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V TOMTO ČÍSLE NALEZNETE
SLOVO STAROSTY
ZE ZASTUPITELSTVA
OHLÉDNUTÍ ZA KONCERTY
ZE SPORTU
ČINNOST SDH V ROCE 2012
KALENDÁŘ AKCÍ
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Kříž u fary z 2. pol. 18 stol.

Foto I L. Ešpandrová

Pozvánka na jednání zastupitelstva v pondělí 25. 2. 2013
od 18 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse.

www.dolni-cermna.cz

Dětský karneval

Foto I archív spolku

Minulost a současnost

Foto I L. Ešpandrová + archív městyse

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jestli čtete tyto řádky, máte před sebou
první číslo Dolnočermenského zpravodaje roku 2013.
Letos nás čeká řešení mnoha problémů.
Zásadní bude realizování nového systému likvidace odpadů včetně změny
jeho financování. Pro rok 2013 byla
schválena usnesením zastupitelstva
obecně závazná vyhláška, která stanoví
základní platbu ve výši 550,- Kč za osobu.
Několik občanů si u mne bylo stěžovat,
že je to vysoká částka. V této souvislosti
bych rád připomněl, že hospodaření
v roce 2012 skončilo schodkem ve výši
cca 155.000,- Kč. Oproti roku 2011 došlo
k mírnému snížení salda, ale i přesto
je nezbytné provést kroky směřující
k tomu, aby obec nemusela na tyto
služby doplácet a mohla uvedené prostředky směřovat například do oprav
komunikací. V případě, že by mělo dojít
k hrazení skutečných nákladů, museli
by občané platit částku přesahující
800,- Kč na osobu. Dalším problémem
je likvidování odpadů, které produkují
podnikatelé. Tuto problematiku rozebírá místostarosta na jiném místě v tomto
zpravodaji. Předmětnou problematiku
chceme řešit ve spolupráci s okolními
obcemi. Proto v současné době připravujeme zadání studie na likvidování
odpadů, která by měla být podkladem
pro vytvoření úplně nového systému.
Jeho prioritou by měla být motivace
občanů k třídění odpadů a nastavení
efektivnějšího hospodaření. V případě,
že se nám podaří systém realizovat
společně s dalšími sousedními obcemi,
lze předpokládat finanční úspory. Jedná
se o zásadní problém, o kterém budete
průběžně informováni.
V únoru 2013 bude zastupitelstvo
městyse schvalovat rozpočet na rok
2013. Jeho prioritou jsou opět opravy
nemovitého majetku, které by měly
vést k provozním úsporám. Jedná se
hlavně o opravu střechy na tělocvičně,
další etapu výměny oken na budovách
základní školy, opravu budovy úřadu
městyse atd. V plánu jsou i opravy
místních komunikací a vybudování
chodníku včetně opravy autobusové

Foto I archív městyse

zastávky v Jakubovicích. Dále bychom
rádi provedli první etapu revitalizace
náměstí v Dolní Čermné, které úzce
navazuje na opravu hlavní silnice. Ta
by měla proběhnout v letošním roce.
Investorem akce je Pardubický kraj a náklady na její opravu se pohybují okolo
30 mil. Kč. Akce je financována z fondů
Evropské unie. V současné době kraj
dokončuje výběrové řízení na zhotovitele díla. V případě zdárného dokončení
tohoto řízení by mělo dojít na začátku
března k předání staveniště zhotoviteli.
Osobně doufám, že vše proběhne v naprostém pořádku a stavba bude včas
zahájena.
V letošním roce nás také čeká dokončení nového územního plánu městyse
a ve spolupráci s Pozemkovým úřadem
řešení pozemkových úprav v k.ú. Dolní
Čermná. Další velkou akci bude investice Povodí Labe při zkapacitnění toku
Čermenka. Bohužel se v této etapě
nebude řešit celý tok, ale pouze část od
rybníka nahoru. Osobně jsem při jednáních požadoval řešení i části od rybníku
dolu, ovšem tato část není kompletně
připravena, a proto nebude realizovaná.
V následujícím období povedu intenzivní jednání, aby tento úsek byl také
zkapacitněn. Osobně jsem přesvědčen,
že tato část toku je v daleko horším stavu než horní část toku, což jsem si ověřil
i fyzickou obchůzkou toku.
Dalším dlouhodobým úkolem, kterým
se zabýváme, je řešení provozních
úspor úřadu. Jedná se o provedení optimalizace úvěrového zatížení městyse,
optimalizace telekomunikačních služeb
atd.
V uplynulém období proběhlo v mediích mnoho informací ohledně rušení
poboček pošt. Mohu Vám s úlevou
sdělit, že v Dolní Čermné bude pobočka
zachována. Otevírací doba zůstane
v současném rozsahu.
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Nekonečným tématem je situace
ohledně hospodaření na Čermenském
rybníku, které přímo ovlivňuje kvalitu
vody v Čermence pod rybníkem. V současné době probíhá s majitelem a provozovatelem rybníku řízení o odebrání
výjimky k polointenzifikačnímu chovu
ryb. Řízení vede Pardubický kraj. Rád
bych touto formou poděkoval organizátorům petice za zlepšení hospodaření
na Čermenském rybníce, respektive
všem občanům, kteří ji podepsali. Je
evidentní, že napomohla řešení daného
problému. Je mi líto, že provozovatel
rybníku přes mnoho připomínek, které
jsem mu osobně v průběhu minulého
období sděloval, situaci neřešil a tuto
zlehčoval. V podstatě se dá říct, že začal
situaci řešit až po odeslání petice. V žádném případě nejsem zastáncem bránění soukromým subjektům v podnikání,
ale jsem přesvědčen, že každý z nás
musí dodržovat určitá pravidla, zvláště
v případě, když se týkají tak velké části
obyvatel Dolní Čermné. O výsledku řízení Vás budu samozřejmě informovat.
Dalším palčivým problémem je tak zvaná optimalizace veřejné dopravy, kterou provedl Pardubický kraj v minulém
roce prostřednictvím firmy Oredo. Již
na začátku se snažilo mnoho starostů
upozornit na to, že navrhované řešení
není pro venkov dobré. Místo toho, aby
byly nejdříve zjištěny potřeby obyvatel
jednotlivých obcí a poté se vytvářel
systém, firma Oredo to provedla právě
naopak. V této souvislosti je ovšem
nutné říct, že uvedená firma je ve vlastnictví Pardubického a Hradeckého kraje
a právě zástupci Pardubického kraje
provedli zadání optimalizace. Je pravda,
že v mnoha případech došlo pro občany
našeho městyse k značnému vylepšení
dopravních spojů. Důvodem, hlavně
u spoje Lanškroun - Letohrad, je to, že
se nacházíme na páteřní lince. Opakem
je ovšem situace ohledně spojů do Jakubovic, kde evidentně došlo ke zhoršení.
Již při projednávání jízdních řádů jsem,
jako mnoho další starostů, upozorňoval
na to, že spousta spojů bude jezdit
prázdných, a že to bude mít za následek
finanční propad. Tvůrci optimalizace se
k těmto připomínkám vyjadřovali v tom
smyslu, že smyslem tohoto nastavení je
přilákání dalších občanů do veřejné dopravy. Mnoho z vás si může všimnout,
že mnoho autobusů jezdí i v současné
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době nadále skoro prázdných, a to
hlavně o víkendech. Mimo jiné i proto
musel kraj v roce 2012 zaplatit za dopravní obslužnost o cca 80 mil. Kč více,
než bylo plánováno. Proto mu nezbylo
nic jiného než začít celou situaci řešit.
V lednu 2013 probíhala jednání starostů s náměstkem hejtmana a novým
vedením firmy Oredo, na kterých se
řešily návrhy na zrušení nevytížených
spojů k 3. 3. 2013. Od uvedeného data
dojde ke změně jízdních řádů. Jedním
z návrhů zástupců Pardubického
kraje byl i návrat k původním jízdním
řádům. Velká část starostů ho ovšem
odmítla. V Dolní Čermné dojde na lince
Lanškroun – Letohrad ke zrušení nevytížených autobusů v sobotu. K jiným
změnám nemá dojít. Při zmíněných
jednáních jsem opět vznesl požadavek
na zavedení spoje Lanškroun – Jakubovice - Dolní Čermná s odjezdem v 16.50
hod. z Lanškrouna. Co říct k optimalizaci
závěrem? Je zřejmé, že se jako celek
nepovedla a stála daňové poplatníky
zbytečné peníze navíc. Osobně se domnívám, že s veřejnou dopravou bylo
nutné něco provést. Na druhou stranu
mi nezbývá než konstatovat, že bez zjištění základních potřeb obyvatel vytvářet nějaký systém „pro lidi“ je opravdu
zarážející. Doufám, že staronové vedení
kraje se z daných chyb poučí a znovu je
již nebude opakovat.
S přáním příjemného zbytku zimy Váš
starosta Petr Helekal

Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (1/2013 - ZM)
Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná
vydává obecně závaznou vyhlášku
městyse Dolní Čermná č. 1/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
ZM ukládá starostovi, na podkladě
závěru odborného posouzení projektové dokumentace, vydat nesouhlasné vyjádření k vybudování obtokové
stoky na dně Čermenského rybníku.

