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V TOMTO ČÍSLE NALEZNETE
SLOVO STAROSTY
ZE ZASTUPITELSTVA
POZNEJ SVÉHO PSA
KLAPKA, KAMERA, AKCE
FOTBAL V DOLNÍ ČERMNÉ
KALENDÁŘ AKCÍ
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Foto I Josef Nikl

Pozvánka na jednání zastupitelstva v pondělí
22. 4. 2013 od 18 hodin v zasedací místnosti úřadu
městyse.

www.dolni-cermna.cz

Minulost a současnost

Foto I internet, L. Ešpandrová
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letošní zima nás potrápila více, než jsme
předpokládali, a proto se asi všichni
těšíme na nástup jara. S jeho začátkem
je spojeno zahájení mnoha letošních
investičních akcí.
Jak jsem Vás již informoval v předchozích
zpravodajích, chystáme jich v letošním
roce větší počet.
Hlavními akcemi, které ovšem nejvíce
zasáhnou do Vašeho běžného života,
budou rekonstrukce hlavní silnice v Dolní
Čermné a zkapacitnění toku Čermná.
Hlavní silnice bude opravována v úseku
od čistírny odpadních vod v Dolní
Čermné až do Horní Čermné pod místní
část Nepomuky. Investorem akce je
Pardubický kraj, který v průběhu dubna
bude předávat zhotoviteli, firmě Eurovie,
staveniště. Do konce června bude firma
provádět opravy propustků. Dle sdělení zhotovitele bude v tomto období
zachován průjezd hlavní komunikací,
propustky budou opravovány vždy v jedné polovině vozovky. Hlavní práce, tedy
frézování současného asfaltu a pokládka
nového, jsou plánovány na červenec
a srpen 2013. Při provádění těchto prací
dojde k uzavírkám silnice a pro dopravu
budou využívány objízdné trasy, které
povedou po místních komunikacích.
V souběhu s touto akcí bude řešeno
i zkapacitnění toku Čermná, v trase od
rybníka po hostinec Krčma v Horní Čermné. Investorem stavby je Povodí Labe
a zhotovitelem Labská strojní a stavební
společnost s.r.o. Zkapacitnění bude
prováděno po směru toku a začne tedy
v Horní Čermné. Práce budou zahájeny
v dubnu a měly by být ukončeny do konce září 2013.
Je zřejmé, že obě investiční akce značně
zasáhnout do běžného života všech
občanů Dolní i Horní Čermné. V této souvislosti žádám všechny spoluobčany, aby
sledovali vývěsní tabule v Dolní Čermné
a webové stránky městyse, kde budou
uveřejňovány aktuální informace k oběma akcím. Dále bych chtěl apelovat na
všechny spoluobčany, aby byli v daném
období trpěliví a tolerantní. Odměnou
bude nejen zkapacitnění koryta toku, ale
hlavně nová komunikace, na kterou se
jistě všichni těšíme.
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Další akcí, jejíž realizace začne v letošním Nekonečným tématem je optimalizace
roce, je komplexní pozemková úprava dopravy. V posledním zpravodaji jsem
v katastrálním území Dolní Čermná. In- Vás informoval, že v rámci úspor Parduvestorem akce je Státní pozemkový úřad. bický kraj provede zrušení čtyř nevytížePozemkovými úpravami se uspořádávají ných sobotních spojů na lince Lanškroun
vlastnická práva k pozemkům a s nimi - Letohrad. K dalšímu rušení nebo omesouvisející věcná břemena, pozemky se zení spojů nemělo dojít. Naopak mi bylo
jimi prostorově a funkčně upravují, scelují přislíbeno řešení případného zavedení
nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístup- spoje na lince Lanškroun – Jakubovice
nost pozemků a vyrovnání jejich hranic. Dolní Čermná s odjezdem v 16.50 hodin
Současně se jimi vytvářejí podmínky z Lanškrouna. O to větší byl pro mne šok,
k racionálnímu hospodaření, k ochraně když jsem zjistil, že byly navrženy a do
a zúrodnění půdního fondu, zvelebení jízdních řádů zapracovány i další změny.
krajiny a zvýšení její ekologické stability. Je to pro mne naprosto nepochopitelné,
Pro vypořádávání pozemků
neboť zástupci Pardubického
je vyžadován souhlas jejich
kraje v čele s hejtmanem
majitelů. Bez jejich vědomí
a radním odpovědným za
nemůže dojít k žádným
dopravu panem Duškem
změnám. V současné době je
a zástupci firmy Oredo nám při
prováděno výběrové řízení
jednáních na počátku letošnína zhotovitele pozemkové
ho roku jasně slíbili, že k rušení
úpravy. Po výběru zhotovinebo omezování jakýkoliv
tele budou ještě v letošním
spojů bez projednání s obcí
roce započaty práce. Jejich
nedojde. V daném případě se
Foto I archív městyse
ukončení je plánováno
jedná o omezení spojů během
v červnu 2016, kdy zhotovitel musí před- školních prázdnin. Nepochopitelné to je
ložit kompletní dokumentaci návrhu hlavně u autobusu na lince Lanškroun
komplexní pozemkové úpravy.
– Letohrad u spoje na odjezdu v 17.39 hoV rámci pozemkové úpravy dochází také din, který je dle mých informací využíván.
k návrhu protipovodňových a protie- Je paradoxem, že autobus, který jede
rozních opatření v daném území. Chtěl o dvě hodiny déle, byl zachován. Přitom
bych v této souvislosti vyzvat všechny dle mého názoru pouze stačilo uvedený
spoluobčany, aby na úřad městyse návrh s námi konzultovat a omezit autodoručili případné připomínky hlavně busy, které skutečně nejsou využívány.
ve vztahu k řešení nátoku povrchových Musím bohužel konstatovat, že změna,
vod do obce. Uvedené informace budou kterou přislíbilo nové vedení Pardubickédůležité pro řešení případných návrhů ho kraje a firmy Oredo při projednávání,
nebyla naplněna a věc se opět řešila od
protipovodňových opatření.
Dalším problémem, který zajímá mnoho stolu. Situaci jsem začal řešit se zástupspoluobčanů, je hospodaření na Čer- cem firmy Oredo. V následujícím období
menském rybníce. V této souvislosti mne ji budu projednávat i se zástupci Parduv poslední době kontaktovalo mnoho bického kraje. V případě, že k obslužnosti
občanů a dotazovalo se mne na stav máte nějaké připomínky, prosím Vás,
řízení
ohledně
polointezifikačního abyste mi je zasílali mailem na adresu:
hospodaření na rybníce. Jak jsem Vás mestys@dolni-cermna.cz.
informoval v předchozím čísle, Krajský V neposlední řadě bych Vás chtěl inforúřad Pardubického kraje zahájil s provo- movat o chystaných změnách v provozu
zovatelem rybníku řízení ve věci zrušení Areálu zdraví a sportu Dolní Čermná.
výjimky k uvedenému hospodaření. Říze- Celý areál, vyjma restaurace, bude od
ní krajský úřad již ukončil a svým rozhod- letošního roku provozovat městys Dolní
nutím výjimku zrušil. Proti rozhodnutí se Čermná. Je to jediná možnost, jak nastamajitel a provozovatel rybníku odvolal, vit ekonomické hospodaření. Změny se
a proto nenabylo právní moci. Odvolání dotknou nejen chodu areálu, ale i provov současné době řeší Ministerstvo ži- zu restaurace. Aktuální informace budou
votního prostředí. O výsledku řízení Vás v průběhu jara uvedeny na webových
samozřejmě budu informovat v dalším stránkách městyse a obecních vývěskách.
vydání zpravodaje.
S přáním hezkého jara
Petr Helekal, Váš starosta
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Komentář k přijatému
rozpočtu městyse
na rok 2013
Hlavními příjmy do rozpočtů obcí jsou
příjmy z daní vybraných státem. Některé
daně (např. spotřební daně z lihu, vína,
tabákových výrobků a ropných produktů) si v celém rozsahu stát ponechává ve
svém rozpočtu. Oproti tomu daň z nemovitostí plně přináleží té obci, kde se
předmětné nemovitosti nacházejí. Většinu vybraných daní však stát přerozděluje
podle zákonem stanovených pravidel
mezi obce, kraje a část si ponechává.
Rozdělení těchto tzv. sdílených daní
upravuje zákon o rozpočtovém určení
daní, který přesně stanovuje pravidla,
jakým způsobem se budou vybrané
daně rozdělovat. Dlouhá léta byl hlavním
kritériem pro rozdělování počet obyvatel
obce. Takovým výpočtem docházelo
k tomu, že např. na jednoho obyvatele
nejmenší obce připadal více než sedmkrát menší příděl než na jednoho obyvatele Prahy. Asi před 5 lety došlo k výrazné
úpravě pravidel a výpočet přídělu začal
rovněž zohledňovat katastrální rozlohu
obcí. Od roku 2013 dochází k další změně
zákona, která ještě více snižuje poměr
v daňových příjmech na jednoho obyvatele mezi nejmenšími obcemi a velkými
městy, kterým byl příděl snížen.
Předpokládaný příděl sdílených daní je
každoročně publikován ve vyhlášce MF
ČR. Pro Dolní Čermnou je předpokládaný
příděl dle nové metodiky cca o 3 mil. Kč
výhodnější, než tomu bylo dosud. Podle
predikce výběru daní dle MF ČR bychom
měli v roce 2013 obdržet ze sdílených
daní asi 11,6 mil. Kč. V rámci opatrnosti
v navrhovaném rozpočtu předpokládáme částku o něco menší.
Kromě daňových příjmů dostávaly obce
rovněž příspěvek na výkon státní správy.
Tento příspěvek nová pravidla snižují,
v našem případě asi o 250 tis. Kč. Mimo to
již nebudeme moci počítat s příspěvkem
na úhradu nákladů pro základní školu za
žáky dojíždějící z okolních obcí, který by
měl již být zahrnut v navýšeném přídělu
ze sdílených daní.
Každá obec podle nových pravidel obdrží větší balík peněz, než bylo doposud,
a bude s ním nakládat podle svého uvážení. Omezí se tím však žádosti o dotace
na mnohé drobné opravy obecního ma-

