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Foto I L. Ešpandrová

Pozvánka na jednání zastupitelstva
v pondělí 18. 11. 2013 od 18 hodin
v zasedací místnosti úřadu městyse.

www.dolni-cermna.cz

Oslava 100. výročí založení Orla

Foto I Jana Krátká , L. Ešpandrová
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
léto skončilo a nastal podzim. Osobně
doufám, že nám v tomto ročním období
bude přát počasí, neboť do nástupu
zimy musíme stihnout zrealizovat hodně obecních akcí.
Z těch větších bych upozornil na vybudování nového chodníku u autobusové zastávky v Jakubovicích. Zakázku
realizuje firma Agrostav Lanškroun,
která nám ve výběrovém řízení nabídla
nejnižší cenu. Opravu přilehlé budovy
autobusové zastávky si provádíme ve
vlastní režii.
Jak jsem Vás informoval v minulém čísle,
dojde v měsíci říjnu k opravě místních
komunikací. Jedná se o finančně velice
nákladnou akci. Až budete číst tyto
řádky, měly by být zahájeny práce na
úseku v dolní části obce (stará cesta od
č. p. 47 po č. p. 278 a úsek kolem č. p. 52,
č. p. 55 a č. p. 271). Poté bude následovat
oprava Smrčiny. Zakázky bude realizovat vítěz poptávkového řízení, firma
Strabag. Práce by měly být dokončeny
do konce října 2013.
Dalším plánovaným úsekem byla
oprava cest v sídlišti od č. p. 242 po
č. p. 310 a křižovatky u č. p. 302. V tomto
úseku bylo rozhodnuto o posunutí
realizace opravy na jaro 2014. Důvodem
je případné klesání výkopu po výstavbě
nové části kanalizace v dané komunikaci, která byla provedena v letních
měsících. Dodavatel nám jednoznačně
doporučil opravovat tento úsek až na
jaře 2014 s tím, že kdybychom trvali na
realizaci v letošním roce, negarantoval
by v daných místech záruku díla.
Další akcí, která se uskuteční v říjnu 2013,
je výměna topení v obytném domě
městyse č. p. 226 (bývalý „pečovák“).
V uvedeném domě se topí topným
olejem. Náklady na vytápění a ohřev
teplé vody se u jednoho bytu (v domě
je 13 bytů 1+1) pohybují okolo 30.000 Kč
ročně. Po zpracování studie a projektové dokumentace bylo rozhodnuto, že
zde bude instalováno plynové topení
s měřením spotřeby v každém bytě
a ohřev vody bude zajištěn instalací
elektrických bojlerů. Zakázku bude
realizovat firma Agrostav Lanškroun,
která ve výběrovém řízení podala nej-
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nižší nabídku, cca 880.000 Kč. Vzhledem
k tomu, že se jedná o akci, která nebyla
na letošní rok plánovaná, bylo nutno
řešit její financování. Zastupitelstvo
městyse rozhodlo o přijetí úvěru ve
výši 1 mil. Kč s úrokovou sazbou 1,28 %
a dobou splatnosti 6 let. Celá akce byla
podmíněna souhlasem všech nájemníku se zvýšením nájmů, které pokryje
část splátky úvěru na výměnu topení.
I přes zvýšení nájmů by nájemníci měli
uspořit značné finanční prostředky
proti dřívějšímu stavu.
Zbylá část úvěru bude použita na nákup
nového osobního automobilu pro potřeby úřadu městyse. Část splátky na vozidlo bude hrazena z provozních úspor
úřadu. Zbytek kupní ceny bude hrazen
z prodeje staré techniky a úspory na
DPH. Důvodem nákupu nového vozidla
bylo stáří původního vozidla a náklady

Foto I J. Nikl

na jeho provoz. Při výběru nového
vozidla byla zohledněna případná
dostupnost terénu, a to pro potřeby
předávání pozemků v rámci celého
katastru, hospodaření na cca 100 ha
lesa atd. Po zvážení všech alternativ
bylo nakonec rozhodnuto o nákupu
osobního vozidla Kia. Jeho přednostní
je i 7 let záruky, 7 let asistence a 7 let
servisních prohlídek zdarma. Za vozidlo jsme zaplatili částku 415.783,- Kč.
Bližší informace k těmto záležitostem
jsou uvedeny v zápise ze zářijového
zastupitelstva.
Další akcí městyse je revitalizace náměstí. V minulém čísle zpravodaje jste
se mohli seznámit s nákresem konečné
podoby náměstí. V současné době probíhají práce na vybudování oddělovacího pásu mezi restaurací „C“ a Qantem
a zálivky u školy a bývalého „pečováku“.
K jejich výstavbě bylo přikročeno
hlavně kvůli zvýšení bezpečnosti dětí
docházejících do školy. Až budete číst
tyto řádky, bude již postavena nová
zastávka, jejíž střecha bude zároveň
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krýt vývěsku s úřední deskou městyse
a vývěsky spolků. Poté bude následovat
položení nových dlažeb a provedení
parkové úpravy. S touto souvisí i řešení
stávající zeleně. V této souvislosti jsme
byli označeni za „barbary“, neboť provádíme kácení vzrostlých smrků. Rád
bych upozornil na to, že smrky nejsou
v naší oblasti původní dřevina. Na místě
je i otázka bezpečnosti. Všichni víme,
že smrky mají kořeny uloženy mělce,
a tudíž riziko jejich pádu při větších
poryvech větru je značné, a to hlavně
u vzrostlých stromů. Z tohoto důvodu si
stojím za názorem, že smrky nemají být
v zástavbě vůbec vysazovány. Samozřejmě, že po vykácení nezůstane prostor náměstí v těchto místech prázdný.
Dojde k náhradní výsadbě, která bude
konzultována s odborníky.
V závěru října nás čekají mimořádné
parlamentní volby. Jistě zde nebudu
lobovat za volbu nějaké strany. Rád
bych pouze vyzval všechny voliče, aby
se voleb zúčastnili a před odevzdáním
svého hlasu si dobře vyhodnotili, kdo
jim co nasliboval a co z toho splnil.
Osobně vnímám účast ve volbách jako
jednu z mála možností, jak se vyjádřit
k tomu, co se v naší zemi děje.
S přáním hezkého podzimu Váš starosta
Petr Helekal

Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (19/2013 - ZM)
Dne 16. září 2013 se zastupitelstvo
městyse sešlo ke svému podzimnímu
jednání a z věcí, které byly na programu, vybíráme:
V rámci zprávy o činnosti rady městyse za období červen - září 2013 vzalo
zastupitelstvo městyse na vědomí
mimo jiné informace:
- o zajištění realizace akce „Zastřešení
prostoru autobusové zastávky a obnova navazujících zpevněných ploch“
(výběr zhotovitele ocelové konstrukce – společnosti Agrostav a výběr
zhotovitele truhlářských prací – firmy
Pavel Peichl),
- o přípravě akce „Změna vytápění
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bytového domu č. p. 226“,
- o prodeji malotraktoru TK s osobního auta Fabia,
- o vypsání zadávacího řízení a výběru zhotovitelů na akce „Chodník
u autobusové zastávky, Jakubovice“,
„Oprava místní komunikace Smrčina“,
„Oprava místní komunikace sídliště“
a „Oprava místní komunikace, část
staré cesty“
- o podání žádosti na Povodí
Labe, s. p. ohledně vyčištění dolní
části potoka,
- o řešení pokácení poškozených
stromů na březích potoka.
V dalším zastupitelstvo vzalo na
vědomí zprávu o činnosti kontrolního
a finančního výboru.
V rámci finančních záležitostí projednávalo zastupitelstvo financování
změny vytápění v č. p. 226 a nákup
nového služebního vozidla. Pro tyto
účely schválilo přijetí dlouhodobého
investičního úvěru do výše 1 mil. Kč
od České spořitelny, a. s. s výhodnou
úrokovou sazbou (tříměsíční Pribor
+ 0,82% per annum), bez zajištění,
s možností mimořádné splátky bez
sankce za předčasné splacení a bez
poplatku za vedení úvěrového účtu.
Je nutné podotknout, že změnou
topného systému v bytovém domě
č. p. 226 dojde řádově ke statisícovým
úsporám. Úvěr na financování změny
vytápění bude splácen ze zvýšeného
nájemného, úvěr na financování
nákupu služebního automobilu bude
splácen z dalších úspor městyse.
Zastupitelstvo také schválilo rozpočtovou změnu č. 4 k rozpočtu
městyse na rok 2013.
Obsáhlým bodem byly majetkové
záležitosti,
kde
zastupitelstvo
schválilo především zveřejnění záměrů prodejů pozemků v k. ú. Dolní
Čermná (na základě žádostí občanů)
a dále zveřejnilo bez žádosti prodeje
pozemků určených k zastavění –
ppč. 2075/3 a ppč. 2076 v k. ú. Dolní
Čermná a ppč. 47 a ppč. 491/4 v k. ú.
Jakubovice.
Byly také schváleny dva prodeje
pozemků – v prvém případě žadateli
za cenu v místě a čase obvyklou a ve

Dolnočermenský zpravodaj

druhém případě žadateli, který na
základě výsledků soutěže obálkovou metodou nabídl vyšší cenu.
Zastupitelstvo také vyřešilo problém
duplicitního zápisu vlastnictví k pozemkům stavební parcele č. 687/1
a pozemkové parcele č. 2956/2
a schválilo uzavření souhlasného
prohlášení, kterým uzná vlastnictví
společnosti Jansa & synové, s. r. o.
k předmětným pozemkům.
V posledním majetkovém bodě zastupitelstvo schválilo zveřejnění záměru prodeje části objektu č. p. 226
a části stavební parcely č. 649 v k.
ú. Dolní Čermná (jedná se o objekt
tzv. „olejové hospodářství“, kotelny
a komerčních prostor u bývalého
DPS).
V části „různé“ zastupitelstvo schválilo Program obnovy venkova pro
městys Dolní Čermná na období
2013 – 2020, který obsahuje zejména
trend rozvoje městyse, seznam akcí
připravených k realizaci a seznam
výhledových akcí a je důležitým
podkladem k případným žádostem
o dotace.
V závěru jednání starosta informoval
o průběhu staveb „Modernizace silnic
II/314 a II/311 Horní a Dolní Čermná“
a „ZKT Čermná I. „
Výtah ze zápisu ze zasedání zastupitelstva je k dispozici k nahlédnutí na
úřadu městyse nebo na webových
stránkách www.dolni-cermna.cz
Zpracovala Hana Vágnerová

Oslava 100. výročí založení
Orla v Dolní Čermné
Je deštivá sobota 21. září 2013. Počasí,
zdá se, se neumoudří, neboť stále prší.
Členové Jednoty Orla v Dolní Čermné se
chystají v tento den oslavit 100. výročí
vzniku spolku. Proto ta nejistota a nervozita, neboť část programu je na náměstí
pod širým nebem. V 13.30 hod. začala
vyhrávat dechová kapela pana Pavla
Vašíčka z Dolní Čermné, schovaná před

deštěm pod střechou čekárny. Přivolala
tak několik desítek občanů s deštníky.
Déšť před 14. hodinou ustává, dokonce
vysvitlo na chvíli sluníčko. Vypadá to
nadějně; asi nás má Pán Bůh rád.
A na místo srazu účastníků slavnostního průvodu v 14.00 hod. přicházejí
na náměstí vzácní hosté. Zakladatel
(1912/1913) a starosta Jednoty Orla
v Čermné P. Ladislav Kaube, tehdejší
zdejší kaplan, spolu s P. Gustavem Novákem, který započal jako starosta Orla
stavbu Orlovny v roce 1925. Oba kněze
doprovázejí dámy, Filoména Marešová,
manželka architekta Františka Mareše
z Vyškova, a Emílie Vojtěchová, manželka
stavitele Bohumila Vojtěcha z Kyšperka
– všichni jmenovaní v podání zdejších
aktivních divadelních ochotníků. Naše
mladá moderátorka Katka Budínová
s nimi udělala krátký rozhovor. Kaplani
hovořili o svých mimo-kněžských aktivitách a práci v Orlu. Také jsme se dozvěděli, že pan architekt Mareš, bohužel, již
zemřel, proto jej zastupuje jeho manželka paní Filoména. Paní Emílie zastupuje
svého manžela, pana stavitele Vojtěcha,
který se dnes nemohl dostavit z důvodu
zaneprázdnění. Měl ve Vamberku kolaudaci důležité stavby.
Poté se začal řadit průvod, do nějž se
i tito hosté začlenili. V čele byla nesena
státní vlajka, krok za ní vlajka orelská
a vlajka městyse a dále tři historické vlajky Jednot z Dolní Dobrouče a Letohradu
– Orlice. Za dechovkou šla starostka Orla,
starosta městyse a další hosté, za nimi
něco přes sto návštěvníků. Průvod se
ubíral ke kostelu, kde již čekal otec Josef
Roušar, zdejší farář, s ministranty, kteří
se zařadili do slavnostního průvodu.
Průvod provázely žesťové slavnostní fanfáry. Při homilii hovořil kněz o lidských
a společenských hodnotách, které jsou
trvalé i v dobách, kdy společnost starým
osvědčeným hodnotám nepřeje. Připomněl, že tyto hodnoty má ctít každý,
zvláště pak Orel. Mše svatá byla obětována za živé i zemřelé členy Jednoty
Orla v Dolní Čermné. Zdejší kostelní sbor
provedl pod taktovkou dirigenta pana
Pavla Vašíčka krásnou mši od Jiřího Pavlici „Missa brevis“. Toto provedení mělo
u návštěvníků mše svaté velmi příznivou
odezvu. Perfektní provedení, podobné
profesionálům, jistá sóla, dynamický
zpěv, bezchybné nástroje.
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kroun, hostům, hudební skupině Projekt
a všem návštěvníkům, kteří svou účastí
podpořili naši jubilejní oslavu.
Zvláštní poděkování patří především
všem našim sponzorům: Radě městyse
Dolní Čermná, fi. HaS pana Hrodka, GS
Agency Letohrad, panu Romanu Línkovi,
náměstku hejtmana Pardubického
kraje, panu Petru Šilarovi, senátorovi,
L. Műllerové, Orlické župě Orla, Dobelu
Dolní Čermná a Pekárně Letohrad. Velmi
děkujeme a vážíme si Vaší podpory.
Informace pro zájemce
Almanach o historii spolků v Dolní
Čermné, vydaný u příležitosti 100. výročí Jednoty Orla je možné si zakoupit
v prodejně u Dvořáků, u Marků, v kostele
v Dolní Čermné.
Foto I Jana Krátká