ZM podporuje zrušení výjimky k aplikaci závadných látek pro Čermenský
rybník a uložilo starostovi učinit
všechny potřebné kroky směřující
k předání všech dostupných materiálů, včetně vyjádření městyse
k probíhajícímu řízení o zrušení výjimky k aplikaci závadných látek pro
Čermenský rybník a tyto poskytnout
pracovníkům Krajského úřadu Pardubického kraje pro potřeby tohoto
řízení.
ZM schválilo návrh rozsahu úprav
projektu akce „Modernizace silnic
II/314 a II/311 Horní a Dolní Čermná“
v prostoru náměstí Dolní Čermná
a návrh studie celkové koncepce
náměstí v Dolní Čermné a uložilo
starostovi a místostarostovi zajistit
všechny potřebné úkony směřující
k realizaci úprav náměstí.
Zastupitelstvo Městyse Dolní Čermná
schválilo Smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Severo-Lanškrounsko a Stanovy uvedeného svazku.
Zastupitelstvo Městyse Dolní Čermná
schvaluje podporu výzvy „Zastavte
dokončení II. fáze reformy veřejné
správy“ a ukládá starostovi zajistit
odeslání výzvy organizátorům petice.
Zastupitelstvo Městyse Dolní Čermná
schválilo začlenění do územní působnosti MAS ORLICKO.
ZM schválilo rozpočtový výhled
městyse Dolní Čermná na roky 2013
až 2016.
ZM schvaluje změnu Pravidel pro
poskytování dotací spolkům a termín
podání závěrečného vyúčtování –
původní termín 31. 12. kalendářního
roku na termín 31. 1. následujícího
roku.
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

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

Upozornění
pro podnikatele
Městys Dolní Čermná v současné
době reviduje systém financování
likvidace odpadů. Dle platné legislativy je občan s trvalým pobytem
na území městyse povinen platit
poplatek za likvidování odpadů dle
schválené obecně závazné vyhlášky.
Cenu za likvidaci stanoví zastupitelstvo městyse a vychází ze skutečných nákladů předchozího období.
Na jednání zastupitelstva v prosinci
2012 byl pro rok 2013 schválen
poplatek pro občany ve výši 550,- Kč
za osobu.
Uvedený poplatek nezahrnuje
likvidaci odpadu, který vzniká v souvislosti s podnikatelskou činností.
Podnikatel je povinen dle zákonné
povinnosti pro případné kontroly
doložit způsob likvidace komunálního odpadu, tedy uzavření smluvního
vztahu se subjektem, který likvidací
zajistí. Zmíněnou službu v uplynulém období zajišťoval městys pro
27 podnikatelů působících na území
Dolní Čermné. Do této služby nepatří
pouze vyvážení popelnic, ale i možnost ukládání odpadů na sběrném
místě za budovou úřadu městyse,
jarní a podzimní úklid městyse atd.
Vzhledem k tomu, že nám není
známo, že vyjma firmy, která sváží
popelnice pro městys Dolní Čermná,
by obdobnou službu na území
Dolní Čermné prováděla jiná firma,
si všechny podnikatele dovolujeme
upozornit, že pokud využívají systém likvidace odpadu, který hradí
městys, jsou povinni s městysem
Dolní Čermná uzavřít smlouvu o likvidování tohoto odpadu a uhradit
odpovídající poplatek. Výše úhrady
bude stanovena dle předložené
odpadové evidence. Pokud podnikatelé odpadovou evidenci nevedou,
dojde ke stanovení množství produkovaného komunálního odpadu podle metodiky Ministerstva životního
prostředí.
Ing. Jiří Svoboda, místostarosta

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

Upozornění občanům
Dovolujeme si Vás upozornit, že
konečný termín platby poplatků za
likvidaci komunálního odpadu a za
psy je 31. března 2013.
Upozorňujeme občany Dolní Čermné, kteří mají zájem o provedení
samovýroby v lesích městysu, aby
kontaktovali ing. Miladu Marešovou, tel. 465 393 125.
Dobrovolný příspěvek na vydávání Dolnočermenského zpravodaje můžete uhradit na účet
č. 1321618359/0800, variabilní
symbol č. 3349 nebo přímo do
pokladny u paní Markové na úřadě
městyse. Děkujeme.
Za městys ing. Milada Marešová
MÚ Lanškroun vydal opět inforočenku. Občané Dolní Čermné mají možnost zakoupit si ji na úřadu městyse.
Cena je 40,- Kč (do vyprodání zásob).
L. Ešpandrová

Informace pro provozovatele
bezodtokových jímek na
vyvážení
Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou
horou oznamuje všem majitelům
nemovitostí, kteří shromažďují svoje
odpadní vody v bezodtokových jímkách na vyvážení (žumpách), že mají
nyní možnost zdokladovat existenci
stavby svojí žumpy s možností vyvážet
odpadní vody z této žumpy na ČOV
Dolní Čermná za poplatek stočného
(pro rok 2012 to bylo 32,20 Kč s DPH za
1 m3 odpadních vod). Cena likvidace
odpadních vod ze septiků zůstává
150,- Kč/m3 a cena likvidace kalů z domovních čistíren odpadních vod je stanovena na 200,- Kč/m3. S prokazováním
existence žumpy se obracejte na paní
Geňku Dřímalovou, tel.: 603110107,
e-mail: gen-al@seznam.cz.
G.D.
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Změna v doručování
poštovních zásilek
Od 1. 2. 2013 bude pěší doručování poštovních zásilek v Dolní Čermné nahrazeno motorizovaným doručováním od
Pošty Lanškroun. Tuto změnu adresáti
buď nezaznamenají vůbec, nebo jen
jako změnu časového intervalu, kdy jim
bude doručovatel zásilky doručovat.
U motorizovaného doručovatele bude
možné poštovní zásilky též podávat.
Nedoručené zásilky budou uloženy
k vyzvednutí adresátem na poště Dolní
Čermná, případně dle žádosti adresáta
na jemu zvolené poště. Adresát má
možnost požádat o bezplatné opakované doručení zásilky motorizovaným
doručovatelem následující den.
Hodiny pro veřejnost místní pobočky
Otevírací doba
pondělí

8.00 - 10.30

13.00 - 16.00

úterý

8.00 - 10.30

středa

8.00 - 10.30

13.30 - 17.00

čtvrtek

8.00 - 10.30

13.30 - 16.00

pátek

8.00 - 10.30

13.30 - 16.00

pošty zůstávají nadále v platnosti.
Telefon: 465 393 220
Sdělení Pošty Ústí nad Orlicí

Tříkrálová sbírka 2013
Jako každý rok se i letos pořádala Tříkrálová sbírka. V sobotu 5. ledna 2013 jsme
se jako Tři králové vydali naší vesnicí.
Počasí nám docela přálo, a tak jsme náš
okruh za chvíli obešli. Po Čermné nás,
jako vždy, chodilo více skupinek, se kterými jste se mohli setkat nejčastěji od
5. do 7. ledna. Cestou jsme zažili spoustu
legrace a lidé byli velmi štědří. Nepřišli
jsme samozřejmě jen vybírat peníze, ale
také popřát štěstí a zdraví. Na dveřích
jsme přepsali letopočet a pokračovali
k dalším domům.
Lucka a Klára

A něco málo čísel
a zajímavostí
V roce 2012 chodilo v Dolní Čermné
8 skupinek a vybralo se 31 755 Kč.
Letos bylo též 8 skupinek a vybralo se
31 158 Kč. V orlickoústeckém regionu
se vykoledovalo celkem 1.943.681,- Kč
do 458 pokladniček. Sbírka může být
v takovém rozsahu uskutečněna jen
díky spolupráci řady subjektů a dobrovolníků. Oblastní charita je za tuto
pomoc velmi vděčná a děkuje všem,
kdo do sbírky přispěli.
Více na http://uo.charita.cz
http://uo.charita.cz/trikralova-sbirka
http://www.trikralovasbirka.cz

Foto I L. Ešpandrová
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DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

Chtěla bych všem koledníkům moc
poděkovat za pomoc při sbírce, počasí
letos moc nepřálo, a proto jim moc
děkuji za jejich ochotu vyrazit k Vašim
domovům.

Oznámení

Veronika Severinová

Významné životní
jubileum oslavili
Foto I I. Hamplová

Milan Sedláček
Melanie Plháková
Josef Křenek
Marie Zachařová
Marie Nastoupilová
Aloisie Bednářová
Vladimír Jansa
Matěj Lipták
Vlasta Polzerová
Bohumil Novák
Vladislav Hrdina
Jaromír Prokop
Jiří Pavlišta

Poděkování za reprezentaci
Martinu Matějíčkovi

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

Srdce pro moji milou
maminku
Víš, má milá maminečko,
já Ti musím něco říct,
je mi líto malinko,
ne, je mi líto víc.

