je pak jedinou
možností odchyt a umístění do útulku),
ale samozřejmě s úhradou takového
pobytu z účtu městyse. V nedávné minulosti už byl podobný případ řešen a roční
účet se pohyboval v desítkách tisíc korun,
přičemž tyto útulky také nejsou nafukovací. Pak se to ale týká psů, jejichž majitelé nejsou schopni pochopit, že mimo
oplocený pozemek může být jejich volně
pobíhající pes nebezpečný. V tomto
případě lze připravit obecní vyhlášku, ale
musí k ní být určena autorita pro zjištění
a posouzení jejího porušování, vyměření
a vymáhání sankce. To je pro obec naší
velikosti už trochu problematické. V této
situaci by možná pomohla pouhá aktivita všech občanů spojená se slušnou
sousedskou domluvou.
Chcete něco vzkázat našim čtenářům?
Mějte rádi svůj městys, on Vám to vrátí.

L. Ešpandrová
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Vážení spoluobčané,
rok 2012 se nezadržitelně blíží ke svému
konci. K jeho závěru patří neodmyslitelně i Vánoce, což jsou svátky, na které se
těší snad všichni. Pro mne osobně tyto
svátky znamenají alespoň pár dní klidu.
Těším se na ně nejen kvůli dobrému jídlu, ale hlavně proto, že je mohu strávit
v přítomnosti svých nejbližších, za což
jsem nesmírně rád.
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych
Vám jménem celého kolektivu Úřadu
městyse Dolní Čermná popřál příjemné
prožití svátků vánočních a do nového
roku 2013 Vám přeji pevné zdraví,
štěstí a mnoho pracovních a osobních
úspěchů.
Váš starosta Petr Helekal

Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (13/2012 - ZM)
ZM vzalo vědomí informace o projektu
„Kanalizace a ČOV Horní a Dolní Čermná“ a schválilo vyúčtování investiční
části projektu a vyúčtování zkušebního provozu 2011 dle předloženého
návrhu.
ZM schválilo prodej části pozemkové
parcely č. 4138/1 – ostatní plocha v k.ú.
Dolní Čermná za cenu v místě a čase
obvyklou.
ZM neschválilo záměr prodeje
pozemkové parcely č. 3113/4 – TTP
v katastrálním území Dolní Čermná
a ukládá starostovi o tomto informovat
žadatele.
ZM schválilo vystoupení městyse Dolní
Čermná ze svazku obcí Lanškrounsko
a ukládá starostovi učinit potřebné
úkony směřující k ukončení členství.
ZM schválilo účast městyse Dolní
Čermná v nově zakládaném svazku
obcí „Mikroregion Severo – Lanškrounsko“ a ukládá starostovi učinit všechny
potřebné úkony směřující k založení

výše uvedeného svazku a ke vzniku
členství.
ZM schválilo provedení optimalizace
úvěrového zatížení městyse Dolní
Čermná přijetím jednoho nového
úvěru, z kterého budou doplaceny
současné úvěry a ukládá starostovi
zajistit provedení výběrového řízení
a jeho výsledek předložit k projednání
a schválení ZM.
ZM vzalo na vědomí informace
o projektu „Protipovodňové opatření
DSO Pod Bukovou horou“ a uložilo
starostovi zajistit podání nové žádosti
o poskytnutí dotace prostřednictvím
nově zakládaného svazku „Mikroregion Severo – Lanškrounsko“.
ZM vzalo na vědomí prezentaci nového pasportu komunikací a uložilo
starostovi pokračovat v pracích směřujících k jeho schválení.
ZM vzalo na vědomí informace o jednáních souvisejících s hospodařením
na Čermenském rybníku a uložilo starostovi informovat na příštím jednání
ZM o vývoji kauzy.
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

Velký projekt, jak odříznout
malou vesnici od světa
Po dalších (již několikátých) změnách
jízdních řádů k 10. 6. a po přečtení
článků v tisku, kde to vypadá, že všichni
cestující jsou spokojeni, musíme za občany Jakubovic vyjádřit velkou nespokojenost s těmito úpravami. Čekali jsme,
že červnová změna bude „k lepšímu“,
ale opak se stal pravdou.
Poslední vyrušení dalších dvou spojů
(út, čt) a od 1. 4. zrušený spoj po 17.
hodině - to je opravdu pro některé
občany velký problém. První autobus,
který jede (v út a čt) z Lanškrouna do
Jakubovic, je v 12.19 a poslední v 15.30!
Toto opravdu není dostačující.
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Na začátku této „velkolepé akce“
OREDO hlásalo, jak zabezpečí dopravní
obslužnost i do nejzapadlejších vesnic.
Toto má být výsledek? Před změnami
jezdil z Lanškrouna autobus v 5.30, 6.30,
10.15, 12.15, 14.40, 15.30, 16.50.
OREDO „oponuje“ nevytížeností spojů.
Samozřejmě, že v obci se 100 obyvateli
nebudou jezdit plné autobusy. Od začátku projektu byl nesmysl (a myslíme
si, že i záměr) vytvořit spoje „extra“ pro
jakubovské občany, kde bylo už dopředu jasné, že se s nevytížeností budou
postupně rušit. Firma udělala gesto, aby
měla argumenty, že lidé jejich nabídky
nevyužili. Jakubovičtí občané nikdy
nevytvoří takovou skupinu, aby se autobus vyplatil. Proto dříve autobusy
vesnicí projížděly směrem na Jablonné,
Letohrad, Ústí a využívali je i cestující
do těchto měst a dalších obcí. Teď jim
sice z Lanškrouna autobusy jedou jinou
trasou, ale tato byla kratší a každý by byl
raději v cíli v co nejkratší čas.
Každý občan opravdu nemá možnost
se dopravovat autem. Jsou tu i starší
lidé, děti, kteří se potřebují dopravovat
(ač nepravidelně) na oba směry (k lékaři, do školy, na kroužky, ...). OREDO
se ,,utěšuje“ - tím, že námitky utichají.
Co lidem zbývá, než komplikovaně
rozvážet děti (a spoluobčany) na další
přípoje a od nich (do kroužků apod.)
svými dopravními prostředky. Každý
nespokojený člověk také nemá povahu
na psaní stížností.
Nechceme tu mít linky v hodinových
intervalech, jak je tomu (často zbytečně) v okolních obcích. Žádám jen
o projíždění některých spojů do dalších
měst a obcí. Např. po 16. hodině (16.39
nebo 17.39) odklonit jeden spoj projíždějící přes Nepomuky a H. Čermnou na
Jakubovice – obyvatelé jmenovaných
obcí mají možnost se dopravit jinými
spoji (směr Výprachtice, Bystřec), anebo
počkat na další. My už od 15.30 nemáme možnost čekat, nic nejede. Stejně
tak i ráno v obou směrech.
Přesto, že OREDO poslední změny již
s obcí ani nekonzultovalo, prosíme
tímto o zastání se jakubovských občanů - za lepší obslužnost. Opravdu si
myslíme, že nechceme nic nesmyslného. Systém, který fungoval mnohá
desetiletí, se sesypal a tyto novinky
nám určitě nepomohly. Navrhovatelé
těchto jízdních řádů by asi v místě svých
bydlišť s takovými službami též nebyli
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spokojeni. Pokud je to v silách obce,
prosíme o pomoc. Děkuje většina obyvatel Jakubovic.
I za ostatní občany Jakubovic Uhlíkovi