Při vycházení z kostela opět vítala
dechovka všechny účastníky mše svaté
a asi dvě stovky účastníků se přesunulo
do Orlovny, kde bylo pro všechny na
stolech přichystáno občerstvení, včetně
dobrého vína z Moravy. Program na sále
byl zahájen státní hymnou a hymnou
orelskou. Obě hymny na výbornou
zahrála dechovka. Přítomné hosty,
sponzory a občany přivítala starostka
Jednoty Orla sestra Marta Marešová.
Mezitím se dostavil starosta Ústředí Orla
bratr Stanislav Juránek, který se také ujal
slova. Vzpomněl, že před několika lety již
Orlovnu navštívil, ale dnes ji téměř nepoznává, jak zkrásněla a její interiér působí
příjemným dojmem. Taková proměna
svědčí o veliké péči zdejších Orlů o jejich
dědictví. Popřál požehnaná léta a hodně
úspěchů všem Orlům. S dalšími zdravicemi a přáními ke stému výročí zdejší Jednoty Orla vystoupili další hosté; starostka
Orlické župy sestra Marie Brandejsová,
senátor Ing. Petr Šilar, starosta městyse
Petr Helekal a další. Pan Ing. Roman
Línek musel bohužel odjet. Moderátorka
pak seznámila přítomné krátce s historií
Orla Dolní Čermná od jeho založení až
po současnost. V průběhu programu si
mohli hosté a návštěvníci prohlédnout
v přísálí instalovanou výstavu o historii
Jednoty Orla na dvaceti panelech – zvětšené historické fotografie i archivní dokumenty, historické předměty, vztahující
se k Orlu.

V hudební části programu patřilo jeviště
hudební skupině Pavla Vašíčka mladšího
„Brass company“ a sólovým výstupům
žáků ZUŠ Jindřicha Pravečka z Lanškrouna (většina žáků byla z Dolní Čermné).
O tom, že výkon mladých hudebníků
se líbil, že vybrané skladby byly velmi
dobře zvoleny a provedeny a že vystoupení všech bylo jisté, svědčil vřelý aplaus
obecenstva. Hosté se při příjemných
skladbách a skleničce vína dobře bavili
a se zájmem si též prohlédli výstavu.
Mnozí poznali na zvětšeninách historických fotografií i své předky, o nichž
živě diskutovali s ostatními. Čas plynul.
Od 18.00 hod. hrála na jevišti k tanci
i poslechu hudební skupina „Projekt“ J.
Vondráčka ze Sopotnice. K dobré náladě
jistě přispěla i výborná kuchyně pana
Jiřího Macháčka.
Oslava k 100. výročí vzniku Jednoty Orla
v Dolní Čermné se i podle hodnocení
mnohých návštěvníků vydařila. Pochvalně byla hodnocena organizace, zajištěnost, program i výstava. Jistě v tom
hrálo svůj podíl i příjemné prostředí,
vymalovaný a nově upravený sál, nové
vybavení, jednoduchá výzdoba a příjemná obsluha mladých pomocníků.
Závěrem je nutné veřejně poděkovat
všem, kteří se na oslavě podíleli: členům
Jednoty Orla, dechové kapele, chrámovému sboru, panu faráři, divadelním
ochotníkům, řediteli a žákům ZUŠ Lanš-

Vladimír Jansa, sekretář Orla

Skupina Dolce Baby
ještě žije
Taneční skupina Dolce Baby (dolnočermenské seniorky) je stále aktivní, i když
došlo ke změnám. Zakladatelka Věra
Chládková náhle zemřela, ale skupina
ve stejném složení pokračuje v započaté tradici. Pravidelně se scházíme,
opakujeme náš program a nacvičujeme
nový tanec „Šály“, kterým se budeme
prezentovat na posvícenských dozvucích pro důchodce naší obce.
Pokračovaly jsme v tradiční činnosti
– vystupovaly jsme na květnové akci
„Kdo si hraje, nezlobí“, v červnu na
„Čermenském motosrazu“ v kempu, na
„Vírském vanutí“ v obci Vír a na setkání
chovatelů leonbergerů. V říjnu budeme
tancovat pro důchodce v Horní Čermné
při příležitosti otevření rekonstruované
Sokolovny. Měly jsme i jednu nepodařenou akci v Dolní Dobrouči, která se
nakonec nekonala z důvodu přílivového deště. Také jsme dvakrát účinkovaly
u příležitosti životního jubilea našich
členek souboru.
O naše vystoupení je zájem, vystupujeme v okolních obcích a městech. Věříme,
že nám radost z tance vydrží a budeme
ji předávat dál našim divákům.
Za skupinu Dolce Baby Daniela Šilarová