Stalo se pěkným zvykem, že ti, kteří reprezentují městys na poli sportovním,
kulturním či v oblasti vzdělávání, obdrží
Poděkování za reprezentaci městyse.
Martin Matějíček, reprezentant České
republiky v trialovém sportu, dosáhl
v minulém roce velkých úspěchů.:
1. místo na Mistrovství světa družstev
kategorie INTERNACIONAL TROPHY
2012, 10. místo na Mistrovství světa
kategorie YOUTH 2012 a 4. místo na Mistrovství Evropy kategorie JUNIOR 2012.
V pondělí 3. prosince mu poděkovali
starosta Petr Helekal a předsedkyně
kulturní a sportovní komise Ivana
Hamplová a popřáli mu hodně úspěchů
v dalším sportovním i osobním životě.
L. Ešpandrová

Dáváme tímto na vědomí Kulturně sportovní komisi Rady městyse Dolní Čermná,
že naše jednota Orel v Dolní Čermné dne
21. září 2013 plánuje oslavy 100. výročí
svého založení. Tyto oslavy oznamujeme
s ročním předstihem proto, aby nedošlo
k souběhu jiných kulturních nebo společenských akcí v městyse. Program oslav
bude zveřejněn na plakátech a v Dolnočermenském zpravodaji.
S pozdravem Vladimír Jansa,
sekretář jednoty Orla

Dolce Baby: rok 2012
se vydařil
Zdá se to neuvěřitelné, ale naše skupina
se v loňském roce zúčastnila sedmnácti
vystoupení, ať už doma, nebo v okolí.
Začátkem roku jsme tradičně předváděly taneček z r. 2011, ale zároveň
nacvičovaly tanec nový. To abychom
stihly premiéru – již tradičně na Osvíceneckých dozvucích. Povedlo se nám to,
v pořadí sedmý taneček jsme předvedly
a těšíme se, že zase budeme pozvány
na další akce k radosti diváků i naší.
My si to opravdu užíváme. Je prima, že
ten náš kolektiv se tak drží už od roku
2006. Jestli nevěříte, tak se podívejte na
naše stránky www.dolcebaby.estranky.
cz. O ty se nám včetně fotografií stará
Jarda Novák a dělá to fakt zodpovědně,
poctivě, okamžitě a umělecky zdařile.

Moc mě mrzí, že tě zlobím
a máš o mě starost,
omluvná slůvka pak lovím,
ať máš ze mě radost.
Já tě totiž, moje maminečko,
přes to všechno ráda mám,
kytičku a sladkou pusu,
kdykoliv ti ráda dám.
V srdíčku tě budu nosit
až do smrti, přísahám,
protože tě, maminečko,
nade všechno ráda mám.
Simona Helekalová

Foto I archív spolku
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Tím nás propaguje na veřejnosti a i jiné
obce o nás vědí, zvou nás na své akce.
A nejsou to jen obce z nejbližšího
okolí. Stránky jsou proto velmi důležité.
Takže – velké poděkování, Járo!
Zrovna tak bezvadně spolehlivě se
o nás starají Vašek Mikula a Honza
Vacek. Jejich dbaní o hudební doprovod
je příkladný a zaslouží si naši poklonu.
A konečně i jediný náš dorost jménem
Jaru Pecháčková je perfektní v práci
s kamerou pro DVD. Všem vřelé díky.
Všichni jsme pak konec roku oslavili
opožděným obědem (vynikajícím díky
Jaru Rebhánové). Účast neodmítly ani
naše bývalé členky. Děvčata nazdobila
stůl, každá něco donesla, následoval
přípitek. A pak se probraly úspěchy,
průšvihy, rodiny – no lidově řečeno:
zdrbly jsme si, abychom byly zdravější.
Pak jsme si popřály do nové sezóny
zdravé klouby, přiměřeně sluchu,
málo sklerózy, úsměv ve tváři, hodně
inspirace a dobrou náladu. A to přejeme
i našim příznivcům.
Jménem Dolce Baby Věra Chládková

Mikulášská besídka Klubu
důchodců
Jako každý rok i letos uspořádal Klub
důchodců Mikulášskou besídku. V mrazivém zimním odpoledni se sešli, aby
strávili příjemné chvíle v čase předvánočním.
Vystoupení dětí mateřské školky všechny potěšilo a rozesmálo, děti byly opravdu šikovné a hereckých rolí se zhostily
zodpovědně. Sklidily také za své výkony
veliký potlesk.
Na úvod promluvil pan Jansa a přečetl
vánoční pozdravy a blahopřání od
klubů důchodců či seniorů, se kterými
se čermenský klub stýká. Paní Marie
Kunertová přednesla ukázky z knihy
Josefa Fouska „Úsměv je lék“. A o smích
tedy nouze nebyla, protože vybrané
příběhy byly opravdu vtipné.
K Mikulášské besídce samozřejmě patří
Mikuláš, čert i anděl. Nechyběli a přišli.
Mikuláš vybavený Smolnou knihou,
z které přečetl každému ty jeho hříchy.
Přesto měl anděl v ohromném pytli

Foto I L. Ešpandrová

dárečky pro všechny hříšníky.
Besedovalo se tu při kávě, čaji či vínečku, domácích obložených chlebíčkách
a zákuscích a řada přišla i na zpívání
koled za klavírního doprovodu paní
Pecháčkové.
L. Ešpandrová

Ohlédnutí za prosincovými
koncerty
Hned tři hudební koncerty měli možnost vyslechnout posluchači v prosinci
minulého roku v Dolní Čermné.
Již tradiční koncert ZUŠ Lanškroun – pobočka Dolní Čermná se konal v Orlovně
a spolu se svými učiteli vystoupilo 30
žáků hudebního oboru. Koncert plný

pestré hudby hrané na různé nástroje
vyvolal předvánoční náladu.
Druhý koncert připravil místní folklórní
soubor Jitřenka v kostele sv. Jiří. Pan
farář Roušar navodil sváteční atmosféru koncertu pod názvem „Tenkrát“.
Koncert jak vytažený z babiččiny truhly.
Koledy spojené vyprávěním o zvycích
a obyčejích Vánoc jistě u mnoha posluchačů vyvolal příjemné nostalgické
vzpomínky.
Třetím koncertem bylo vystoupení
Pěveckého sboru Gymnázia Lanškroun,
který svým vystoupením doplnily
děti z Dolní Čermné. V místním kostele zazněly písně populární a koledy
české i světové. I tento koncert milým slovem uvedl pan farář Roušar.
Jak poznamenala jedna návštěvnice:
,,Koncert byl něžný.“
Jsem ráda, že všechny koncerty byly

Foto I L. Ešpandrová
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hojně navštíveny, a doufám, že pořádání
čermenských koncertů se stane tradicí,
která obohatí kulturní život v obci.
Ivana Hamplová

„Tenkrát“ v Dolní Čermné
Vánočním koncertem s příznačným
názvem „Tenkrát“ se s loňskou sezónou
loučil dětský folklórní soubor Jitřenka

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

jsme spatřit broučky, kominíčky, motýly,
hroznové víno, potápěče, Spidermany,
autíčko Mc‘Queen i velmi nápadité
originální masky jako třeba vánoční
stromeček nebo přechod pro chodce,
nechyběli čarodějnice ani princezny či
mušketýři a rytíři. Na sále se procházely
společné masky – Karkulka s vlkem,
Větrník, Slunečník i Měsíčník a mnoho
dalších skupinek. Vybrat z těchto nádherných masek tu nejhezčí je vždy nelehký úkol. Proto jsme se letos rozhodli,
že se nebude vybírat nejlepší maska, ale

Foto I Petr Ryba

spolu se souborem Jaro v kostele sv.
Jiří v Dolní Čermné. Pásmo vánočních
českých a moravských koled doprovázelo vyprávění o původních starobylých
zvycích a obyčejích v době vánočních
svátků.
V příjemném prostředí čermenského
kostela si tak mohli návštěvníci vychutnat pravou vánoční atmosféru a na
chvíli se pozastavit a zamyslet v předsvátečním shonu, který každoročně konec roku přináší. Milé vystoupení obou
souborů doprovázela lidová muzika
Jana Dostála.
Petr Ryba

že budou odměněny všechny masky,
a tak každé dítě dostalo malý dárek.
Na žádném plese by neměla chybět
tombola, ani dětský karneval není
výjimkou, a tak díky štědrosti mnoha
sponzorů byla pro děti připravená bohatá tombola. Děkujeme touto cestou
všem, kdo jste přispěli svým darem udělali jste dětem velkou radost.