jetku. Provádění drobných akcí tak může
být rychleji proveditelné a v konečném
důsledku i levnější, než bylo při dotačním
financování. Nesníží-li stát v příštích letech další příděly, např. do školství, nebo
nepřevede-li výkon některých agend
státní správy na obce bez adekvátního
zvýšení příjmů, měli bychom v budoucnu možnost hospodařit se zajímavým
objemem finančních prostředků.
Další předpokládané příjmy odpovídají
běžným úrovním minulých let. Mimořádné příjmy očekáváme pouze z prodeje
bytu v č. p. 5 a z prodeje budovy bývalého Svazarmu.
Zastupitelstvo rozhodlo, že prioritu
v roce 2013 budou mít opravy místních
komunikací, které byly poškozeny při
výstavbě kanalizace a některé potřebují
opravit i bez toho. Pardubický kraj jako
majitel silnice procházející Horní a Dolní
Čermnou počítá ve svém plánu na letošní rok s rekonstrukcí této silnice v celé
její délce. Po mnoha letech a po stavbě
kanalizace se tedy obě obce mohou dočkat pořádné silnice. V souvislosti s touto
rekonstrukcí se rovněž připravuje úprava
náměstí – nová autobusová zastávka
s úřední deskou a vývěsními tabulemi
místních spolků a organizací včetně
drobných úprav komunikace.
Vedle již zmíněných oprav komunikací
předpokládáme pokračovat v opravách
obecních budov – plánována výměna
oken ve škole a penzionu, kompletní
renovace střechy nad tělocvičnou.
V budově obecního úřadu se budou
vyměňovat nejen okna, ale i dveře,
budou se opravovat chodby, pokoje
obecní ubytovny, přístřešky sběrného
dvora a okapy. V sídlišti za školou dojde
k opravě staré splaškové kanalizace.
Úřad městyse v uplynulých letech
provedl několik úsporných opatření,
která v součtu snížila provozní náklady
a výrazně zlepšila hospodaření obce.
Například změnou dodavatele došlo
ke snížení plateb za elektrickou energii.
Všeobecně v poslední době klesají úrokové sazby u bank. Bylo proto iniciováno
jednání s naší financující bankou a začátkem roku byla dohodnuta „výměna“
stávajících úvěrů za jeden nový. Městys
měl tři úvěry – na plynofikaci, drobné investiční akce a kanalizaci, každý s jinými
platebními podmínkami, které vycházely
ze stavu v době vzniku úvěrů. Dnes jsou
podmínky na finančních trzích jiné než
před několika lety. Sloučením úvěrů
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a stanovením nových podmínek dochází
ke snížení měsíčních splátek a hlavní
přínos je v podstatně nižších úrokových
sazbách, které před několika lety nebyly
vůbec představitelné. Předpokládaná
úspora na úrocích jen pro letošní rok se
očekává okolo 0,5 mil. Kč – díky nižším
úrokovým sazbám a klesající jistině
dluhu.
Celkový rozpočet je sestaven jako mírně
schodkový s tím, že vyšší výdaje jsou
pokryty přebytkem minulých let.
Za finanční výbor
ing. Jiří Mencl, předseda

Budeme se opět potkávat
u Crku?
Stále se mluví o tom, že v naší republice
ubývá zdrojů nezávadné pitné vody.
Mnoho občanů (a nejen naší obce)
si chodilo pro dobrou vodu do Crku
v sadě. A že to byl pramen opravdu
dobrý a vyhlášený, o tom svědčí to,
že si sem pro vodu jezdili i obyvatelé
z Lanškrouna, Horní Čermné, Letohradu
a, myslím, i dalších obcí.
Už si sem pro vodu nejezdí nikdo. Proč?
Voda téměř neteče, tedy teče, trubkou
na odběr silou cca 5 l za minimálně 30
minut, dříve to bylo (při nejsilnějším
toku) 1 litr za 18 vteřin, tj. 5 litrů za
1,5 minuty, většinou v létě 5 litrů do
3 minut, v zimě při zamrzlé půdě kolem
1 minuty 1 litr, tj. 5 litrů natékalo 5 minut.
Nyní teče voda trubkou velmi málo, jak
jsem již uvedla. Zbytek vody „protéká“
mezi spodními kameny. Je tedy vidět,
že pramen vody je stále silný, ale z nějakého důvodu není spád ke vtoku do
trubky, ale voda teče níž, a mezi kameny
se protlačuje ven. O tom se může každý
přesvědčit, když napouštíme vodu do
kanystru, stále v odtoku do potůčku
proudí voda.
Nejsem sama, komu se tento stav nelíbí.
Kdo nám pomůže k tomu, abychom
zase mohli v hojném počtu chodit do
Crku pro opravdu dobrou vodu, které
nezanášela nádobí, ve kterém ji vaříme,
ať už se jedná o varné konvice, které asi
trpí nejvíc, kávovary a další nádobí.
Děkuji za uveřejnění a hlavně zodpovězení dotazu.
Milena Mikulová
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K uveřejněnému příspěvku paní Mikulové bych rád uvedl následující skutečnosti: Je pravdou, že i v minulém
roce jsem obdržel několik připomínek
od občanů na snižující se vydatnost
pramene. Dále bylo upozorňováno, že
část vody podtéká pod výtokovým zařízením a následně vytéká do potůčku
pod pramenem.
V této souvislosti je nutné konstatovat,
že je otázkou, co je důvodem poklesu
vydatnosti pramene Crk. Zda je to
uvedené podtékání pod výtokovým
zařízením, nebo pokles vydatnosti
hladiny spodních vod, což je dlouhodobý problém, který se v následujících
letech bude, dle sdělení odborníků,
ještě prohlubovat. Na uvedený pramen je napojena i myslivecká chata
a z vyjádření zástupců mysliveckého
sdružení vyplývá, že vody mají také
nedostatek. Tato situace by částečně
svědčila právě o snížení hladiny spodních vod.
To, že se v minulosti městys „staral“
o provoz pramene a všichni to považovali za samozřejmost, je jedna věc.
Druhá věc je, že pramen neleží na
obecním pozemku, ale na pozemku,
který je v majetku Lesů ČR. Proto bylo
nezbytné získat k případným úpravám
příslušné povolení majitele a dle rozsahu oprav i případné stavební povolení. S ohledem na skutečnost, že jsme
se v minulém roce zabývali mnoha
zásadními obecními problémy, nebylo
v našich silách tuto záležitost vyřešit.
Ke konci roku 2012 jsem začal vést
s majitelem pozemků jednání o případné opravě. Při nich jsme zjistili, že
firma má na obnovu lesních pramenů
zřízen program s názvem „Program
2020“. Ze strany zástupců firmy mi
bylo slíbeno, že opravu uvedeného
pramene provedou v letošním roce.
Pro její realizaci je ovšem nutné, aby
bylo déle trvající sucho, a proto je provedení opravy plánováno v období
červenec až srpen 2013.
Osobně doufám, že uvedená oprava
bude mít za následek změnu vydatnosti pramene, který bude i v dalších
letech sloužit jak místním, tak i lidem
ze širokého okolí.
Za městys Dolní Čermná
Petr Helekal, starosta
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Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (16/2013 - ZM)
První zasedání zastupitelstva městyse Dolní Čermná bylo v letošním
roce svoláno na den 25. února
a z věcí, které byly na programu
jednání, vybíráme tato usnesení:
Zastupitelstvo městyse vzalo na
vědomí slib nového člena zastupitelstva Roberta Faltuse.
Zastupitelstvo městyse zvolilo
členem rady městyse ing. Jiřího
Mencla.
Zastupitelstvo městyse projednalo
a schválilo rozpočet městyse Dolní
Čermná na rok 2013 s předpokládanými příjmy ve výši 19.748.400,- Kč;
s předpokládanými výdaji ve výši
19.913.400,- Kč; splátky úvěrů a půjček pro rok 2013 ve výši 1.135.000,Kč; financování přebytkem roku
2012 ve výši 1.300.000,- Kč a dále
schválilo neinvestiční příspěvky
příspěvkovým organizacím zřízeným městysem Základní škole
Vincence Junka, Dolní Čermná ve
výši 1.280.000,- Kč, Mateřské škole
Dolní Čermná ve výši 220.000,- Kč.
Školní jídelně Dolní Čermná ve výši
650.000,- Kč.
Zastupitelstvo městyse schválilo
nabídku České spořitelny, a. s. na
zlepšení úrokových podmínek stávajících úvěrových smluv vedených
u České spořitelny, a. s. uzavřením
smlouvy o úvěru č. 10188/13/LCD
s Českou spořitelnou, a. s., Praha 4,
Olbrachtova 1929/62, IČO 45244782
(doba splácení 13 let, úroková sazba
s pětiletou fixní dobou ve výši 1,75
% per annum), včetně poskytnutí
v ní uvedeného zajištění, dle návrhu
v příloze, a uložilo starostovi podepsat příslušnou smluvní dokumentaci.
Zastupitelstvo městyse vydalo
obecně závaznou vyhlášku městyse
Dolní Čermná č. 1/2013 o místním

poplatku za užívání veřejného prostranství.
Zastupitelstvo městyse schválilo
rozsah úprav projektu akce „Modernizace silnic II/314 a II/311 Horní
a Dolní Čermná“ v prostoru náměstí
Dolní Čermná navržených městysem Dolní Čermná a souhlasilo
s tím, že náklady spojené s realizací
předmětných úprav ponese městys
Dolní Čermná, a uložilo starostovi
činit veškeré úkony směřující k realizaci díla a podepsat příslušnou
smluvní dokumentaci.
Zastupitelstvo městyse vzalo na
vědomí komplexní studii prostoru
náměstí Dolní Čermná a uložilo starostovi a místostarostovi pokračovat
v jednáních směřujících k realizaci
navržených opatření.
Výtah ze zápisu ze zasedání zastupitelstva je k dispozici k nahlédnutí na
úřadu městyse nebo na webových
stránkách www.dolni-cermna.cz.
Zpracovala JUDr. Hana Vágnerová

Upozornění občanům úklid obce
Upozorňujeme občany Dolní Čermné, že v týdnu od 15. 4. 2013 do 18.
4. 2013 proběhne úklid obce.
Kontejnery na odpad budou rozestavěny na obvyklých stanovištích
– bližší informace jsou zveřejněny
na plakátech.
Za městys JUDr. Hana Vágnerová