6

číslo 5 I rok 2013

Den charity 2013
V sobotu 7. září pořádala Oblastní
charita v Ústí nad Orlicí už potřetí akci
s názvem Den charity. V příjemném
prostředí zahrady místního děkanství
strávilo odpoledne kolem 100 návštěvníků.
Celostátní propagační akce je pořádána u příležitosti svátku sv. Vincence
z Pauly, patrona charitních zařízení.
Hlavním motivem této akce je ale potřeba poděkovat, jak uvedla ředitelka
Oblastní charity Ing. Marie Malá v úvodu: „Děkujeme našim dobrovolníkům,
koledníkům tříkrálové sbírky, dárcům.
Hodně nám pomáháte v naší práci.
Vážíme si vás.“
Od 13 hod. si mohli zájemci prohlédnout prostory charitní budovy
v ulici 17. listopadu, kde jsou kanceláře
sester ošetřovatelské služby, občanské
poradny a půjčovny kompenzačních
pomůcek.
Další program proběhl na farní zahradě. Na úvod Charitě poděkoval pan
děkan Vladislav Brokeš, který vyzdvihl
její dobré působení v Ústí. Poté
zde byly představeny služby, které
poskytuje Oblastní charita v regionu
Orlickoústecka. S velkým ohlasem
se setkalo vystoupení romských dětí
z občanského sdružení Světélko Vysoké Mýto, které předvedly národní
tance v doprovodu vlastní hudební
skupiny. Tradičně také zazpíval oblíbenec paní a dívek, nevidomý zpěvák
Radek Žalud. Zábavné odpoledne
zakončila litomyšlská blues-rocková
skupina Blabovy stromy, která svůj
repertoár uvádí slovy: „Přáli bychom si,
aby ve stínu Blabových stromů mnozí
objevili alespoň malý pramínek věčné
pravdy a lásky.“
Byl to pěkný den. A pro všechny naše
příznivce a pomocníky při Tříkrálové
sbírce, kteří zde nemohli být a užít si
program, máme vzkaz: Děkujeme za
vše, co děláte pro Charitu!
Iva Marková
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
www.uo.charita.cz
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Vážení spoluobčané,
po okolí se potuluje člověk, který po
lidech žádá peníze, (případně práci,
kterou by si vydělal na živobytí), a odvolává se na mne. Říká, že jsem mu dal
seznam lidí, kteří mu pomohou. Aby dal
váhu svým slovům, je schopen tvrdit, že
jsem ho nechal přespat na faře apod.
Nic takového jsem neudělal! Tento
člověk lže a zneužívá tak soucitu a štědrosti lidí k vlastnímu obohacení. Prosím
proto, pokud k vám někdo takový zavítá
a bude vám vyprávět báchorky tohoto
typu, věřte, že je to podvodník.
Josef Roušar, farář

V prodejnách Konzumu
můžete podpořit Oblastní
charitu Ústí nad Orlicí
Obchodní družstvo Konzum Ústí nad
Orlicí zapojilo letos do svého grantového programu „Společně za úsměv“
30 regionálních neziskových organizací
a do možnosti jejich podpory přizvalo
i širokou veřejnost. Oblastní charita se
tohoto programu účastní s projektem
na pořízení koncentrátoru kyslíku pro
domácí hospicovou péči.
Projekty těchto veřejně prospěšných
neziskových organizací může veřejnost
podpořit do 31. 10. 2013 v kterékoli
prodejně Konzumu, a to prostřednictvím třicetikorunového kuponu. Tyto
kupony jsou k dispozici v prodejnách,
na propagačních letácích Konzumu, ve
střediscích Oblastní charity v Ústí nad
Orlicí a v Letohradě nebo je možné
u pokladny v obchodech Konzumu
pouze sdělit jméno podporované organizace.
Zástupci Konzumu k projektu uvádí:
„V letošním roce darujeme ze svých
prostředků částku 100 000 Kč. Tento dar
bude rozdělen podle volby vás – našich
zákazníků, a to v poměru, v jakém jste
přispěli jednotlivým organizacím. Společně tak dokážeme víc.“
Více o zapojených projektech a aktuální
stav konta všech organizací je možno
sledovat na www.konzumuo.cz/szu.
Děkujeme za podporu projektu Oblast-

ní charity s č. 09 - pořízení koncentrátoru kyslíku pro domácí hospicovou péči.
Iva Marková
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Významné životní
jubileum oslavili
Marie Havlová
Helena Vašíčková
Jiří Vacek
Josef Mareš
Zdeňka Bártová
Jiří Valter
Marie Zpěváková
Helena Svobodová
Pavel Kozák
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.

Nominujte i vy osobnosti
Krajští zastupitelé na svém jednání
10. září 2013 zahájili novou tradici,
kterou bude každoroční udílení cen
Pardubického kraje a medailí hejtmana
Pardubického kraje. Schválením zásad
pro udělování těchto ocenění se připojili
k dalším krajům v naší republice, které
podobné ceny udělují už několik let.
„Díky tomu budeme mít prostor pro
důstojné poděkování výjimečným osobnostem, kolektivům, ale i právnickým
osobám, které svou prací a činy přispívají k rozvoji a budování dobrého jména
Pardubického kraje,“ vysvětlil hejtman
Martin Netolický.
Udílet se bude:
- Cena Zastupitelstva Pardubického kraje
za zásluhy o Pardubický kraj
- Cena Michala Rabase za záchranu života a zdraví
- Medaile hejtmana
Navrhovateli prvních dvou cen mohou
být občané, představitelé správního či
jiného orgánu nebo právnické osoby
spadající do území Pardubického
kraje. Návrhy mohou posílat na adresu
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Pardubického kraje s poznámkou: Ceny
Pardubického kraje
Návrhy bude posuzovat poradní sbor
složený ze zástupců všech zastupitelských klubů. Slavnostní předávání se
uskuteční na začátku roku 2014 za účasti
široké veřejnosti.
Kateřina Procházková,
kancelář hejtmana

Ošetřovatelská služba
pomáhá
Je někdo z vašich blízkých nemocný?
Víte o nás? Ošetřovatelská služba
a hospicová péče Oblastní charity Ústí
nad Orlicí oznamuje nemocným a jejich
pečujícím rodinám, že jsme připraveni
vám pomoci.
Naši práci ordinuje ošetřující lékař nemocného a my dojedeme k provedení
zdravotního úkonu za pacientem do
jeho domova. Z ošetřovatelské péče
provádíme: odběry biologického materiálu, aplikujeme inzulín - když to pacient
nezvládá sám, zaučíme nové diabetiky
v Dia režimu a aplikaci inzulínu, podáváme infuze, aplikujeme injekce, zaučíme
rodinu v péči o nemocného, popř. zapůjčíme DVD o základech manipulace
s ležícím pacientem, provádíme základní
ošetřovatelskou rehabilitaci, ošetření defektů a jiných chronických ran, cévkování
žen i mužů, ošetřujeme všechny druhy
stomií, zajistíme kyslíkovou terapii, péči
o porty, drény, pegy, zavedení a ošetření
nasogastrické sondy. Od roku 2013 jsme
schopni v domácím prostředí ošetřovat
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pacienta s plicní ventilací a pomoci
pacientům s peritoneální dialýzou. Spolupracujeme s dalšími odborníky a doporučíme pacientům v případě potřeby
návštěvu ambulance léčby bolesti, léčby
chronických ran a nutriční ambulance.
Petra Kaplanová