Letošní ročník se vydařil a věříme, že
děti byly spokojené. Děkujeme rodičům
za jejich nasazení při výrobě masek.
Děkujeme všem, kdo se podíleli na
organizaci této akce, a těšíme se na
shledání příští rok.
Jednota Orla

Mateřská škola
Postavení mateřských škol upravuje zákon č. 567/2004 Sb. školský zákon. Mateřské školy jsou zařazeny do soustavy
základního školství. Zdaleka se nejedná
o hlídání dětí. Bohužel toto je názor,
který stále přežívá z minulých dob. Mateřská škola zabezpečuje předškolní
vzdělávání, které vychází z Rámcového
vzdělávacího programu předškolního
vzdělávání.
Cílem našeho předškolního vzdělávání
je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické,
psychické i sociální a vést je tak, aby na
konci svého předškolního období bylo
jedinečnou a relativně samostatnou
osobností, schopnou zvládat (a pokud
možno aktivně s osobním uspokojením) takové nároky života, které jsou na
ně běžně kladeny a zároveň ty, které ho
v budoucnu nevyhnutelně očekávají.
Co by mělo dítě při vstupu do základní
školy umět?
Dítě by mělo být dostatečně fyzicky
zdatné a pohybově vyspělé.
Dítě by mělo být samostatné v sebeobsluze.
Dítě by mělo zvládat přiměřené jazyko-

Dětský karneval
Každý rok patří závěr ledna dětem, ani
ten letošní leden nebyl výjimkou, 26.1.
se konal Dětský karneval.
I přesto, že byla velká nemocnost, přišlo
na tuto akci hodně dětí i rodičů. Děti
jako vždy měly nádherné masky. Mohli

Foto I archív spolku
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Když není venku zima, tak si na ni hrajem.

vé a řečové dovednosti.
Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky
a oka, jemnou motoriku, pravolevou
orientaci.
Dítě by mělo být schopné rozlišovat
zrakové a sluchové vjemy.
Dítě by mělo zvládat jednoduché logické, myšlenkové a početní operace.
Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou
záměrnou pozornost a paměť.
Dítě by mělo být přiměřeně citově a sociálně vyspělé a samostatné.
Dítě by mělo být schopno vnímat přiměřené kulturní podněty a projevovat
se v tvořivých činnostech.
Dítě by mělo být schopno se přiměřeně
orientovat ve svém prostředí.
Ivana Hamplová, ředitelka školy

Vánoční besídka
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Foto I archív MŠ

Už je tradicí v naší škole připravovat pro
všechny žáky 5. – 9. třídy každý rok společnou vánoční besídku. Vždy ji má na starosti
9. třída. Nebylo to výjimkou ani tento rok.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem
žákům 9. třídy za práci, kterou organizaci
akce věnovali. Besídka se nám vydařila.
Každá pozvaná třída připravila krátké vystoupení na téma „Všechno jednou končí“
a snažila se přesvědčit porotu, že právě
její program je nejlepší. Tento rok vyhráli
nejmladší - 5. třída. Za jejich výborné vystoupení je čekala sladká odměna - dort.
Ostatní třídy dostaly také odměny, protože
byl program doplněn mnoha soutěžemi.
A ceny krásné - díky sponzorům, kteří nám
pomohli finančně i věcně. Proto bych chtěla všem sponzorům poděkovat a popřát
jim v novém roce hodné úspěchů a hodně
zdraví. Moc si vážíme Vaší pomoci.
M. Faltejsková

Foto I archív ZŠ

Foto I archív ZŠ

Čertovský rej
5. prosince jsme jako nejstarší žáci
prvního stupně uspořádali mikulášskou
besídku pro naše mladší spolužáky.
Besídka se konala v tělocvičně. Připravili
jsme si několik soutěžních disciplín. Jednotliví vítězové byli odměněni malou
sladkou odměnou. Po soutěžích následovala diskotéka, do které se zapojily
všechny děti. Myslíme si, že se celá akce
všem našim malým účastníkům líbila.
Žáci 5. třídy

Hýbeme se s internetem
Tak se nazýval program, který pro nás
připravili pedagogové a studenti olomoucké Univerzity Palackého. V pátek
11. ledna k nám přijel sympatický lektor,
který program zahájil v počítačové
učebně, kde nám vysvětlil, jaký způsob
chování je pro nás zdravý, co je naopak
velmi nezdravé. Zkusili jsme si speciální
počítačový program, který nám ukázal,
kolik kalorií můžeme spálit např. při
dvacetiminutové chůzi. Každý z nás si založil na zvláštní internetové stránce účet,
a přihlásil se tím do tohoto projektu,
který má za cíl podpořit zdravý způsob
života mládeže. Zde si také každý (podle
zadání své hmotnosti) nechal spočítat,
jak chůze pomáhá vydávat přebytečnou
energii, kterou naše tělo získalo třeba
tím, že jsme jedli více, než je nutné.
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Druhou vyučovací hodinu jsme strávili
v tělocvičně. Lektor nám všem zapůjčil
krokoměry, které měří nejen počet
kroků. Krokoměry jsme si připevnili ke
kalhotám a potom jsme hráli různé hry,
při kterých jsme chodili, ale i běhali. Za
dvacet minut pohybu krokoměry ukázaly všem, že jsme udělali nejméně tisíc
kroků. A abychom byli fit, mělo by jich
denně být deset až jedenáct tisíc. Bylo to
velice zajímavé, poučné i zábavné. Tento
projekt se nám, žákům osmé a deváté
třídy, moc líbil.

pro panenku. Také ukázaly mnohé ze
svých vědomostí, za což určitě patří dík
i paním učitelkám z MŠ. Za odměnu si
odnesly řadu dárečků a pamětní list.

Za žákyně 8. třídy Veronika a Karolína

V úterý 18. 12. jsme se vypravili na
vedlejší budovu naší školy stavět stavby
z geomagu. Geomag je taková stavebnice, která se skládá z magnetických kuliček a tyčinek. Postavili jsme nádherné
stavby. Z geomagu se toho dá postavit
hodně. Všichni vytvořili úžasné věci. Byl
to velký zážitek. Moc se nám to líbilo.

Už se na budoucí prvňáčky moc těšíme!
Za učitelky ZŠ Ivana Moravcová

Geomag ve škole

Slavnostní fanfára
13. prosince 2012 naši školu již podruhé
navštívili bývalí čeští filharmonisté manželé Kocůrkovi, kteří nám svým výchovným koncertem s názvem „Slavnostní
fanfára“ zpestřili adventní čas. Zajímavě
sestavený hudební program pro 1. a 2.
stupeň obsahoval jak ukázky od našich
velkých skladatelů – A. Dvořáka, B. Smetany i L. Janáčka, tak i hudbu z období
středověku a renesance. Na vlastní oči
žáci mohli vidět nejen klasické (housle,
kytara), ale i tehdejší hudební nástroje
– například niněru a trumšajn. Velkolepým zážitkem pro všechny byly ukázky
na nástroje z oblasti Himalájí a Peru,
které si Kocůrkovi dovezli ze svých cest.
Manželům děkujeme za příjemný
kulturní zážitek a těšíme se na další
návštěvu.
Olga Pokorná

Foto I archív ZŠ

pracoval Mgr. Jiří Hátle z Univerzity
Palackého v Olomouci v rámci projektu
Věda do škol.
Zdeňka Pupíková

Zápis
V měsíci lednu probíhají na všech školách zápisy do 1. tříd. V naší škole tento
slavnostní den nastal 22. ledna. K zápisu
přišlo 17 předškoláků.
Tentokrát budoucí prvňáčky čekala
cesta plná úkolů spjatá s pohádkou
O pejskovi a kočičce. Děti pomohly
kočičce a pejskovi zavázat mašli,
ozdobit dort nebo vyzdobit košilku

Alice Adamcová, Martin Faltejsek
ze 4. třídy
pozn.: Geomag není jen pro menší.
Hned druhý den se ke stavebnicím
posadili i starší žáci a rozhodně se dvě
hodiny nenudili. Mnozí spojili své síly
i části stavebnic a vznikala díla hodná
obdivu. Některá svou konstrukcí částečně odporovala i základním fyzikálním
zákonům a autoři (než se „příroda“
prosadila a stavby se zřítily) se stihli
ostatním pochlubit.
Olga Liprová

Matematika hravě
V pondělí 3. prosince 2012 měli naši žáci
osmé a deváté třídy pracovní dílnu s názvem Matematika hravě. V rámci této
pracovní přednášky (workshopu) se
účastníci „na vlastní kůži“ přesvědčili, že
matematika není jen o úmorném počítání, učení se a používání složitých vzorců a „biflování se“ všemožných pouček.
Matematikou jsme se bavili - formou
her, skládaček, hlavolamů a logických
úloh, přičemž žáci trénovali logický
úsudek, tvořivé myšlení, představivost,
tvorbu strategií, algoritmů atd. S dětmi