Tříkrálová sbírka
V prvních lednových dnech proběhne
v našich obcích a městech tradiční Tříkrálová sbírka.
Oblastní charita Ústí nad Orlicí ji organizuje v orlickoústeckém regionu už potřinácté
a patří k největším v celé královéhradecké
diecézi. To je možné jen díky stovkám
obětavých dobrovolníků, kteří se sbírkou
pomáhají v místě svého bydliště. Ve sbírce
za rok 2012 vybralo v našem regionu
453 skupinek celkem 1.983.257,- Kč. 65 %
z výtěžku zůstává Oblastní charitě a tato
částka byla použita v souladu se záměry
na provozní náklady občanské poradny,
služby „Šance pro rodinu“, Rodinného
centra Kopretina Sloupnice, Centra pod
střechou Letohrad, charitní ošetřovatelské
služby, materiálové vybavení Centra sociálních služeb Lanškroun a přímou pomoc.
Záměry použití 13. Tříkrálové sbírky jsou
pro rok 2013 tyto:
• provozní náklady občanské poradny
• provozní náklady služby „Šance pro
rodinu“
• stavební úpravy zázemí pro charitní
ošetřovatelskou službu v Ústí n. O.
• stavební úpravy budovy Centra pod
střechou Letohrad
• materiálové dovybavení Centra sociálních služeb Lanškroun
• provozní náklady Rodinného centra
Kopretina Sloupnice
• fond na rozvoj stávajících projektů
• přímá pomoc
• výstavba vodárny v indickém Nirmal
Nagar
Každá skupinka koledníků Tříkrálové sbírky má u sebe zapečetěnou pokladničku
se znakem Charity ČR, průkaz vedoucího
skupinky, na kterém je číslo shodné
s číslem pokladničky, a občanský průkaz,
kterým se v případě potřeby prokazuje.
Bližší informace naleznete v Charitních aktualitách, které budou roznášet koledníci,
nebo na www.uo.charita.cz
Iva Marková, Oblastní charita
Ústí nad Orlicí
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Otevření Centra sociálních
služeb v Lanškrouně
Dne 22. 11. 2012 bylo za přítomnosti
řady hostů otevřeno nové Centrum sociálních služeb v Havlíčkově ulici v Lanškrouně. Centrum sociálních služeb bylo
postaveno jako Dům na půli cesty pro
poskytování služby dočasného pobytu
mladistvých opouštějících ústavní výchovná zařízení. Současná situace v kraji je však taková, že je větší potřebnost
pobytové služby pro osoby se sníženou
soběstačností z důvodu zdravotního či
duševního onemocnění (tzv. chráněné
bydlení). Proto probíhají jednání, od
kdy se zde bude moci služba chráněného bydlení zprovoznit. V budově je
k dispozici 6 bytů s kapacitou 8 lůžek.
V Centru bude dále služba nízkoprahového zařízení pro osoby bez přístřeší,
kde lidé bez domova najdou možnost
hygieny, výměny oblečení nebo pomoci
s obstaráním osobních záležitostí. Dále
je zde půjčovna kompenzačních pomůcek. Vedoucí Centra je Eva Ježková.
Iva Marková, Oblastní charita
Ústí nad Orlicí

Upozornění pro občany
Ve dnech od 20.12.2012 od 11:45 hodin
do 6.1.2013 bude z důvodu stavebních
úprav úřad městyse Dolní Čermná
uzavřen.
Pro možnost vyzvednutí voličského
průkazu v případě potřeby volejte
matrikářku Ivanu Markovou tel.: 465
393 124, mob. 736 711 140. Děkujeme
za pochopení.
Za úřad městyse
Ing. Milada Marešová
Na základě nově uzavřené pojistné
smlouvy na majetek městyse Dolní
Čermná, nabízí Česká pojišťovna pro
obyvatele městyse Dolní Čermná
zvýhodněné pojištění majetku a odpovědnosti občanů – slevu na pojistné
smlouvě ve výši 30%. V případě zájmu
můžete kontaktovat paní Kalouskovou,
mob: 723 941 072.
Ing. Milada Marešová

Inforočenka 2013
V letošním bude MÚ Lanškroun opět
vydávat inforočenku. Občané Dolní
Čermné budou mít možnost zakoupit
si ji na Úřadu městyse Dolní Čermná
v druhé polovině ledna příštího roku.
Předpokládaná cena se bude pohybovat kolem 40,- Kč.
L. Ešpandrová

Vítání občánků
Ve čtvrtek 1. listopadu 2012 starosta
Petr Helekal a předsedkyně společenské komise Saša Pirklová slavnostně
přivítali do života nové občánky, šest
chlapečků a jednu holčičku. Krátce promluvili k rodičům dětí a k hostům a popřáli dětem do života zdraví a štěstí.
K obřadu vítání občánků už tradičně
patří vystoupení dětí z mateřské školy.
I tentokrát za hudebního doprovodu
paní ředitelky Ivany Hamplové zatančily, zazpívaly a zarecitovaly. Na závěr děti
předaly maminkám kytičku a malý dárek pro miminko, který věnoval Městys
Dolní Čermná. Do matriky v Dolní
Čermné byli zapsáni Matěj Bednář, Sebastian Buřvald, Matyáš Svoboda, Šimon Bílý, Josef Křivohlávek, Martina
Hnátová, Michal Šilar a Marek Bednář.
L. Ešpandrová

Jubilanti roku 2012
Obyvatelé Dolní Čermné, kteří v tomto roce oslavili významné životní
jubileum, přijali pozvání společenské
komise a starosty Petra Helekala
k malému setkání, které se uskutečnilo 19. listopadu ve školní jídelně.
V podzimní podvečer přišly téměř
tři desítky oslavenců, pro které byl
připraven krátký kulturní program,
vystoupily děti ze základní umělecké
školy a také děti z mateřské školy. Při
promítání filmu Dětské dny v Dolní
Čermné se zavzpomínalo na šedesátá léta, mnozí z přítomných se ve
filmu poznali. U malého pohoštění
všichni přítomní pobesedovali, byla
to pro ně vítaná příležitost setkat
se svými vrstevníky. Snad si kromě
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Foto I L. Ešpandrová

kytičky a malého dárku odnesli také
hezkou vzpomínku na příjemně strávené chvíle.
L. Ešpandrová

Posvícenské dozvuky
Posvícenské dozvuky už patří neodmyslitelně k čermenskému podzimu. Letos
se členové klubu důchodců sešli 13.
listopadu odpoledne v sále v Orlovně.
Pozvání přijali také senioři z okolních
obcí. Pro všechny příchozí bylo připravené občerstvení, domácí zákusky a
koláče. Byly vynikající a ke kávě chutnaly skvěle. Po úvodním slovu pan Jansy
zatančily Dolce Baby country tance. Po
dalším tanečním vystoupení, tentokrát
nejmladších členů DC Dance, se parket
zaplnil tanečními páry přítomných

hostů a zábava se rozproudila velmi
rychle. Popovídání si se známými, hudba, tanec, to všechno jsou posvícenské
dozvuky. Tak doufejme, že se uskuteční
i ty příští, v roce 2013, přestože zvládnout takovou akci finančně i organizačně není jednoduché. Všichni, kteří se
na tom podílejí, zaslouží obdiv a poděkování.
L. Ešpandrová

Předvánoční zamyšlení
Připravovat se na Vánoce znamená také
přemýšlet o dárcích. Jako děti jsme se na
ně moc těšili. „Co dostanu k Vánocům?“
ptali jsme se. Ke slovesu „toužit“ bývá
někdy připojován jako synonymum
i výraz „žíznit po něčem“. Žíznivému
dáváme napít, a tak tišíme jeho žízeň.

Foto I L. Ešpandrová

Dnes nežízníme, neprahneme po tom,
čeho máme dostatek. Každý svým
způsobem toužíme, prahneme po lásce,
po příchylnosti, po uznání. A tak i dnes
většina z nás může snít o dárku, který by
byl projevem skutečné lásky. Když do
dárku vložíme kus svého srdce, dospěje
k obdarovanému a naplní to, po čem
prahnul.
Někde se dnes stává, že si o Vánocích
lidé dárky nedávají, neboť mají všeho
dostatek. Na tom je určitě kus pravdy.
Není však možným důvodem odříkání
se dárků nedostatek fantazie? Dávat
někomu dárek je projevem lásky a skutečného vztahu. Jeden muž vypravoval,
že rok co rok dostává od své babičky
pletené ponožky. Považuje si jich,
protože jsou darem z lásky. Ví, že na něj
při pletení myslela a že se za něj také
modlila.
V adventním čase máme možnost
přemýšlet o tom, čím uděláme svým
blízkým radost. Nejdůležitější přitom je,
že obdarovaný prostřednictvím dárku
naplňuje svou touhu po lásce.
O Vánocích od nás druzí mohou
obdržet více než jen zabalený dárek,
který položíme pod stromeček. Přeji
nám, ať jsme nejen o letošních svátcích
vynalézaví v hledání různých způsobů,
jak najít cestu k těm okolo nás. Právě to
jsou Vánoce.
Josef Roušar, farář