Hospicová péče – péče
o umírajícího pacienta
Nově máme v našem týmu i lékaře,
který pacienta navštíví v jeho domácím
prostředí a seznámí se s jeho zdravotním
stavem. Dále pak drží pohotovost pro
sestry na telefonu odpoledne a v nočních hodinách, kdy ošetřující lékař
nemocného neordinuje. Ošetřující lékař
s touto spoluprací musí souhlasit a na
léčebném, paliativním postupu s hospicovým lékařem spolupracuje. Pro sestry to znamená, že pacient v domácím
prostředí nemusí trpět bolestí a jinými
nepříjemnými příznaky vážné nemoci
a mohou aplikovat léčiva vždy, když se
pacientův stav zhorší. V hospicové péči
zapůjčujeme zdarma pomůcky, které
sestry potřebují pro odbornou péči (infuzní stojany, pumpy, odsávačky, lineární
dávkovače – ke kontinuální aplikaci léčiv
na snížení bolesti).
Tato práce je náročná, sestry jezdí
k pacientům většinou 3x denně, na telefonickou žádost rodiny i v noci. Získáváme stále větší zkušenosti a pracujeme
s osobním přesvědčením o hodnotě této
služby. Máme velkou úctu k pečujícím
rodinám nemocného. Jsme přesvědčeny, že poslední dny a chvíle každého

z nás jsou vzácné, důležité a zasluhují ten
nejlepší přístup a péči.
Ošetřovatelská i hospicová péče jsou
hrazeny zdravotními pojišťovnami.
Více informací na www.uo.charita.cz,
tel: 731 402 322, osobně PO - PÁ od 13:30
- 14:30 v provozovně Ústí nad Orlicí,
17. listopadu 69.
S přáním všeho dobrého a za kolektiv
charitních sestřiček Petra Kaplanová,
vrchní sestra

Výlet do Afriky
K prázdninám patří výlety a na jeden
takový se poslední srpnový čtvrtek
vypravila i naše mateřská škola. Nebyl to
výlet ledajaký. Dojeli jsme až do Afriky.
Tedy, do lanškrounského muzea, kde
jsme na výstavě Namibijské safari mohli
pohledět lvu a lvici přímo do očí. Vše
bylo zcela bezpečné, neboť se jednalo
pouze o vycpané exponáty. A co se nám
nejvíce líbilo? Překvapivě nevyhrál král
zvířat, ale zcela malá surikata.
Ivana Hamplová
Poznámka redakce: Surikata je denní,
pospolitě žijící promykovitá šelma. Promykovité - drobné, velmi rychlé šelmy,
které žijí v tropických oblastech Afriky,
jižní Asie a ve středomořské oblasti Evropy. Jsou příbuzné cibetkovitým a kočkovitým šelmám, ale i hyenám. Jsou známé
tím, že loví hady, a to i jedovaté druhy.
zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/promykovití

Foto I I. Hamplová
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bytosti, skvěle zahrané místními ochotníky, kterým touto cestou děkujeme,
protože bez nich by tento večer ztrácel
své kouzlo.
S. Adamcová

Světový den
první pomoci na ZŠ
Foto I I. Hamplová

Babička Chrota u nás
v mateřské škole
Foto I I. Hamplová

Babička Chrota není jen ledajaká babička. Dozvěděli jsme se, že chrota je
strunný nástroj z 10. - 12. století, který
nás provázel pohádkou s písničkami
o trampotách flétniček. Ty jim způsobil
beraní roh s trumpetou. Pohádka vyprávěla o tom, jak flétničkám nakonec
pomohly ostatní hudební nástroje.
Děti pohádku doprovázely svým
zpěvem a po jejím skončení jsme si
znovu připomněli, s jakými hudebními
nástroji jsme se v příběhu setkali – byly
to chrota, okarína, flétna panova, zobcová a příčná, mandolína, beraní roh,
klarinet, pozoun, trumpeta, housle,
loutna, píšťalka z kostí, cink (historický
dechový nástroj), šalmaj (dřevěný
dechový nástroj). Program pro nás
připravil pan Pavel Macků.
Kateřina Ptáčková

šeli, někdo i vícekrát. Za naši snahu
jsme dostali diplom. To nám ten týden
rychle uběhl.

Žáci 9. ročníku se zúčastnili 10. 9. Světového dne první pomoci. Tato akce byla
realizovaná pod záštitou Oblastního
spolku Českého červeného kříže ve
spolupráci se složkami Integrovaného
záchranného systému a místní organizací ČČK. V dopoledních hodinách se
lanškrounské náměstí stalo svědkem

Jana Šponiarová

Uspávání broučků
Protože sv. Václav (podle pranostiky)
zavřel zem již před týdnem, byl v pátek
4. října nejvyšší čas uspat broučky. Tento úkol již několik let plní děti z MŠ. Po
opékání vuřtů a zhlédnutí divadelního
představení na „školkovské“ zahradě
vyrazily děti se svými lampiony, aby posvítily broučkům na cestu do postýlek.
Při svém putování potkávaly pohádkové

Foto I archiv ZŠ

přehlídky technického vybavení policistů, hasičů, záchranářů a horské služby.
Vzhledem ke krásnému počasí jsme
využili dopravu kolmo a cestou užívali
babího léta. Na náměstí si žáci pod vedením profesionálů zopakovali základy

Brambory, brambory,
to je strava naše!
Ale nejen to – dá se s nimi sportovat,
hrát si… Po „Barevném týdnu“ nás
v MŠ překvapil „Týden bramborový“.
Vyráběli jsme bramborová tiskátka, ježky, zpívali, uvařili a ochutnali brambory
na loupačku. A hlavně jsme se všichni
zúčastnili Bramboriády. Na hřišti jsme
soutěžili v chůzi ve velkých gumácích,
skákali v pytli, házeli bramborou do
písku, převáželi bramborový náklad
na tůčku, hokejkou jsme se snažili trefit
bramboru do branky.
Všichni jsme z bohatého programu
„Bramborového týdne“ něco vyzkou-

