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Pozvánka na jednání zastupitelstva v pondělí
17. 6. 2013 od 18 hodin v zasedací místnosti úřadu
městyse.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letošní jaro se pomalu blíží ke svému
konci. Přestože nám počasí moc nepřeje
a komplikuje nám naše naplánované
akce, jejich realizace probíhá prozatím
podle harmonogramu.
Až budete číst tyto řádky, budou
finišovat opravy chodby úřadu městyse
a opravy místnosti bývalého fitcentra
v Areálu zdraví a sportu. Bývalé fitcentrum bude sloužit jako společenská
místnost pro potřeby městyse, jednorázové akce místních spolků a pro potřeby návštěvníků areálu. Na sídlišti za
tělocvičnou vybudujeme novou větev
kanalizace. Dále probíhají přípravy další
etapy výměny oken základní a mateřské
školy v celkové částce cca 500.000,- Kč,
která se bude realizovat na začátku
srpna 2013. Připravuje se revitalizace
náměstí v Dolní Čermné, v rámci které
plánujeme výstavbu nové zastávky
s vývěskami pro spolky a úřední deskou
městyse. S konečnou podobou Vás seznámíme v příštím vydání zpravodaje.
Do další fáze pokročila příprava stavby
nového chodníku v Jakubovicích a s tím
související rekonstrukce autobusové
zastávky. Finišují přípravy na opravy
místních komunikací, což budou
finančně nejnáročnější akce. Z tohoto
důvodu jejich realizaci plánujeme
v druhé polovině roku a uskutečňovat
je budeme dle vývoje příjmu městyse.
V neposlední řadě se chystá nákup malotraktoru s příslušenstvím pro potřeby
pracovní čety městyse Dolní Čermná.
Nákup nové techniky je nezbytný kvůli
stáří a technickému stav traktoru zn. TK,
který v současné době používáme.
V další fázi realizace jsou akce zkapacitnění toku Čermná a rekonstrukce hlavní
silnice. Hlavně k druhé akci bych rád
sdělil pár informací. V minulém období
mě kontaktovalo několik obyvatel se
stížnostmi na postup prací. V této
souvislosti musím konstatovat, že jak
zadavatel zakázky, tedy Pardubický
kraj, tak zhotovitel akce firma Eurovia
nenesou za zdržení odpovědnost.
Po zahájení prací na opravě propustků
bylo zjištěno, že bude nutné provést
přeložky plynového potrubí. Z tohoto
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důvodu bylo nevyhnutelné dočasně
práce pozastavit a připravit přeložky.
V současné době se dokončuje příprava
projektové dokumentace. Na podkladě
jednání s firmou Eurovia a dozorem
stavby bylo domluveno, že vyfrézovaný
asfalt nad propustky bude prozatím
zasypán frézinkem, aby nedocházelo
k zásadnímu zpomalování dopravy
a případným škodám na vozidlech.
Z uvedeného důvodu musela firma
přehodnotit harmonogram prací a byly
zahájeny práce v horní části stavby.
V této souvislosti bych dále upozornil
na uzavírku silnice od 10. 6. 2013, o které
Vás podrobněji informujeme na jiném místě zpravodaje. Znovu Vás žádám
a zároveň i prosím o maximální tolerantnost. Chápu,
že se jedná o zásadní zásah
do života občanů našeho
městyse, který bude ovšem
kompenzován novou silnicí,
na kterou se všichni určitě
Foto I
těšíme.
Od letošního roku dochází ke změnám
v provozu Areálu zdraví a sportu Dolní
Čermná. Hlavně z organizačně-provozních důvodů převzal, vyjma chodu
restaurace, celý provoz areálu městys.
Současné počasí nám ovšem komplikuje
spuštění provozu multifunkčního hřiště.
Zahájení provozu hřiště bylo odloženo
z technických důvodů o jeden měsíc.
Provoz měl být oficiálně spuštěn od
1. 6. 2013. Sportovcům musím bohužel
oznámit, že zahájení provozu bude ještě o pár dní odloženo. Na hřišti je totiž
nutné provést celoroční údržbu, kterou
musí udělat specializovaná firma. Tato
údržba byla objednána v květnu, ovšem
nepříznivé počasí nám ji do současné
doby nedovolilo provést. V letošním
roce došlo ke snížení ceny vstupu na
kurty. Více informací můžete získat na
www.dolni-cermna.cz .
V souvislosti se zahájením komplexní
pozemkové úpravy v katastrálním
území Dolní Čermná znovu apeluji
na všechny spoluobčany, aby na úřad
městyse doručili případné připomínky,
hlavně ve vztahu k řešení nátoku
povrchových vod do obce. Uvedené
informace budou důležité pro řešení
protipovodňových opatření.
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Dále Vás chci informovat o probíhajících pracích na novém územním plánu
Dolní Čermné. V uplynulých týdnech
jsme v rámci řízení řešili připomínky
občanů. V případě, že se nevyskytnou
další, lze předpokládat, že nový územní
plán městyse Dolní Čermná by mohl
být dokončen a schválen do konce
letošního roku.
V minulém čísle jsem Vám slíbil informace o vývoji situace okolo hospodaření
na Čermenském rybníce. Zájem obyvatel Dolní Čermné o vývoj této „kauzy“
je značný. Jsem rád, že obyvatelům
Dolní Čermné není lhostejné,
co se kolem nich děje, a jsou
ochotni se aktivně do řešení
problému zapojit. Jak jsem
Vás informoval v předchozím
čísle, Krajský úřad Pardubického kraje provozovateli
výjimku k polointenzifikačnímu chovu ryb zrušil. Provozovatel se proti rozhodnutí
archív městyse
odvolal. V uplynulých dnech
jsme obdrželi rozhodnutí
Ministerstva životního prostředí, které
rozhodnutí Pardubického kraje potvrdilo. Z uvedeného vyplývá, že po nabytí
právní moci rozhodnutí již provozovatel
nesmí do rybníku aplikovat závadné
látky. V této souvislosti se mne mnoho
spoluobčanů ptalo, zda jsem s daným
výsledkem spokojený. Paradoxně na to
odpovídám, že nikoliv. Mým původním
záměrem bylo se s provozovatelem
dohodnout na rozumné spolupráci,
neboť je zřejmé, že odbahnění ho stálo
finanční prostředky. Ovšem všichni, kdo
žijí v blízkosti toku Čermenka pod rybníkem, a ti, co se řešení daného problému
účastnili, mohou potvrdit, že s ohledem
na přístup provozovatele nepřicházelo
jiné řešení v úvahu. O dalším vývoji
situace okolo Čermenského rybníku Vás
samozřejmě budu informovat.
S předposledním víkendem v červnu je
již tradičně nerozlučně spjat Mezinárodní folklorní festival Čermenské slavnosti.
Galaprogram s doprovodnými akcemi
proběhne v sobotu 22. června 2013
v Areálu zdraví a sportu Dolní Čermná.
Je to neskutečné, ale festival letos oslaví
již 25. výročí. Nejhezčím dárkem, který
mohou slavnosti a jejich organizátoři
k jubileu dostat, bude určitě Vaše účast.
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Proto Vás srdečně na slavnosti zvu a za
Vaši účast předem děkuji.
Na závěr bych Vás chtěl upozornit na
možnost nákupů elektrické energie
a plynu pro domácnosti prostřednictvím
elektronické aukce. Zprostředkování
nákupu nebude zajišťovat městys, ale
spol. eCentre. Uvedená firma v nedávné
době zprostředkovávala nákup energií
např. v Říčanech. Informace o nákupu
proběhla v mediích. Občané Říčan
ušetřili přes 16,5 % na elektřině a skoro
30 % na zemním plynu. Samozřejmě, že
nikdo Vám nemůže zaručit konkrétní
výši úspory, neboť vše závisí na průběhu aukce. Výhodou je, že v případě,
pokud Vám firma nesjedná nižší cenu,
než máte nasmlouvanou v současné
době, nejste povinni uzavírat novou
smlouvu. Informace k této akci jsou na
poslední stránce tohoto zpravodaje
a v brzké době budou také zveřejněny
na webových stránkách městyse. Dále
je můžete najít na www.ecentre.cz. Je
na rozhodnutí každého z Vás, zda se
do akce zapojí. Osobně tuto možnost
vnímám jako jednu z možností, jak
ušetřit finanční prostředky rodinného
rozpočtu.
S přáním příjemného léta
Váš starosta Petr Helekal

Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (17/2013 - ZM)
Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná zasedalo dne 22. dubna 2013
a z věcí, které byly na programu
jednání, vybíráme:
V rámci zprávy o činnosti rady městyse za období březen a duben 2013
vzalo zastupitelstvo městyse na vědomí mimo jiné informace o záměrech změn v systému odpadového
hospodářství, o záměrech realizace
skládek zeminy ve vytypovaných
lokalitách, o přípravách akce „Dolní
Čermná – Sídliště – kanalizace“,
o opravách a zajištění provozu v Areálu zdraví a sportu v sezóně 2013
a o probíhajících řízeních týkajících
se Čermenského rybníka.