Upozornění občanům
Poplatky za likvidaci komunálního
odpadu a za psy jsou splatné do
31. 3. 2013. Po tomto datu Městys
Dolní Čermná zahájí vůči neplatičům správní řízení a výše poplatku
se může zvýšit až na trojnásobek
běžného poplatku.
Za městys ing. Lenka Kubíčková
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„Bludiště“ na titulní straně
je tzv. QR kód. Je to prostředek pro
automatizovaný sběr informací. QR
kód dokáže zakódovat mnohem větší
množství dat, než klasický EAN čárový
kód. QR kódy zpravidla obsahují
internetovou adresu nebo kontaktní
informace. Noviny a časopisy tak mohou doplnit článek kódem, po jehož
naskenování si čtenář zobrazí např. více
fotografií, video, aktuální informace o
počasí apod.
Díky mobilnímu telefonu s fotoaparátem a speciální aplikaci se po vyfocení kódu dostanete na internetovou
adresu, kterou kód skrývá. V tomto
případě je to adresa webových stránek
obce. Věříme, že tuto novinku uvítáte
jako možnost k rychlému a snadnému
získání dalších, podrobnějších a aktuálních informací.
L. Ešpandrová

MIKROREGION
SEVERO-LANŠKROUNSKO
dobrovolný svazek obcí
tel: 465393125, 465393126
email: mestys@dolni-cermna.cz
sídlo: OÚ Dolní Čermná 76, 561 53
IČO: 01349341
Soutěž na vytvoření loga
Mikroregion
Severo-Lanškrounsko
vyhlašuje soutěž o vytvoření loga
dobrovolného svazků obcí. Členy svazku jsou obce Bystřec, Dolní Čermná,
Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní
Třešňovec, Petrovice, Verměřovice
a Výprachtice.
Návrh musí obsahovat
Zkratku názvu Mikroregion Severo-Lanškrounsko - MSL (může být i v obdobné formě).
Grafický prvek, který se stane „značkou“ svazku a který bude možné
v budoucnu používat samostatně.
Černobílé a barevné provedení loga
(celé logo by mělo obsahovat v ideálním případě maximálně 3 různé barvy).
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Logo musí být zpracováno v elektronické podobě (požadovaný formát je:
.jpg, .eps, .ai, .bmp).
Podmínky soutěže
Soutěž je určena zejména pro studenty
základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol. Soutěže se však
mohou zúčastnit i ostatní zájemci.
Návrhy musí být zaslány v elektronické
podobě e-mailem označeným v předmětu jako SOUTĚŽ – LOGO Mikroregion Severo-Lanškrounsko do 30. 6. 2013
na adresu: mestys@dolni-cermna.cz.
Došlé návrhy vyhodnotí valná hromada
svazku. Autor vítězného návrhu bude
odměněn finanční částkou 1000,- Kč.
Autor vítězného návrhu bude informován do tří týdnů od vyhodnocení
valnou hromadou a jeho návrh bude
zveřejněn ve zpravodaji.
Zasláním návrhu loga do soutěže
přecházejí veškerá autorská práva na
vyhlašovatele soutěže – Mikroregion
Severo-Lanškrounsko, který je oprávněn provést drobné grafické úpravy
návrhu.
Mikroregion Severo-Lanškrounsko si
vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit
i v jejím průběhu bez jakýchkoliv závazků k účastníkům.
V případě potřeby podá bližší informace manažerka svazku JUDr. Hana Vágnerová na výše uvedených telefonních
číslech.

Pro přehlednost uvádíme ceny všech
dovezených a likvidovaných odpadních vod a kalů na ČOV v Dolní Čermné:
Odpadní vody ze žump a septiků
majitelů nemovitostí v Horní a Dolní
Čermné: 150,- Kč/m3.
Odpadní vody ze žump majitelů nemovitostí v Horní a Dolní Čermné po
zdokladování existence stavby žumpy:
za cenu stočného.
Odpadní vody ze žump a septiků
majitelů nemovitostí v jiných obcích:
200,- Kč/m3.
Kaly z domovních čistíren odpadních
vod majitelů nemovitostí v Horní a Dolní Čermné: 300,- Kč/m3.
Kaly z domovních čistíren odpadních
vod majitelů nemovitostí v jiných obcích: 400,- Kč/m3.
G. Dřímalová

Konzultační hodiny k problematice odpadních vod
Sdělujeme, že ing. Eugenie Dřímalová,
která zajišťuje provoz kanalizace a ČOV,
poskytuje informace a konzultace
občanům k uvedené problematice
každou středu od 14.00 do 15.45 hod.
na Úřadu městyse v Dolní Čermné.
JUDr. Hana Vágnerová

Petr Helekal, předseda

Informace Dobrovolného
svazku obcí Pod Bukovou
horou
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). S prokazováním
existence žumpy se obracejte na paní
Geňku Dřímalovou, tel.: 603110107,
e-mail: gen-al@seznam.cz.

Květinový den
„Kdo nedělá nic pro
druhé, nedělá nic pro
sebe.“ Johann Wolfgang
Goethe
„Nikdo není zbytečný
na světě, kdo ulehčuje
břemeno někomu jinému.“ Charles
Dickens
XVII. ročník celostátní sbírky „Květinkový den“ se uskuteční tradičně i v Dolní
Čermné dne 15. května 2013. Letošní
Český den boje proti rakovině je zaměřen na prevenci rakoviny tlustého
střeva.
Za místní organizaci ČČK
Zdena Mikulová
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Významné životní
jubileum oslavili
Věra Chládková
Vladimír Malý
Josef Klekar
Marta Faltejsková
Miroslav Pecháček
Marie Nastoupilová
Ladislav Bárta
Libuše Bártová
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.
Na začátku dubna paní Věra Chládková,
jejíž příspěvky o činnosti Dolce Baby
jste si mohli číst na stránkách našeho
zpravodaje, náhle zesnula. Rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Poděkování
Děkuji všem, kteří naší rodině projevili
svou účast při úmrtí mé matky Jaroslavy Macákové a bratra MUDr. Martina
Macáka.
Jaroslava Halbrštátová

Počasí a úroda v roce 2012
Již v nejstarších českých kronikách,
jako je např. Kosmova kronika, byly
(mimo jiné události) zapisovány i údaje
o počasí a jeho vlivu na úrodu či neúrodu s dopadem na výživu obyvatelstva.
Byly zaznamenávány extrémní klimatické změny, živelné pohromy a další
klimatické anomálie, úkazy na obloze
daného teritoria, ale také mimořádné
projevy v přírodě, např. polomy, poleh
obilí, okusy stromů a keřů zvěří apod.
Nejinak je tomu i v dnešní době.
Meteorologické údaje od roku 2003
sleduje pro obecní kroniku p. Vladimír
Jansa, hydrologické údaje paní Lenka
Schöppová.
Průměrná teplota roku 2012 byla
8,7 °C a je oproti roku 2011 nižší o 0,1 °C.
Průměrná denní teplota byla 13,7 °C a je
oproti roku 2011 nižší o 0,7 °C. Průměrná
noční teplota byla 3,6 °C a je vyšší opro-
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ti roku 2011 o 0,4 °C. Srážkových dnů
bylo úhrnem 109, srážek spadlo 779,2
mm, což je 11,7 mm pod dlouhodobým
20letým průměrem (779,9 mm). Nejvíce srážek spadlo v červenci (145,4 mm),
nejméně v březnu (18,9 mm). Bouřek
bylo zaznamenáno 35. Nejintenzivnější
bouřky s vichřicí byly 3. července 2012,
kdy po celý den a noc hřmělo a bylo
nad Dolní Čermnou zaznamenáno
7 intenzivních bouřek. Naštěstí nezpůsobily větší škody, kromě pádu stromů.
Krupobití s bouřkami byla 2, větrných
dnů bylo 153, z toho 6 vichřic, ty však
nenapáchaly podstatné škody. Slunce
svítilo 113 dnů, je to jen 31 % dnů
z celého roku. Sluneční svit v hodinách
neuveden.
V letním období bylo tzv. letních dnů
60 (teplota nad + 25 °C), tropických
dnů bylo 17 (nad + 30 °C). Nejvyšší
denní teplota v létě byla zaznamenána
33,3 °C dne 20. srpna, nejnižší denní
letní teplota byla 13,2 °C dne 13. září.
Nejvyšší noční letní teplota byla 21,6 °C
dne 1. července, nejnižší noční teplota
byla 5,3 °C dne 20. srpna 2012. Tropické
noci byly 4 (nad 20 °C), a to 1. 5., 2. 5., 1. 7.
a 3. 7. 2012.
V zimním období bylo arktických nocí
(pod - 20 °C) devět, a to 1. 2., 2. 2., 3.
2., 4. 2., 6. 2., 11. 2., 12. 2., 13. 2. a 8. 12.
Nejvyšší zimní noční teplota byla naměřena dne 13. 1., a to + 6,7 °C. Nejnižší
noční teplota byla – 26,3 °C dne 3. 2.
Nejvyšší denní teplota zimního období
byla dne 29. 2. a to + 11,2 °C nejnižší
denní teplota zemního období byla 2.
2., a to - 13,7 °C. Za zimní období sněžilo
45 dnů a spadlo celkem 109 cm sněhu.
Souvislá sněhová pokrývka ležela 67
dnů. Průměrná výška souvislé sněhové
pokrývky byla 12,4 cm. Nejvyšší vrstva
sněhu byla naměřena 64 cm dne 17.
února 2012. Celodenních mrazů v zimním období bylo 45 dnů.

téměř žádná, neboť v době květu byl
silný mráz. Lískové oříšky se urodily, ale
byly silně červivé (opad i sklizeň). Vlašáky zmrzly jak v květu, tak i ve dřevě.
Počasí sledoval a informace zpracoval
V. Jansa

Charitativní sbírka v rámci
Mikulášského jarmarku
2012
Loňské již 21. koledování u vánočního
stromu na náměstí v Dolní Čermné
pro nadaci Likvidace lepry proběhlo
v pátek 7. prosince 2012 v rámci Mikulášského jarmarku a slavnostního rozsvícení vánočního stromu na náměstí.
Při tomto jarmarku vystoupila MŠ,
Jitřenka a skupina AMOT pod vedením
paní Aničky Motlové. Občané si také
mohli zakoupit drobné dárky od našich
občanů, jejichž šikovné ruce vyrobily
mnoho zajímavých výrobků. Všem,
kdo se podíleli na jarmarku a všem
účinkujícím děkuji jménem svým
i všech zúčastněných za pěkná vystoupení. Zvláštní poděkování vyjadřuji
paní ing. Jitce Macháčkové za její hezké
moderování a citlivé ohlášení charitativní sbírky, při níž uvedla dosavadní
výsledky sbírek, komu sbírka poslouží
a pomůže. Samozřejmě veliký dík patří
vám všem, kteří jste tuto sbírku podpořili finančně a přispěli do pokladničky. Bez vás by se nesešly peníze pro
potřebné. Letos bylo vykoledováno
1 466,- Kč. Sbírka proběhla pod patronací farnosti. Jejím jménem a svým
ještě jednou děkuji za podporu sbírky.
Ještě jednou všem díky!