Významné životní
jubileum oslavili
Božena Formánková
Václav Režný
Zikmund Šedý
Marie Šemberová
Miloslava Bartošová
Alena Bartoňová
Jana Nastoupilová
Jaroslav Jirouš
Miloslav Betlach
Miloslav Vávra
Ludmila Langrová
Zdenka Mikulová
Eva Sedláčková
Eva Havlová
František Jansa
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

Betlém, součást
českých Vánoc
Vzpomínám, jak u nás doma se v zimě po
večerech vyřezávaly lupenkovou pilkou
betlémy, papírové podlepené sololitem.
Můj tatínek, jejich velký obdivovatel, se
rozhodl, že každé ze svých pěti dětí jedním
betlémem vybaví do života. Dnes jsou pro
nás vzpomínkou na něj.
Betlém patří k tradičním symbolům Vánoc.
Větší s dřevěnými figurkami či menší s figurkami papírovými, zapíchnutými pomocí špejlí v mechu třeba mezi okny, zdobil
a zdobí o svátcích snad každou domácnost.
V některých rodinách najdeme exempláře
starší, které se v rodinách pečlivě opatrují
a předávají z generace na generaci. Jedním
z takových betlémů, který se dědí v rodině
z pokolení na pokolení, je Ústecký betlém
autora Františka Štancla, nar. v roce 1885.
Používal starou malířskou techniku práškové barvy třené na kamenné desce
a zpevněné arabskou gumou. Současným
majitelem uvedeného betlému je rodina
Kuncova z Dolní Čermné, která jej zdědila
po prapradědovi panu Františku Kaplanovi. Ústecký betlém staví Kunertovi a Kuncovi každoročně. Jezdí se do lesa na mech,
který se suší tak, aby zůstal zelený a vydržel
tři roky. Pokud jde o dálavu, ta se dochovala značně poškozená, proto Valentin
Kunert namaloval dálavu zcela novou. Jak
je vidět z fotografie, jsou na jedné straně
namalovány staré chaloupky z dob našich
předků a na druhé straně stavby města
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Ústí nad Orlicí, velké
množství
oveček,
stromů a postav.
„Je
obdivuhodné,
že za tolik let trvání
jsou všechny figurky
a vše ostatní stejně
krásné, jejich barva
se nemění. Postavení
betlému je vždy
velmi náročná práce,
ale dělá se s velkou
láskou. Nesmí přitom
chybět talíř vánočního cukroví, hlavně
vanilkových rohlíčků. Betlém si prohlédlo
už mnoho čermenských i cizích občanů,
včetně dětí, a to celou rodinu moc těší,“
říká paní Marie Kunertová.
Avšak řemeslo betlémářů zdaleka nezaniklo a i v současnosti vznikají betlémy
nové. Jedním ze současných autorů je
pan Radko Krejčí z Petrovic. Betlémy jsou
pro pana Krejčího velkou zálibou už od
mládí. Prvním, který si opatřil, byl Ladův
betlém, vypůjčený od kamaráda a pečlivě
překreslený, protože se prostě tenkrát
nedal koupit, postupně doplňovaný
o nové a nové postavičky. A pak už pan
Krejčí kreslil svoje autorské betlémy. Pro
děti, pro kamarády, z nichž každý je v tom
svém betlému figurkou znázorňující
jeho povolání nebo zálibu. Každý z jeho
betlémů je něčím originální a jedinečný.
Při své tvorbě se nechal také inspirovat
zachumelenými petrovickými i čermenskými chalupami, a tak vznikl petrovický
betlém, a pak postupně dolnočermenský

Foto I L. Ešpandrová

a hornočermenský, na kterém najdete
i Mariánskou horu. Nakreslení takového
betlému předchází pečlivá příprava. Je
třeba si všechny chalupy a chaloupky, které budou v betlému vyobrazeny, vyfotit,
načrtnout, aby odpovídaly realitě, a také se
musí v betlému správně umístit, aby jejich
poloha odpovídala poloze ve skutečné
krajině. Figurky „darovníků“ a svaté rodiny,
kreslené a vybarvené jedině starými pastelkami, protože mají tu správnou sytost
barev, celé dílo dotvoří. Z betlémů pana
Krejčího dýchá klid zimní krajiny, navozují
atmosféru Vánoc, vrací vás do dětství.
Pokud jste si prohlédly betlémy pana
Krejčího na Mikulášském jarmarku, jistě mi
dáte za pravdu, a pokud jste to z nějakého
důvodu nestihli, můžete dolnočermenský
betlém vidět v muzeu papírových betlémů
v Pečkách.
L. Ešpandrová za laskavé spolupráce paní
Marie Kunertové a pana R. Krejčího

Foto I Jana Chovancová
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Betlémské
světlo 2012
Brněnští skauti se opět vydají v sobotu 15. 12. 2012 do Vídně převzít od
rakouských skautů betlémské světlo
pro Českou republiku. V sobotu 22. 12.
2012 bude za spolupráce dalších skautů
rozváženo betlémské světlo vlaky po
naší vlasti. V naší obci budou skauti
a skautky roznášet betlémské světlo
v sobotu a neděli 22. a 23. 12. 2012.
Motto letošního Betlémského světla
zní: „Bůh viděl, že všechno, co učinil, je
velmi dobré…“.
Veronika Severinová

Co děláme ve školce
Jak chutnají brambory?
Bramborový den v mateřské škole se
vydařil. Nejprve jsme se naučili písničku
„Jak chutnají brambory“, potom jsme
si brambory uvařili a ochutnali „na
loupačku“, jako bramboráky nebo
bramborovou kaši. Na závěr dne jsme
šli na exkurzi do školní jídelny.
I. Hamplová
Co s odpadem?
Dalším tématem předškolního vzdělávání bylo třídění odpadu a jeho
recyklace. Tematický blok jsme doplnili
exkurzí do sběrného dvora. Z odpadového materiálu jsme vyrobili roboty,
rakety, mimozemšťany aj. Naše motto:
„Třídíme, třídíme, přírodu chráníme“.
I. Hamplová

Foto I L. Ešpandrová

Pozvánka na přednášku
„Poznej svého psa “ Centra
pro výcvik psů Alfa
Mateřská škola Dolní Čermná,
středa 23. ledna 2013 v 9 hodin
Program je určen pro MŠ. Dětem bude
zábavnou formou vysvětleno, jak se chovat ke psům, aby předcházely zraněním,
jak se mají zachovat v případě útoku, či
jak správně manipulovat se psem. Na
této přednášce uvidí speciálně vycvičené
canisterapeutické psy, na kterých lektor
simuluje různé situace. Dětem to pomůže
lépe chápat a uvědomit si vážnost problému.
Všechna ukázková zvířata jsou pravidelně
očkovaná, odčervovaná a jsou vychovaná
tak, aby byla pro děti zcela bezpečná.
Vstupné 25,- Kč. Zveme i děti, které do MŠ
ještě nechodí.
I. Hamplová

Foto I archiv MŠ

Žáci základní školy
reprezentují školu a městys

Žáci základní školy, kteří soutěžili
v dopravní soutěži cyklistů, v Technoplanetě a zeměpisné vědomostní
soutěži Eurorébus junior, zde
dosáhli vynikajících výsledků. Ve
středu 17. října je proto přijali starosta Petr Helekal a místostarosta
Jiří Svoboda, aby jim i pedagogům,
kteří žáky do soutěží připravují,
poděkovali. Děti převzaly z rukou
starosty a místostarosty Poděkování za reprezentaci městyse a byly
také odměněny dárkem. Příjemné
setkání bylo zakončeno besedou
s malým občerstvením.
L. Ešpandrová