Foto I Šemberová
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techniky první pomoci. Vyzkoušeli si
obvazovou techniku na dobrovolnících
s namaskovanými zraněními a srdeční
masáž na figuríně. Právě na řádně
provedené první pomoci může záležet
lidský život.
Aneta Krahulcová,
vyučující přírodopisu a výchovy ke zdraví

Kurz dopravní výchovy
ve 4. třídě
Dva pátky v měsíci září se čtvrťáci
věnovali pod vedením paní Milady
Kůrkové dopravní výchově. Nejdříve
se v lavicích seznámili se základními
pravidly silničního provozu, aby si pak
svoje nově nabyté vědomosti prověřili
při vyplňování zkušebního testu. Další
pátek zkoušely děti na dopravním hřišti
v Lanškrouně svoje znalosti prakticky
využít. Celé dopoledne trénovaly jízdu
na kole v simulovaných dopravních
situacích. Zvládly odbočování, dávání
přednosti, zařazování do pruhů, jízdu
na kruhovém objezdu i na křižovatce se
semafory.
Díky paní Kůrkové, která děti celým
kurzem bravurně provedla, učinili žáci
4. třídy první důležitý krok k tomu, aby
všechny situace na silnicích v budoucnu
bezpečně zvládli.
Dana Vychytilová, třídní učitelka

Foto I archiv ZŠ

Finanční gramotnost
na základní škole
V letošním školním roce byl u žáků 4.
a 5. třídy nově zařazen projekt s názvem
Finanční gramotnost, který bude prohlubován v dalších ročnících. K čemu je
to dobré? Dětem by měl dát vhled do
problematiky financí. Co by si žáci měli
odnést? Určité znalosti a dovednosti,
jak správně s penězi zacházet v různých
životních situacích, aby se v dospělosti
uměli vypořádat s rodinným rozpočtem
bez přílišného zadlužování.
Olga Pokorná, Dana Vychytilová
(koordinátorky projektu)

„Tonda Obal na cestách“
Čtvrtek 12. září byl u nás ve škole ve znamení ekologie. Celá škola se zúčastnila
vzdělávacího projektu o třídění a recyklaci odpadu „Tonda Obal na cestách“
s firmou EKO-KOM. Nejenom mladší žáci,
ale i ti starší se dozvěděli nové informace
o různých typech odpadů a co se s nimi
děje po tom, co opustí naše domácnosti.
Děti si rozšířily vědomosti o recyklaci
a třídění nejenom domácího odpadu
a přesvědčily se, že třídění má skutečně
smysl nejenom pro přírodu, ale i pro
život člověka.
Aneta Krahulcová,
koordinátorka environmentální výchovy

Den v přírodě
V pondělí 9. září jsme se vydali s žáky 1.
a 2. třídy do přírody. Naším cílem bylo
dojít do Hůry a nezmoknout. Na zádech
jsme si nesli batůžky plné dobrot. Naší
výbavou byla také pláštěnka. Vybalení
a sbalení věcí jsme trénovali během cesty několikrát. Do cíle jsme sice dorazili
v pořádku, ale zmokli jsme. Děti byly statečné – mají rády sladkosti, mohou být
i „sladké“, ale rozhodně nejsou z cukru.
Foto I archiv ZŠ

Třídní učitelky 1. a 2. třídy
Ivana Moravcová a Hana Zpěváková
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Finále Technoplanety 2013
Letošní ročník Technoplanety, kdy se
finále přesunulo kvůli povodním z června na září, se vydařil. I přes to, že jsme
všichni finalisté už na různých středních
školách, jsme se sešli a jeli reprezentovat ZŠ Vincence Junka Dolní Čermná.
Tým TY NEJLEPŠÍ tvoří (vlastně spíš
tvořili – v tomto složení jsme se na této
soutěži sešli naposledy) Petra Šponiarová, Romana Uhlíková, Jana Kubíčková,
Kristýna Vacková a Josef Bárta.
Odjížděli jsme v pondělí 16. 9. V Praze
jsme přespali v jedné škole, ráno se
nasnídali a poté jsme vyrazili do Hostivařského lesoparku, kde celé finále probíhalo. Finále se zúčastnilo asi 50 týmů
z celé České republiky i ze Slovenska.
Během šesti hodin jsme měli za úkol vyřešit 12 šifer. Všechny jsme vyřešili a jako
dvanáctí dorazili do cíle, což si myslíme,
že je docela úspěch.
Na závěr bychom chtěli poděkovat
p. uč. Pupíkové za to, že si udělala čas
a na finále s námi odjela.
Romana Uhlíková, Josef Bárta

Mezinárodní folklorní
festival Karlovy Vary
Vždy krásný prostředím, v kterém
probíhá, a náročný svým programem.
Folklorní soubor Jitřenka se ho spolu se
souborem Jaro účastnil už podruhé. Vše
začalo v Lázeňské léčebně Mánes, kde si
nejstarší členové Jitřenky užili „Folklorpárty“ – večerního setkání návštěvníků
a účastníků festivalu za doprovodu
lidových muzik. Tanečníci z Mexika,
Venezuely, Srbska, Německa, Indonésie,
Slovenska a Česka pak společně roztancovali večerní diskotéku. V sobotu
po dobrém obědě pobavili “souboráci“
přihlížející diváky třičtvrtěhodinovým
vystoupením na krásném prostranství
před Hotelem PUP. Za odměnu si pak
mohli prohlédnout zajímavou výstavu
porcelánu. Slavnostní krojovaný průvod představil zúčastněné soubory
návštěvníkům města a zároveň pozval
všechny na hlavní festivalový program

Foto I archiv ZŠ

v Hotelu Thermal. Taneční výkony všech
byly velmi kvalitní, nejvíce však zaujal
diváky soubor studentů z Indonésie.
Program ve Varech trvá vždy dlouho
do noci, proto milým překvapením byla
společná snídaně všech účinkujících
na Tržní kolonádě. Koláčky a čerstvé
rohlíčky z místní pekárny dodaly všem
sílu do třetího náročného dne. Lázeňští
hosté pak mohli při popíjení minerální
vody sledovat kolonádní koncerty po
celé délce Lázeňské kolonády. Přímý
kontakt s diváky vnesl do slunečného

rána příjemnou uvolněnou atmosféru.
S dobrou náladou přejížděli tanečníci
a muzikanti do místa posledního vystoupení v přírodním amfiteátru města
Loket, kde vystoupení zahraničních
souborů v rámci Mezinárodní folklorní
odpoledne doplnili svým programem
také členové souborů Jaro a Jitřenka.
I když se na závěr sluníčko schovalo,
krásná kulisa hradu Loket provázela
všechny na cestě domů.
Yvona Rybová