Foto I archív ZŠ
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Šikana mezi dětmi
je skryté nebezpečí
Co je šikana?
Šikana je jakékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat jinému
člověku, ohrožovat nebo zastrašovat
ho. Zahrnuje jak fyzický útok v podobě
bití, poškozování věcí druhé osobě, tak i
útok slovní v podobě vydírání, nadávek,
pomluv, vyhrožování či ponižování.
Může se to týkat také šikanování více
lidí najednou. Nebezpečí šikany spočívá
především v závažnosti, dlouhodobém
působení a s tím souvisejících následcích v oblasti duševního a fyzického
zdraví šikanovaných.
Druhy šikany v dětském kolektivu
Fyzická agrese - agresor používá k šikanování oběti fyzické násilí, popřípadě
předměty, kterými učiní útok důraznějším (baseballová pálka, batoh apod.).
Slovní agrese a zastrašování - agresor
oběti vyhrožuje fyzickým útokem,
zastrašuje, nadává jí, vysmívá se nebo ji
zastrašuje.
Krádeže, ničení věcí a manipulace s nimi
- agresor oběti ničí a odcizuje věci nebo
si věci půjčuje a vrací je znehodnocené
(např. školní pomůcky).
Násilné a manipulativní chování - agresor nutí oběť k různým nepříjemným
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činnostem a úkolům (např. psát za někoho domácí úkoly, nosit a odevzdávat
svačinu či kapesné).
Varovné signály pro rodiče
Za dítětem domů nedochází žádný spolužák ani kamarád. Je zaražené, smutné
a nemluví o tom, co se děje ve škole.
Často dochází ke zhoršení prospěchu, je
nesoustředěné a bez zájmu.
Před odchodem do školy nebo při
příchodu ze školy si dítě stěžuje na
zdravotní problémy.
Domů přichází s roztrhaným oblečením, poškozenými školními pomůckami
nebo bez nich.
Často potřebuje peníze, ztrácí kapesné,
kupuje fiktivní školní pomůcky a neplatí
obědy.
Nedokáže přesvědčivě vysvětlit svoje
zranění.
Trpí poruchami soustředění, je smutné
natolik, že se u něj může vyvinout patologický smutek - deprese.
Co mohou rodiče při podezření na
šikanu dělat?
Především ujistěte své dítě, že jste zcela
na jeho straně, má vaši plnou podporu
a může se spolehnout na vaši ochranu.
Zjistěte si co nejvíce informací o ubližování, o konkrétním útoku. V případě
vážného fyzického napadení neposílejte své dítě následující dny do přímého
kontaktu s předpokládanými útočníky.

Obraťte se na školu, spojte se s ředitelem, s třídním učitelem, nebojte se
o šikaně veřejně mluvit.
Pokud s vedením školy nenajdete společné řešení, nevzdávejte to, obraťte se
na příslušný školský úřad nebo na školní
inspekci.
Nechtějte po svých dětech, aby byly
statečné a vrátily to, co se jim stalo. Nemají na to sílu a řešení to není. Jednejte
bez prodlení sami.
V případě důvodného podezření na
páchání trestné činnosti na vašem dítěti
informujte neprodleně Policii ČR.
Státem ratifikovaná Úmluva o právech
dítěte zaručuje všem dětem v pedagogických zařízeních bezpečný pobyt bez
poškozování zdraví a ohrožení. Šikanování je v řadě případů trestnou činností
(omezování osobní svobody, krádeže,
ublížení na zdraví, poškozování cizí věci,
vydírání, loupeže) zneužívání).
Stane-li se vaše dítě obětí nebo svědkem šikany, mívá kromě strachu pocit
studu a spoluviny, přestože se jí nezúčastnilo. Vždy svým dětem naslouchejte
a nezlehčujte, co vám vyprávějí. Snažte
se přesně zjistit, co se dělo. Pamatujte,
že dítě bude hledat pomoc nejprve u vás!
Zpracovala L. Ešpandrová
dle podkladů z www.policie.cz

PRONÁJEM 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.
Městys Dolní Čermná dále nabízí k pronájmu byt 1+ příslušenství o rozloze 28,3 m2
v 2. nadzemním podlaží s výtahem v Dolní Čermné č.p. 226.
Byt je volný od 01.02.2013.
Bližší informace na tel. 465 393 125, p. Kubíčková
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Senioři
Po roce se opět hlásí senioři. I tentokrát
jsme jej vyplnili zajímavými aktivitami.
Oblíbené cestopisné besedy nás
zavedly do Maroka, Číny, Tibetu, Izraele, Jordánska. Nahlédli jsme do tajů
pěstování bonsají, prošli se po okolí
bližším i vzdálenějším (letohradská
Tvrz), opékali buřty, absolvovali několik
tanečních odpolední. Měl smůlu ten,
kdo si nechal ujít zajímavé a poučné
exkurze v čistírně odpadních vod,
ve výrobně dřevité vlny a expozici
plazů. S trochou obav, jak dopadneme
finančně, jsme zorganizovali obvyklé
Posvícenské dozvuky – nakonec s mírným výtěžkem. Mikulášská besídka byla
zpestřena pásmem dětí z MŠ a úryvky
ze slunné knížky Josefa Fouska Úsměv
je lék. Jeho epigramy trefně postihují
nešvary naší každodennosti, ale dokážou se nad ně povznést. Právě v duchu
titulu knihy. Posledním počinem bylo
přátelské posezení na konci roku těch,
kdo spolupracují a pomáhají hlavně při
posvícenských dozvucích.
A už zase přemýšlíme o zajímavých
akcích pro rok 2013, na které zveme
všechny občany.
S přáním všeho dobra za Klub důchodců
Marie Pecháčková

Malý výlet do minulého
století
Tak jsme přežili převratné volby i konec
světa. Nicméně my, co hodně pamatujeme, asi postupně zajdeme na diagnózu
„ukroucená hlava“. 40 let jsme ji museli
točit na východ, pak 20 let přesně naopak, a teď abychom ji pomalu vraceli
do výchozí pozice. Navíc mnoho z nás
trpí těžkou ztrátou paměti.
Co takhle si ji trochu osvěžit a vrátit se
do „zlatých padesátých“? Jeden starý
pan profesor líčil epizodku ze svých tehdejších studentských pedagogických
praktik.
Začínali v MŠ. Uvědomělá soudružka
učitelka zatleskala: Tak, děti, pojďte,

Foto I L. Ešpandrová

máme IDEOVKU!“ Robátka upustila panenky a vláčky a shromáždila se kolem
pedagožky. „Tak jakpak se jmenuje
naše město?“
„Gottwaldov....Gottwaldov!“ „A jestlipak víte, jak se jmenovalo dřív?“ Děti
nevěděly. „No přece ZLÍN! A víte proč?
- No proto, že tady bydlel ZLÝ továrník
(nebo že by ZLÍ?). Ten moc ubližoval
vašim tatínkům a dědečkům. Pak ale
přišel hodný soudruh Gottwald, zlého
továrníka vyhnal a vám postavil tuhle
krásnou školku a koupil hračky …
A proto se teď naše město jmenuje
po něm.“ A dítka se vděčně vrátila ke
kyblíčkům a medvídkům od dobrotivého diktátora …
Podobně nenávistnými ideovkami
byli děti a mladí lidé krmeni po celý
vzdělávací proces, a posléze i pracovní. Ambiciózní jedinci absolvovali
VUML(Večerní universita marx-leninismu) a ozdobili své jméno rychlokvašeným titulem RSDr. (lidově: Rerum
Srandum Doktor, oficiálně: doktor
společenských věd). Ten měl kouzelnou moc leckdy nahradit nositelovy
nedostatečné profesní, inteligenční
či charakterové kvality. Byl zárukou
kariéry, o které se nesnilo mnoha
kvalitním příslušníkům inteligence
často ani v době před jejich nástupem
na „převýchovu“ třeba při těžbě uranu
či jiné otrocké vězeňské práci. Mnozí
z nich zažili i německý koncentrák
a parametry „života“ v něm označili
jako srovnatelné s těmi třeba na Bytízi
či v Leopoldově,
včetně hladovění a fyzického týrání
(za mnohé: s. Grebeníček v Uherském
Hradišti).

