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V tomto čísle naleznete
SLOVO STAROSTY
Upozornění pro občany	
	Podzim ve školní družině
Rozhovor s Y. Rybovou	
kalendář akcí
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Přejeme Vám klidné vánoční svátky
a v novém roce pevné zdraví a spokojenost
v osobním i pracovním životě.
Redakce Dolnočermenského zpravodaje

www.dolni-cermna.cz

Mikulášský jarmark
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
je to neskutečné, jak ten čas
běží.
Připadá
mi, jako kdyby
to bylo před
měsícem, kdy
jsem připravoval
příspěvek
do
loňského vánočního zpravodaje.
Foto I archív městyse
Při úvahách nad
tím, o čem budu letos do vánočního
čísla zpravodaje psát, jsem si vzpomněl na zážitek, který jsem prožil
asi před dvaceti lety. Tehdy jsem byl
pozván na svatbu bratrance do
Polska. Svatba se konala 25. prosince,
tedy hned po Štědrém dni. Vzhledem
k tomu jsme si s manželkou a dětmi
udělali Štědrý den už 23. prosince.
Musím říct, že není nad to sledovat
rozzářená dětská očka u vánočního
stromečku při rozbalování dárečků,
užívat si klidnou rodinnou atmosféru
svátečních dnů. Přesto jsem se do
Polska moc těšil.
Na Štědrý den jsme s manželkou vyrazili k mé babičce. Byla to úžasná žena,
kterou jsem měl moc rád. Večer se
sešla téměř celá rodina u jednoho velkého stolu (skoro 30 lidí). Samozřejmě,
že součástí byl i vánoční stromeček,
pod kterým ležel ovšem jediný dárek,
a to pro moji babičku. Přesto u stolu
panovala úžasná atmosféra. Musím
říct, že až s odstupem času, když jsem
se k prožitku vracel, jsem pochopil
jeho pravý smysl.
Proto Vám srdečně přeji, abyste měli
nejen během Vánoc kolem sebe mnoho dobrých a blízkých lidí. Je pravda,
že spoustu věcí v životě bereme jako
samozřejmost, ale on je to vlastně dar,
kterého bychom si měli všichni velice
vážit.
Dále mi dovolte, abych Vám jménem
celého kolektivu Úřadu městyse
Dolní Čermná popřál příjemné prožití
svátků vánočních a do nového roku
2014 pevné zdraví, štěstí a mnoho
pracovních i osobních úspěchů.
Váš starosta Petr Helekal
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Realizované akce
v roce 2013
V letošním roce jsme uskutečnili
mnoho akcí, které byly náročné nejen
na čas, ale i na zajištění finančních
prostředků. Určitě stojí za zmínku, že
jsme nečerpali ani jednu dotaci, všechny uvedené akce byly financovány
z našich zdrojů. Obrovskou výhodou
je při zajišťování investic a oprav touto
cestou podstatně nižší administrativní
náročnost jak v průběhu akce, tak
i v době udržitelnosti dotačních programů, které jsou běžně 5 let a více.
Přestože nejsem zastáncem dotací, je
jasné, že větší investiční akce bez nich
není možné provést. V následujícím
období nás určitě některé žádosti
o dotace neminou.
Z hlavních akcí letošního roku bych
uvedl opravy místních komunikací,
další etapu výměny oken v základní
a mateřské škole, opravu chodby
úřadu městyse, výměnu ohřevu teplé
vody, sprchovacích automatů a opravu
společenské místnosti v Areálu zdraví
a sportu, kam byl zakoupen i party
stan. Dále byla provedena revitalizace
náměstí v Dolní Čermné včetně postavení nové autobusové zastávky, kde
je také umístěna úřední deska úřadu
a vývěsky spolků. Byl vybudován nový
chodník v Jakubovicích, u kterého byla
provedena oprava stávající autobusové zastávky; byla pořízena nová komunální technika (malotraktor a rider),
byl koupen nový osobní automobil Kia,
byla vybudována nová část kanalizace
v sídlišti, provedena kompletní rekonstrukce topení v č. p 226 (bývalý „pečovák“), opravy dlažeb autobusových
zastávek, v druhé polovině prosince 2013 bude provedena výměna oken
na budově SDH atd. (ve výčtu jsou
uvedeny pouze akce nad 100.000 Kč).
Vše v celkové výši cca 8.500.000 Kč.
Zmíněné akce bylo možné zrealizovat
mimo jiné i díky provozním úsporám
úřadu, prodeji neupotřebitelného majetku a díky tomu, že velká část prací
byla provedena obecní četou. Dále
patří velké poděkovaní místostarostovi
Ing. Jiřímu Svobodovi ml, bez jehož
aktivní práce by nebylo možné velkou
část uvedených akcí uskutečnit.
Doufám, že i v příštím roce se nám

podaří sehnat dostatek finančních
prostředků a realizovat to nejpotřebnější. Prioritou budou opravy místních
komunikací, které jsou velice nákladné,
ale jejich současný stav to vyžaduje.
Petr Helekal, starosta