Foto I archiv MŠ
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Co by asi říkal Komenský?
Na začátku svého příspěvku si dovolím
malé zamyšlení. Už od čtvrté či páté třídy se pedagogové snaží vysvětlit svým
žákům, v čem tkví největší význam
odkazu světově proslulého „učitele
národů“ J. A. Komenského. A po celé
generace se jim to daří, protože všichni
hned odpovíme - to je přece jasné – jde
především o pestrost učení za pomoci
názorné výuky. A jak toho docílit? No
přece obrázky, výlety, exkurzemi,….,
dodáme bez váhání. I nás, kantory,
to totiž učili stejně, a tak se snažíme
i v dnešní nelehké době obohatit výklad
látky nejen o obrázky či moderní techniku, ale též o akce se sportovním, kulturním či odborným zaměřením. Věřte,
že žádná z nich není ani samoúčelná,
ani nemá za úkol tzv. „zabít čas“. A teď si
určitě pozorný čtenář říká: „ To je přece
jasné, proč, se o věci tak samozřejmé
vůbec rozepisovat?“
Věřte či ne, byla jsem letos velmi překvapena, když jsme opět po několika
letech objednali (mimochodem mezi
žáky velmi oblíbený) program o sovách
a dravcích a někteří z našich žáků
(nejsou ani nejmladší, ani nerozumní)
nám sdělili, že na program nepůjdou,
protože to nepotřebují vidět, nic jim to
nedá, je to drahé a vlastně k ničemu.
Bylo mi z toho smutno, přemýšlela jsem,
kde jsme ve výchově udělali chybu, že si
sami žáci nedokáží odpovědět, že když
nic jiného, tak třeba pomohou chovné
stanici v péči o tyto v přírodě čím dál
vzácnější zvířecí druhy. Stejná situace
se za letošní podzim ještě dvakrát
zopakovala. I já vím, že ufinancovat
rodinný rozpočet je čím dál složitější,
avšak není v našich dětech naše budoucnost? Nechceme jim dát jen to
nejlepší? Nechceme v nich pěstovat
lásku, cit a empatii? Nevěřím, že je mezi
námi někdo, kdo by na předešlé otázky
řekl „ne“. Proto si Vás dovoluji poprosit,
přemýšlejte, než před vašimi ratolestmi,
bez znalosti souvislostí a důvodů,
řeknete: „Tohle nebudeme platit, je to
blbost, to nepotřebuješ, kdybyste se
raději učili!“ Ale my se tím učíme, vždyť
co může být lepší než vidět živou poštolku na vlastní oči létat, poslechnout
si hudbu starých mistrů od skutečných
živých hudebníků, učit se plavat na pla-
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veckém kurzu či lyžovat pod vedením
zkušeného lektora na horách? Troufám
si říct, že nic, Komenský měl zkrátka
pravdu, a já bych touto cestou chtěla
poděkovat té většině z Vás, která svým
aktivním a kladným přístupem pomáhá
uskutečňovat výuku, jež žáky nejen
poučí, ale i pobaví a naučí je i něco nad
rámec základních dovedností – třeba
i sportovat – plavat, bruslit, lyžovat.
A nyní již k exkurzím, které se uskutečnily pod taktovkou pana Z. Lněničky a J.
Beranové v podzimních měsících. V říjnu jsme se s deváťáky vydali na burzu
středních škol do České Třebové. Tato
exkurze byla jejich prvním nahlédnutím
do budoucího středoškolského života.
Pro mnohé z nich byla i prubířským kamenem komunikace s cizími dospělými,
když sami zjišťovali co nejpodrobnější
informace o oboru, který by chtěli v budoucnu studovat. O čtrnáct dní později
jsme pak společně vyjeli pro změnu do
Ústí nad Orlicí na Úřad práce, kde jsme
se dozvěděli konkrétní poznatky z praxe
– která zaměstnání jsou v našem regionu žádaná, která jsou naopak v útlumu,
kde získáme informace o pracovních
příležitostech i všech oborech a profesích, které lze v ČR studovat. Dozvěděli
jsme se také, kdy a v čem nám může
úřad práce pomoci. A tak vlastně každý
z našich dvaceti dvou deváťáků začal
pomalu dávat dohromady konkrétní
podobu skládačky zvané „moje budoucí povolání.“ Snahou obou exkurzí bylo
především rozšíření přehledu našich
žáků o možnostech a nárocích jednotlivých oborů vzdělávání i budoucího
zaměstnání.
Ve stejném složení pedagogického
doprovodu, avšak tentokrát se žáky
pátého ročníku jsme 27. 11. odjeli na
exkurzi do Hvězdárny v Hradci Králové.
V tomto případě je návštěva planetária
tím nejlepším doplněním velmi náročného učiva přírodovědy o vesmíru, planetách či galaxiích. S průvodci v Hradci
máme jen ty nejlepší zkušenosti, výklad
je vždy přizpůsobený věku žáků, je srozumitelný a názorný. Řekněte sami, kdo
z nás má doma modely všech planet
sluneční soustavy v poměrech jejich
skutečné velikosti? A nevěřili byste, jak
milé je vidět zájem a údiv dětí, když se
ve dne náhle setmí a nad jejich hlavami
se v kopuli observatoře rozsvítí hvězdná

obloha. Letos jsme pak ještě k výletu
přidali procházku po nejhezčích památkách středověké i moderní architektury
Hradce Králové a svezli jsme se trolejbusem i vlakem.
A tak mi dovolte na závěr ještě otázku – myslíte, že prokládání běžného
školního života dětí exkurzemi, výlety
po naší vlasti, plaveckými výcviky, kurzy
lyžování a bruslení nebo třeba koncerty,
ukázkami letu dravců či divadelním
představením je v naší uspěchané
a hektické době opravdu zbytečné?
J. Beranová

Exkurze žáků 8. a 9. třídy
do ruční papírny ve
Velkých Losinách a do
Šumperka
Dne 13. 11. 2012 jsme se zúčastnili spolu
se žáky 8. třídy a se skvělým doprovodem p. uč. Rybové a p. uč. Pupíkové
exkurze do Papírny ve Velkých Losinách.
Když jsme dorazili po asi hodinové cestě
autobusem do muzea, čekala tam na
nás ne až tak příjemná starší paní, která
nás provedla po celé expozici. Díky této
paní jsme se seznámili jak s chodem
papírny, tak s historií moderní výroby
papíru.
Potom jsme se účastnili tzv. workshopu. Zde jsme si mohli vyrobit vlastní
výrobky z papíru za pomoci pracovníků
papírny (vyzkoušeli jsme si tisk, písmo,
barvení papíru).

Foto I archiv školy
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Jelikož jsme měli v Šumperku ještě čas,
dostali jsme na pěší zóně rozchod, a co si
budeme povídat, ten se nám líbil všem asi
nejvíce. Rozchod byl u konce a my jsme se
pomalu přesunuli k Gaschaderovu domu,
kde je stálá expozice Čarodějnických procesů. Místo průvodkyně nás zde provázel
přehrávač se sluchátky. Expozice byla zajímavá, poučná a strašidelná, ale bohužel
i krátká. Po skončení prohlídky jsme si to
namířili k autobusu. Cestou zpátky jsme
se ještě zastavili v Acrobat parku Aleše
Valenty ve Štítech. Celá exkurze se nám
líbila a těšíme se na další.
Žáci 9. ročníku

Exkurze do Muzea
řemesel Letohrad
Muzeum řemesel navštívili žáci ze sedmé
a osmé třídy. Do Letohradu jsme jeli na
kole. Cesta tam a zpět se neobešla bez
drobných nehod, které jsme v pohodě
zvládli. Na místě jsme se setkali se sympatickou průvodkyní, která nám dávala
zajímavé otázky z historie. Potom jsme
dostali za úkol rozdělit se na skupinky, ve
kterých jsme vyprávěli o daném řemeslu.
Vítězové byli odměněni. Při zpáteční
cestě jsme se stavili na zmrzlině a na tvrzi
na Orlici.
Anežka Jansová

Beseda s matrikářkou
Děkujeme paní matrikářce Ivaně Markové za ochotu, se kterou se věnovala
uskutečnění besedy s žáky 9. třídy naší
školy. „Budoucí mladí občané“ se tak
mohli seznámit s činností úřadu městyse,
s náplní práce jednotlivých odborů
a získat informace o podávání žádostí,
připomínek – tedy o tom, jak je možno
se aktivně zúčastňovat veřejného života
v obci. Celou akci žáci hodnotili jako
zdařilou a přínosnou.