První zpěv špačků byl v městysi slyšet
23. března. První čáp přiletěl na hnízdo
na komínu restaurace na náměstí 31.
března 2012.
Byla velmi dobrá úroda brambor, ač
rané odrůdy pomrzly; byla dobrá i úroda okopanin. Bobulovitého ovoce bylo
málo (v době květu byly mrazy – 4,5 °C),
úroda jádrového a peckovitého ovoce

Foto I L. Ešpandrová
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Dále bych chtěl upozornit naše občany,
že ve farním kostele na stolku u zadního
vchodu (volně přístupno) probíhá tzv.
„krabičková sbírka pro misie“. Sbírají se
nepotřebné optické brýle a skla, psací
a školní potřeby (sešity, čisté papíry,
propisky, tužky, pastelky – i použité),
hygienické, zdravotnické a drogistické
potřeby, vystřižené známky z korespondence (okraj alespoň 0,5 cm) a filatelistické „přebytky“, pohlednice (popsané
i čisté), použité telefonní karty, kalendáříky – kartičky, nepoužívané papírové
peníze i mince. Kdo z občanů by chtěl
tuto věcnou sbírku pro misie podpořit,
může darované věci vložit do připravené krabičky na židli u zadního vchodu
do kostela (ve dne je kostel přístupný).
Předem děkuji za podporu.
V. Jansa

Demografický vývoj
městyse Dolní Čermná
v roce 2012
Počet obyvatel k 31. 12. 2012 činil
1 313 osob, z toho v Jakubovicích 118 os.
Z celkového počtu: 648 mužů a 665 žen.
Průměrný věk obyvatel městyse Dolní
Čermné je 39,4 roků. Dětí do 15 let je
193, dětí od 15 do 18 let je 49. Nejstarší
občankou městyse v roce 2012 byla
paní Eugenie Utíkalová.
Prvním narozeným občánkem roku
Tereza Smejkalová. Dětí narozených
v roce 2012 v Dolní Čermné bylo celkem
14: Tereza Smejkalová, Sára Prokešová,
Vladimír Havel, Markéta Vávrová, Alice
Regentová, Oliver Chovanec, Sebastian
Buřval, Matyáš Svoboda, Šimon Bílý,
Josef Křivohlávek, Martina Hnátová,
Michal Šilar, Marek Bednář, Anna Kotová. Společenský akt vítání občánků ve
svatební síni byl proveden dne 17. května a 1. listopadu 2012 a bylo přivítáno
celkem 16 dětí. Pokřtěno dětí v kostele
v D. Čermné celkem bylo 10.
V roce 2012 zemřelo v městysi
15 občanů, z toho křesťansky pohřbeno
s rozloučením v kostele v Dolní Čermné
bylo 7 osob. Zemřelí jmenovitě: Miluše
Náglová, Soňa Tejklová, Růžena Havlová, Jiří Kostelecký, Jan Jansa, Marie Dostálová, Bohuslav Dušek, Olga Novotná,
Olga Vávrová, Marie Mikulová, Zdeněk

Foltýn, Josef Faltejsek (Jakubovice),
Marie Křivohlávková, Vladimír Jirouš,
Jaroslav Šebrle.
Počet uzavřených manželství celkem
10, z toho požehnáno v kostele bylo
6 sňatků.
Z údajů matriky městyse zpracoval
V. Jansa

dTest: Řekněte
předváděcím akcím ne
Informace o tom, co jsou předváděcí
akce a proč je lépe se jim vyhnout,
se v médiích objevují stále častěji. Je
ovšem zřejmé, že to nestačí. Realitou
zůstává narůstající počet stížností podvedených seniorů.
„Vyšší informovanost o uvedené problematice přinesla určité výsledky. Senioři
i jejich blízcí si uvědomují, že se kvůli
předváděcí akci dostali do vážných problémů, které musí řešit,“ říká vedoucí
poradny časopisu dTest Lukáš Zelený.
Jen za minulý rok zaznamenala tato poradna více než 2000 stížností seniorů na
pořadatele předváděcích akcí. Vyplývá
z nich, že organizátoři vyvíjejí stále
promyšlenější praktiky, jak dosáhnout
svého cíle. Ten přitom zůstává stejný:
prodat předražené a často nekvalitní
zboží.
Prodejci na předváděcích akcích
zdaleka nevyužívají jen nenápadné
psychologické metody. Naopak - jejich
praktiky se přibližují často spíše tvrdému psychologickému nátlaku a mnohdy zacházejí i k vydírání a výhružkám.
„Případy, se kterými se na poradenské
lince setkáváme, jsou skutečně drsné,
zejména v kontextu toho, že se jedná
o seniory. Někdy „zabere“ metoda cukru a biče, jindy teče alkohol proudem,
nebo nastoupí vyhrožování a hrubé
jednání. Jednomu ze zákazníků například po odmítnutí nákupu neumožnili
pořadatelé nastoupit znovu do autobusu a ponechali jej bez pomoci několik
desítek kilometrů od jeho bydliště, na
neznámém místě,“ uvádí Lukáš Zelený.
Mnozí zákazníci stále nevědí, že od
smlouvy uzavřené na předváděcí akci
mají právo písemně odstoupit do 14
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dnů od jejího uzavření. Žádné sankce
se obávat nemusejí. Právo ovšem nelze
uplatnit při prezentaci a prodeji zboží
v klasické prodejně. Obchodníci se snaží
i toto ustanovení zneužít a účelově
nahlašují své provozovny v místech,
kde obvykle prodej vůbec nerealizují,
např. v hotelových sálech či ve vilách na
krajích měst. Takový postup ale představuje obcházení zákona.
Další oblíbenou taktikou je nechat zákazníka podepsat kromě kupní smlouvy
i smlouvu o opravě a údržbě zakoupených či starších věcí. „Samozřejmě
nic neopravují a pouze spoléhají, že se
schovají za zákonnou výjimku z práva
na odstoupení od smlouvy a nebudou
muset spotřebiteli vracet peníze. Nemají ovšem pravdu, neboť smlouva, která
obchází zákon, je neplatná,“ upřesňuje
Lukáš Zelený.
Nejlepší rada je podobným akcím se
vyhýbat. Senioři ale někdy těžko odolávají nabídce lákavého výletu s dárky
a pestrými zážitky.
Poradenská linka časopisu dTest –
299 149 009 – je v provozu každý
pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější
spotřebitelské problémy, a to za cenu
běžného tarifu volání.
Na adresu městyse zaslala ke zveřejnění
Nikola Švábová, redaktorka časopisu dTest

Obvyklé mýty v třídění
odpadů
Ať už člověk dělá cokoliv, produkuje odpady, se kterými je třeba dále správně
nakládat. Již dvě třetiny Čechů aktivně
třídí odpad. Ale i tito pravidelní „třídiči“
jistě někdy zaváhají, kam příslušný druh
odpadu vyhodit.
Mnoho občanů přemýšlí, jak naložit
s nápojovými kartony, tzn. krabicemi od
džusů, mléka či vína. Ty se standardně
vhazují do oranžového kontejneru.
Velmi často se však sbírají prostřednictvím kontejnerů určených pro jinou
komoditu tříděného odpadu, které jsou
pak označeny oranžovou samolepkou.
V Pardubickém kraji se tak například
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nápojové kartony vhazují společně
s plasty do žlutého kontejneru.
Poměrně překvapivě mnoho lidí se
domnívá, že PET lahve, které se vhazují
do nádob na plasty, se musí nejprve
zbavit víček a etiket. Opak je pravdou –
uzávěry a etikety skutečně není nutné
od lahví oddělovat, ty se odstraňují
následně při drcení a praní materiálu.
Důvod, proč se někteří lidé zdráhají
plasty třídit, bývá také mylná informace,
že je třeba kelímky od jogurtů nebo
margarinů pečlivě vymývat. Plast se po
dotřídění a rozdrcení pere právě proto,
aby se zbavil zbytků potravin a nečistot.
Nicméně rychlé vypláchnutí kelímku
určitě neuškodí, což nakonec ocení
zejména zaměstnanci dotřiďovací linky,
kteří musí odpady přebrat ručně.
A jaký odpad z domácností naopak nepatří do žlutých kontejnerů na plasty?
Především se jedná o obaly od olejů
a chemikálií, barev a nebezpečných
látek. Stejně tak do plastů nepatří podlahové krytiny, výrobky z PVC, molitan
a nebo VHS kazety a CD nosiče.
Jedním z dalších obvyklých mýtů je, že
z papírů je třeba odstraňovat kancelářské kovové svorky. Není to však pravda.
V papírnách mají zařízení (magnetické
separátory), která dokážou tyto drobné
předměty z papíroviny oddělit. Do
kontejneru na papír lze také vhazovat
obálky s fóliovými okénky nebo lepenku. A co do modrého kontejneru
nevhazovat? Je to především znečištěný
papír, vazby od knih nebo uhlový papír.
Tyto materiály již nelze dále recyklovat.
Také použité dětské pleny patří zásadně
do kontejneru na směsný komunální
odpad.
Sklo se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici
oba, je důležité třídit sklo i podle barev
- barevné do zeleného, čiré do bílého.
Pokud je ovšem k dispozici pouze kontejner jeden, pak se do něj vhazuje sklo
bez ohledu na barvu. Do kontejneru na
sklo, ať už zeleného nebo bílého, nelze
vhazovat hrnečky a talíře z porcelánu.
Sklo a porcelán se společně recyklovat
nedají, jde o dva naprosto odlišné
materiály. Také varné sklo (konvice,
mísy, formy na bábovku apod.) jsou
vyrobeny ze speciálního skla, které není
možné recyklovat běžným způsobem,
proto patří do kontejneru na směsný
komunální odpad.
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Do kontejneru na sklo nepatří ani drátované sklo, autosklo nebo třeba zrcadla.
Sklo zrcadla obsahuje kovovou vrstvu,
kterou ze skla nelze sundat, stejně tak
automobilová skla jsou vyrobena tak,
aby se při nárazu neroztříštila, a proto
jsou mezi plochami skla zalisované
plastové fólie. Tato skla proto nelze běžnými metodami recyklovat a měla by
se odevzdat v servisu nebo ve sběrném
dvoře.
Lahvičky od léčiv, přestože jsou vyrobeny z běžného skla, mohou obsahovat
nebezpečné látky, a tudíž se odevzdávají spolu se starými léky v lékárnách.
Více informací naleznete na webových
stránkách www.rrapk.cz
Petra Smuts