Předsedkyně kontrolního výboru
RNDr. Věra Šverclová přednesla
zprávu o kontrole plnění úkolů
vyplývajících z usnesení rady a zastupitelstva.
Ve finančních záležitostech zastupitelstvo městyse schválilo účetní
závěrku městyse sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2012, celoroční
hospodaření městyse a závěrečný
účet městyse za rok 2012 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2012. Dále zastupitelstvo schválilo hospodaření příspěvkových organizací, tj. základní
školy, mateřské školy a śkolní jídelny.
Všechny tři příspěvkové organizace
skončily hospodaření se zisky, které
budou převedeny do jejich rezervních fondů. Zastupitelstvo bylo informováno o změně č. 1 k rozpočtu
městyse na rok 2013, kterou v rámci
své kompetence schválila rada.
Dalším bodem byly majetkové
záležitosti – zastupitelstvo schválilo
převody pozemků čtyřem žadatelům za obvyklé kupní ceny. Ve všech
případech se jedná o drobnější
prodeje zbytkových pozemků nebo
o nápravu majetkoprávních vztahů.
Zastupitelé také byli seznámeni
s dopisem zástupce společnosti
Jansa &synové, s. r. o., kterým žádá
o řešení zápisu duplicitního vlastnictví k pozemkům stavební parcele č.
687/1 a pozemkové parcele č. 2956/2
v k. ú. Dolní Čermná.
V závěru jednání informoval starosta
přítomné o průběhu realizovaných
akcí „Modernizace silnic II/314
a II/311 Horní a Dolní Čermná“
a „Zkapacitnění koryta vodního
toku Čermná – stavba ZKT Čermná
I.“, a o zpracování studie odpadového hospodářství zpracovávané
společnosti EKO-KOM, a. s. pro
území svazku obcí Mikroregion
Severo-Lanškrounsko.
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
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Víte, že …
Více než sto lidí denně navštíví internetovou adresu www.dolni-cermna.cz!
Nezapomínejte ani vy sledovat dolnočermenský web, který vám poskytne
důležité informace, aktuality!
L. Ešpandrová

REKONSTRUKCE SILNICE
Vážení občané Dolní Čermné,
společnost Eurovia CS, a.s. je zhotovitelem stavby „Modernizace silnic
II/314 a II/311 Horní a Dolní Čermná“.
Realizace stavby je plánovaná v období
březen 2013 až březen 2014. Zhotovitel
stavby měl od dubna do konce června
2013 provádět na území Dolní Čermné
opravu propustků a poté frézování
stávajícího asfaltu a pokládku nového.
Bohužel do současné doby došlo pouze
k zahájení prací (odfrézování asfaltů
nad propustky), při kterých byly zjištěny
problémy ohledně vedení plynovodu.
V současné době tento problém řeší
projektová kancelář a v brzké době by
mělo dojít k pokračování prací.
Přestože toto zpoždění není způsobeno chybou zhotovitele, společnost
Eurovia CS a.s. se omlouvá za komplikace, které zdržení způsobuje.
Dále Vás informujeme, že od
10. června 2013 do 22. července 2013
dochází k úplné uzavírce hlavní komunikace v obci Horní Čermná – viz
přiložený plánek. Upozorňujeme, že
autobusy na lince Lanškroun –Letohrad nebudou jezdit přes Nepomuky, ale přes Horní a Dolní Třešňovec.
Děkujeme za pochopení.
Za společnost Eurovia CS, a.s.
Bc. Martin Beránek v.r. v.r.
hlavní stavbyvedoucí
Za městys Dolní Čermná
Petr Helekal v.r.
starosta

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ
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Komise životního prostředí
Z Dolnočermenského zpravodaje jsme
se dozvěděli, že jsme byli jmenováni za
členy komise životního prostředí.
Věřme, že práce této komise (až bude
iniciována) bude brána Radou městyse
Dolní Čermná v potaz a už se nestane,
aby někdo řekl: „Když už leží, tak oni
to povolí.“ (o skáceném stromu bez
povolení).
Aleš Hampl, Jan Růžička

Síla zvyku

Katalog sociálních služeb
a pomoci - Lanškrounsko
Tento katalog vydal Pardubický kraj
a obsahuje informace o systému sociálního zabezpečení. Najdete zde přehled
životních situací, k nimž jsou přiřazeny
jednotlivé sociální dávky, pomocí nichž
je možné situace řešit. Dozvíte se, jak
a kde o dávky žádat.
Uvedeny jsou zde všechny kontakty na
instituce, které v systému sociálního
zabezpečení působí. V druhé části je
přehled sociálních a souvisejících služeb
na území Pardubického kraje.
Velmi pěkně a přehledně zpracovaná
brožura je k dispozici na úřadu městyse
zdarma.
L. Ešpandrová

Přemýšlel jsem, proč tolik institucí
1. května vyvěšuje státní vlajku. Při srovnání s vyvěšováním vlajek v dny ostatních svátků jsem dospěl k názoru, že je
to asi síla zvyku z dob, kdy jsme povinně
vyvěšovali vlajky na tzv. „stopadesátdevítku“, tedy na 1., 5. a 9. května.
Od té doby se však svátky trochu
změnily. Zákonem č. 245/2000 Sb. je na
8. květen (den, kdy vstoupila v platnost
kapitulace německých vojsk v r. 1945)
stanoven státní svátek, 5. květen je významným dnem a 1. květen je uveden
jako tzv. ostatní svátek. Z toho a ze
zákona č. 352/2001 Sb. tedy plyne, že
1. a 8. května jsou dny pracovního klidu,
ale pouze při příležitosti státních svátků
mají v zákoně uvedené veřejné instituce povinnost vyvěšovat státní vlajku.
Pokud ji chtějí vyvěšovat i na ostatní
svátky (i když o tom se v zákoně nic neříká), pak se ale ptám, proč ji nevyvěšují
i na Velikonoční pondělí, Štědrý den,
první a druhý svátek vánoční?
Aleš Hampl

Předávání autovraků
(aut určených k likvidaci)
pouze oprávněným osobám!
V poslední době se v blízkém i širokém
okolí Lanškrouna množí případy, kdy je
autovrak (vozidlo určené k likvidaci) předán osobě, která není oprávněná podle
zákona o odpadech ke sběru autovraků.
Takovéto případy se objevují v Lukové
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a dříve i v Rudolticích. Tyto osoby vyberou
z aut polstrování a veškeré nepotřebné
plastové doplňky (ty spálí na otevřeném
ohništi vedle domu) a zbylý skelet předají
oprávněné osobě k likvidaci. Tyto osoby
nevlastní a nikdy nevlastnily souhlas
k provozování zařízení na likvidaci
autovraků, tento souhlas k provozování
zařízení vydává krajský úřad.
Při pálení plastů vznikají jedovaté zplodiny a znečišťují ovzduší v širokém okolí.
Upozorňujeme občany, že tento způsob
nakládání s autovraky není z pohledu
zákona o odpadech přípustný. Občan,
který takto předá autovrak, se dopouští
přestupku a vystavuje se riziku udělení
sankce za předání autovraku neoprávněné osobě ve výši až 20 000 Kč.
V Lanškrouně existují pouze dvě oprávněné provozovny, kam je možno autovrak odevzdat (zajistí i odtah), a to firma
Agrochem, a.s., Dvořákova 87, Lanškroun
a firma EKO systém - US, spol. s r.o., Nádražní 400, Lanškroun.
Ing. Petra Kratochvílová, referent OŽP

Upozornění
Dovolujeme si upozornit neznámého dárce, který pravidelně zásobuje „pískovnu“ odpadem ze své
domácnosti, že nepotřebujeme ani
staré hrnce a potlučený porcelán,
ale ani stavební izolační materiál
a zahradní odpad.
Pískovnu jako svůj soukromý pozemek pečlivě udržujeme, a pokud ji
někdo využívá jako sběrný dvůr,
je to stejné, jako bychom my vynášeli svoje odpadky na jeho zahradu.
Věříme, že už se to nebude opakovat, a děkujeme za pochopení.
Markovi,
majitelé výše zmiňovaného pozemku

Nadační fond mění
postavení zdravotně
postižených na trhu práce
V České republice dnes žije přibližně
jeden milion osob se zdravotním
postižením, tedy 10 procent populace.

Zaměstnání přitom většina shání marně. Firmy, organizace, státní správa
a samospráva jsou i v roce 2013 sevřeni
předsudky vůči lidem se zdravotním
postižením a nedokáží si je představit
jako schopné kolegy. Bohužel ani
zákonná povinnost zaměstnávat
4 procenta osob se zdravotním postižení u subjektů, které mají více jak 25
zaměstnanců, ani od roku 2012 velmi
zpřísněné náhradní plnění nepomáhá.
Firmy a organizace raději odvedou do
státní pokladny statisíce na pokutách,
než aby daly například kratším úvazkem šanci pracovat ženě po rakovině
prsu, člověku s roztroušenou sklerózou či Crohnovou nemocí.
Již sedmým rokem funguje v České
republice Nadační fond pro podporu
zaměstnávání osob se zdravotním
postižením (NFOZP). V jeho čele stojí
Hana Potměšilová, která popisuje,
čeho je zapotřebí, aby se situace
zlepšila:
„Potřebujeme
vzdělané
personalisty, podnikatele a manažery,
kteří budou dobře znát základy legislativy. A hlavně poznají při různých
setkáních, školeních, vzdělávacích
projektech příběhy lidí se zdravotním
postižením, kteří pracují na manažerských pozicích. Lépe tak pochopí,
kdo to vlastně člověk se zdravotním
postižením je.“ Nadační fond má za
sebou řadu úspěšných kampaní. Mezi
ně patří i kampaň „No a co?!“, která
jako první upozorňovala veřejnost
na kvalitní práci osob se zdravotním
postižením a s tím související ochrannou známku „Práce postižených. Na
stránkách www.pracepostizenych.cz
lze nalézt řadu výrobků označených
touto známkou, které vyrobily osoby
se zdravotním postižením a jejich
zakoupením jsou podpořeni i jejich
zaměstnavatelé.
Proč zaměstnat osobu se zdravotním
postižením?
Firmy s více než 25 zaměstnanci,
které nezaměstnávají OZP, musejí buď
platit stotisícové odvody do státního
rozpočtu za to, že postižené osoby
nezaměstnávají, nebo mohou využít
tzv. náhradního plnění (outsourcing
služeb či výrobků od firem s náhradním plněním, tedy s více než 50
procenty zaměstnanců se zdravotním
postižením). Zaměstnávání osob se
zdravotním postižením se tak zaměst-
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navateli může vyplatit i z ekonomického pohledu. Nejenom, že firma získá
pracovitého a kvalifikovaného člověka
a nemusí platit státu, ale zároveň je
zde řada daňových výhod.
O činnosti a projektech nadačního
fondu, ale také současné legislativě se
více dozvíte na www.nfozp.cz
Lucie Vurbsová

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým,
kteří doprovodili naši milovanou dceru
Marušku na poslední cestě. Děkujeme
též za všechna vyjádření soustrasti
a účasti s naší bolestí.
Lenka a Jan Hrdinovi
Děkujeme paní MUDr. Zdeňce Novotné
za lékařskou péči, kterou věnovala naší
dceři Marušce. Paní doktorka nám byla
v naší těžké situaci velkou oporou. Oceňujeme její laskavost a ochotu.
Lenka a Jan Hrdinovi