Foto I archiv školy

žáky naší školy nevšedním zážitkem.
Dozvěděli se spoustu zajímavostí ze
života ptáků, zblízka jsme si mohli dravce prohlédnout, a dokonce i pohladit.
Přednáška byla zpestřena ukázkami
lovu a krmení ptáků. Během programu
si děti také zasoutěžily a za správné
odpovědi byly odměněny drobnými
dárky. Poděkování za pěkný zážitek
patří záchranné stanici SEIFEROS z Brna.
Ivana Moravcová

Před kamerou,
za kamerou …
je nový výchovně vzdělávací program,
který vznikl pod záštitou dvou televizních společností (celoplošné Regionální
televize a TV R1 – Jih). Je určen pro žáky

druhého stupně ZŠ a přispívá k podpoře
mediální výchovy – rozvíjí znalosti žáků
v oblasti mateřského jazyka, obohacuje
jejich slovní zásobu, celkově pozitivně
ovlivňuje vhodný slovní projev a kulturu vystupování žáků.
První část projektu proběhla na naší
škole 21. listopadu. Dvě družstva
(náhodně vybraní žáci) prošla před
zraky spolužáků z 6. – 9. třídy fiktivním
castingem na moderátora/redaktora televize. Splnit různé úkoly nebylo vůbec
snadné – chtělo to pohotovost, nápaditost, slušnou dávku kreativity a improvizace, kousek štěstí a také určitou
osobní odvahu. Vždyť vystupovat před
svými spolužáci, učiteli druhého stupně
a moderátory TV R1 (tj. před televizními
profesionály) – toho by se leckdo zalekl.
Naši soutěžící však všem svými výkony
připravili nevšední zážitek – se zadáním
se vyrovnali a zvláště chlapecký tým

Zdeněk Lněnička

Výukový program - dravci
Setkání se živými dravci, které se
uskutečnilo dne 12. 10. 2012, bylo pro

Foto I archiv školy
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přidal potřebnou dávku humoru, což
diváci ocenili velkým potleskem.
V dívčím družstvu bojovaly za dobré
jméno školy Iveta Adamcová (6. tř.),
Milada Flosová (7. tř.), Anna Klekarová
(8. tř.), Nikola Beranová (9. tř.). V chlapeckém týmu se nad úkoly zapotili Matěj
Mikula (6. tř.), Jakub Faltejsek (8. tř.)
a svým „profesionálním“ vystupováním
a nápady nás všechny příjemně překvapili a pobavili Jan Mareš (7. tř.) a Roman
Smejkal (9. tř.).
Olga Liprová

Jsme „Spokojená třída“?
Nad tím se zamýšleli žáci 2. stupně naší
školy.
Od loňského roku čerpá ZŠ dotace
z projektu EU peníze školám. Projekt
s názvem „Výuka trochu jinak“ je zaměřen na zlepšení podmínek pro vzdělávání, zvýšení účinnosti práce se žáky
a snížení výskytu rizikového chování
u žáků. V rámci šablony VII./1 Prevence
rizikového chování byl pro žáky naší
školy objednán a ve dnech 8. - 11. 10.
2012 realizován program „Spokojená
třída“ společnosti SOCIOklima. Jeho výstupem byly čtyři osmihodinové bloky
programu primární prevence pro čtyři
třídy druhého stupně ZŠ.
Jednotlivé bloky byly zaměřeny na
rozvoj emočního sebeuvědomění,
rozvoj sebekázně, ovládání agresivity
a řešení konfliktů, rozvoj samostatnosti
i na spolupráci. Pod vedením odborníka
a za přítomnosti třídních učitelů bylo
pro práci s dětmi využito různých
metod (skupinové práce, komunitních
kruhů, obrázkových i textových dotazníků, herních aktivit, výtvarných technik
apod.). Na základě zjištěných závěrů
programu byla škole předána zpráva
o jeho realizaci s doporučením pro třídní učitele, jak dál se třídou pracovat. Jak
žáky, tak učiteli byl program hodnocen
velmi pozitivně.

Foto I archiv školy

žení. Přivezla nám na ukázku vozíčky, na
kterých jsme se mohli povozit. Přivezla
nám také slepecké hole, které jsme si
také vyzkoušeli. Také nám ukázala videa
z paralympiády.

přečíst. Za svůj výkon byli odměněni
dortem. Výměnou za Živou abecedu jim
byl slavnostně předán Slabikář, který je
doprovodí světem všech písmenek až
na konec školního roku.

Iveta Adamcová a Lucie Junková, 6. třída

Hana Zpěváková

Slavnost Slabikáře
Naši prvňáčci se loučili s Živou abecedou, která je provázela od jejich prvních
krůčků ve škole a v českém jazyce. Naučili se základní písmenka: M, S, L, P a A, E,
I, O,U a začali je skládat do slabik a slov.
Všichni žáčci předvedli, jak hezky je umí

Skončila internetová kola
BRLOH 2012
Tato hra je podporována a zaštítěna
Přírodovědeckou fakultou Masarykovy
univerzity v Brně a jejím Ústavem matematiky a statistiky.

Yvona Rybová
metodik prevence rizikového chování

Pomáhat se nebojíme
Když jsme spali ve škole, navštívila
nás Lucie Rybová. Ukázala nám, jak
pomáhat lidem, kteří jsou tělesně posti-

Foto I archiv školy
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úkolem ve finále bylo v průběhu 150
minut vyřešit co nejvíce zapeklitých
úloh. Zvládly jsme to úspěšně a tým
TY NEJLEPŠÍ obsadil 3. místo a tým
Ninjové 5. místo. Za podporu děkujeme
p. uč. Pupíkové.
Jana Kubíčková

Volby

Foto I archiv školy

Základní údaje z letošního roku:
Aktivně se zúčastnilo se celkem 358
týmů ze základních škol a odpovídajících tříd gymnázií, z toho bylo 190
základních škol. Soutěžily mezi sebou
čtyřčlenné týmy ve 3 internetových
kolech. Z naší školy soutěžily tyto týmy:
Smajlíci :) - členové: Matej Drobný,
Martin Jansa, Iveta Adamcová, Lucie
Junková.
Sedmička - členové: Jan Mareš, Tomáš
Faltejsek, Kateřina Zimová, Markéta
Lešikarová.
Ninjové - členové: Andrea Petrová,
Anna Klekarová, Kateřina Mikulová, Iva
Harnachová.
TY NEJLEPŠÍ? - členové: Jana Kubíčková,
Petra Šponiarová, Romana Uhlíková,
Kristýna Vacková.
Při řešení úloh žáci uplatnili nejen znalosti z matematiky, ale rozvíjeli i logické
myšlení, představivost, strategické myš-

lení. Úspěšné vyřešení by nebylo možné
bez týmové spolupráce.
Do finále postoupilo 7 nejlepších týmů
ze základních škol a 7 týmů z gymnázií.
Konalo se ve středu 7. listopadu v Brně
na půdě Gymnázia tř. Kpt. Jaroše. Naši
školu reprezentoval tým TY NEJLEPŠÍ
složený z dívek deváté třídy a tým
Ninjové – tři dívky z osmé třídy a jedna
deváťačka.
Zdena Pupíková

Jak jsme bojovaly ve finále
Dne 7. 11. 2012 jsme se zúčastnily finále
Brlohu (Brněnské logické hry), některé
z nás již podruhé. Do Brna jsme vyjížděly časně ráno a po bloudění Brnem jsme
konečně našly Gymnázium kapitána
Jaroše, kde se finále uskutečnilo. Naším

Foto I archiv školy

Letošní podzim a volby – to každému
něco říká. Američané zvolili svého prezidenta, u nás se zatím na přímou volbu
hlavy státu intenzivně chystáme. V Senátu ČR začíná pracovat nová skupina senátorů, občané se zajímali o výsledky voleb
do krajských zastupitelstev … I o těchto
volbách se v naší škole mluvilo, např.
v rámci občanské výchovy. Přesto jsme
svou hlavní pozornost zaměřili na volby
jiné: poprvé v historii školy volili žáci
zástupce tříd do žákovského parlamentu.
Na začátku října ve třídách vybrali čtyři
kandidáty. Ti vystoupili v rámci „předvolebního boje“ na setkání v tělocvičně
a zde vyhlásili své záměry a nápady, které
se budou snažit prosadit, pokud budou
ve volbách zvoleni. Volební komise pak
připravila hlasovací lístky.
22. října jsme v obřadní síni slavnostně
volili. Volební lístek do urny vhodil každý
žák školy, volby několika znemožnila
pouze nepřítomnost ve škole. Hlasy
pak žákovská volební komise sečetla
a 24. října vyhlásila výsledky. Ve zvoleném žákovském parlamentu pracuje
celkem deset žáků (vždy dva zástupci
od 5. do 9. třídy).
Olga Liprová