A co lid venkovský? „Všichni dobří
rodáci“ či „Zdivočelá země“ nelžou ani
v jediné ze svých epizod. Spolu s jejich
hrdiny jsem si zopakovala dětství –
reflektovala drsnou, ale krásnou dřinu
svých předků či sousedů
… To, jak byla odměňována třeba
dobrou úrodou či zázrakem zrození
ve stáji... Velký stůl, ke kterému usedá
desítka upocených pracantů poté,
co vypnuli mlátičku... Jsou unavení,
ale mají dobrý pocit, jak to dnes šlo
– nikdo z nich není více nebo méně
důležitý než ten druhý. - Ale brzo tu
máme otřesy a buzerace v podobě
neúnosných dodávek a jiných klacků
pod nohama ... Posléze už všecko patří
všem. Důsledky toho v podobě ruin
např. pazderny zdobí českou krajinu
dodnes. - Do školy i o prázdninách nám
budíčka často obstarával místní rozhlas, vyřvávající budovatelské častušky
(Kupředu, levá … - Teď když máme, co
jsme chtěli, … vyhrňme si rukávy … … Poručíme větru, dešti … a podobné
perly). Následovalo čtení „telefonního
seznamu“. Každé uvedené jméno
se tímto progresivním způsobem
dovědělo, kam se má dnes dostavit za
účelem orání, sečení, sušení, jednocení,
nakládání apod. a ze staletého sepětí
s přírodou se stává námezdní mizerně
placená práce... A pro nás sourozence
nová doba přinesla kádrové posudky
znemožňující jakékoli studium navzdory výbornému prospěchu... K našim
mladým zkušenostem patří i traumatizující návštěvy mírovské věznice...
Seriál „Vyprávěj“ zase celkem trefně
předkládá normalizační tanečky příslušníků celkem běžných městských
rodin. Kdo se vymkl, narazil: vyhazov
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ze školy, z práce … Ruzyň... . Perzekuce
se vztahovala i na rodinné příslušníky...
Kdo byl naopak šikovný a měl kontakty
hlavně díky svým červenou knížkou
podloženým postům, zazobal se i po
„revoluci“. Těchto jedinců je plná korupční a politická scéna – pochopitelně
mají i dnes dostatek následovníků - teď
už i bez VUMLu. A tohle měla vyřešit
„volební skleróza“ velké části hlavně
střední a staré generace? Poučíme se
při prezidentských volbách???
To pak člověka jen potěší, že je tu opět
po krátké době nezatížená mladá jihočeská i jiná inteligence, která tuší čertovinu. Že by asi lehko mohlo dojít k výše
uvedenému „ideovkovému“ brainwashingu (vymývání mozků) místo solidní
interpretace našich nedávných dějin.
Vždyť kormidelnicí vzdělavatelství na
budějovickém magistrátu – a nejen
tam - je příslušnice strany, která se od
svých zločinů nedistancovala, natož
aby se za ně omluvila. Strany, jejímž
fundamentem je masové (ne)myšlení,
a která se svých postojů třídní nenávisti
nezřekla (inkriminovaní soudruzi přece
mohou – při respektování číselného
výsledku voleb – prokázat své schopnosti a sociální cítění i na jiném odboru
než školském).
Mám jediné přání do nového roku
pro nás všechny: abychom zvážili, oč
lépe by se dýchalo světu a nám v něm,
kdybychom uznali krásu a prospěšnost
prastarých zásad: Snaž se mít toho druhého rád jako sebe a co (ne)chceš, aby
ti jiní činili, (ne)čiň ani ty jim! A uváděli
to do života. A vydrželi.
M. Pecháčková
Pozn. redakce:
Vážení čtenáři, seznámíte-li se se
statusem Dolnočermenského zpravodaje, zjistíte, že tento článek by zde být
neměl. Pro tentokrát děláme ústupek.
Tímto však Vás, čtenáře, prosíme, abyste
nám nezasílali příspěvky s politickým
textem či podtextem. Naším záměrem
je informovat především o aktuálním
dění v obci. Politiku nechme celonárodním médiím a blogům na internetu, kde
mají všichni dostatek prostoru k politice
se vyjadřovat a s ostatními o těchto
otázkách diskutovat. Děkujeme za
pochopení.

Foto I M. Pecháček

Zpívání na Mariánské hoře
Tak jako každý rok uspořádal o vánočních svátcích Klub českých turistů
Lanškroun pěší pochod na Mariánskou
horu. V kostele s živou hudbou proběhlo zpívání vánočních koled. Zpívalo 230
účastníků, mezi kterými byli obyvatelé
z domu seniorů v Lanškrouně. Zúčastnili se i jezdci na koních, a kdo nemohl
pěšky, přijel autem. Všichni se těší na
zpívání koled v roce 2013. Turisté pořádají také zájezdy a výlety, zván je každý.
Miroslav Pecháček

Historie a současnost
Bramborového dne
V lednu či v únoru (podle různých
zdrojů) roku 1979 se v brněnském Domě
umění uskutečnila premiéra divadelní
hry Bramborový den, kterou pro Dětské
studio Divadla na provázku napsal brněnský učitel a dramatik František Brüstl
a režíroval Zdeněk Pospíšil. Úspěch
byl naprostý, následovalo 81 repríz
a někteří z tehdy hrajících studentů se
později objevují ve slavném Ochotnickém kroužku, aby se pak věnovali
divadlu profesionálně (např. současný
dramaturg a režisér J. A. Pitínský). Pro
diváky byla tato hra ve všech směrech
nová a strhující – počínaje tématikou

a kompozicí přes originální scénické
provedení až po vynikající výkony
jednotlivých herců. Byla o činnosti,
kterou každý dobře znal (sběr brambor
na povinné středoškolské brigádě),
přitom ale naprosto jiná než cokoli
trochu srovnatelného (Starci na chmelu). Vzniklo představení, které se stalo
inspirací mnoha jiným souborům, které
ale příchod nové doby a zrušení bramborového nevolnictví navždy posunuly
do kategorie retro.
Jestliže jsme se rozhodli Bramborový
den znovu po 33 letech uvést na jeviště
(přesněji řečeno mezi diváky, kde se
vše odehrává), museli jsme hledat
způsob, jak přiblížit děj, který je vlastně
dvojnásobně historický, neboť kromě
doby Husákovy dojde v podobě „hry na
hru“ i na dobu Kolumbovu. Spojovacím
článkem mezi původním a novým
provedením je pro nás především vynikající příběh (některé motivy jsou dnes
možná naléhavější než kdysi) a dále to,
co bychom pracovně nazvali „duchem“
gymnázia. Jde v podstatě o chronické
onemocnění, které jako epidemie postihuje další a další generace studentů
a projevuje se tím, že vytlačuje z jejich
hlav všechny školou nalívané myšlenky
včetně žádoucí motivace k práci. Tato
infekce propojuje studenty všech věků
a režimů a činí z nich tvory dokonale
rezistentní vůči jakýmkoli tlakům výchovného systému. Napadení studenti
reagují nekontrolovatelným chováním
a vytvářejí své vlastní, silně zásadité
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Všechny tyto kontrolní odchyty vlaštovek
potvrzují silnou vazbu na místo svého
rodiště a hnízdiště.
Dále následují některé výsledky odchytů
na krmítkách:
Brhlík lesní, kroužkovaný na Bahnech
4. ledna 2011 jako dospělý, byl kontrolován 2. ledna 2012 (tj. po 363 dnech)
a 25. listopadu 2012 (tj. po 691 dnu) také
tamtéž. To je v souladu s poznatky, že
brhlíci jsou v drtivé většině přísně věrni
jednomu místu.

Foto I J. Střecha

prostředí plné ironie a recese, kde není
místo pro přílišnou pracovní horlivost
(byť i zde se najdou výjimky) a kde
společenství (třídní banda) je nejvyšší
hodnotou. To je základ, na kterém je
vystavěna naše interpretace hry.
A pokud v ní objevíte i něco navíc, bude
to ta příslovečná třešnička na dortu
– nebo spíše perla v rybniční škebli.
Přejeme vám příjemnou zábavu!
Jan Střecha, režisér

Kroužkování v Dolní Čermné
v roce 2012
V uplynulém roce jsme okroužkovali
celkem 1240 ptáků, z toho 136 mladých
ve hnízdě a 1104 vzletných ptáků.
V uvedeném roce jsme se nestihli moc věnovat nepěvcům. Okroužkovali jsme jen
2 čápy bílé, 3 labutě, 1 kachnu divokou,
1 krahujce, 1 káni lesní, 10 poštolek,
5 puštíků, 7 kalousů, 1 ledňáčka, 2 strakapoudy velké a 3 datly.
U pěvců se projevilo to, že se v posledních letech více věnujeme odchytům
u krmítek. Jednoznačně vede sýkora
koňadra 426 ks, dále sýkora modřinka
175 ks, čížek lesní 159 ks a zvonek zelený
69 ks. Do těchto počtů se zásluhou Jana
Růžičky dostala vlaštovka. V rámci akce
RAS jich okroužkoval 76 ks, z toho 35
mladých ve hnízdě a 41 dospělých.
Naopak velký propad jsme měli u rehků
domácích, kterých jsme okroužkovali
jen 6 ks, konipasů horských 8 ks (tam
se velmi negativně projevuje to, že

odtok z rybníka se již nerealizuje přes
splav), budníčků menších 5 ks a žádného
budníčka většího, žádného ťuhýka obecného.
V roce 2012 jsme získali několik zpětných
hlášení a spoustu kontrolních odchytů.
Níže uvádíme ta zajímavější:
Od káně lesní, kroužkované zde v Dolní
Čermné 19. března 2005, našel Petr Cejp
nohu s kroužkem 20. července 2012
také zde v Dolní Čermné, tj. po 7 letech
a 4 měsících.
Pěnice černohlavá, kroužkovaná u kostela 1. května 2011 jako dospělá samice,
byla kontrolována tamtéž 6. května 2012
(tj. po 371 dnu). Zajímavostí je, že jak
kroužkování, tak odchyt byly provedeny
v rámci Vítání ptačího zpěvu.