Jak naučit dítě správně
vyslovovat
O tom, že již delší dobu přibývá dětí
s narušenou komunikační schopností,
hovoří odborná veřejnost. Základní
školy upozorňují na komplikace, které
chybná výslovnost způsobuje. Logopedické ordinace nezvládají nápor klientů.
Čekací doba na logopedické vyšetření
je 4 - 6 měsíců.
Proto mateřská škola připravila pro rodiče i širokou veřejnost velice zajímavou
přednášku s klinickou logopedkou Mgr.
M. Vackovou na téma Jak naučit dítě
správně vyslovovat. Posluchači se dozvěděli o způsobu účinné logopedické

Foto I I. Hamplová

prevence, s čím a jak mohou svému
dítěti pomoci, čím mohou naopak
ublížit, i to, že plno nedostatků v oblasti
výslovnosti a grafomotoriky souvisí
s nedostatečným pohybem dětí. Účastníci si mohli prohlédnout doporučenou
literaturu a dozvěděli se, že ne vše, co se
nabízí z této oblasti trhu, je vhodné.
Škoda, že o přednášku s možnosti bezplatné individuální konzultace byl malý
zájem. Vždyť děti jsou to nejcennější,
co máme, a dobrých rad od odborníků
není nikdy dost.
I. Hamplová

A přišel i kouzelník
Dnes (15. 3.) přijela do naší mateřské
školy návštěva – děti ze školky v Petrovicích. Společně jsme sledovali
kouzelníka, který vyčaroval dokonce
živého králíčka. Někteří odvážlivci se do
kouzlení a čarování také zapojili a stali
se z nich asistenti. Společně vykouzlili
omalovánky, míčky, karty i peníze. Celé
vystoupení se nám moc líbilo a již nyní
se těšíme na další.
I. Hamplová

Foto I I. Hamplová
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Poznej svého psa
V krásný předjarní den 6. března k nám
do MŠ zavítala lektorka z Centra pro
výcvik psů Alfa s programem „Poznej
svého psa“ a samozřejmě také se svým
pejskem Rinkou. Ti odvážnější z nás
si vyzkoušeli, jak pejskovi správně
podat pamlsek, pohladit ho a jak se
chovat v různých situacích při setkání
se čtyřnohým přítelem. V některých
z nás pejsek vzbuzoval respekt a možná
i strach, ale během přednášky napětí
opadlo, protože teď už víme, že když
se k pejskovi budeme správně chovat,
strach mít nemusíme.
Slavěna Adamcová

Pochod pohádkovým lesem
Na neděli 2. června odpoledne připravili organizátoři, kterými jsou mateřská
škola, městys a místní spolky v Dolní
Čermné již tradiční akci. Nechce se ani
věřit, že Pochod pohádkovým lesem
se bude konat v Dolní Čermné již po
pětadvacáté.
Vedle klasického pochodu s plněním
úkolů pro děti i dospělé a s pohádkovými bytostmi na jednotlivých stanovištích bude program v cíli obohacen
o vystoupení skupiny historického
šermu Knechti. Dalším zpestřením bude

Foto I I. Hamplová

Foto I I. Hamplová

ukázka hospodářských zvířat, malování
na obličej, canisterapie. Účastníci pochodu si budou moci zavzpomínat při
zhlédnutí videoprezentace a fotografií
z minulých ročníků. Tímto bych chtěla
poprosit o zapůjčení fotografií z prvních
ročníků pochodu z let 1988 – 1993, aby
prezentace byla ucelená. Prosím všechny ochotné majitele, aby mi fotografie
přinesli do mateřské školy. Předem
děkuji.
Ivana Hamplová

Zima ve školní družině
V novém školním roce pokračujeme
v osvědčených projektech. Děti z prvního oddělení (29 dětí) podnikají „Cestu
kolem světa“. V prvním pololetí jsme
procestovali Evropu - Anglii, Francii, Španělsko, Itálii a Řecko. Dozvídáme se něco

z historie, čteme báje a pověsti, poznáváme památky, panovníky, známé osobnosti, typickou faunu a floru. Ochutnali
jsme anglický čaj, francouzskou bagetu,
„šneky“, italské špagety a exotické ovoce.
Děti si vyhledávají informace na internetu a v encyklopediích. Máme radost, že
se do družiny vracejí i starší děti a zapojují se do naší činnosti. V rámci tohoto
projektu nás Monika Macháčková (7. tř.)
provedla slunným Španělskem a Vašek
Formánek (7. tř.) neznámým Íránem.
Ve druhém oddělení (29 dětí) nás po celý
školní rok provází projekt „Safari“. Děti
jsou rozděleny do tří skupin, které si na
každý měsíc vylosují jedno ze tří zvířátek.
Jedná se převážně o zvířata cizokrajná.
Každá skupinka se snaží získat o svém
zvířátku co nejvíce informací, vypracuje
plakát a seznámí s ním ostatní. Už jsme
se podívali do Afriky, na severní a jižní
pól, vzlétli jsme do nebe a nakoukli do

Foto I archív ŠD
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deštných pralesů. Děti svět zvířat hodně
zajímá a baví, nenásilnou formou si tak
obohacují své vědomosti. Projekty si
také děti vzájemně hodnotí (udělujeme
body – kytičky) a na konci školního roku
proběhne vyhodnocení celoroční práce
jednotlivých skupinek.
V listopadu si některé děti z páté třídy
zkrátily čekání na Vánoce nacvičováním
loutkové divadelní hry „Ježíškova
dílna“. Ostatní družinové děti neměly
o přípravě divadla ani tušení. Hercům se
podařilo utajit celou akci až do posledního týdne před Vánocemi. Pro všechny
proto bylo velké překvapení, když se na
stole objevilo malé divadélko z papíru
a hra mohla začít. Děti s rozzářenýma
očima sledovaly děj, dokonce pomohly
Ježíškovi odfouknout zlého Mrakora
a Vánoce byly zachráněny. (Hvězdulka –
Bára Marková, Ťápula – David Formánek,
Netopýrek Pírek – Simona Formánková,
Ježíšek – Klárka Vlčková, Mrakor – Vašík
Mareš).
Poslední školní den před Vánocemi nám
zpestřili opět starší žáci. Na vánočním
koncertu, který si pro nás připravili,
zazněly vánoční písně a známé i méně
známé koledy. Děti si s chutí zazpívaly
za doprovodu Áji Petrové (8. tř.) na klavír,
Vaška Formánka (7. tř.) na trubku, Klárky
Vlčkové (5. tř.) na housle, Báry Markové
(5. tř.) na klavír. Slovem i zpěvem nás
provázela Monika Macháčková (7. tř.).
V novém roce jsme nezapomněli na
zvířátka v lese. V pátek 25. 1. 2013 jsme
se vydali na každoroční vycházku ke
krmelci za farou. Děti zvířátkům přinesly
mnoho dobrot – kukuřici, jablka, mrkev,
seno, tvrdé pečivo, kaštany. Nezapomněly ani na důležitou kamennou sůl.
Ptáčkům nasypaly semínkovou směs
a zavěsily lojové koule.
V rámci lednových projektů Starověké
Řecko (Olympijské hry – 1. oddělení)
a Sportem ku zdraví (2. oddělení)
proběhla 30. 1. 2013 družinová Paralympiáda. Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli:
chytání míče naslepo, chůze poslepu
mezi překážkami podle navigace kamaráda, slalom s omezením hybnosti
ve dvojicích. Vítěze jsme nehodnotili,
pouze jsme si vyzkoušeli, jaké je to žít
s handicapem. Byla u toho sice legrace,
ale zároveň jsme si uvědomili, jak jsme
rádi, že naše postižení není skutečné. Pa-
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ralympiáda nás donutila k zamyšlení nad
tím, jak přistupovat k handicapovaným
lidem.
V neobvyklých sportech jsme pokračovali i v únoru. Během rekreačního
odpoledne ve středu 20. 2. 2013 jsme si
vyzkoušeli upravený řecký pentathon,
tedy pětiboj. Děti soutěžily v těchto
disciplínách: skok do dálky z místa,
obracečka, vyprošťovák, dálkový běh,
sprint. Soutěžící byli rozděleni podle tříd
a všechny disciplíny měly svého vítěze.
Zhodnotili jsme, že oproti starověkým
Řekům jsme měli lepší podmínky v tom,
že jsme padali do měkkého sněhu a byli
při zápolení oblečení.
Zima byla plná sportovních i kulturních
zážitků. Dále budeme pokračovat v ročních projektech, ale čekají nás také nové
měsíční projekty - Dinosauři, Středověk,
Co vyprávěla kapka a Můj domácí mazlíček. S dětmi se už těšíme na jarní počasí,
abychom mohli trávit více času v přírodě.
Za vychovatelky ŠD Věra Balcarová

Školní družina
Družina je fajn a fajn,
je v ní pěkně rušno.
Nikdo se v ní nenudí,
všichni se tam pobaví.
Hrajeme si sem a tam.
Holky mají barbíny,
kluci zase auta.

Kluci, holky, řekněme si:
„Jsme fakt dobrá parta“.
Kreslíme a dovádíme,
skáčeme přes švihadla.
V zimě zase bobujeme,
je to velká švanda,
až jsme celí promáchaní,
dobrý čaj si uvaříme.
Pak se s vámi rozloučíme,
řekneme si s dětmi ahoj.
Zítra se zas uvidíme,
po škole a po obědě
sejdeme se zase.
Klára Vlčková, 5. tř.