Foto I archiv školy
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Nanečisto
Na začátku října proběhlo v Ústí nad
Orlicí okresní kolo dopravní soutěže
mladých cyklistů pro 5. třídy základních
škol. Naše družstvo ve složení Barbora
Marková, Simona Formánková, Václav
Mareš a Tomáš Pyszný se umístilo na
druhém místě.
Tuto akci jsme absolvovali jako přípravu
na hlavní – jarní soutěž. Žáci si ověřili
své znalosti a dovednosti a především
„přičichli“ k atmosféře soutěže. Všichni
věříme, že jarní start bude úspěšnější.
Zdeněk Lněnička
Foto I archiv školy

Orion florbalcup 2012
Už čtvrtým rokem se starší žáci i žákyně
snaží postoupit do vyššího kola v turnaji
Orion florbalcup.
Zatímco chlapcům z 8. a 9. třídy se to stále nedaří a i letos v Libchavách skončili
v poli poražených, dívky z 8. a 9. třídy ve
své růžové barvě už dvakrát postoupily
až do krajského kola. V letošním okrskovém kole v Lanškrouně jim chvíli trvalo,
než se sehrály. Poslední dva zápasy však
odehrály ve velkém stylu. Úžasně se
podporovaly a bojovaly, ztrátu bodů
však už dohnat nemohly. Říká se konec
dobrý, všechno dobré, a tak s pocitem
výborně zahraných zápasů odjížděly
spokojeny s druhým místem.
Pořadí dívky: 1. ZŠ Tatenice, 2. ZŠ Dolní

Čermná, 3. ZŠ Smetanova Lanškroun, 4.
ZŠ Letohrad Komenského, 5. ZŠ Dobrovského Lanškroun.
Yvona Rybová

Školní sportovní turnaje
Sportovní aktivity se v podzimních měsících nesly v duchu sálových soutěží.
O postup do okresního kola ve florbalu
usilovali také chlapci z 6. a 7. třídy. Letos
poprvé mohli mladší chlapci změřit
své síly s ostatními školami. Po prvních
rozehřívacích zápasech, kdy chlapci
statečně bojovali, dokázali vyudržet
remízu. Nabrali druhý dech a vyhráli
zápas o páté místo. Chlapci v turnaji

Foto I archiv školy

předvedli chuť změřit sílu se soupeři
a týmového ducha. Do dalšího ročníku
máme velkou motivaci postoupit do
okresního kola.
Chlapci 6. a 7. ročníku se také zúčastnili
turnaje v halové kopané. Okrskové kolo
se konalo na ZŠ B. Smetany v Lanškrouně. Naši chlapci zde předvedli skvělý výkon a chuť zvítězit. Po velice urputném
boji chlapci skončili druzí, a to pouze na
počty vstřelených branek. Žákům patří
velké dík za výbornou reprezentaci naší
školy.
Aneta Krahulcová

Jitřenka bilancuje
V druhé polovině roku zúročili tanečníci
z Jitřenky hodiny tréninku v tělocvičně
v mnoha vystoupeních.
Na jaře se zúčastnili Mezinárodního
festivalu v Nymburce, absolvovali cestu
do Slovinska (v regionu Murská Sobota)
a úspěšně reprezentovali spolu s dalšími devíti zeměmi jako jediný český
zástupce na Evropském festivalu řemesel ELRO v Kežmaroku. Samozřejmě
nemůžeme vynechat ani vystoupení na
domácí půdě - v rámci MFF Čermenské
slavnosti, kde se již tradičně představují
obě skupiny, tedy i ti nejmladší.
Kromě toho Jitřenka hostovala v září
v Moravské Třebové při slavnostním
galakoncertu Česko- německého přátelství.
Společně se souborem Jaro počátkem
listopadu v Národopisném muzeu v Letohrádku Kinských v Praze doplnili
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svým vystoupením přednášku o regionu Podorlicka. V devadesátiminutovém
programu prezentovaly oba soubory
místní folklor v rámci dlouhodobého
pravidelného cyklu Folklorní regiony
Čech, Moravy a Slezska. Vystoupení
v krásném prostředí Letohrádku Kinských sestávalo z řady tanců, písniček
i ucelených pásem jednotlivých souborů. Jitřenka se představila mimo jiné
i obnovenou scénou z pásma Tanec
o vrkoč a pásmem Čermenské štandrle.
Zejména nádherně nazdobené vrkoče
se staly středem pozornosti diváků. Celé
vystoupení mělo veliký úspěch a závěrečný potlesk zcela zaslouženě odměnil
všechny účinkující.
Druhý den děti z Jitřenky navštívily
dopoledne expozici Mořský svět
v Holešovicích a odpoledne pak krásné
představení opery Čarokraj v Národním
divadle. Tentokrát se děti nepřevlékaly
do krojů, ale do svátečního a nutno
dodat, že jim to znovu slušelo. Součástí
představení byla také nevšední cesta
do hlediště přes boční vchody, sklepení
divadla a jeviště, kde diváky čekalo překvapení v podobě setkání s pohádkovými bytostmi a tajuplným osvětlením.
Pražským zájezdem završila Jitřenka
letošní úspěšný rok. V prosinci můžete
ještě zhlédnout krátký program malých
dětí v rámci předvánočního jarmarku
v Dolní Čermné a zazpívat si společně
s Jarem v kostele v Dolní Čermné.
Yvona Rybová

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ
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Drakiáda 2012
Poslední neděli v září Rodinné centrum uspořádalo 2. ročník Čermenské
drakiády. Podzimní sluníčko krásně
hřálo, a dokonce občas zafoukal i větřík, který pomohl vystoupat na oblohu téměř čtyřiceti krásným drakům.
Vidět bylo draky velké i malé, různě
barevné, zakoupené v obchodech
i vyrobené doma. Naprosto překvapil
drak vyrobený doma ze sáčku do
odpadkového koše, který díky své
lehkosti létal téměř v bezvětří. Domácí výroba draků nás inspirovala k myšlence uspořádat v příštím roce v rámci
drakiády soutěže o nejmenšího a největšího draka ve vzduchu, o nejvýše

Foto I L. Ešpandrová

vzlétnuvšího draka a odměnit doma
zhotovené draky.
Věříme, že si děti z příjemně stráveného odpoledne odnesly pěkné zážitky
a příští rok se spolu opět uvidíme.
Za Rodinné centrum děkuji všem za
účast.
Lea Schlegelová

Módní přehlídka hodnocení
První a velmi vydařená. I tak by se dala
hodnotit módní přehlídka lanškrounského svatebního centra Elegance, která se konala v neděli 4. listopadu v prostorách školní jídelny v Dolní Čermné.
Celá akce se nesla v duchu nádherných
společenských, večerních i svatebních
šatů a tanečních vystoupení skupiny
DC Dance.
Po úvodní ukázce street dance se
z děvčat během okamžiku staly krásné
modelky, které předvedly večerní šaty
z aktuální kolekce 2012/2013. Věříme,
že jsme tímto způsobem dodaly hodně
inspirace nejen ženám do blížící se
plesové sezóny.
Za zmínku určitě stojí i ukázka sušených květinových dekorací, které pro
tuto událost vytvořila a prostory jimi
vyzdobila paní Hana Smejkalová. Velké
poděkování patří všem zúčastněným,
především paní Janě Helekalové, která
celou akci připravila, a v neposlední
řadě i vedení školní jídelny za zapůjčení
prostor. Věříme, že následující fotografie
Vám dokážou přiblížit velmi příjemnou
atmosféru, která během podvečera
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a vlastními představeními, dále těm,
kteří zajistili zdokumentování představení jak fotograficky, tak i na video, těm,
kdo zajišťovali vstupné, obsluhám při
občerstvení pro veřejnost i účinkující
atd.
Zvláštní poděkování si zaslouží všichni,
kdo nás podporovali: jednak naše rodiny, jednak diváci, kteří přišli opravdu
v hojném počtu.
Zdravím vás divadelnickým ZLOM VAZ
a těším se na setkání při našich příštích
akcích.
Za divadelníky Aleš Hampl