Zvonek zelený, kroužkovaný u Růžičků 24.
prosince 2011 jako tohoroční samec, byl
kontrolován 25. listopadu 2012 (tj. po 337
dnech) u Hamplů.
Strakapoud velký, kroužkovaný u Hamplů
18. listopadu 2010 jako dospělý samec,
byl kontrolován 4. listopadu 2012 (tj. po
717 dnech) na Bahnech.
Sýkora koňadra, kroužkovaná u Růžičků
21. ledna 2010 jako dospělý samec, byla
kontrolována 18. listopadu 2012 (tj. po
1032 dnech) u Hamplů.
Sýkora koňadra, kroužkovaná u Růžičků
11. prosince 2009 jako dospělá samice,
byla kontrolována 26. října 2012 (tj. po
1050 dnech) u Hamplů.
Sýkora koňadra, kroužkovaná v Dolní
Čermné 1. ledna 2008 jako dospělý
samec, byla kontrolována 24. února 2012
(tj. po 1515 dnech) u Hamplů. (V roce 2008

Pěnice černohlavá, kroužkovaná u rybníka 23. června 2010 jako dospělý samec,
byla kontrolována 6. května 2012 (tj. po
683 dnech) u kostela, také v rámci VPZ.
Vlaštovka obecná, kroužkovaná u kravína 3. června 2010 jako dospělá samice,
byla kontrolována 6. srpna 2012 (tj. po
795 dnech) tamtéž.
Vlaštovka obecná, kroužkovaná u kravína 22. června 2011 jako mládě na hnízdě,
byla kontrolována 6. srpna 2012 (tj. po
411 dnech) tamtéž.
Vlaštovka
obecná,
kroužkovaná
u Vávrů 8. června 2010 jako mládě na
hnízdě, byla kontrolována 6. srpna 2012
(tj. po 790 dnech) u kravína.

Foto I A. Hampl
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jsme si ještě nepoznamenávali přesnou
lokalitu kroužkování).
Sýkora modřinka, kroužkovaná na Bahnech 30 prosince 2009 jako tohoroční
samec, byla kontrolována 18. listopadu
2012 (tj. po 1054 dnech) tamtéž.
Sýkora modřinka, kroužkovaná na Bahnech 24. listopadu 2008 jako tohoroční
pták, byla kontrolována 4. března 2012 (tj.
po 1196 dnech) a 25. listopadu 2012 (tj. po
1462 dnech) tamtéž jako samec.
Sýkora úhelníček, kroužkovaná ve farském lese 9. ledna 2011 jako dospělý pták,
byla kontrolována 9. prosince 2012 (tj. po
700 dnech) tamtéž.
Sýkora úhelníček, kroužkovaná ve
farském lese 27. prosince 2009 jako tohoroční pták, byla kontrolována 9. prosince
2012 (tj. po 1078 dnech) tamtéž.
Sýkora babka, kroužkovaná ve farském
lese 2. prosince 2007 jako dospělý pták,
byla kontrolována 29. prosince 2012 (tj.
po 1854 dnech) tamtéž.
Sýkora babka, kroužkovaná ve farském
lese 27. prosince 2007 jako tohoroční
pták, byla kontrolována 27. prosince 2012
(tj. po 1827 dnech) tamtéž. Je velmi zajímavé, že jsme v rozmezí dvou dní chytili
dvě sýkory babky po pěti letech!!
A na závěr jedno zahraniční hlášení:
Čížek lesní, kroužkovaný na krmítku
u Růžičků 1. ledna 2010, byl kontrolován
29.února 2012 (tj. po 789 dnech) v Chorzówě v Polsku ve vzdálenosti 173 km.
Aleš Hampl, Petr Havel,
Jan Růžička, Michal Nastoupil

Rafani versus fanoušci
Sešel se rok s rokem a přišel čas, aby
fanoušci znovu změřili své síly s hokejisty,
kterým jezdí fandit na zápasy Lanškrounské hokejové ligy - s Rafany.
Fanoušci po loňské remíze možná trochu
usnuli na vavřínech, podcenili pravidelný
trénink a jejich příprava probíhala pouze
v teoretické rovině jen několik posledních
dnů před zápasem v hospodě U Batůžka.
A tak se mohlo zdát, že budou pro Rafany

Foto I L. Ešpandrová

snadnou kořistí.
Hráči se sešli v poledne 19. ledna v Hale B.
Modrého v Lanškrouně v hojném počtu
a do boje se vrhli s odhodláním zvítězit.
Kouč fanoušků Pepa Ešpandr ml. vyladil
sestavu a zbytečně se před zápasem pokusil ovlivnit rozhodčího, neoblomného
Jirku Blažka. Narazil. Stejně tak Rafani se
svými „švestičkami“ neuspěli. Co se dalo
dělat, museli všichni spolehnout jen na
své hokejové umění.
V zápase diváci viděli spoustu úžasných
akcí. Například nejlepšímu střelci fanoušků Batůžkovi se skoro podařil hattrick!
Pravda, brankář Rafanů někdy musel
dlouho čekat, než soupeř nabere rychlost
a vystřelí. Ale pak už jen stačilo, když se
letícímu (možná letícímu je silné slovo)
puku včas uhnul a byl z toho krásný gól.
Pochopitelně došlo také na menší i větší
šarvátky, za které rozhodčí nekompromisně nařídil trestná střílení. Diváci se
bavili, hráči na ledě taky a zápas skončil
bez vítězů i poražených, ale také, a to je
nejdůležitější, bez zraněných.
Na závěr i diváci mohli využít ledovou
plochu k volnému bruslení. Někdo si
vyzkoušel nájezdy na brankářské borce
a někdo možná zjistil, že bruslit s hokejkou
není až tak jednoduché. A když se k tomu

musí sledovat puk, spoluhráči, protihráči,
rozhodčí, je to pomalu „maturita na ledě“.
Zhodnocení akce proběhlo odpoledne,
jak jinak než v restauraci U Batůžka, kde
všichni po vyčerpávajícím sportovním
výkonu rádi zahnali žízeň.
A mimochodem: Lanškrounská hokejová
liga je stále v plném proudu, tak přijďte
fandit Rafanům!
L. Ešpandrová

Vánoční turnaj
stolního tenisu
Spolek příznivců stolního tenisu v Dolní
Čermné uspořádal v tělocvičně ZŠ 27. 12.
2012 tradiční vánoční turnaj. Turnaje se zúčastnilo 32 hráčů z okolních měst a vesnic.
Hrály se kategorie: děti, ženy, muži do 50
let, muži nad 50 let, čtyřhry. Opět příjemně
překvapil velký zájem soutěžících. To
se odrazilo na počtu sehraných utkání,
bylo sehráno 190 utkání. Při takto časově
náročném programu přišlo velice vhod občerstvení, které ochotně zajistil SDH v DČ.
Výsledky v jednotlivých kategoriích:

kategorie

1. místo

2. místo

3. místo

děti

Petrová Andrea

Peřinová Adéla

Peřina Jakub

ženy

Kůrková Milada

Stará Markéta

Petrová Andrea

muži do 50 let

Plhák Radek

Adamcová Naďa

Jedlička Antonín

muži nad 50 let

Pácha Karel

Uhlíř Karel

Skalický Stanislav

čtyřhra

Mrštík, Pecháček

Pácha, Stará

Fišer, Šlapal
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Výsledky jednotlivých kategorií (pozn.:
pokud není uvedeno jinak, je hráč
z Dolní Čermné):
Mladší žáci:
1. Jurča (Lanškroun)
2. Filip Petr
3. Formánková Simona
Starší žáci:
1. Balcarová Karolína
2. Bednář Martin
3. Vacková Kristýna

Foto I Ilustrační foto

Výborně zorganizovaný turnaj pod dozorem vrchního arbitra p. M. Marka byl
příjemnou sportovní tečkou za rokem
2012.
J. Pácha

Vánoční turnaj
v badmintonu
Mezi vánočními svátky jsme uspořádali
již tradiční turnaj žáků v badmintonu.
Tak jako v předchozích letech jsme
pozvali lanškrounské žáky, abychom
zpestřili soutěžní klání.
Turnaj byl uspořádán pro kategorie
mladší a starší žáci a v letošním roce

se nám podařilo získat i zájemce z řad
dospělých, což výrazně ovlivnilo úspěšnost celého turnaje.
Vzájemné zápasy zahájili mladší žáci do
11 let, celkem 15 hráčů, z toho téměř polovina přijela z Lanškrouna. Následovaly
zápasy starších žáků, tady bojovalo
9 hráčů a turnaj byl završen kláním
dospělých (kategorie začátečníci, mírně
pokročilí), kterých bylo celkem 11. Přátelská a kamarádská nálada všech určitě
přispěla k vánoční pohodě, přestože
vzájemné zápolení bylo velmi prestižní.
Turnaje se celkem zúčastnilo 35 hráčů
a věříme, že obliba badmintonu v Dolní
Čermné poroste a příště si přijde zahrát
badminton ještě více dospělých.