Foto I archiv Jitřenky
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DC DANCE – informace
pro školní rok 2013/2014
V současné době stále nabíráme nové
tanečníky do dětské kategorie, v případě zájmu se přijďte s dětmi podívat na
některý trénink, nejpozději do konce
října 2013. Potom se skupinka dětí pro
sezónu 2013/2014 uzavře.
Pro více informací můžete psát na
e-mail: wera.maresova@seznam.cz
Věra Marešová

Foto I archiv DC Dance
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Skupina

Věk

Tréninky

Platby/
pololetí

Dětská věková kategorie

6 - 10 let

sobota 15:00 - 16:00

350 Kč

Juniorská věková kategorie

11 - 15 let

sobota 16:00 - 17:30

400 Kč

Hlavní věková kategorie B

15 a více let

pátek 19:00-20:30
sobota 17:30 - 19:00

450 Kč

Hlavní věková kategorie A

18 a více let

pátek 19:00-20:30
sobota 9:30 - 11:00

450 Kč

Burza
Rodinné centrum KUK uspořádalo
jako každý půlrok burzu, tentokrát pro
nadcházející období podzimu a zimy.
V pátek 13. září jsme přijali více než 700
položek, nejednalo se jen o oblečení pro
děti a dospělé, ale také o boty, hračky,
autosedačky, sportovní pomůcky a další.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří
zboží přinesli prodat, ale také přišli
nakoupit, podařilo se nám prodat více,
než jsme očekávaly. Opět přibylo pár

Foto I L. Ešpandrová

korun do kasičky rodinného centra, za
které můžeme zorganizovat další akce,
například už v měsíci říjnu Drakiádu.
Děkujeme a těšíme se na jarní burze na
viděnou.
Za RC KUK Jana Chovancová

Pravidelné aktivity RC KUK školní rok 2013 - 2014
Název kroužku

Doba konání

Pod vedením

Kontakt

Cvičení rodičů s dětmi

pondělí 16:00 - 17:00

J.Chovancové, H.Bednářové

J.Chovancová, tel.: 603 819 689

Keramika 1. stupeň

sudé úterý 14:45 -17:00

M.Vackové

M.Vacková, tel.: 725 030 977

Hudebně - pohybový
kroužek

úterý 15:30 - 16:30

A.Motlové

I.Hamplová, tel.: 604 305 078

Břišní tance

středa 15:30 - 16:30

K.Peichlové, M.Markové

K.Peichlová, tel: 603 993 169

Keramika 2. stupeň

středa 15:00 - 17:00

L.Macháčkové

L.Macháčková, tel: 737 451 607

Keramika pro dospělé

úterý, středa 17:00 - 19:00

L.Macháčkové, M.Vackové

L.Macháčková, tel: 737 451 607

Šachový kroužek

úterý, středa 16:00 - 17:00

M.Merty a členů šach.oddílu

L.Schlegelová, tel: 604 234 529

Angličtina pro děti

čtvrtek 15:30 - 16:30

P.Peška

H.Bednářová, tel.: 732 301 159

DC Dance: skupiny A, B, C, D

sobota 9:30 - 11:30

V.Marešové

V.Marešová, tel: 732 553 018

sobota 15:00 - 19:00

V.Marešové

V.Marešová, tel: 732 553 018
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Foto I archiv SDH

Nový ročník celoroční hry
PLAMEN zahájen
S novým školním rokem přišel i nový
ročník celoroční hry mladých hasičů
PLAMEN. Podzimní část vyvrcholí
okresním kolem Závodu požárnické
všestrannosti, který se uskuteční 12. října 2013 v Horní Čermné.
Mladí hasiči, posílení o nové členy,
zahájili ročník pohárovou soutěží
„Memoriál Zdeňka Veselého“ v Černovíře v sobotu 28. září. Pětičlenné
hlídky vyběhli na asi dvoukilometrovou
(mladší žáci) a tříkilometrovou trať, kde
plnili úkoly požárnické všestrannosti na
šesti stanovištích. Hlídky mladších žáků
se umístily na celkově 20. a 36. místě,
hlídka starších žáků na 23. místě. Kromě
toho proběhla ještě soutěž jednotlivců
v běhu na 60 metrů překážek. Zde se
v kategorii starších žákyň umístila na
1. místě Milada Flosová a na 6. místě
Markéta Lešikarová.
Činnost kroužku mladých hasičů a dorostu pokračuje i po okresním kole.
V říjnu je naplánován společný výlet na
bowling a během zimy chodíme do tělocvičny, každou středu od 15 do 16:30
hod. Činnost kolektivu mládeže SDH
Dolní Čermná je v roce 2013 podpořena
grantem Pardubického kraje a městyse
Dolní Čermná.
Jan Růžička

Český pohár
Velkopopovického kozla
V sobotu 14. září vyvrcholil v Ostravě
Český pohár Velkopopovického kozla
šestou, poslední soutěží, a to soutěží
v běhu na 100 m jednotlivců. Nejlépe
umístění v každé soutěži získávali
body za umístění a celkový součet určil
konečné pořadí nejlepších jednotlivců
ČR. V kategorii žen nás na všech soutěžích reprezentovala Markéta Marková,
úřadující mistryně ČR v běhu na 100
metrů překážek v kategorii dorostenek.
Markéta si na finále v Ostravě připsala
body za 6. místo za čas v základní soutěži. Přesto se stala vítězkou této soutěže, neboť nejlepších 10 jednotlivkyň
poté zaběhlo vyřazovacím způsobem
finále a zde Markéta vyhrála. V kategorii

Foto I archiv SDH

dorostenek nás na všech soutěžích
reprezentovala Lucie Langrová, která si
v Ostravě doběhla pro 5. místo.
V celkovém součtu se Markéta Marková
umístila na 5. místě v ČR (v konkurenci
asi 150 závodnic!) a Lucie Langrová na
2. místě. Obě budou slavnostně dekorovány v Praze 23. listopadu 2013 na
Galavečeru hasičských sportů.
Jan Růžička

Velká cena Ústeckoorlicka
v požárním útoku
Své finále má za sebou i ligová soutěž
okresu Ústí nad Orlicí – Velká cena
Ústeckoorlicka v požárním útoku. Náš
SDH reprezentovalo družstvo mužů ve