Významné životní
jubileum oslavili

Alena Plánská
Marie Kršáková
Jaroslava Valterová
Hana Peichlová
Ivo Kulhavý
Ladislav Petr
Josefa Nováková
Josef Ježek
Irena Guthová
Josef Mareš
Radoslav Rousek
Jaromír Formánek
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.
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Foto I L. Ešpandrová

Vítání občánků
První letošní vítání občánků 16. května
v obřadní síni v Dolní Čermné bylo
připraveno pro šest holčiček. K rodičům
Kláry Applové, Elly Bednářové, Nikoly
Bedrníčkové, Lady Halbrštátové, Anny
Kottové a Terezy Pánikové promluvil
starosta Petr Helekal a předsedkyně
společenské komise Saša Pirklová. Součástí slavnostního obřadu bylo hezké
vystoupení dětí z mateřské školy s názvem Svět plný barev. A možná všem
přítomným rodičům a prarodičům
proběhla hlavou myšlenka, že to nebude dlouho trvat a ta dnešní miminka
budou stát na místě účinkujících.
Všem novým občánkům přejeme do
života jen to nejlepší.
L. Ešpandrová

Postřehy Pavla Seidla
„Člověk je návykový tvor. Některé návyky jsou dobré a prospěšné i druhým
lidem, jiné jsou škodlivé, ne-li přímo nebezpečné. Ty špatné se učit nemusíme,
ucházejí se o naši přízeň samy a snadno
si nás podmaňují. Osvojit si dobré návyky stojí velké, někdy až hrdinské úsilí.
Mají ale trvalou platnost, takže se naše
úsilí vyplatí… .“ Pavel Seidl
Autora těchto slov máme všichni v paměti jako člověka usměvavého, který se
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s vlídností a pochopením staral o své
farníky. Vzpomínáme na něj všichni rádi
a také ho rádi potkáme, když do Dolní
Čermné zavítá.
Bývalý čermenský pan farář a současný
děkan chlumecké farnosti Pavel Seidl je
pravidelným dopisovatelem Chlumecký listů, zpravodaje jeho současného
působiště Chlumce nad Cidlinou. Proto
jsem si dovolila oslovit ho s prosbou
o odpovědi na pár otázek pro náš zpravodaj. Odpovědi jsem dostala a s nimi
také svolení k případnému otištění krátkých sloupečků, které píše pro webové
stránky chlumecké farnosti pod názvem
Postřehy Pavla Seidla.
Jak se máte v Chlumci nad Cidlinou,
pane faráři?
Na tuto otázku často odpovídám, že
mám, díky Bohu, co jíst, mám kde bydlet a mám co dělat. Jsem tady čtvrtý
rok a to je stále krátká doba na jakékoliv
hodnocení. Ve svěřené farnosti mám na
starost osm kostelů, několik kaplí a dva
domovy důchodců. Ačkoliv má toto
město přes pět tisíc obyvatel, v neděli
přijde na bohoslužbu do děkanského
kostela sv. Voršily 40 až 50 věřících,
z toho polovina je přímo z města a polovina z okolí. V ostatních kostelích je
účast tak do deseti lidí. Moje působení
v chlumecké farnosti spočívá především
v opravách a údržbě svěřených církevních budov. V současné době jsme
dokončili rekonstrukci přízemí budovy
děkanství v Chlumci. Příchozí přivítá
nádherně otevřený a prosvětlený prostor vstupní haly. V levé části přízemí

se nachází kancelář, v malé kuchyňce
za kanceláří bude možnost připravit
hostům pohoštění. Asi největší opravou
prošlo sociální zařízení. Návštěvníkům
budou k dispozici dvě nové toalety.
V pravé části přízemí se bude nově
vybudovaným vchodem přicházet do
společenské místnosti, která nabídne
prostor přibližně třiceti hostům. V této
místnosti se bude vyučovat náboženství, budou zde probíhat biblické
hodiny, uskuteční se pastorační aktivity,
příležitostné besedy i jiná setkání. Za
společenskou místností je umístěna
kaple. V ní budou v zimním období ve
všedních dnech probíhat bohoslužby.
Věřím, že tuto novinku věřící ocení. Vytápění budovy je ústřední (k dispozici
je plynový kotel i kotel na tuhé palivo).
Ve společenské místnosti jsou navíc
krbová kamna. Podlaha haly i chodby je
pokryty novou dlažbou. Ve všech místnostech je umístěno nové osvětlení.
Jaká je Vaše první vzpomínka na Dolní
Čermnou?
Okamžitě se mi vynoří velká vděčnost,
že jsem mohl 14 let působit v nádherném prostředí pod Orlickými horami,
v křesťansky živé farnosti a mezi
dobrými lidmi. Bylo to pro mne první
samostatné místo a přiznávám, že jsem
se mnohému musel teprve učit. Nikdy
nezapomenu bývalým farníkům z Dolní
Čermné a mnohým dalším občanům
jejich nevídanou vstřícnost, ochotu mi
pomáhat a lidské pochopení, které mne
často podporovalo.

Foto I Tomáš Bednář
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Co Vám v poslední době udělalo největší radost a co Vás naopak rmoutí?
Vždycky mne těší, když mohu přispět
k něčemu dobrému. Nejsou to jenom
úspěšně provedené opravy církevních
budov, které druzí (především nevěřící)
nejvíce ocení. Jsem rád, když si mohu
s lidmi jen tak chvíli popovídat, naslouchat jim a v něčem je třeba i povzbudit.
Mrzí mne, že v naší společnosti bují přehnaná byrokracie a že jsme při opravách
vystaveni nemalým administrativním
opatřením.
Před Vaším jménem se objevuje titul
ICLic. K jeho získání je třeba absolvovat
zahraniční studium. Kde jste studoval
a co znamená?
Já jsem v letech 1998 – 2000 studoval
dálkově na Katolické teologické univerzitě v Lublinu (Polsko) církevní právo
a dosáhl po magisterském titulu ještě
titul Licenciát Iuris Canonici (Licenciát
církevního práva – předstupeň k dosažení doktorátu). Toto vzdělání bylo pro
mne povinné, abych mohl nadále působit v Interdiecézním církevním soudu
v Praze. V současné době působím jako
obhájce manželského svazku v Diecézním církevním soudu v Hradci Králové
a jako soudce v Diecézním církevním
soudu v Brně. Činnost církevního
soudu spočívá většinou v záležitostech
platnosti či neplatnosti uzavřených
církevních manželství.
Co chcete vzkázat našim čtenářům?
Nejsem přítelem silných slov nebo
emočních projevů. Chci ale vzkázat, že
jsem byl v Dolní Čermné opravdu rád,
mnoho dobrého jsem v tomto místě
prožil. Nemohu nevzpomenout na skutečnost, že lidé z Dolní Čermné a z okolí
měli po mém příchodu do farnosti
velkou trpělivost při mých řečových
potížích.
Jsem také rád, že mám dobrého nástupce v Otci Josefu Roušarovi, který je
nejen schopným farářem, ale určitě vás
má také všechny rád.
Děkuji za rozhovor a jménem redakce
i bývalých farníků Vám přeji hodně
elánu a stálého zdraví.
L. Ešpandrová

Historické foto - poznáte se?
V čísle 4/2012 na druhé straně v rubrice
Minulost a současnost jsme uveřejnili
fotku dětí sedících na molu u rybníka.
První chlapec zleva sedící vedle své
maminky se poznal. Je to pan Josef
Babický, který přišel s nápadem oslovit
čtenáře s touto výzvou.
Poznáte-li některé z dětí na této
fotografii, můžete kontaktovat kohokoliv z redakce, případně se ozvat
panu Babickému nebo volejte na číslo
737880060.
Snímek je starý více než šedesát let
a bylo by velmi zajímavé dozvědět se
o něm něco bližšího. Za každou zprávu
děkujeme.
L. Ešpandrová

Rej čarodějnic Rodinného
centra KUK
V podvečer filipojakubské noci se konal
slet čarodějnic v Areálu zdraví a sportu
v Dolní Čermné, aby dětem nabídnul
program plný her, soutěží a zábavy.
Členové RC KUK ve spolupráci s SDH
připravili pro děti již druhý ročník „pálení čarodějnic“. Děti si mohly zaskákat
v pytli, proběhnout se v sedmimílových botách nebo si vytvořit vlastní
talisman. Na konci dostaly sladkou
odměnu.

Foto I L. Ešpandrová

Očekávaná byla vystoupení taneční
skupiny DC Dance a břišních tanečnic,
které se na tuto událost připravovaly
celý rok. A příležitost si zatančit dostali
i všichni přítomní při závěrečné diskotéce. Velmi nás potěšila tak vysoká
účast dětí a věříme, že příští rok se zde
zase všichni sejdeme.
Martina Svobodová

Přijďte mezi nás
Zdravím všechny děti. Chtěla bych vás
pozvat na naši skautskou družinovku,
v pátek 21. 6. 2013 ve skautské klubovně v Dolní Čermné. Od 16.00 hodin.
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Chtěli bychom vám ukázat, jak to na
takové schůzce vypadá. Pokud se vám
u nás zalíbí, můžete se přidat k nám
a třeba s námi vyrazit o prázdninách na
tábor. Pozvánku najdeš i v tomto čísle
zpravodaje.
S pozdravem Veronika Severinová

Požární ochrana
očima dětí v MŠ
Naše mateřská škola se letos poprvé
zapojila do výtvarné soutěže „Požární
ochrana očima dětí“. Kdo chtěl, namaloval obrázek a mohl se těšit na odměnu,
kterou dětem předal starosta hasičů
Mgr. Jan Růžička.