Soutěž v anglickém jazyce
Dne 27. 3. se na naší škole konala soutěž
v anglickém jazyce. Zúčastnila se jí 4.
třída z Dolní Čermné, Horní Čermné
a Bystřece. Soutěžili jsme ve čtyřech
disciplínách. Nejvíce mě bavila osmisměrka. Výsledky dopadly dobře. Ve
družstvech jsme vyhráli. Druhé místo
získali žáci z Bystřece. V jednotlivcích se
umístila Eliška Zpěváková z na 1. místě
a Alice Adamcová na 2. místě (obě z naší
školy). O třetí místo se podělily Marie
Maixnerová od nás a Berenika Ročková
z Bystřece. Moc se mi to líbilo. Těším se
na další rok.
Jakub Junek ze 4. třídy

Foto I archív ZŠ
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Barevné dny
Mrazivé dny před Velikonocemi si děti
1. – 4. ročníku zpestřily barevnými
dny. Modré pondělí vystřídalo žluté
úterý a následovala škaredá středa. Děti
vytáhly ze šatníků oblečení a doplňky
správné barvy a účastnily se barevných
aktivit, které se prolínaly celým dnem.
Jako každoročně, tak i letos děti překvapily svou kreativitou a příjemně si
zkrátily čekání na jaro.
Na škaredou středu škaredit se ve škole dovoleno!

Výcvik na běžkách

Foto I archív ZŠ

Jaký byl letošní lyžák?

V pondělí 28. ledna jsme se ráno sešli
před školou. Když přijel autobus, naložili jsme věci a odjeli do Českých Petrovic.
Vedoucí chaty nám řekla, co můžeme
a nemůžeme dělat. Rozešli jsme se do
pokojů, které byly pojmenovány názvy
květin. Vybalili jsme si věci, teple jsme
se oblékli a šli jsme ven. Po obědě
jsme měli každý den polední klid. Po
odpoledním klidu jsme vyrazili do
velkého prudkého kopce. První jela p.
uč. Pupíková, pak jsme jeli my a za námi
p. uč. Krahulcová. Na kopci jsme hráli
hry na běžkách i bez běžek a pak jsme
jeli do chaty. Po večeři jsme každý večer
měli přednášku a hráli hry. Všichni jsme
dokázali dojet až na Zemskou bránu.
Ve středu odpoledne jsme měli závody.
Moc se nám to líbilo a těšíme se, až zase
někam vyrazíme.

„Líbilo se mi, že mě naučily paní učitelky
na lyžích.
Potom se mi líbilo, že jsme si užili spoustu srandy na vleku i v hotelu.
Nelíbilo se mi, že ten první den jsem se
hodně bála, ale druhý den už to bylo
v pohodě.
Myslím si, že ti, co nejeli, přišli o spoustu
zábavy s námi ostatními.
Nejlepší na tom bylo, jak jsme si pomáhali, když někdo spadl.
Děkuji za báječný lyžák. Byla to paráda!
Byla tu skvělá atmosféra a óóóbr sranda.“

L. Junková, N. Uhlíková z 6. třídy

Lyžařky a lyžaři ze sedmičky

Takové jsou dojmy lyžařů - sedmáků,
kteří byli na lyžařském výcviku na Dolní
Moravě v termínu od 4. do 8. března
2013 pod vedením paní učitelek Pupíkové a Krahulcové.

Foto I archív ZŠ

Ivana Moravcová

Matematická olympiáda
Matematickou olympiádu pořádají
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Jednota českých matematiků
a fyziků a Matematický ústav Akademie
věd České republiky. Je určena žákům,
kteří mají rádi zajímavé matematické
úlohy a chtějí si v jejich řešení zasoutěžit. Mohou se jí zúčastnit žáci 5. až 9.
ročníků základních škol a žáci jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
vždy ve svých kategoriích.
V letošním roce soutěžily žákyně z deváté
třídy. Kategorie pro devátou třídu má tři
kola - školní, okresní a krajské kolo. Ve
školním kole soutěže, organizovaném
na školách, řeší žáci ve svém volném
čase (doma) šest úloh. Do soutěže jsou
zařazeni žáci, kteří odevzdají svým
učitelům matematiky řešení alespoň
čtyř úloh. Práce všech úspěšných
řešitelů zašle škola okresní komisi MO.

Foto I archív ZŠ
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Ta z nich vybere nejlepší řešitele a pozve je
k účasti v okresním kole soutěže. Žáci pozvaní do okresního kola kategorie Z9 řeší
samostatně v průběhu 4 hodin 4 soutěžní
úlohy. Řešení úloh se oboduje a podle
součtu získaných bodů se sestaví pořadí
účastníků okresního kola. Účastníci, kteří
získají předepsaný počet bodů (zpravidla
aspoň polovinu z dosažitelných bodů), se
stanou úspěšnými řešiteli okresního kola
a postoupí do krajského kola.
V naší škole se v letošním roce zúčastnily
školního kola čtyři žákyně 9. ročníku –
Jana Kubíčková, Kristýna Vacková, Romana Uhlíková a Petra Šponiarová. Všechny
postoupily do okresního kola. Zde byla
velmi úspěšná Petra Šponiarová, která
postoupila do krajského kola, kde jejími
soupeři byli především žáci z gymnázií.
Je ohromný úspěch se probojovat do
krajského kola a Petra si zaslouží velkou
gratulaci.
Krajské kolo pro kategorii Z9 se konalo 21.
března 2013 v Pardubicích. Průběh soutěže a její vyhodnocení je stejné jako při
okresním kole. Do této chvíle neznáme
výsledky krajského kola.
Zdeňka Pupíková

Klapka, kamera, akce!
Školní akademie Základní školy Vincence Junka se konala 20. března 2013 od
18 hodin v sále Orlovny. U vchodu Vás
přivítala netradiční vstupenka vyrobená pod vedením paní vychovatelek ve
školní družině. V hodinu a půl dlouhém

Foto I archív ZŠ
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programu vystoupili téměř všichni žáci
školy (někteří i vícekrát). Jednotlivá čísla
nacvičily třídy se svými třídními učiteli.
Viděli jste i několik vystoupení jednotlivců. Organizací školní akademie byli
pověřeni žáci 9. třídy s třídní učitelkou
Marií Faltejskovou.
Děkujeme Vám za Vaši štědrost – dobrovolné vstupné pokryje nejen veškeré
náklady spojené s organizací této akce.
Bez Vás, tolerantních diváků, bychom
nezažili na vlastní kůži (a někteří úplně
poprvé) ten parádní pocit na jevišti –
pocit „vítěze“, který překonal ostych,
strach a zahrál svou „hereckou“ roli
v rámci svých možností co nejlépe.
V roce 2015 při podobné akci na shledanou.
Za všechny žáky a dospěláky naší školy
Olga Liprová

Žáci 9. třídy o akademii
Akademie ukázala
- nám i vám šikovné žáky školy – myslíme si, že se nám vyhnuly průšvihy
a vše docela „klaplo“;
- talent některých jednotlivců a zároveň
jejich ochotu a odvahu vystoupit před
obecenstvem;
- že se umíme navzájem domluvit.
Zaskočilo nás
- kolik úkolů jsme si museli mezi sebe
rozdělit;
- jak je příprava takové akce časově
náročná;

- jak veliká byla zodpovědnost každého
z nás za splnění přiděleného úkolu.
Nepočítali jsme s tím, že
- na konci března bude panovat počasí
plné sněhu a ledu, které velmi znepříjemňovalo všem přesun ze školy do
Orlovny při nácviku i na samotné vystoupení (trpěly převleky i rekvizity);
- Vás tolik přijde (a udělalo nám to velkou radost!);
- i další dny se k nám dostávaly pozitivní
ohlasy na naši akci, které se příjemně
poslouchaly.
Potěšilo nás
- jaké krásné kostýmy a nalíčení připravili rodiče se svými dětmi na jednotlivá
vystoupení;
- že si program nacvičily všechny třídy
školy a nenechaly nás v tom samotné;
- že umíme táhnout za jeden provaz
a umíme si pomáhat.
Deváťáci ZŠ Vincence Junka

Kulinářská fyzika
Je vaření umění nebo věda? Jak
dlouho je třeba vařit vejce naměkko?
Proč je maso tuhé? Jak nám pomáhá
moderní vybavení kuchyně a na jakém
fyzikálním principu přístroje pracují?
Nejen na tyto otázky nám odpověděla
RNDr. Renata Holubová, CSc. z Katedry
experimentální fyziky Přírodovědecké
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ukázali jsme si, jak kulinářská fyzika
pomocí studia obecné fyziky a vědec-

Foto I archív ZŠ
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kých experimentů dokáže odpovědět
na mnohé podobné otázky. Přednáška
byla věnována krátce historii chlazení
potravin, v další části byly prezentovány
základní principy činnosti indukční
varné desky a mikrovlnné trouby.
Sledovali jsme, co se bude dít, když do
mikrovlnné trouby dáme alobal, CD,
mýdlo, bonbóny, nafukovací balónek.
Zkoušeli jsme pevnost vaječné skořápky, ukázali jsme si, jak uvařit vajíčko bez
vařiče, a řadu dalších experimentů. Tuto
přednášku si s velkým zájmem vyslechli
žáci 7. a 8. ročníku naší školy ve středu
27. 3. 2013.
Zdeňka Pupíková

Matematická soutěž
„Klokan“
Žáci naší školy se každý rok zúčastňují
mezinárodní matematické soutěže
„Klokan“. Do letošního ročníku této
náročné soutěže se zapojilo celkem
125 žáků. Soutěžili ve čtyřech věkových
kategoriích. Nejmladší žáci (2. a 3. třída)
řešili 16 úloh. Starší kategorie (4. a 5.
tř., 6. a 7. tř., 8. a 9. tř.) řešili 24 úloh. Na
vypracování měli 60 minut. Maximálně
mohli získat 120 bodů. Nejvíce bodů získala Bára Marková z 5. třídy (111 bodů).
Blahopřejeme.
Josef Nikl