Foto I archiv SDH
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složení – Martin Prachař, Luboš Hrabčuk,
Jiří Jedlička, David Rebhán, Petr Bednář,
David Novák a Filip Krobot. Celkem
se zúčastnili 13 závodů, kde bojovali
o body za co nejlepší umístění. 17. srpna
se zúčastnili soutěže v Letohradě - Orlici
(15. místo), 31. srpna soutěže v Brandýse
nad Orlicí (19.), 7. září Lanškrounského
poháru (12.), 21. září Nekořského poháru
(13.) a poslední soutěže v Lanšperku
(11.). Celkovým součtem bodů se umístili
na 15. místě v okrese.
Jan Růžička

Železný hasič
Foto I L. Ešpandrová

V sobotu 28. září 2013 se uskutečnil II.
ročník soutěže „Železný hasič“. Tato soutěž má inspiraci v soutěži TFA (Nejtvrdší
hasič přežívá), ve které má mimochodem
Česká republika úřadujícího mistra světa
Lukáše Nováka z Ústí nad Orlicí. Trochu ve
skromnějších podmínkách, ale se stejně
náročnou dráhou, kterou musí překonat
v zásahovém obleku s dýchacím přístrojem, proběhla tato soutěž v Bystřeci. Na
dráze musí soutěžící třeba proběhnout
v překážkové dráze z pneumatik, přenést
těžkou figurínu, proskočit oknem, vytáhnout na laně pneumatiku nebo přenést
barely s vodou. Úspěchem je často jen to,
že závodník soutěž dokončí. Na soutěži
reprezentovala SDH pětice soutěžících.
V kategorii žen se na 3. místě umístila
Petra Pecháčková, dále soutěžily Renáta

Pecháčková a Pavla Mačátová. V kategorii dorostenců zvítězil David Novák a 2.
místo v kategorii mužů vybojoval Petr
Bednář.
Jan Růžička

Z činnosti TJ
Dolní Čermná, o.s.
Naše občanské sdružení, respektive
fotbalový oddíl dlouhé roky usiloval
o zkvalitnění hrací plochy fotbalového
hřiště v Areálu zdraví a sportu. Největším
problémem byla závlaha trávníku. Do
současné doby jsme hřiště kropili zahradními ostřikovači, kdy jejich neustálé

roztahování a stahování nezajišťovalo
dostatečnou závlahu všech míst a bylo
velice náročné na práci a hlavně čas.
S potěšením mohu konstatovat, že po
několikaletém úsilí se podařilo výkonnému výboru TJ spolu s vedením oddílu
kopané získat v rámci akce „Zelený trávník 2013“ dotaci na vybudování zemního
zavlažovacího systému. Cena díla je ve
výši cca 450.000 Kč, dotace je ve výši
necelých 400.000 Kč. TJ Dolní Čermná
bude nucena zbytek částky cca 50.000 Kč
zaplatit ze svých zdrojů.
V současné době byl vybrán zhotovitel
a akce by měla být realizována do konce
října 2013.
Za TJ Dolní Čermná, o. s.
Jaroslav Jirouš, předseda

Stomatologická pohotovost
ve dnech

lékař

adresa

telefon

19. - 20. 10. 2013

MUDr.

Šrámek

Letohrad, U Dvora 815

465 621 551

26. - 27. 10. 2013

MUDr.

Ulman

Tatenice 268

465 381 212

28.10.2013

MUDr.

Vacková

Lanškroun, Hradební 227

465 322 348

2. - 3. 11. 2013

MUDr.

Valentová

Lanškroun, Strážní 151

465 322 907

9. - 10. 11. 2013

MUDr.

Vebrová

Žamberk, Raisova 814

465 613 441

16. - 17. 11. 2013

MUDr.

Vítková

Červená Voda 333 (MOVIOM)

465 626 460

23. - 24. 11. 2013

MUDr.

Vlasatá

Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622

465 642 765

30. 11. - 1. 12. 2013

MUDr.

Vojtová

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 821

7. - 8. 12. 2013

MUDr.

Vídeňská

Žamberk, Školská 834

465 613 103

14. - 15. 12. 2013

MUDr.

Appl

Dolní Čermná 222

603 471 194
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Nabídka volného
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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.

bytu k pronájmu
Inzerujte nabídky
v Dolnočermenském zpravodaji.
Pro místní podnikatele a obyvatele sleva 20 %.
Inzerce podle vlastního návrhu.
Městys Dolní Čermná nabízí
k pronájmu byt 1+ příslušenství
v přízemí domu č. p. 226 v Dolní
Čermné. Byt bude možno
pronajmout od listopadu 2013.
Bližší informace: tel. 465 393 125,
p. Kubíčková

Ceník
formát

cena

A4

1000 Kč

A5

500 Kč

A6

250 Kč
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Placená reklama

Dolnočermenský zpravodaj

Dolnočermenský zpravodaj

číslo 5 I rok 2013

17

Drakiáda 13. 10. 2013
Výtěžek akce je věnován na podporu volnočasových aktivit pořádaných Rodinným centrem KUK.

Foto I L. Ešpandrová
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Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí v Dolní Čermné v roce 2013
Datum konání

Název akce

Začátek akce

Divadelní představení „Světáci“

19:30

Orlovna DČ

SDO

11.11.

Kouzelnické vystoupení

9:00

mateřská škola

MŠ

6. 12.

Mikulášský jarmark: Jarmark

15:00

náměstí

Místní spolky,
Městys DČ

6. 12.

Mikulášský jarmark: Kulturní
vystoupení

17:00

náměstí

Místní spolky,
Městys DČ

prezentace 8:30 - 9:00

Orlovna

Jednota Orel

17:00

Orlovna

ZUŠ Lanškroun

18. 10.

7.12.

Turnaj ve stolním tenise

Místo konání

Pořadatel

16.12.

Vánoční koncert

22.12.

Taneční vystoupení DC Dance

tělocvična školy

DC Dance

9.1.2014

Hra s jesličkami

Orlovna

ZUŠ Lanškroun

18.1.2014

Sousedský ples

Orlovna

SDO

25.1.2014

Dětský karneval

Orlovna

Jednota Orel

1.2.2014

Maškarní ples

Orlovna

Jednota Orel

15.2.2014

Hasičský ples

Orlovna

SDH

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

20:00

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

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

Revitalizace náměstí

Foto I J. Nikl

Dolce Baby

Foto I J. Novák

Vzpomínky na léto

Hasičský tábor - foto archiv SDH

Zahradní slavnost - foto L.Coufalová

Skautský tábor - foto archiv skautů

Příměstský tábor RC KUK - foto archiv KUK

Čermenský motosraz - foto L. Ešpandrová
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