Foto I I. Hamplová

tínky s dětmi. Tatínci a děti měli možnost
vyrobit společně dárek pro maminky
k blížícímu se svátku, v podobě ozdobené vázičky. Jsme rádi, že tatínkové
přišli v tak hojném počtu a ke tvoření se
postavili čelem. Všichni vyrobili krásné
dárky, které udělaly maminkám určitě
velkou radost. Ani děti, jejichž tatínkové
nemohli přijít, nemusely být zklamané,
protože vázičky s nimi paní učitelky
vyzdobily ve školce. Všem tatínkům děkujeme za tvořivé odpoledne a těšíme
se za rok na shledanou.
Kateřina Ptáčková
Foto I I. Hamplová

S výsledky soutěže se můžete podrobně seznámit v tomto čísle zpravodaje
v článku pana Růžičky, kde jsou uvedena jména nejúspěšnějších „malířů“
v jednotlivých kategoriích. I v okresním
kole se dětem naší školy dařilo a postup
do krajského kola si zajistili Matěj Mareš,
Klára Svobodová a Nela Schlegelová.
Držíme palce a přejeme malým výtvarníkům další úspěchy.
Ivana Hamplová

Dárek pro maminku
Jako každý rok se v naší mateřské škole
uskutečnilo Tvořivé odpoledne pro ta-

Barevná besídka
V neděli 12. května 2013 se sál dolnočermenské Orlovny zaplnil krátce před 14.
hodinou téměř až do posledního místa
– konalo se zde totiž tradiční vystoupení
kde Dni matek, který pro maminky (ale
samozřejmě nejen pro ně) pravidelně
pořádá MŠ v Dolní Čermné ve spolupráci
s Jednotou Orel a městysem Dolní Čermná. Novinkou letošního květnového
vystoupení bylo spoluúčinkování pěveckého kroužku, který je realizován v rámci
aktivit místního rodinného centra KUK
a se kterým MŠ spolupracuje. Poté, co
všechny přítomné přivítali ředitelka MŠ
Ivana Hamplová a starosta městyse Petr
Helekal, který také připomněl důležitost
a význam Dne matek, zahájily program
celého koncertu právě děti navštěvující

pěvecký kroužek, a to pod vedením paní
učitelky Vladimíry Jetmarové. Hned od
začátku svého vystoupení si děti publikum zcela získaly na svou stranu a i díky
podpoře ze strany paní učitelky (mj. se
přímo na místě jednalo i fyzickou podporu v roli „dirigentky“ a „cvičitelky“) byl
potlesk diváků opravdu zasloužený.
Po úvodním vystoupení pěveckého
kroužku se již na pódiu postupně shromáždily všechny děti navštěvující letos
jednotlivá oddělení dolnočermenské
MŠ a věřte nevěřte, bylo jich celkem 44!
V pestrém pásmu písniček, básniček
a tanečků nazvaném Barevná besídka se
během několika desítek minut vystřídaly
všechny děti a pomyslnou třešničku na
svátečním dortu „upečeném“ školkou
speciálně ke Dni matek představovalo
netradiční scénické (téměř muzikálové)
provedení známé a nejen mezi dětmi
oblíbené pohádky O Červené Karkulce.
Celé vystoupení vzbudilo u diváků
velký ohlas.
Děti si také pro své maminky připravily
ve školce pěkné dárky – na již tradičním
„Odpoledni s tatínky“ s jejich pomocí vyzdobily skleněné vázičky. Ty po skončení
koncertu v Orlovně svým maminkám
předaly. Nechyběly ani dárky pro babičky a samozřejmě květiny – od dětí
pro maminky a z rukou pana starosty
pro učitelky MŠ. V předsálí si pak všichni
přítomní měli možnost prohlédnout výstavku výtvarných děl rodinných týmů
na téma Barevný svět.
Pečlivě připravený, s radostí předvedený
a doslova všemi barvami hrající program,
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obohacený navíc v průběhu koncertu
hned několika spontánními reakcemi
ze strany dětí, potěšil a pobavil nejen
všechny přítomné diváky, ale chvílemi
jistě překvapil i samotné paní učitelky.
Nezbývá než právě učitelkám MŠ Slavěně Adamcové, Jaroslavě Halbrštátové,
Ivaně Hamplové, Kateřině Ptáčkové, Janě
Šponiarové a všem dalším pomocníkům
za realizaci tohoto milého vystoupení
poděkovat a těšit se na další!
Helena Matějčková

„Má vzpomínka je bugatti“
Knížku s tímhle názvem měla kdysi
moje maminka v knihovně. Je to kniha
vzpomínek na závodní kariéru Elišky
a Čeňka Junkových. Bohužel, jediné, co
mě na knížce zajímalo, byl vlastnoruční
podpis její autorky Elišky Junkové.
Kdybych bývala věděla, že se jednou
ocitnu v rodišti Čeňka Junka, kdybych
bývala věděla, že budu potřebovat znát
fakta z jeho života, přečetla bych si ji.
Ale pozdě bycha honit. Zachránil mě,
jako už mockrát, internet.
Čeněk Junek se narodil 25. května 1894
a stal se jedním z nejvýznamnějších
amatérských automobilových závodníků. Stal se vítězem většiny závodů do
vrchu pořádaných v České republice
v letech 1922 – 1928, nejprve s vozem
Mercedes Benz, později na vozech
Bugatti.
Junkova manželka Eliška nechtěla zůstat pozadu a automobilovému sportu
se začala věnovat také, a to velmi úspěšně. Sklízela na závodních tratích jeden
úspěch za druhým.
Letos si připomínáme 85. výročí smrti
Čeňka Junka. 15. 7. 1928 zahynul při havárii na Velké ceně Německa v Nürburgringu. Na jeho počest se pak v Dolní
Čermné v letech 1949 až 1967 pořádaly
motocyklové závody na ploché dráze.
V souvislosti s obnoveným Memoriálem
Čeňka Junka (I. ročník - 11. září 1999,
jízda historických vozidel) byl podán
návrh na přejmenování naší školy.
Slavnostní akt odhalení desky s novým
názvem školy Základní škola Vincence
Junka proběhl při zahájení II. ročníku
závodu v září 2000.
L. Ešpandrová

Foto I I. Hamplová

Z hradu do Perníkové
chaloupky
29. 5. 2013 jsme se všichni z mateřské
školy vydali na výlet. Počasí nám přálo,
a kde jsme byli, co jsme viděli a zažili, se
možná dozvíte ze zapsaných „útržků“
vypravování dětí druhý den ve školce.
J.: „Byli jsme na Kunětické hoře a viděli
jsme pohádku, byl tam drak. Pak jsme
šli do Perníkové chaloupky a dali nám
perník.“

K.: „Jeli jsme autobusem a koukali jsme
na dopravní značky a semafory.“
E.: „V autobuse to bylo hezký, že jsme
mohli mlsat. Hrad se mně líbil taky, a jak
jsme šli do Perníkové chaloupky lesem.
Tam nám měřili prstíky.“
A.: „Mně se líbilo Nebíčko a Čertovo
peklo.“
K.: „Mně se líbil drak a byl to mluvící
pán.“
F.: „Viděl jsem netopýra a nesměli jsme
sahat na perníčky. Ježibaba byl kluk
- teda děda - a ten nám ukázal, jak se
pečou perníky, a měl lítací koště!“

Foto I archív ZŠ
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M.: „S tím koštětem „kyklal“ ten pán
a oni si mysleli, že je opravdický. A meč
byl taky plastovej, ale vypadal ostře,
a už nevím.“
M.: „V pohádce u čerta byl poklad,
a když se ho Žofka dotkla, byl z ní čert.
Poklad bylo uhlí.“
F.: „Viděli jsme čarodějnici, hrad, perníky
a pááák … jsem ztratil čepici.“
Žádná jiná katastrofa se nám nestala
a už se těšíme na další zážitky z naší
mateřské školy.
Za děti ze třídy Kytiček J. Šponiarová

Projektový den
Dne 23. 5. se konal na 2. stupni projektový den na téma Základní škola
Dolní Čermná a Vincenc Junek. Žáci
6., 8. a 9. třídy byli rozděleni do devíti
skupin po šesti, ve kterých měli za úkol
vypracovat projekt. Vyhledávali jsme
informace, tiskli dobové fotografie,
pracovní plochu jsme z poloviny zaplnili
námi nakreslenými obrázky. Všechno
- nejrůznější zajímavosti o naší škole,
Čeňku Junkovi i Elišce Junkové. Všichni
se velice snažili, bylo to také poznat na
výsledných pracích. I přesto, že nás do
skupinek rozdělili učitelé a někteří jsme
nebyli se svými nejlepšími kamarády,
tak celý den rychle utekl. Naše práce

Foto I archív ZŠ

jsou vystaveny na chodbě školy, kam si
je určitě můžete přijít prohlédnout.
Žákyně 9. třídy P. Šponiarová, K. Vacková

Školou zněla poezie
Můj nejmilejší kamarád,
nemá ruce ani nohy,
přesto do školy vždy chodí rád
a dřímají v něm skryté vlohy … (úryvek)
…. básničkou vlastní tvorby rodiny
Maixnerových zahájila ve středu

10. dubna recitační odpoledne žákyně
2. třídy Karolínka Maixnerová. Přesto,
že se nebojovalo o první místa, byl zájem o výrazový přednes básní veliký.
Recitace se zúčastnilo 39 žáků, kteří
byli rozděleni do kategorií podle věku.
Škála přednesených básniček, které
si žáci vybírali za pomoci rodičů, byla
široká – od klasických přes modernu
až po vlastní tvorbu. Na odpolední
chvilku poezie přišli recitátory podpořit rodiče, babičky i dědečkové.
Děkujeme všem za účast a těšíme se
zase na příští ročník.
Olga Pokorná

Dopravní soutěž
mladých cyklistů
I v letošním roce se naši žáci zapojili
do dopravní soutěže mladých cyklistů.
V okresním kole konaném v Ústí nad Orlicí se týmu mladší kategorie, ve složení
Simona Formánková, Zdeňka Kohlová,
Václav Mareš a Filip Marek, nedařilo –
skončil na 5. místě.
Družstvo starších žáků (František Mareš,
Jan Mareš, Anna Klekarová a Barbora
Marková) však zvítězilo a bude náš
okres reprezentovat v krajském kole
soutěže, které proběhne na Konopáči
a dopravním hřišti v Chrudimi.
Foto I archív ZŠ

Zdeněk Lněnička
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Právo pro každý den
V soutěži „Právo pro každý den“, o jejímž školním kole jsme již informovali,
postoupilo naše družstvo žáků 8. třídy
(Anna Klekarová, Andrea Petrová, Matěj
Marek, Iva Harnachová) do krajského
kola v Pardubicích. Zde ve středu
29. května obsadili mezi 19 družstvy
pěkné jedenácté místo.
Zdeněk Lněnička