Foto I L. Ešpandrová

panovala. Pro nás byla tak velká účast
diváků milým překvapením a stala se
tak inspirací do dalších let.
Za RC KUK Martina Svobodová

„Staré pověsti české“
jsou za námi
V říjnu loňského roku jsme začali nacvičovat představení Vlastimila Pešky
„Staré pověsti české“. Práce na něm ale
začala už mnohem dřív. Nejdřív bylo
nutno hru objednat a upravit, některé
role rozepsat, protože původně to bylo
pro 7 herců, a jednotlivé role nakopírovat. Mezi tím popřemýšlet o výpravě
a předběžně si připravit scénu.
Při loňských zkouškách šlo především
o seznámení se s textem a charakterem
jednotlivých postav. Pak přišly Vánoce,
příprava Sousedského plesu, a naplno
se začalo zkoušet vlastně až koncem
ledna tohoto roku. Zkoušení nebylo
jednoduché, protože jen vzácně jsme se
sešli všichni. Absence byly způsobeny
převážně studiem mimo dosah Dolní
Čermné, směnným provozem a nemocemi. Nakonec jsme se vyrovnali i s tímto a v dubnu jsme začali hrát. V průběhu
dubna a května jsme představení
odehráli pětkrát (dvakrát v Dolní Čermné, a po jednom představení v Lukové,
Lanškrouně a Petrovicích).
Na podzim, po několika „oprašovacích“
zkouškách, jsme během října a listopadu hráli ještě v Dolní Čermné, Horní

Čermné, v Lanškrouně v rámci festivalu
Lathife, v Horních Heřmanicích, Rudolticích, Verměřovicích a zakončili jsme
24. listopadu derniérou opět v Orlovně
v Dolní Čermné.
Všude jsme se setkali s velice příznivým
ohlasem, a pokud se to někde nelíbilo,
nechali si to diváci i pořadatelé pro
sebe a ani to na sobě nedali znát. Jak
bylo kvalifikovaným odhadem zjištěno,
celkem toto představení zhlédlo skoro 1
100 diváků.
Teď si můžeme trochu s úlevou a trochu
s nostalgií jen oddechnout. Nezbývá
mně, než abych poděkoval hercům
a technickému zabezpečení za snahu
a hodiny strávené zkouškami, přípravou

Hasičská mládež
v nové sezóně
S novým školním rokem se rozběhla
i nová sezóna hasičské mládeže. Po
úvodní soutěži v Černovíře se mladí
hasiči a dorost zúčastnili okresního
kola Závodu požárnické všestrannosti,
které se konalo v sobotu 13. října v Letohradě - Kunčicích. Po loňském velice
úspěšném ročníku je úspěšný i letošní
rok. V kategorii mladších žáků se naši
svěřenci z celkového počtu 56 hlídek
umístili na 28. místě. Starší žáci z 55
hlídek byli nejlepší, a to dokonce tak, že
nezískali žádné trestné body, takže se
započítával pouze čistý čas na trati.
Stejně jako mladí hasiči byl úspěšný
i dorost. V kategorii jednotlivců - dorostenců zvítězil Jiří Macháček, v kate-

Foto I Jan Růžička
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gorii jednotlivkyň - dorostenek získala
Markéta Marková perfektní 2. místo.
Družstvo dorostenek vyhrálo ve své
kategorii a stejný úspěch zaznamenalo
družstvo dorostenců. Další soutěže
v této sezóně čekají mládež až na jaře.
Už nyní však pilně trénují v tělocvičně.
Jan Růžička

Odborná příprava hasičů
Jednou z činností okrsku č. 3 (Horní
Čermná, Dolní Čermná, Nepomuky a Petrovice) je odborná příprava členů hasičských sborů. Každý rok pořádají sbory
námětová cvičení, která mají prověřit
akceschopnost a připravenost jednotek.
V pátek 9. listopadu se uskutečnilo námětové cvičení v Dolní Čermné. Zúčastnil se
ho SDH Dolní Čermná, Jednotka sboru
dobrovolných hasičů obce Dolní Čermná,
SDH Petrovice, SDH Nepomuky a SDH
Horní Čermná. Námětem byla hromadná
havárie letadla se zraněním osob. Jako
figuranti se osvědčili děti z hasičského
kroužku a další dobrovolníci, reálně
vypadající zranění „připravila“ paní Jitka
Sýkorová. Hasiči měli za úkol vyhledat
osoby, provést první pomoc a dopravit
ke komunikaci. V závěrečném hodnocení
bylo cvičení hodnocené jako povedené.
Na první pohled se zdá takové cvičení
nesmyslné, ale je pravda, že se záchranou
člověka se může setkat každý člověk
a opakovaný nácvik první pomoci je jen
ku prospěchu. Děkujeme všem za pomoc
a účast na cvičení.
Jan Růžička

Foto I Jan Růžička

Foto I L. Ešpandrová

Fotbal v Dolní Čermné
Fotbal v Dolní Čermné má již více než
sedmdesátiletou tradici a v současném
oddílu kopané TJ AZAS Dolní Čermná
působí dvě družstva. Mladší žáci hrají
v okresní soutěži a tým mužů nastupuje
ke svým mistrovským utkáním v okresním přeboru III. třídy. Snahou vedení je
tuto základnu dále rozšiřovat a založit
ještě mladší přípravku, tzv. elévy, ale
není jednoduché v současné době děti
pro sport získat.
Družstvo mladších žáků hraje svoji
soutěž turnajovým způsobem a nutno
podotknout, že tým se neustále zlepšuje a neobsazuje už poslední místa,

Foto I L. Ešpandrová
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Foto I Bronislav Jungwirt

jak tomu bylo hlavně v jeho začátcích.
U týmu působí jako trenéři Lukáš Machotka, Robin Pecháček a Jan Hampl,
první dva jmenovaní zároveň nastupují
v týmu mužů. Poděkování patří také
všem rodičům, kteří se zapojují aktivně
a jezdí s hráči na zápasy, neboť bez této
pomoci by nebylo možné toto družstvo
do soutěže zapojit.
Mužstvo dospělých působí v okresním
přeboru III. třídy se střídavými úspěchy
a drží se po první polovině zápasů ve
středu tabulky. Tým vedou trenéři Jiří
Blažek a Mgr. Josef Babický, který do
týmu přinesl nový impuls a výrazné
oživení. Hráči se také aktivně zapojili
do výstavby nových střídaček, které
se podařilo v letošním roce dokončit.
Poděkování patří Jaroslavu Jiroušovi,
který pro oddíly zajišťuje perfektní
podmínky, ať už se to týká materiálního
vybavení, bezchybné přípravy trávníku
či pomoci při budování již zmíněných
střídaček. V neposlední řadě pak společně s Petrem Pecháčkem a dalšími
obětavými pomocníky zajišťují občerstvení v kiosku při domácích utkáních.
Všem těmto aktivním členům patří za
jejich pomoc velký dík.
Na závěr bych chtěl pozvat všechny příznivce kopané, aby i v jarní části soutěže
zachovali našim hráčům přízeň a přišli je
povzbudit v jejich dalších mistrovských
utkáních.
Jiří Blažek