Foto I L. J. Schöpp

Dospělí muži:
1. Vacek Jiří
2. Filip Petr
3. Jirásek Jakub
Dospělé ženy:
1. Filipová Lenka
2. Maťátková Lenka
3. Hajzlerová Jana
Ing. Jan Schöpp
Ing. Vojtěch Krňávek

Události a činnost jednotky
SDH městyse Dolní Čermná
v roce 2012
Jednotka má k 1. 1. 2013 20 členů, kteří
práci v jednotce vykonávají dobrovolně a zdarma. Jednotka vyjíždí k událostem na výzvu krajského operačního
informačního střediska nebo starosty
obce.
Činnost jednotky je v současné době
velice různorodá. Už dávno neplatí,
že hasiči vyjíždí jen likvidovat požáry.
Pomáhají také při dopravních nehodách, větrných a sněhových smrštích,
povodních, záplavách, při vyhledávání
osob a jiné. Pro tuto různorodou škálu
zásahů musí být jednotka neustále dovybavována dalšími věcnými a osobními prostředky pro zdárné zvládnutí
zásahu. Jsem rád, že městys přistupuje
k pořizování výbavy velmi kladně a že
se rok od roku vybavenost jednotky
zlepšuje.
Výčet akcí v roce 2012:
7. 1. 2012 požár bytu Petrovice
28. 1. 2012 školení řidičů
9. 2. 2012 příprava a provedení technic-
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Foto I V. Vyhnálek

ké prohlídky CAS LIAZ,
technická pomoc pro ČOV – čištění
kanalizace Smrčina
15. 2. 2012 dopravní nehoda – vyproštění, sněhová kalamita na Lanškrounsku, výjezd v 19 hodin, návrat ve
4 hodiny ráno druhého dne
16. 2. 2012 dopravní nehoda – uvolnění
komunikace v Dolní Čermné u rybníka
18. 2. 2012 školení strojníků na HZS
Lanškroun
21. 2. 2012 dopravní nehoda – vyproštění autobusu Dolní Čermná - Petrovice
23. 2. 2012 školení jednotky – první
pomoc
2. 3. 2012 školení velitelů na HZS Ústí
nad Orlicí,
příprava a provedení technické prohlídky CAS Š706 RTHP
8. 3. 2012 dopravní nehoda- uvolnění
komunikace Dolní Čermná – Jakubovice
13. 4. 2012 okrskové cvičení Nepomuky
20. 4. 2012 námětové cvičení na školní
jídelně Dolní Čermná
4. 5. 2012 požár pneumatik v ZD Verměřovice
4. 6. 2012 technická pomoc – kropení
cihlové suti při demolici hospodářské
budovy v Dolní Čermné (Chmátalovo)

11. 6. 2012 technická pomoc – čerpání
vody Dolní Čermná (Bahna)
22. 6. 2012 ukázka hasičské techniky
a hašení pro děti z MŠ Horní a Dolní
Čermné,
cvičení jednotky – prověrka čerpadel
(rybník Dolní Čermná)
10. 7. 2012 ukázka hasičské techniky
a hašení pro děti z příměstského tábora v Dolní Čermné
26. 7. 2012 technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů po větrné
smršti v okolí lanškrounských rybníků
28. 7. 2012 požár pneuservisu Horní
Čermná
8. 8. 2012 technická pomoc pro ČOV
11. 8. 2012 ukázka techniky při výročí
SDH Dolní Čermná
8. 10. 2012 technická pomoc – úklid
komunikace Jakubovice
12. 10. 2012 okrskové cvičení Petrovice
23. 10. 2012 technická pomoc – dovoz
vody Dolní Čermná
9. 11. 2012 okrskové cvičení Dolní
Čermná
4. 12. 2012 dopravní nehoda osobních
vozidel na silnici Dolní Čermná – Petrovice
31. 12. 2012 tradiční dopolední posezení na ukončení roku 2012

Závěrem děkuji členům a příznivcům
jednotky za vykonanou práci v roce
2012 a vedení městysu za podporu.
Jan Svoboda

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.
Znovu upozorňujeme! Před návštěvou
stomatologické pohotovosti si raději
telefonicky ověřte, zda nedošlo ke
změně lékaře konajícího službu!
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Stomatologická pohotovost
ve dnech

lékař

adresa

telefon

16. - 17. 2. 2013

MUDr.

Karásková

Letohrad, U Dvora 815

465 620 358

23. - 24. 2. 2013

MUDr.

Kobzová

Lanškroun, 5. Května 2

465 322 897

2. - 3. 3. 2013

MDDr.

Kopecký

Lanškroun, Strážní 151

465 322 907

9. - 10. 3. 2013

MUDr.

Krčálová

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 824

16. - 17. 3. 2013

MUDr.

Mareš

Žamberk, Školská 834

465 613 103

23. - 24. 3. 2013

MUDr.

Milota

Lanškroun, Svobody 356

465 322 787

30. - 31. 3. 2013

MDDr.

Pavlová

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 822

1.4.2013

MUDr.

Strnadová

Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622

465 642 765

6. - 7. 4. 2013

MUDr.

Špička

Králíky 414

465 631 154

13. - 14. 4. 2013

MUDr.

Špičková

Králíky 414

456 631 274

Znovu upozorňujeme! Před návštěvou stomatologické pohotovosti si raději telefonicky ověřte, zda nedošlo ke změně lékaře
konajícího službu!

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.

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

Ceník
formát

cena

A4

1000 Kč

A5

500 Kč

A6

250 Kč

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ
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Žádost o spolupráci
Žádáme občany Dolní Čermné o vyplnění krátké ankety, která je zaměřena na hodnocení stavu a potřeb městyse Dolní Čermná.
Anketu můžete vyplnit na webových stránkách obce www.dolni-cermna.cz (je umístěna v aktualitě Zapojte se do přípravy
strategie MAS ORLICKO) nebo osobně na úřadu městyse. Výsledky ankety budou použity pro přípravu Místní rozvojové strategie MAS ORLICKO na roky 2014 – 2020.
Děkujeme za spolupráci.
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Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí v Dolní Čermné
Datum konání
8. - 9. 3.

Název akce

Začátek akce

Místo konání

Pořadatel

Burza oblečení a sportovních potřeb

prostory staré školy

RC KUK

16. 3.

Babský bál

Orlovna

SDH Horní Čermná

20. 3.

Školní akademie

18.00

Orlovna

ZŠ

22. 3.

Divadelní představení: Bramborový den
(Škeble)

19.30

Orlovna

SDO

30. 3.

Jarní výstava RC KUK

chodba staré školy

RC KUK

10. 4.

Divadelní představení:
Popletená pohádka

MŠ

MŠ

27. 4.

Pouťová zábava - Rafani

Orlovna

HC Rafani

27. 4.

Výstava "Koníčkáři" - vernisáž

AZAS

SDO

AZAS

SDO

27. - 28. 4.

Výstava "Koníčkáři"

27. - 28. 4.

Čermenská pouť

8.00 - 11.00
9.00

17.00

30. 4.

Čarodějnice

16.30

AZAS

RC KUK, SDH

11. 5.

Kdo si hraje, nezlobí

13.30

AZAS

SDO

12. 5.

Den matek - Barevná besídka

14.00

Orlovna

MŠ, Jednota Orel

AZAS

M. Hrdina

AZAS

MŠ, ČČK

24. - 25. 5.
2. 6.

Rock metal fest
Pochod pohádkovým lesem - 25. ročník

13.30

21. - 23. 6.

Čermenské folklorní slavnosti

AZAS

Městys, Jitřenka

28. - 30. 6.

XIII. čermenský motosraz

AZAS

L. Marek

21. 9.

100. výročí Orla v DČ

Vysvětlivky:
AZAS - Areál zdraví a sportu
SDO - Spolek divadelních ochotníků
SDH - Sbor dobrovolných hasičů
MŠ - mateřská škola

Jednota Orel

ZŠ - základní škola
ČČK - Český červený kříž
MS - Myslivecké sdružení

RC KUK - Rodinné centrum KUK
ZUŠ - základní umělecká škola
DČ - Dolní Čermná

Vánoční koncerty

Koncert ZUŠ Lanškroun

Pěvecký sbor gymnazia a děti z Dolní Čermné

Foto I L. Ešpandrová

Foto I L. Ešpandrová

Zápas Rafanů s fanoušky
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