Cyklisticko - turistický kurz
Žáci 8. třídy se zúčastnili čtyřdenního
cyklisticko-turistického kurzu. Po vlastní
ose se dopravili na Orlickou chatu
U Rampušáka, kde měli zajištěno ubytování a stravování. Pak poznávali oblasti
pohraničí od Adama až po Neratov, a to
pěšky nebo na kolách. Celý program
byl doplněn i dalšími činnostmi, např.
postřehovým či orientačním závodem
a sportovními hrami. I díky příznivému
počasí se pobyt všem žákům líbil,
a hlavně - všichni přežili bez nehody či
zranění.
Zdeněk Lněnička
Jednou z činností žáků na cyklistickém
kurzu byl úkol napsat libovolnou
slohovou práci na téma obrázku, který
si vylosovali. Uvádíme ukázku nejzdařilejší práce.
Křeslo
K narozeninám jsem dostala křeslo. Nebylo to křeslo obyčejné, nýbrž v něčem
vzácné, bylo po babičce, plné vzpo-

mínek. Pokaždé, když si do něj sednu,
začne mi vyprávět, co vidělo a zažilo
pěkného a zlého.
Dnes si pro mě připravilo povídku
o loupeži. Byla jsem zvědavá, co se za
tím slovem „loupež“ skrývá. A konečně
jsem se dočkala, křeslo začalo vyprávět:
„Jednoho dne mne vybalili v prostorné
místnosti. Napravo byly velké hodiny
a knihovna, nalevo zase váza s květinami a stolek, na kterém se pyšnil televizor,
a naproti mně stála pěkná červená pohovka a před ní stoleček ze skla. Hned
jsem se zamilovalo do pohovky.
Ale než jsem se jí představilo, sedla
si do mě stará paní (říkejme jí třeba
babička) s holčičkou na klíně a začaly si
vyprávět pohádku o Červené Karkulce.
Najednou se babičce zatočila hlava
a opřela se tak prudce o opěradlo, že
jsem nemělo šanci ji udržet a převrátily
jsme se. Babička zůstala ležet na zemi
a malá holčička s brekotem běžela pro
maminku. Za chvíli přijela taková velká
dodávka (maminka té holčičky říkala,
že je to záchranka). Babičku napojili na
různé blikající přístroje a odvezli ji do
nemocnice.
Jen za babičkou zaklaply dveře, byli
tu nějací páni, oblečení do tmavých
špinavých montérek s kapucemi na
hlavách. Než jsem si je stačilo pořádně
prohlédnout, chytili červenou pohovku
a odnesli ji ven z domu.
Moc se mi po ní stýskalo. Když se babička vrátila z nemocnice, místo červené
pohovky tam stála béžová. Babička se
hned otočila na maminku té holčičky
a zeptala se jí: „Kde je moje milovaná
červená pohovka?“ „My jsme ji odvezli
do sběru, už byla hodně stará, a místo ní
jsme ti koupili novou.“

Foto I archív ZŠ
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A tak jsem pochopilo, že červenou pohovku neukradli zloději, jak jsem si myslelo. A to je konec tohoto příběhu. Zítra
ti povím, jak to bylo s novou barvou na
stěnách, a teď se upaluj učit, pokud vím,
tak zítra píšete písemku z angličtiny.“
Iva Harnachová, žákyně 8. třídy

Sebeobrana pro děti ZŠ
Jen připravení se mají
šanci bránit
Sebeobrana je v dnešní době velmi
aktuální téma jak pro ženy, seniory, ale
bohužel i pro děti. Poslední dobou ve
zprávách velice často slyšíte, že se nějaké
dítě pohřešuje, je okradeno, stane se
obětí šikany.
Rozhodli jsme se využít nabídky společnosti „SYREO“ (systém reálné obrany),
která pořádá kurzy pro ženy, děti i seniory a zařadili jsme do školní výuky dvě
hodiny sebeobrany pro žáky 4. - 9. tříd.
Pro začátek to byl takový „rychlokurz“ –
spíše informační, ve kterém se školitelé
pokusili představit jednotlivé oblasti
sebeobrany a vysvětlit, jak se zachovat
v krizových situacích. Aby byl program
pro děti účinný, musel by se absolvovat
v celém rozsahu, tedy 4 x 2 výukové
hodiny za měsíc.
Na webových stránkách jmenované
organizace
(http://www.syreo.cz/onas) se dozvíte, že: „Náplní programu
SYREO - Sebeobrany pro děti ZŠ je výuka
technik sebeobrany, přizpůsobených
dětem, jejich fyzickým predispozicím
a především situacím typickým pro

Foto I Josef Nikl
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a Klára Vlčková umístily na 5. místě.
Kategorii ZŠ01 zastupovali žáci 7. třídy
(Monika Macháčková, Daniel Horský
a Jan Mareš) a získali 7. místo. V kategorii ZŠ02 soutěžila 9. třída a její žáci Petra
Šponiarová, Martin Bednář a František
Mareš. Celkově skončili na 10. místě.
Jan Růžička

Krajské kolo 49. ročníku
chemické olympiády kategorie D
Foto I archív ZŠ

napadení dětí. Naučíme vás však nejen
sebeobranu v těchto modelových situacích, ale též základy sebeobrany obecné,
navíc vám ukážeme, jak opravdu zvládat
krizové situace, jak nepodléhat strachu,
jak odolat nátlaku či jak odhalit možné
agresory a následně eliminovat hrozbu.
Naučíme vás zásady prevence konfliktů
a modely jejich aplikace. Program je
určen pro všechny děti bez rozdílu věku
a fyzických dispozic. Techniky SYREO
- sebeobrany pro děti dokáže použít
skutečně každý. Každý se může naučit,
jak zvládat modelové situace.“
Bude záležet jen na zájmu rodičů a dětí,
zda se nám podaří v rámci výuky celý
kurz zařadit, nebo ho nabídnout aspoň
zájemcům, kteří sebeobranu považují za
důležitou dovednost.
Yvona Rybová

Eurorebus
Eurorebus je zábavně-vědomostní
soutěž školních tříd a jednotlivců
se zaměřením na zeměpis, dějepis,
občanskou výchovu a přírodopis. Žáci
v průběhu školního roku plní prostřednictvím webových stránek úkoly tzv.
korespondenčních kol a doplňujících
úkolů, za které získává třída body. Na
základě získaných bodů pak postupují
do krajských kol. V letošním roce se
krajské kolo, které zahrnuje celý východočeský region, uskutečnilo ve čtvrtek
11. dubna 2013 v Hradci Králové a našim
žákům se velice dobře dařilo, přestože
to na postup do celostátního finále
nestačilo. V kategorii Eurorebus junior
(žáci 3. – 5. třídy) se reprezentantky
Alice Adamcová, Anežka Macanová

Foto I archív ZŠ

Krajské kolo chemické olympiády se konalo v Hradci Králové v sobotu 13. dubna
2013 v budově Pedagogické fakultě
Univerzity Hradec Králové. Každoročně
se zde pořádá tato soutěž současně pro
oba kraje, Pardubický a Královéhradecký. Z naší školy se ho zúčastnila Jana
Kubíčková, která se v okresním kole
umístila na 3. místě.
Soutěžící byli rozděleni do dvou skupin
a postupně pracovali vždy 90 minut na
praktické a teoretické časti olympiády.
Součet bodů určoval pořadí za jednotlivé kraje zvlášť. Jana se stala úspěšnou
řešitelkou chemické olympiády. Z 15
soutěžících bylo pouze šest ze ZŠ, Jana
se umístila na 12. místě a mezi žáky ze
základních škol byla čtvrtá.
Přála bych Janě, aby získané dovednosti
a zkušenosti zúročila na gymnáziu
a třeba jí pomůžou nasměrovat i na další
vysokoškolské studium.
Yvona Rybová

Foto I archív ZŠ
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Školní soutěž v poznávání
přírodnin
V pondělí 27. května 2013 se v naší škole
uskutečnila školní soutěž v poznávání
rostlin a živočichů. Do soutěže se zapojili
všichni žáci 2. až 5. třídy. V první kategorii (2. a 3. třída) měli žáci za úkol poznat
a správně pojmenovat 10 druhů rostlin
a 10 druhů živočichů. Druhá kategorie
(4. a 5. třída) měla od každé skupiny
15 poznávaných druhů. V kategorii první
s přehledem zvítězila Anežka Macanová
(3. třída), v druhé kategorii se nejlépe
umístila Barbora Marková (5. třída).
Jan Růžička

Magická krása rostlin
Koncem března tohoto školního roku
vyhlásila ZŠ speciální Skuteč krajskou
výtvarnou soutěž na téma „Magická
krása rostlin“. V sedmi soutěžních kategoriích se zúčastnilo 32 mateřských
a 34 základních škol z Pardubického
kraje. Odborná porota ve složení Mgr.
Štěpán Doležal (učitel výtvarné výchovy) a Bc. Lucie Krchová (učitelka výtvarného oboru ZUŠ) vybrala práce, které
prostřednictvím různých výtvarných
technik a osobitého výtvarného cítění
nejlépe vystihly dané téma. Na závěr
byly všechny práce vystaveny pro veřejnost 28. 5. 2013 v malém sále Kulturního
klubu ve Skutči. Slavnostní vyhlášení
vítězů proběhlo dne 29. 5. 2013.
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Z naší školy byly vybrány a odeslány
nejlepší výkresy žáků 1. - 4. tř., 6. tř., 7.tř.
a 9. tř. Za růži, kterou namaloval žák
9. tř. František Mareš, byl oceněn 1.
cenou v kategorii žáků z 6. - 9. tř.
Yvona Rybová
Informace o soutěži a fotografie byla
stažena s webových stránek školy.
(http://www.spzs-skutec.cz/)

Odznak Všestrannosti
Olympijských Vítězů - OVOV
Atraktivní pohybový program pro žáky
základních škol a nižších tříd gymnázií
připravili Robert Změlík a Roman
Šebrle, olympijští vítězové v desetiboji,
královské atletické disciplíně, aby tím
přispěli ke zvýšení osobní aktivity
co největšího počtu dívek a chlapců.
Jako patroni projektu OVOV působí
medailisté a účastníci Olympijských her,
Mistrovství světa a Mistrovství Evropy,
kteří se účastní i okresních a krajských
kol soutěží družstev OVOV.
Na letošní ročník, jehož okresní kolo se
konalo 27. 5. 2013 na atletickém stadionu v Ústí nad Orlicí, odjelo i družstvo
naší školy složené z žáků 6. a 7. třídy
(7. tř. - Zimová Kateřina, Flosová Milada,