Ohlédnutí za Čermenskými
slavnostmi
Ve druhé polovině června již tradičně
proběhl Mezinárodní folklorní festival
Čermenské slavnosti. Oproti roku
předchozímu se festival nově představil
i na zámeckém nádvoří v Rychnově nad
Kněžnou. Celkem se během festivalu
uskutečnilo postupně v Lanškrouně,
Dolní Čermné, Žamberku a Rychnově
nad Kněžnou 9 programových bloků,
přičemž 5 z nich byly samostatné koncerty. Přilákaly více než tisícovku diváků.
Po celou dobu vládlo krásné počasí, což
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v době na počátku léta bylo velikým
štěstím. Ačkoli úroveň jednotlivých
vystoupení byla velmi dobrá, přeci
jen byly letošní slavnosti ochuzeny
o atraktivní soubory ze zámoří. Konkrétně o soubory z Brazílie a z Portorika,
se kterými bylo sice vše domluveno
a samozřejmě i zajištěno (stravování,
ubytování i doprava), ale nakonec
nepřijel ani jeden. Pro nás to dokonce
znamenalo úplné zrušení několika koncertů a redukci festivalu o 2 dny. Stejně
na tom byly i další festivaly, se kterými
si vždy zahraniční soubory předáváme.
Je třeba přiznat, že u těchto souborů
není nikdy nic jistého, dokud nedojedou až do Čech. Nezbývá tedy nic
jiného, než každoročně čekat. Nakonec
to nebylo zdaleka poprvé.
Festival proběhl letos již počtyřiadvacáté, a tak se zcela logicky naskýtá otázka,
co příští rok. Čtvrtstoletí – to je už vcelku slušná tradice a stojí jistě za oslavu.
Proto již nyní probíhají různá jednání,
jak jubilejní festival zpestřit a více
zatraktivnit. Pevně věřím, že se nám to
podaří, a pokud dopadne jen polovina,
bude se v době 21. - 23. června příštího
roku na co těšit.
Využívám nyní této příležitosti, abych
závěrem letošního roku poděkoval
všem, kteří pomohli hladkému průběhu
festivalu a bez nichž by se jen stěží
taková akce uskutečnila. Podpora těchto lidí velmi těší a zároveň i zavazuje
a věřte, že si toho velice vážíme. Jediným
důvodem, proč zde neuvádím jména, je
zkušenost, že bychom na někoho mohli
zapomenout.
Petr Ryba

Foto I L. Ešpandrová
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Upozornění pro uživatele
tělocvičny
Upozorňujeme všechny občany, že
od 1. 9. 2012 se změnil provozovatel
místní tělocvičny, kterým je Základní
škola Vincence Junka Dolní Čermná. Se
svými požadavky se obracejte na ředitelství školy. Kontakt: tel. 465 393 280,
mail: zs@dolni-cermna.cz.
Veškeré potřebné informace o provozu
tělocvičny najdete na webových stránkách školy: www.zsdolnicermna.cz.
V části Doplňková činnost (vlevo,
v oddílu O škole) naleznete pod heslem
Tělocvična jednak přehled obsazenosti
tělocvičny (rozvrh), dále podklady pro
spolky (provozní řád, objednávku)
a souhlas s postoupením objednaných
hodin.
Olga Liprová

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

Stomatologická
pohotovost
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.

Upozornění
pro soukromé
podnikatele
Nabízíme všem místním soukromým podnikatelům a živnostníkům možnost prezentace
jejich firmy v Dolnočermenském
zpravodaji (vychází v nákladu
550 ks) a na nových webových
stránkách

městysu.

Zájemci

nechť kontaktují Úřad městysu
Dolní Čermná, Ing. Miladu Marešovou, tel: 465 393 125, e-mail:
majetek@dolni-cermna.cz.

Stomatologická pohotovost
ve dnech

lékař

adresa

telefon

8. - 9. 12.

MUDr.

Ulman

Tatenice 268

465 381 212

15. - 16. 12.

MUDr.

Vacková

Lanškroun, Hradební 227

465 322 348

22. - 23. 12.

MUDr.

Valentová

Lanškroun, Strážní 151

465 322 907

24. 12.

MUDr.

Vebrová

Žamberk, Raisova 814

465 613 441

25. 12.

MUDr.

Vítková

Červená Voda 333 (MOVIOM)

465 626 460

26. 12.

MUDr.

Vlasatá

Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622

465 642 765

27. 12.

MUDr.

Vojtková

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 821

28. 12.

MUDr.

Vídeňská

Žamberk, Školská 834

465 613 103

29. 12.

MUDr.

Appl

Dolní Čermná 222

603 471 194

30. 12.

MUDr.

Bílý

Lanškroun, Opletalova 567

465 324 829

31. 12.

MUDr.

Beranová

Jablonné n. Orlicí, U koupaliště 149

465 642 267

1.1.2013

MUDr.

Filipová

Lanškroun, Strážní 151

465 325 212

5. - 6. 1.

MUDr.

Hrdinová

Lanškroun, Opletalova 17

456 324 829

12. - 13. 1.

MUDr.

Jáňová

Mladkov 133

465 635 441

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ
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Stolní tenis
Dolní Čermná
pořádá 27. 12. 2012 v tělocvičně ZŠ
v Dolní Čermné

VÁNOČNÍ TURNAJ
prezentace od 8:00, začátek v 9:00
Kategorie: děti do 15 let, ženy, muži do
50 let, muži nad 50 let
Pouze pro neregistrované hráče
Těšíme se na vaši účast!
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Římskokatolická farnost Dolní Čermná v době vánoční zve
den

Pondělí 24. 12. 2012
ŠTĚDRÝ DEN

Úterý 25. 12.
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ,
Boží hod vánoční
Středa 26. 12.
Svátek svatého Štěpána,
prvomučedníka

od

co

kde

16.00

mše svatá
(zaměřená pro děti)

kostel Verměřovice

zpěvem koled
doprovází děti
a mládež z Verměřovic

24.00

mše svatá „půlnoční“

kostel Dolní Čermná

zpívá místní
chrámový sbor

10.30

mše svatá

kostel Dolní Čermná

15.00

zpívané nešpory

kostel Dolní Čermná

7.30

mše svatá

kostel Dolní Čermná

10.30

mše svatá

kostel Dolní Čermná

Čtvrtek 27. 12.
Svátek svatého Jana,
apoštola a evangelisty

18.00

mše svatá

kostel Dolní Čermná

19.00

žehnání vína a posezení

fara Dolní Čermná

Pátek 28. 12.

15.00

Tradiční šachový turnaj
(14. ročník)

fara Dolní Čermná

Pondělí 31. 12. 2012
Svatého Silvestra I., papeže

16.00

mše svatá (poděkování a
prosba o Boží pomoc do
nového roku)

kostel Dolní Čermná

7.30

mše svatá

kostel Dolní Čermná

10.30

mše svatá

kostel Dolní Čermná

7.30

mše svatá

kostel Dolní Čermná

10.30

mše svatá (žehnání vody,
kadidla a křídy)

kostel Dolní Čermná

7.30

mše svatá

kostel Dolní Čermná

10.30

mše svatá

kostel Dolní Čermná

Úterý 1. 1. 2013
Slavnost MATKY BOŽÍ,
PANNY MARIE
Světový den modliteb za mír
Neděle 6. 1.
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ,
sv. Tři Králové
Neděle 13. 1.
Svátek Křtu Páně
Končí doba vánoční.

poznámka

Foto I L. Ešpandrová

doprovází místní
chrámový sbor

Foto I L. Ešpandrová
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PRODEJ BYTU
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. Byt je
volný ihned.

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

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

Ceník

Městys Dolní Čermná dále nabízí k pronájmu
byt 1 + příslušenství o rozloze 27,6 m2
v 1. nadzemním podlaží s výtahem
v Dolní Čermné č.p. 226. Byt je volný
od 01.03.2013, po domluvě i dříve.
Bližší informace na tel. 465 393 125
p. Kubíčková

formát

cena

A4

1000 Kč

A5

500 Kč

A6

250 Kč

Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí v Dolní Čermné
Datum konání

Název akce

Začátek akce

Místo konání

Pořadatel

17. 12.

Vánoční koncert žáků ZUŠ

17:00

Orlovna

ZUŠ Lanškroun

27. 12.

Vánoční turnaj ve stolním tenise

8.00

tělocvična

oddíl stolního tenisu DČ

28. 12.

Vánoční badmintonový turnaj

8:00
12:00
16:00

tělocvična

Badmintonový oddíl
při ZŠ

20. 12.

Vánoční koncert Jitřenky

18.00

kostel Dolní Čermná

Jitřenka

29. 12.

Vánoční koncert Pěveckého sboru
Gymnázia Lanškroun

16:00

kostel Dolní Čermná

Gymnázium Lanškroun

19. 1.

Sousedský ples

19:30

Orlovna

SDO

26. 1.

Dětský karneval

14:00

Orlovna

Jednota Orel

2. 2.

Maškarní ples

20:00

Orlovna

Jednota Orel

9. 2.

Hasičský ples

Orlovna

SDH

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

Vítání občánků

Jubilanti 2012

Foto I L. Ešpandrová

Posvícenské dozvuky

Foto I L. Ešpandrová

Módní přehlídka
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