Okresní kolo 49. ročníku
chemické olympiády kategorie D
V Červené Vodě 1. března 2013 proběhlo okresní kolo chemické olympiády.
Z naší školy se ho zúčastnily dvě žákyně - Jana Kubíčková a Kristýna Vacková.
Obě dívky splnily úkoly teoretické
i praktické části. Musely řešit chemické
rovnice, spočítat objemy a hmotnosti
látek, které vznikají během chemických dějů, doplnit v textu chybějící
výrazy, poznat podle indicií neznámou
látku, v laboratoři spočítat složení
roztoku a potom ho připravit. I když
se děvčatům v praktické části nevedlo,
jak by si představovala, umístila se na
3. a 6. místě. Jana Kubíčková postupuje
do krajského kola, které se uskuteční
13. 4. 2013 v Hradci Králové. Ráda bych
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oběma dívkám za reprezentaci školy
poděkovala a poblahopřála jim k výbornému výsledku.
Yvona Rybová

Zeměpisná
olympiáda
Ve čtvrtek 14. března 2013 se v Základní
škole v Libchavách uskutečnilo okresní
kolo zeměpisné olympiády. Předtím
ještě v naší škole proběhla školní kola
v 7. a 9. třídě, ze kterých vzešli postupující do okresního kola v kategorii
B (7. tř.) a C (8. a 9. tř.). V okresním kole plnili žáci 3 různé „disciplíny“: práci s atlasem, teoretickou část a praktickou část.
V kategorii B se na vynikajícím 6. místě
umístil Daniel Horský, následovaný Janem Marešem na místě 7. V kategorii C,
která byla nejpočetněji zastoupena, nás
reprezentoval František Mareš, který
obsadil celkové 12. místo.
Jan Růžička

Právo pro každý den
Ve spolupráci s Městským úřadem
v Lanškrouně a s lanškrounským
oddělením Policie ČR se na naší škole
uskutečnil pro žáky 8. třídy projekt „Právo pro každý den“. Žáci při jednotlivých
lekcích získali informace od zástupce

Policie ČR, kurátorky z MěÚ Lanškroun
a od právníka. Mohli si vytvořit základy
právního povědomí z oblasti občanského, trestního i obchodního práva, a tak
se připravit na úskalí a nebezpečí, která
je mohou v dospělosti v životě potkat.
Celá akce byla ukončena soutěží čtyřčlenných smíšených družstev, při níž
mohli žáci nabyté vědomosti uplatnit.
Zdeněk Lněnička

Akce
Rodinného centra KUK
Ve dnech 8. - 9. 3. Rodinné centrum
KUK, jako již každoročně, pořádalo
v prostorách staré školy burzu oblečení
a sportovních potřeb. I tentokrát bylo
z čeho vybírat, v nabídce bylo jak bazarové, tak nové zboží, především letní
dětské oblečení. Věříme, že všichni, kteří
u nás nakoupili, byli spokojeni a opět se
k nám vrátí na podzimní akci, kterou
plánujeme na září. Poděkování patří
všem, kteří se zapojili buď prodejem,
či koupí, a přispěli tak do rozpočtu
RC KUK.
V sobotu 30. 3. se pod záštitou RC KUK
konal již třetí ročník Velikonočního jarmarku. Opět se jednalo o prodej minizákusků, řezů, rolád, perníčků, beránků,
mazanců, velikonočních dekorací a jarních květin. Jsme moc rády, že i tento
ročník byl velmi úspěšný, a děkujeme
všem návštěvníkům, kteří u nás nakou-

Foto I archív ZŠ
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pili nebo se jen přišli podívat a načerpat
velikonoční inspiraci. Těšíme se na další
akci pořádanou RC KUK, kterou bude
pálení čarodějnic 30. 4. 2013.
Martina Svobodová

V Dolní Čermné opět
„řádila“ Škeble
V pátek 22. března sehrál v dolnočermenské Orlovně soubor Škeble z lanškrounského gymnázia hru Františka
Brüstla Bramborový den aneb Objevení
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Ameriky. Režisér Jan Střecha měl při
výběru hry i způsobu nastudování
šťastnou ruku. Děj se totiž odehrává na
bramborové brigádě, což je sice dnes už
trochu pozapomenutá, v minulosti ale
neodmyslitelná součást studentského
života.
Měli jsme možnost poznat typické
postavy učitele, vlakového průvodčího
i zemitého družstevníka. No a studenti!
Pestrá mozaika charakterů a povah, tak,
jak se v každém kolektivu vyskytne.
Jeden horlivý, i přes všeobecný nesouhlas snažící se splnit úkol a pokyn
vedoucích, třídní donchuán, stálý rebel,
jedna obletovaná třídní hvězdička

a další a další. První rovina děje je cesta
a vlastní bramborová brigáda, to vše
proložené různými humornými situacemi a zápletkami. Druhou rovinou je
hra na objevení Ameriky. Nad bramborami studenti přemýšlejí, jak a odkud se
k nám brambory dostaly. Tím vznikne
nápad, který je ihned realizován, a to
hra na objevení Nového světa. Dochází
zde k zajímavému kontrastu mezi civilním pojetím bramborové brigády a „hereckým“ pojetím objevitelské hry. V ní
se setkáváme s Kryštofem Kolumbem,
španělskou královnou a její družinou,
inkvizitorem, Kolumbovou posádkou,
domorodci atd.
Mimo nepřehlédnutelných hereckých
výkonů mě představení upoutalo
třemi charakteristickými prvky. Prvním
bylo umístění děje přímo mezi diváky
do arény hlediště. Židle diváků byly
uspořádány ve dvou řadách kolem
sálu a uprostřed se hrálo. Dále se mi
moc líbila výprava. Žádné kulisy (zde
by to ani nešlo!), žádné složité rekvizity
a „cingrlátka“. Jeden vozík se žebříkem,
který představoval železniční vagón,
brigádnický pokoj, loď i všechno ostatní. No a nelze zapomenout na písničky
za doprovodu kytary, flétny a basy. Moc
pěkně představení oživily.
I když tentokrát nebylo vyprodáno, jsem
přesvědčen, že kdo přišel, nelitoval. Teď
se už můžeme těšit, s čím novým nás
divadelníci ze Škeble překvapí příště.
Aleš Hampl

Činnost mládeže SDH
Dolní Čermná v roce 2013
I na jaře pokračuje činnost mladých
hasičů a dorostu SDH Dolní Čermná.
V současné době je do činnosti mládeže
SDH zapojeno 30 dětí ve věku do 18 let.
Největší naděje jsou kladeny do kategorie
dorostu, kde poslední rok působí Markéta
Marková, zatím ještě úřadující mistryně
České republiky dorostu v běhu na 100
metrů překážek.

Foto I L. Hrdina

Přes zimu probíhala příprava v tělocvičně
na jarní soutěžní sezónu. Kromě toho
se děti zapojily do výtvarné soutěže
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„Požární ochrana očima dětí“ a deset
žáků složilo zkoušky odborností mladých
hasičů – Preventista junior a Preventista
MH. V březnu jsme uspořádali i pro zájemce zájezd do krytého bazénu v České
Třebové a od dubna začneme s přípravou
venku.
Soutěžní sezóna je opět nabitá. První
soutěží mladých hasičů je tradiční Pohár
obce Svatý Jiří, který se uskuteční ve
dnech 10. a 11. 5. 2013. Následující týden
se v Nepomukách uskuteční základní
kolo soutěže v požárním sportu okrsku č.
3, kde s našimi žáky budou soupeřit žáci
z Horní Čermné v disciplínách Štafeta
požárních dvojic a Požární útok. Okresní
kolo soutěže mladých hasičů se uskuteční
31. 5. a 1. 6. 2013 v Dolní Lipce. Zejména
starší mají vynikající výchozí pozici z podzimního kola, kde získali 1. místo.
Soutěže dorostu začínají individuálními
závody v Běhu na 100 metrů překážek
v dubnu a květnu 2013. Okresní a současně krajské kolo proběhne v neděli
23. 6. 2013 ve Svitavách a bude společným krajským kolem Královéhradeckého
a Pardubického kraje.
I v letošním roce pořádáme letní dětský
tábor ve Strážné – Vosím údolí, který
proběhne od 29. 6. do 6. 7. 2013. Letošním
tématem jsou Šmoulové. Přihlášky jsou
k dispozici u Jana Růžičky.
Celoroční činnost mladých hasičů a dorostu je v roce 2013 podpořena z grantu
Pardubického kraje.
Jan Růžička

Soutěže dospělých
v požárním sportu
Stejně jako u mládeže i u dospělých
se rozjíždí soutěžní sezóna. Soutěže
v požárním sportu startují v sobotu 18.
5. 2013 na okrskové soutěži v Nepomukách a pokračují okresním kolem
15. 6. 2013 v Mladkově. Družstvo mužů
je zapojeno do Velké ceny Ústeckoorlicka v požárním útoku, který se sestává ze
13 závodů. Termíny jsou uvedeny níže.
Přijďte podpořit naše soutěžící v bojích
o cenné kovy.
Jan Růžička
5. 5.

neděle

Vysoké Mýto

1. 6.

sobota

Horní Třešňovec

23. 6.

neděle

Bystřec

29. 6.

sobota

Černovír

6. 7.

sobota

Letohrad - Červená

13. 7.

sobota

Dolní Třešňovec

20. 7.

sobota

Mladkov

27. 7.

sobota

Česká Třebová

17. 8.

sobota

Letohrad - Orlice

31. 8.

sobota

Brandýs nad Orlicí

7. 9.

sobota

Lanškroun

14. 9.

sobota

Lanšperk

21. 9.

sobota

Nekoř

Foto I Petra Pecháčková

Dolnočermenský turnaj
Čtyři amatérské hokejové týmy si přijely
v sobotu 23. března zahrát na zimní
stadion v Lanškrouně Dolnočermenský
hokejový turnaj. Nejvzdálenější účastníci Tučňáci z moravského Čavišova
i Draci z Prahy si museli hodně přivstat,
do Lanškrouna to měli téměř 180 km.
Přijel také HC Dolní Dobrouč, pořádajícím týmem byli Rafani Dolní Čermná.
V šesti utkáních systémem „každý s každým“ se minimálně faulovalo, hodně
bojovalo a do posledního zápasu nebylo definitivně rozhodnuto o pořadí.
Čtvrtí Rafani, třetí Tučňáci, druhá Dolní
Dobrouč a první Draci se po turnaji
sešli v restauraci U Batůžka, aby doplnili
ztracené kalorie a tekutiny. Hostům se
turnaj líbil, a tak společně s Rafany už
naplánovali příští ročník.
L. Ešpandrová

Foto I L. Ešpandrová
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Rozlosování jaro 2013 domácí utkání
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Kdy

Od

Hřiště Dolní Čermná

Kdo

Den

20.4.2013

17.00

D.Č. - Mistrovice

muži

SO

4.5.2013

17.00

D.Č. - Brandýs n/O.

muži

SO

D.Č. - Žamberk B

muži

SO

D.Č. - Jehnědí, Č.Třebová B

ml.žáci

SO

TJ AZAS o.s. si dovoluje pozvat příznivce
kopané, aby přišli povzbudit naše borce
při soutěžních utkání hraných na domácím hřišti v Dolní Čermné. Sportu zdar.