Nastoupil Daniel, Ryšavý David, 6. tř.
- Peichl Šimon., Fabiánek Matěj, Mačátová Marika, Doupalová Barbora).
Za velmi studeného a deštivého počasí
celá skupina absolvovala tyto disciplíny:
2 min. - sedy lehy, kliky, skoky přes švihadlo, dále hod medicinbalem, trojskok
z místa, běh na 60 m a 1000 m. Vše se
odehrávalo v jednom dni, což vyžadovalo dostatečnou fyzickou připravenost
účastníků. Po celodenním zápolení
obsadilo naše družstvo sice jen sedmou
příčku, ale v jednotlivcích v jednotlivých
kategoriích postupujeme do krajského
kola v Moravské Třebové dne 12. 6. 2013
(3. místo: Flosová M., 3. místo: Fabiánek
M., 2. místo: Peichl Š.). Uvidíme, zda se
i příští rok najde osm odvážných šesťáků a sedmáků.
Yvona Rybová

Martin Matějíček uspěl
v Japonsku i v USA
Martin Matějíček výborně reprezentuje Českou republiku. Na trialovém MS
ve dnech 27. - 28. 4. 2013 v japonském
Motegi podal opravdu skvělý výkon.
Dosáhl velmi dobrého umístění, když
první den byl šestý a druhý den pátý.
Mezi světovými jezdci podal perfektní
výkon a nechal za sebou dva Španěly,

Foto I archív ZŠ
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Dvojí zlato pro DC DANCE

Foto I archív Matějíček

po jednom Britovi a Italovi a také čtyři
Japonce.
Další start, tentokrát v USA, se Martinovi také zdařil. Ve dnech 25. - 26. 5.
2013 se v Sequatchie (USA - Tennesse)
konal druhý podnik Mistrovství světa
v trialu. Ve velmi vyrovnané konkurenci vybojoval 4. a 5. místo v kategorii
YOUTH 125 ccm. Po oba dny ho dělil
doslova jeden jediný bod od stupně
vítězů. V sobotu již bylo víc než na
dosah druhé a v neděli třetí místo.
Do konce seriálu mistrovství světa
2013 zbývá ještě 9 soutěžních dnů,
tak mu snad ta „bedna“ při troše štěstí
alespoň jednou vyjde. Držíme palce,
Martine!

23. února 2013 jsme s naší skupinou
vyrazili na první soutěž v letošní sezóně,
a to do Třebíče. Tato soutěž nese název
„M-Style Dance“ a je určena pro všechny
amatérské taneční skupiny. Nebyli jsme
zde úplnými nováčky, zúčastnili jsme se
už loni a tenkrát jsme obsadili 5. místo.
Letos bylo ale všechno jinak. Vlastně
– ne úplně všechno. Nevím, jak to pořadatelé soutěže dělají, ale mají opravdu
talent na to stanovit vždy termín konání
tak, aby bylo venku co možná nejvíce
sněhu! Vyrazili jsme tedy za hustého
sněžení z náměstí v Dolní Čermné
s dostatečnou časovou rezervou.
Občas jsme měli problém vyjet prudší
kopec nebo nebylo tak úplně poznat,
kde končí závěj a začíná silnice. Navíc
náš pan řidič zřejmě také nejezdí do
Třebíče každý den, takže jsme i párkrát
zastavovali a hledali v mapě. Zkrátka
zážitek. Na soutěž jsme dorazili, jak se
říká „za pět dvanáct“, ale všechno jsme
nakonec v pohodě zvládli. Kostýmy,
česání, líčení i poslední zkoušku. V naší
kategorii „street dance - dospělí“ soutěžilo celkem deset skupin.
Už nás zvou na parket, odevzdávám
CD s hudbou a jde se na věc! Ostatní
tanečníci a diváci nám fandili, i když nás
vlastně pořádně neznali, což bylo dobré
znamení. Když jsme dotancovali, stačila
jsem si také všimnout dvou porotců,
kteří na sebe kývli asi ve stylu „to by šlo“.
Na vyhlášení jsme si však museli počkat
až na samotný závěr celé akce, sledovali
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jsme tedy vystoupení v dalších kategoriích. Když všechny skupiny předvedly, co
umí, následovala přestávka pro poradu
poroty. Mezitím se všichni shromáždili
a netrpělivě čekali.
A je to tu, přichází paní pořadatelka,
která už ví, jak to dopadlo. „Takže na
třetím místě se umístili...., na druhém
místě jsou.... a už šlo do tuhého, protože
konkurence byla celkem veliká. Nicméně věta, na kterou nezapomeneme:
„A první místo získává DC DANCE Dolní
Čermná za choreografii „Co na srdci, to
na parketu“. I když jsme nepatřili mezi
nejpočetnější skupiny, předvedli jsme
patřičný řev. Ale teď už vážně – vyhráli
jsme pohár, obdrželi diplom a zlaté medaile. Náš první velký úspěch! Měli jsme
obrovskou radost a někteří dokonce oči
zalité štěstím. A tak to má být! Chvíli
nám trvalo, než jsme se „vzpamatovali“,
odcházeli jsme mezi posledními. Tak
nasedat a jedeme domů. Náš pan řidič
měl možná ještě větší radost než my
a při odjezdu troubil na celou ulici! Vysvětlil nám, že takhle prý odjíždí domů
vítězové.
5. května 2013 jsme se zúčastnili další
taneční soutěže, tentokrát v Jablonném
nad Orlicí. Ani zde jsme nebyli poprvé.
V letech 2011 a 2012 jsme na „Jablonské
tanečnici“ obsadili shodně 3. místo.
Nebudu se už tolik rozepisovat, zmínila
bych jen změnu oproti předešlým ročníkům, a to takovou, že naše kategorie
„street dance“ se letos pro velkou účast
rozdělila na dvě úrovně. Tzv. první liga
byla určena pro pokročilé a druhá pro
amatérské skupiny. Protože šlo o no-

Kalendář dalších závodů
MS v roce 2013
15. - 16. 6. Andora - Sant Julia
23. 6. Španělsko - Pobladura
7. 7. Itálie - Barzio
14. 7. ČR - Kramolín
27. - 28. 7. Velká Británie - Penrith
31. 8. - 1. 9. Francie - Isola 2000
L. Ešpandrová

Foto I archív DC DANCE
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vinku, nebyl si nikdo úplně jistý, kam se
zapsat. My jsme se nakonec přihlásili do
druhé ligy a dobře jsme udělali. Porazili
jsme svých šest soupeřů a vyhráli naši
kategorii. Navíc nám po soutěži jeden
z porotců oznámil, že příští rok bychom
se klidně mohli přihlásit do vyšší úrovně. Radost tedy opět veliká a tentokrát
nejen z dalšího prvního místa.

ta družstva, která se letos umístila na
prvních třech místech. Vítězem je Sbor
dobrovolných hasičů Dolní Čermná,
druhé místo obsadilo Rodinné centrum
KUK, třetí místo si zasloužili Rafani.
No, a na závěr jedna kacířská myšlenka:
„Bavilo by nás to vůbec, kdyby jednou
bylo pěkně?!“
Aleš Hampl

Věra Marešová

Závěrečné vystoupení
Všichni jste srdečně zváni na závěrečné
vystoupení taneční skupiny DC DANCE
ve školním roce 2012/2013, které se
uskuteční 16. 6. 2013 v 16:00 v místní
tělocvičně. Předvedou se vám všechny
věkové kategorie od nejmenších po nejstarší. Nebude chybět ani naše „vítězná“
choreografie a určitě se dočkáte i nějakého překvapení. Vstupné dobrovolné.
Těšíme se na Vás.
Věra Marešová

Kdo si hraje, nezlobí 2013
Říká se, že tradice se mají ctít a dodržovat. Počasí na těchto hrách však vytvořilo takovou tradici, jakou bychom si
jistě rádi odpustili. Po nultém deštivém
ročníku jsme termín posunuli, ale loňský první řádný termín opět propršel.
Tak jsme si řekli, že dvakrát do stejného
místa neuhodí, ale počasí letošního
druhého ročníku nás vyvedlo z omylu.
O to větší obdiv si zaslouží všichni
soutěžící i diváci, kteří se zúčastnili a na
vlastní oči a promoklé dresy se přesvědčili, že se lze pobavit i v „uplakaném“
počasí. Musí se ovšem chtít.
Chci také poděkovat všem kolegům,
kteří se postarali jednak o organizaci,
jednak o hrdélka a bříška všech přítomných. Největší dík si zaslouží Eva
Kostelecká, která nejenže připravuje
jednotlivé disciplíny, ale je i hnacím
motorem při brigádách přípravných
i úklidových. V neposlední řadě děkuji
představitelům městyse Dolní Čermná,
pod jehož záštitou se hry odehrávají.
Razíme sice myšlenku, že na pořadí
nezáleží, přesto zde uvedu alespoň
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Koníčkáři 2013
O pouťovém víkendu jste mohli v Areálu zdraví a sportu navštívit naši tradiční
výstavu Koníčkáři. V sobotu 27. dubna
jsme výstavu zahájili vernisáží s krátkým
programem, tentokrát věnovaným
Jiřímu Grossmannovi. I přes nepříliš
vlídné počasí, na které jsme reagovali
tím, že jsme program připravili pod
zastřešenou částí budovy, se dostavilo
nečekaně dost návštěvníků. Nakonec
počasí během programu vydrželo,
takže diváci se ani nemuseli schovávat.
Po programu už byli všichni pozváni na
vlastní výstavu s tradičním „pohoštěním“. Nebudu zde vyjmenovávat vše,
co a kým bylo vystavováno. To si každý,
kdo měl zájem, mohl prohlédnout sám.
Chtěl bych se jen zmínit o jedné expozici, která se trochu vymykala duchu
naší výstavy, a to o ukázce ze sbírky
vojenských knoflíků pana Ivo Tomáše
z Hradce Králové. Tu jsme zařadili proto,
aby návštěvníci viděli, k čemu také
mohou sloužit hodiny a dny hledání
s detektory kovů. Tato činnost letos také
byla představena.

Neodmyslitelnou postavu našich výstav
Věru Chládkovou jsme si připomněli
fotografií a reflexní vestou, pro ni tak
typickou, u stolku s knihou návštěvníků.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a chodu výstavy, pohoštění, doprovodném programu a kteří projevili
zájem vzít na sebe břímě pořadatelské
služby. Dále děkuji městysi Dolní Čermná za významnou spolupráci a hlavně
všem ochotným vystavovatelům. Jsme
jim opravdu vděčni a jen litujeme, že
není v prostorových možnostech ukázat vše, co nám vystavovatelé kolikrát
nabízejí. Přitom děkujeme za nové tipy,
které jsme dostali, a uvítáme je i kdykoliv mimo dobu výstavy. Bohužel, čím dál
víc pociťujeme to, že nemáme žádné
stabilní a kapacitně dostatečné prostory pro naši činnost. Stálým provizorním
přesouváním výstavní stolky a vitríny
i přes opatrnost přece jen trpí. No, třeba
jednou …
Aleš Hampl

Devatenácté Vítání
ptačího zpěvu
Je to skoro neuvěřitelné, ale v neděli
5. května jsme u nás v Dolní Čermné
zažili už 19. ročník Vítání ptačího zpěvu.
Přes nepříliš dobrou předpověď počasí
se nás ráno ve čtyři hodiny na náměstí
sešlo 38. Ještě za tmy jsme vyrazili přes
sídliště kolem poldru směrem na „Saharu“. Při rozednívání jsme prošli kolem

Foto I L. Ešpandrová
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skautského tábora a stočili se směrem
k verměřovickému kravínu. Přešli jsme
silnici a pokračovali kolem Formatu.
Ještě před řekou jsme odbočili doleva
a za počínajícího deště jsme se dali
k Čermence pod Hůrou.
Tam na nás čekali Honza Růžička s Michalem Nastoupilem, kteří všem ukázali
odchytová zařízení a chycené ptáky.
Mezi nimi určitě vzbudili největší pozornost dva ledňáčci a následně i jeden
nepříliš typicky vybarvený budníček
lesní.
Odtud jsme už za stálého drobného
deště spěchali do čermenské hasičárny,
kde už byla připravena ukázka ornitologické literatury, dále ornitologické
a ochranářské materiály poskytnuté
Českou společností ornitologickou,
prezentace o kroužkování dravců a sov
v Dolní Čermné a tradiční občerstvení.
Přestože toto ráno nebylo na ptačí hlasy
příliš bohaté a na závěr jsme zmokli,
věříme, že doprovodný program návštěvníky zaujal a již dnes se všichni těší
na příští – jubilejní ročník.

hudební nástroje lidových muzik, ozvaly
se první lidové písničky a pódium se
rozechvělo pod nohama tanečníků a tanečnic zúčastněných souborů. Zpočátku
půldenní festival v Areálu zdraví s účastí
regionálních souborů se rozrostl na tří- až
čtyřdenní festival s mezinárodní účastí
a dnes je jedním z významných festivalů
pod hlavičkou Folklórního sdružení ČR.
Dlouhá léta se festival konal na břehu
čermenského rybníka, až nakonec našel
své pevné místo v krásném prostředí zrekonstruovaného Areálu zdraví a sportu
s nově vybudovaným atypickým jevištěm
a důstojným zázemím pro návštěvníky
i účinkující.
Za tu dobu se na festivalu vystřídala dlouhá řada účinkujících mnoha desítek sou-
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borů českých i zahraničních. Samozřejmě
je za tím i ohromný kus práce všech, kteří
po celá léta slavnosti organizují a k hladkému průběhu neúnavně napomáhají.
Je to také o podpoře vedoucích představitelů dříve obce, dnes již městyse.
Nezastupitelná pomoc je všech těch,
kteří podporují festival finančně. Krátce
řečeno, všichni ti, kteří za každoročními
slavnostmi stojí a bez nichž by prostě
festival v takovém rozsahu neexistoval.
Těm všem alespoň touto cestou děkuji
a současně je vybízím k tomu, abychom
všichni dohromady i nadále v této práci
zkusili pokračovat. Nebudu Vás čtenáře
dále zatěžovat popisem toho, jak je to či
ono obtížné. Vždy jsem tvrdil a za tím si
stojím, že je to jen na nás a spolehnout se
musíme hlavně sami na sebe, na náš tým
a na lidi, kteří nám pomáhají.
Největší odměnou je pak slyšet na
různých místech a při různých setkáních
pochvalná slova o slavnostech, o Dolní
Čermné i o tom, jak tam všichni včetně
diváků dokážou vytvořit dobrou atmosféru.
Tajně doufám, že ani letos tomu nebude
jinak, a proto Vás všechny srdečně zvu
v sobotu 22. června odpoledne do
Areálu zdraví podpořit jubilejní ročník
„Čermenek“ a všem téměř dvěma stovkám vystupujících znovu ukázat, jak se
dělá dobrá atmosféra. Odměnou Vám
bude i letos velmi zajímavá podívaná na
doposud největší účast souborů z Česka,
Slovenska, Polska, Maďarska a Číny
(Taiwanu).
Petr Ryba

Aleš Hampl, Jan Růžička,
Michal Nastoupil

Čermenské slavnosti
slaví pětadvacítku
V letošním roce uplyne již 25 let od
doby, kdy se v Dolní Čermné poprvé
rozezněly v rámci folklorního festivalu

Foto I Petr Ryba
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Fotosoutěž Folklor
v Dolní Čermné
Pořadatel festivalu v souvislosti s 25.
výročím vyhlašuje fotografickou soutěž
o hodnotné ceny v kategorii černobílé
a barevné fotografie s tématikou Folklor
v Dolní Čermné.
Hodnocení vystavených fotografií během zábavného odpoledne 22. 6. bude
probíhat veřejnou formou (anonymním
hlasováním).
Formát fotografií je 15 x 21 cm. Garantem soutěže je známý lanškrounský
fotograf Radek Lepka.
Bližší informace naleznete na webových
stránkách www.jitrenka.eu.
Petr Ryba

„Dortový“ turnaj
v badmintonu
Na závěr sezóny jsme pro členy badmintonového kroužku uspořádali již
tradiční turnaj. Je to už pět let, co pracujeme s mládeží, a tudíž i pátý turnaj,
který jsme uspořádali. Tak snad slovo
tradiční není příliš nadsazené.
Hrálo se ve třech kategoriích a již potřetí se celkovým vítězem stal Martin
Bednář. Letos měl však výrazný handicap, protože na každé noze a levé ruce
měl připevněny kilogramové pytlíky
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s pískem. Druhá skončila Kristýna Vacková a třetí Karolína Balcarová. Turnaj
byl zakončen sladkostmi a vynikajícím
dortem, který taktéž tradičně upekla
paní Venclová.
V uplynulém pololetí byli naši svěřenci
opět úspěšní a dosáhli vynikajících výsledků. Náš nejlepší hráč Martin Bednář
zvítězil se spoluhráči v oblastním kole
kategorie U17 ve čtyřhře a smíšené
čtyřhře. Ve své věkové kategorii U15
také nenašli v mixu přemožitele a postoupili na Mistrovství ČR do Plzně,
kde skončili na děleném 9. – 16. místě.
Děvčata Radka Rousková a Kristýna
Vacková se v oblastním kole ve čtyřhře
U17 probojovala na vynikající třetí
místo.
Těšíme se z dosažených úspěchů našich členů a Martinovi, který na podzim
odchází na studia do Hradce Králové
a bude hrát za MONTAS HK, přejeme
jenom samá vítězství v nejvyšších
soutěžích a dosažení titulu přeborník
republiky.
Za badmintonový kroužek
Jan Schöpp

Soutěže mladých hasičů
a dospělých v květnu 2013
Jarní soutěžní sezóna je v plném proudu i u hasičů. V neděli 5. května 2013 se
rozběhla série ligových závodů v požárním útoku, tentokrát ve Vysokém

Mýtě. Družstvo mužů zahájilo letošní
sezónu s časem 19,53 s a celkovým
10. místem. Ligová soutěž dále pokračuje
soutěží v Horním Třešňovci (1. 6.), Bystřeci (23. 6.) a Černovíře (30. 6.).
Mladí hasiči se také zúčastnili pohárové
soutěže „O pohár obce Svatý Jiří“ ve
dnech 10. a 11. 5. 2013. Mladší žáci získali
12. místo, starší vybojovali 9. místo.
První postupovou soutěží dospělých
bylo základní kolo soutěže v požárním
sportu, které se uskutečnilo 18. 5. 2013
v Nepomukách. V kategorii mladších
žáků i starších žáků skončila naše
družstva na 2. místě za Horní Čermnou.
V kategorii žen obsadilo naše družstvo
2. místo a postupuje do okresního kola.
V kategorii muži I. (do 35 let) se naše
družstvo A umístilo na 1. místě a rovněž
postupuje, družstvo B obsadilo 7. místo.
V kategorii mužů II. (nad 35 let) se naše
družstvo umístilo na 4. místě. V kategorii jednotlivců vyhráli Markéta Marková
a Petr Bednář. Okresní kolo se koná
15. 6. 2013 v Mladkově.
Soutěže dále pokračují okresními
a krajskými koly, která jsou zakončena
Mistrovstvím ČR.
Jan Růžička

Jablonecká hala
V sobotu 13. dubna 2013 se v Jablonci
nad Nisou uskutečnila prestižní celorepubliková soutěž „Jablonecká hala“.
Za náš SDH se v běhu na 100 metrů
překážek zúčastnila Markéta Marková
a Lucie Langrová. V konečných výsledcích Markéta obsadila 10. místo s časem
18.74 s a Lucie 40. místo s časem 20.48 s.
Markéta také soutěžila za jiné družstvo
ve štafetě 4 × 100 metrů, kde na prvním
úseku plnila mužský domeček.
Jan Růžička

Foto I Jan Schöpp

Pozn. redakce: Nás, kteří se v požárním
sportu tolik neorientujeme, zajímalo,
jak to vlastně se štafetou je. Od Jana R.
se nám dostalo vysvětlení. Štafeta 4 x
100 metrů se skládá ze čtyř úseků, které
se liší v ženském a mužském provedení.
Zatímco ženy normálně plní tyto úseky

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

19

číslo 3 I rok 2013

ochrana očima dětí“. Soutěže se zúčastnily děti z hasičského kroužku SDH, děti
z Mateřské školy v Dolní Čermné, Školní
družiny Základní školy Vincence Junka
v Dolní Čermné a Dětského domova
v Dolní Čermné. Celkem se zapojilo 72
dětí. V každé kategorii byly vyhodnoceny 3 nejlepší práce na Setkání zasloužilých hasiček a hasičů SDH v pátek 5.
dubna 2013. Tyto práce postoupily do
okresního vyhodnocení, které proběhlo
23. 4. 2013.
Jan Růžička

Český pohár
Velkopopovického kozla

Foto I Michalovičová

- 1. proskočí okno, 2. přeskočí příčné
břevno, 3. přeběhnou kladinu, spojí
hadice s rozdělovačem, 4. přenáší hasicí
přístroj, tak muži mají na prvním úseku
překážku domeček, která se překonává
se žebříkem. V Jablonci měli pro ženy
i muže stejnou dráhu, takže Markéta
běžela poprvé „domeček“, který ženy
normálně neběhají.