8.5.2013

17.00

11.5.2013

9.00

11.5.2013

13.30

LE - Pardubice B

dorost LE

SO

Jaroslav Jirouš

11.5.2013

17.00

D.Č. - Kunvald

muži

SO

25.5.2013

9.00

D.Č. - Rybník, Brandýs n/O.

ml.žáci

SO

26.5.2013

13.30

LE - Rychnov n/K.

dorost LE

NE

1.6.2013

9.00

D.Č. - Č.Třebová B, Jehnědí

ml.žáci

SO

8.6.2013

17.00

D.Č. - Rudoltice

muži

SO

15.6.2013

13.30

Le - Slavia HK

dorost LE

SO

DC Moto Team navštívil
Ján Svorada
Protože první cyklistické závody jsou na
programu DC Moto Teamu již začátkem
května a je potřeba se důkladně připravit,
sešli se jeho členové už 15. března na
schůzi k zahájení sezony.
Letos je před nimi celkem devět závodů.
Největší Czech cycling tour 2013 a Závod
míru jsou zařazené do světového poháru.
Proto přijel i pořadatel těchto závodů pan
Jaroslav Vašíček a také Ján Svorada, ředitel
letošního CCT a úspěšný český cyklista
slovenského původu. Ten se podělil o svoje zkušenosti s činností motocyklových
doprovodů z velkých závodů, které absolvoval, ať už to bylo Giro d‘Italia, španělská
Vuelta nebo Tour de France. Velice ho
zajímalo, jak probíhá příprava, technické
vybavení motorkářů i jejich zkušenosti.
Profesionální zdravotnice Lenka Sentivanová zaškolila motorkáře v KRP.
Kardiopulmonální resuscitace zraněných
je metoda, jejíž pomocí oddalujeme
klinickou smrt a zamezujeme nevratným
poškozením životně důležitých orgánů.
Do KPR řadíme nepřímou srdeční masáž
a plicní ventilaci. Proběhla samozřejmě
i praktická ukázka, někteří si vyzkoušeli
masáž srdce na figuríně.
O slovo se přihlásil také další host, vrchní
komisař odboru služby dopravní policie
Krajského ředitelství Olomouckého
kraje pan Lubomír Pešout. Průběh Czech
cycling tour, který se jede právě v Olomouckém kraji, sleduje z vrtulníku a díky
tomuto nadhledu může všem zúčastněným (a tedy i motocyklovému doprovodu)
poskytnout cenné rady.
Sedělo a diskutovalo se dlouho do noci.
Sezona silničních cyklistických závodů
bude nabitá, popřejme DC Moto Teamu,
ať je bez nehod a zranění.
L. Ešpandrová

Foto I B. Jungwirt

Kpt. V. Pešout a Jan Svorada (vpravo)

Foto I L. Ešpandrová
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Upozornění
pro soukromé
podnikatele

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:
ht tp://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.

Nabídka volných
bytů k pronájmu
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.

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,

Městys Dolní Čermná nabízí
k pronájmu byt 1 + 1 o rozloze 38
m2 v prvním nadzemním podlaží
s výtahem v Dolní Čermné č.p.
226. Byt je volný od 1. 6. 2013.
Bližší informace na tel. 465 393 125
podá ing. Lenka Kubíčková.

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

Stomatologická pohotovost
ve dnech

lékař

adresa

telefon

20. - 21. 4. 2013

MUDr.

Šrámek

Petr

Letohrad, U Dvora 815

465 621 551

27. - 28. 4. 2013

MUDr.

Ulman

Jaroslav

Tatenice 268

465 381 212

1.5.2013

MUDr.

Vacková

Jana

Lanškroun, Hradební 227

465 322 348

4. -5. 5. 2013

MUDr.

Valentová

Hana

Lanškroun, Strážní 151

465 322 907

8.5.2013

MUDr.

Vebrová

Zdeňka

Žamberk, Raisova 814

465 613 441

11. - 12. 5. 2013

MUDr.

Vítková

Eva

Červená Voda 333 (MOVIOM)

465 626 460

18. - 19. 5. 2013

MUDr.

Vlasatá

Lenka

Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622

465 642 765

25. - 26. 5. 2013

MUDr.

Vojtová

Eliška

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 821

1. - 2. 6. 2013

MDDr.

Vídeňská

Radka

Žamberk, Školská 834

465 613 103

8. - 9. 6. 2013

MDDr.

Appl

Martin

Dolní Čermná 222

603 471 194

15. - 16. 6. 2013

MUDr.

Bílý

Aleš

Lanškroun, Opletalova 567

465 324 829

22. - 23. 6. 2013

MUDr.

Beranová

Renata

Jablonné n/d Orlicí, U koupaliště 149

465 642 267

29. - 30. 6. 2013

MUDr.

Filipová

Jitka

Lanškroun, Strážní 151

465 325 212

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

Zveme širokou veøejnost na zábavné
soutìžení mezi jednotlivými dolnoèermenskými spolky.

Pøijïte se pobavit

a povzbudit své známé !
sobota 11. kvìtna 2013
ve 13:30 hodin
Areál zdraví a sportu
Obèerstvení zajišeno
Hudba a posezení pøipraveno

SD

O
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Areál zdraví a sportu Dolní Čermná
Provozovatel: Městys Dolní Čermná
Provozní doba areálu: květen – září (říjen)
V areálu je možno využít sportoviště (antukové volejbalové kurty, kurt na plážový
volejbal, multifunkční hřiště, fotbalové hřiště).
Objednávky od května na mob. tel. 734 506 130, v červenci a v srpnu také
u správce přítomného v areálu.
Návštěvníci areálu mají k dispozici venkovní bazén, půjčovnu sportovního
vybavení a nově máme v nabídce také vybavení pro týmové hry. V celém areálu
bezplatné wifi připojení.
Městys Dolní Čermná dále nabízí k využití 152 ubytovacích míst.
Aktuální ceny můžete najít na www.dolni-cermna.cz.

Restaurce KEMP
Provozovatel: Ing. Jiří Appl, provozní Petra Rösslerová, tel. 731 256 962
Provozní doba:
27. – 28. 4. 2013 pouť - pouze minigolf 10 – 16 hodin
květen - víkendy
10. 5 – 12. 5. 2013, 17. 5. – 19. 5. 2013 a 24. 5. – 26. 5. 2013
pátek
14:00 – 22:00
sobota – neděle 11:00 – 22:00
Plný provoz: od 29.5.2013
neděle – čtvrtek 11:00 – 22:00 hod
pátek – sobota
11:00 – 23:00 hod
Možnost celodenního stravování, pořádání oslav, svateb atd.
Dále k dispozici minigolf, venkovní šachy, pétanque atd.
INZERUJTE NABÍDKY
V DOLNOČERMENSKÉM
ZPRAVODAJI.
PRO MÍSTNÍ PODNIKATELE
A OBYVATELE SLEVA 20 %.
INZERCE PODLE
VLASTNÍHO NÁVRHU.

Ceník
formát

cena

A4

1000 Kč

A5

500 Kč

A6

250 Kč
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Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí v Dolní Čermné v roce 2013
Datum konání
20. 4.
27. – 28. 4.
27. 4.
27. – 28. 4.

Název akce

Začátek akce

TJ AZAS x FK GUFERO Mistrovice

17:00

Čermenská pouť
"Koníčkáři" - vernisáž

17:00

Výstava „Koníčkáři“

Místo konání

Pořadatel

AZAS

TJ AZAS

AZAS

městys

AZAS – fitcentrum

SDO

AZAS – fitcentrum

SDO

27. 4.

Pouťová zábava

20:00

Orlovna

HC Rafani

30. 4.

Čarodějnice

16:30

AZAS

RC KUK, SDH

5. 5.

Vítání ptačího zpěvu - sraz na náměstí

4:00

8. 5.

Květnový turnaj ve stolním tenise

8:00

tělocvična ZŠ

Miloš Marek

11. 5.

Kdo si hraje, nezlobí

13:30

AZAS

SDO

12. 5.

Den matek – Barevná besídka

14:00

Orlovna

MŠ, Jednota Orel, ....

15. 5.

Květinový den

24. – 25. 5.

ČČK

Rock metal fest

31. 5.

Hastrmanka ze mlejna - divadlo

31. 5.

Zápis do mateřské školy

2. 6.
7. – 8. 6.
17. 6.

Aleš Hampl

AZAS

Martin Hrdina

09:30

MŠ

MŠ

10:30 – 11:30 a
15:30 – 16.30

MŠ

MŠ

AZAS

MŠ, městys a místní
spolky

AZAS

Miloš Marek

Orlovna

ZUŠ

Pochod pohádkovým lesem - 25. ročník

13:30

Setkání leonbergerů
Koncert ZUŠ

17:00

21. – 23. 6.

Čermenské folklorní slavnosti

AZAS

Městys, FS Jitřenka

28. – 30. 6.

XIII. Čermenský motosraz

AZAS

L. Marek

27. 7.

Rafanfest

AZAS

HC Rafani

10. 8.

Zahradní slavnost a zábava

AZAS

SDH

31. 8.

Setkání leonbergerů

AZAS

Miloš 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

bude
upřesněno

Jednota Orel

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

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

Školní akademie

Foto I L. Ešpandrová

Regionem Orlicka 2012

Motorkář s kameramanem projíždějí pelotonem

Czech cycling tour 2012

Regionem Orlicka 2012 - porada před startem

Czech cycling tour 2012

Czech cycling tour 2012

Czech cycling tour 2012 - motorkář upozorňuje cyklisty na překážku

Regionem Orlicka 2012
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Foto I Vít Kocián, L. Ešpandrová

DC Moto Team