Výtvarná soutěž Požární
ochrana očima dětí 2013
SDH Dolní Čermná uspořádal pro děti
základní kolo preventivně-výchovné
soutěže s požární tématikou „Požární
kategorie

Foto I arhív SDH

1. místo

V letošním roce se naše jednotlivkyně
Markéta Marková a Lucie Langrová
zapojily do seriálu soutěží v běhu
na 100 metrů překážek jednotlivce.
Seriál se skládá z 6 závodů, ve kterých
se sčítají body za umístění a nejlepší
jednotlivkyně mají zajištěn přímý
postup na Mistrovství ČR v požárním
sportu. Prvním závodem byl pražský
Pohár Hasičské vzájemné pojišťovny.
Tato soutěž proběhla 11. 5. 2013. Markéta Marková (soutěží v kategorii žen)
obsadila 12. místo, Lucie Langrová
(kategorie dorostenek) obsadila 2.
místo. Další soutěží byla Bludovská
stovka. Soutěž se uskutečnila v sobotu 25. 5. 2013. Markéta Marková
obsadila 7. místo a Lucie Langrová 3.

2. místo

3. místo

Mateřská škola Dolní Čermná, M1
(děti do 5 let)

Matěj Mareš
(2. místo v okresním kole)

Adam Bedrníček

Klára Svobodová
(3. místo v okresním kole)

Mateřská škola Dolní Čermná, M2
(děti starší 5 let)

Tomáš Zpěvák

Tobiáš Ptáček

Nela Schlegelová
(4. místo v okresním kole)

Školní družina ZŠ Vincence Junka Dolní
Čermná, ZŠ1 (1. - 2. třída)

Kristýna Marešová
(2. místo v okresním kole)

Adéla Vacková

Lukáš Vondra
(4. místo v okresním kole)

Školní družina ZŠ Vincence Junka Dolní
Čermná, ZŠ2 (3. - 5. třída)

Barbora Marková

Eliška Zpěváková
(1. místo v okresním kole)

Barbora Málková
(3. místo v okresním kole)

Dětský domov Dolní Čermná, ZŠ2
(3. - 5. třída)

Sandra Muchová

Josef Kondáš

Daniel Mucha

SDH Dolní Čermná, M2 (děti starší 5 let)

Kateřina Malcová

Ladislav Oláh

Milan Oláh

SDH Dolní Čermná, ZŠ1 (1. - 2. třída)

Michaela Malcová

Vojtěch Kondáš

Vojtěch Kondáš

SDH Dolní Čermná, ZŠ2 (3. - 5. třída)

Sandra Nuchová

Jana Nežádalová

Jiří Nežádal

SDH Dolní Čermná, K2 (tělesné vady)

František Nežádal
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2013 květnový turnaj. Turnaje se zúčastnilo 32 hráčů, místních i 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, na šesti stolech bylo
sehráno 174 utkání. Poděkování také
patří SDH v DČ, který ochotně zajistil
občerstvení.
Výborně zorganizovaný turnaj p.
M. Markem byl příjemnou sportovní
tečkou za sezónou 2012 - 2013.
Foto z turnaje hledejte na
http://dolnicermna.rajce.idnes.cz/.
Karel Pácha
Foto I P. Pech

místo. Do tohoto závodu se zapojila
i Jana Kubíčková (15. místo), Vendula
Kittnarová (65.) a Jiří Macháček (59.).
Seriál pokračuje soutěží v Pískové
Lhotě 2. 6. 2013.
Jan Růžička

Sezona DC Moto Teamu
je opět v plném proudu

Květnový turnaj
stolního tenisu
Spolek příznivců stolního tenisu v Dolní
Čermné uspořádal v tělocvičně ZŠ 8. 5.

Foto I Karel Pácha

Výsledky v jednotlivých kategoriích
kategorie

1. místo

2. místo

3. místo

děti

Šubrt A.

Šafářová A.

Peřinová A.

ženy

Kůrková M.

Stará M.

Petrová P.

muži do 50 let

Plhák R.

Lička L.

Langr L.

muži nad 50 let

Adamcová N.

Mrštík V.

Uhlíř K.

čtyřhra

Lička L., Faltejsek M.

Mrštík V., Kunert T.

Adamcová N., Faltejsek P.

Na konci května měl DC Moto Team za
sebou již tři letošní cyklistické závody.
Tím posledním a zatím největším byl
obnovený Závod míru, který se jel na
Jesenicku o víkendu 25. a 26. května.
130 závodníků kategorii U23 (závodníci do 23 let) z USA, Holandska, Velké
Británie, Lotyšska, Belgie,
Lucemburska, Lotyšska, Dánska, Německa, Polska a České republiky jelo
dvouetapový silniční závod v celkové
délce 270 km. Bezpečný průjezd tratí za
plného silničního provozu zajišťovalo
19 pilotů motocyklů ve spolupráci
s Policií České republiky, další dvě
motorky měly na tandemu fotografy
a jedna byla k dispozici kameramanovi
České televize. Ze závodu pak byl na
ČT4 sport vysílán záznam. Jedním
z fotografů byla světoznámá sportovní fotografka Markéta Navrátilová,
která jako jediná žena fotí Tour de
France v pelotonu, a jistě se jí i v tomto
závodě podařily úžasné záběry.
Cyklisty i motorkáře provázelo nepříliš
příznivé počasí, přeháňky, vítr a na
tuto roční dobu nezvyklé chladno.
Nicméně Závod míru dokončili všichni
bez kolizí a ke spokojenosti diváků
i pořadatelů.
V červenci čeká DC Moto Team účast
na Czech cycling tour 2013 a na Mistrovství Evropy v silniční cyklistice.
L. Ešpandrová
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Upozornění
pro občany

Obecní knihovna bude v červenci
a v srpnu otevřena vždy ve čtvrtek
od 15 do 18 hodin.
Olga Liprová
Foto I V. Šimeček

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

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

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.

Stomatologická pohotovost
ve dnech

lékař

adresa

telefon

15. - 16. 6.

MUDr.

Bílý

Lanškroun, Opletalova 567

465 324 829

22. - 23. 6.

MUDr.

Beranová

Jablonné nad Orlicí, U koupaliště 149

465 642 267

29. - 30. 6.

MUDr.

Filipová

Lanškroun, Strážní 151

465 325 212

5. 7.

MUDr.

Hrdinová

Lanškroun, Opletalova 17

465 324 829

6. - 7. 7.

MUDr.

Jáňová

Mladkov 133

465 635 441

13. - 14. 7.

MUDr.

Jaslovská

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 818

20. - 21. 7.

MUDr.

Ježáková

Letohrad, U Dvora 815

465 620 528

27. - 28. 7.

MUDr.

Jedličková

Bystřec 182

465 642 990

3. - 4. 8.

MDDr.

Johnová

Letohrad, Šedivská 498

465 622 216

10. - 11. 8.

MDDr.

Karásková

Letohrad, U Dvora 815

465 620 358

17. - 18. 8.

MUDr.

Kobzová

Lanškroun, 5. května 2

465 322 897

24. - 25. 8.

MUDr.

Kopecký

Lanškroun, Strážní 151

465 322 907

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

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

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

Vyzýváme všechny soukromé podnikatele, kteří mají zájem
o prezentaci své firmy na nových webových stránkách městysu,
nechť kontaktují Úřad městysu Dolní Čermná, Ing. Miladu Marešovou,
tel: 465 393 125, e-mail: majetek@dolni-cermna.cz.

Ceník
formát

cena

A4

1000 Kč

A5

500 Kč

A6

250 Kč

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

číslo 3 I rok 2013
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Minulost a současnost

Tento splav sloužil do roku 1958

Pouť 1936

Pouť 2011
Foto I L. Ešpandrová, V. Vyhnálek, archív městyse
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Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí v Dolní Čermné v roce 2013
Datum konání

Název akce

Začátek akce

Místo konání

Pořadatel

16. 6.

DC Dance

16:00

tělocvična ZŠ

DC Dance

17. 6.

Koncert ZUŠ

17:00

Orlovna

ZUŠ

21. - 23.6.

Čermenské folklorní slavnosti

AZAS

Městys, FS Jitřenka

28. - 30.6.

XIII. Čermenský motosraz

AZAS

L. Marek

29. 6. - 13. 7.

Skautský tábor

Bystřec

skauti

29. 6 - 6. 7.

Hasičský tábor

Strážná - Vosí údolí

SDH

AZAS

RC KUK

8. - 12. 7.

Příměstský tábor RC KUK

denně od 6:30 do 16:00

27. 7.

Rafanfest

AZAS

HC Rafani

10. 8.

Zahradní slavnost a zábava

AZAS

SDH

Setkání leonbergerů

AZAS

Miloš Marek

31. 8. - 1. 9.
21. 9.

100. výročí založení Orla v DČ

Jednota Orel

V minulém vydání zpravodaje jsme uvedli chybná data u akcí pořádaných v době čermenské pouti (akce jsme nechtěně posunuli do května). Omlouváme se.

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

Redakce

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

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

Koníčkáři

Foto I L. Ešpandrová

Čermenské slavnosti

Foto I Petr Ryba
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