Provoz autobusů
v roce 2014
Dne 15. 12. 2013 vstoupí v platnost
nové jízdní řády veřejné dopravy,
železniční i autobusové. Nás, protože
nejbližší železniční zastávku máme
bohužel 4 km vzdálenou, se týkají převážně ty druhé. V příloze tohoto zpravodaje naleznete již tradičně „Odjezdy
ze zastávky Dolní Čermná, náměstí“
i se stručnými poznámkami. Zde bych
rád rozvedl okolnosti, které měly vliv
na podobu nových jízdních řádů (dále
jen JŘ) a podal i určitá vysvětlení, která
snad utlumí vaše negativní reakce.
Názory občanů, které slyším v autobusech a na zastávkách, ale i jiných místech (nakonec i v hospodě) jsou takřka
všechny stejné: „Zvykli jsme si, ale:
- ten odpolední autobus musí jezdit
o půl hodinu později, protože si nestihnu nakoupit;
- musím vstávat o půlhodinu dřív, a pak
to jede tak, že jsem v práci zbytečně
brzy;
- skončím v práci a mám co dělat, abych
autobus stihnul; měl by jezdit později;
- dokud nezavedou autobus v 8:30
a zpátky v 10:15 hodin, tak to nestojí za
nic“ atd;
Na takové názory mají občané jistě
právo, ale dávají tím najevo, že problematiku veřejné dopravy vůbec
nechápou a uplatňují svoje požadavky
přes vědomí, že prostě nelze vyhovět
všem. Na druhé straně existuje i oprávněná kritika, ale s tou se na veřejnosti
moc nesetkávám - ta zaznívá spíš při
jednáních zastupitelstva.
Každý dopravní systém, bez ohledu
na jeho velikost, má svoje zákonitosti;
pokud nejsou respektovány, stává se
ze systému chaos. Konkrétně v DČ
fungovala veřejná doprava do vzniku
Oreda dlouhá léta beze změn, pokud
odhlédneme od faktu, že s každou
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změnou JŘ se cosi malého „ztratilo“.
Ranní spoje jezdily možná až moc brzy
(do Ústí dojížděl už v 5:10 h.), ale doprava do zaměstnání a po 14. hodině
zpět byla zajištěna na celkem dobré
úrovni. V sobotu na lince do Letohradu
jezdily 2 páry spojů („pár“ značí cestu
spoje z místa „A“ do místa „B“ a zpět do
místa „A“) - jeden po osmé ráno, vracel
se po desáté a druhý po osmnácté
hodině; ten se vracel v půl osmé večer.
Linka Ústí n/O - Výprachtice nejezdila
v sobotu vůbec. V neděli na ní jezdil
1 pár spojů odpoledne, na lince Lanškroun - Letohrad 3 páry. Ve všední
dny byla jakž takž zajištěna i doprava
do Jakubovic a Jablonného nad Orlicí.
Nevýhody spočívaly v nepřestupném
tarifu, který znamenal zvýšení výdajů
za cestovné, negarantované navazování spojů na sebe a zbytečné vedení
dvou linek v jedné trase (ale to skoro
nikomu nevadilo). S nástupem Oreda
se do veřejné dopravy dostal jakýsi
řád, který jistě běžný uživatel veřejné
dopravy hodnotil kladně - autobusy
začaly jezdit v pravidelných intervalech
(tzv. taktová doprava), navazují na sebe
v přestupních bodech, kde do určité
zaručené doby vyčkávají i na opožděné
spoje, platí přestupný tarif, který nám
šetří peníze (nejdražší je vždycky první
kilometr), rozšířil se provoz ve večerních hodinách, což jistě ohodnotili pracovníci ve směnných provozech atd.
To ale bylo „vykoupeno“ zánikem linky
Lanškroun - Jablonné nad Orlicí. Nutno
však vidět, že v zimě 2012 tu byla k dispozici nejrozsáhlejší nabídka veřejné
dopravy, jakou jsme neměli nikdy v minulosti a už také nikdy mít nebudeme.
Přesto se na společnost Oredo snesla
lavina zdrcující kritiky. Proč? Rozbor
příčin, byť stručný, by vydal nejméně
na další článek. Tak tedy vyjmenuji jen
ty hlavní, jimiž jsou obecná nedůvěra
k novým věcem, naprostá absence
informační vysvětlující kampaně, staromilství a sklon nadávat na všechny
a na všechno bez snahy se nejprve
přesvědčit, jak to vlastně je. Pokud si
přisadí i pracovník provozu, kterému
skončila doba méně náročných směn,
je neštěstí hotové. Firma Oredo,
původně vstřícná, se pod neustálým
tlakem uzavřela do sebe, přestala
komunikovat i se starosty a pak dělala
do provozu jen těžko pochopitelné
zásahy.

Nakonec došla Krajskému úřadu
v Pardubicích trpělivost a rozhodl
se, že převezme oddělení dopravní
obslužnosti (dále jen ODO) od Oreda
a bude zajišťovat tvorbu JŘ a související agendu sám. Je to krok správný?
Určitě ano, pokud si pracovníci tohoto
útvaru uvědomují, jaké břemeno na
sebe vzali. Začali dobře - jednáním
o nových JŘ se starosty. Na víc nebyl
zatím čas. V našem případě bylo
po náročném, takřka tříhodinovém
jednání dosaženo dohody o podobě
JŘ pro rok 2014, které začnou platit
15. prosince t. r. Hned v úvodu je třeba
říci, že veškeré naše požadavky byly
vyslechnuty, ale pro nedostatek času
se promítnou do JŘ až později. Je však
nutno kladně hodnotit vstřícnost,
s jakou se k nim ODO staví. Konkrétně
jeden spoj (19) na lince 700913 nepojede z Lanškrouna přes Horní Čermnou,
ale přes Jakubovice (jako 700915/9),
aby tam jako poslední nejel „Brňák“. Je
to zárodek obnovení linky Lanškroun Jakubovice - Dolní Čermná - Petrovice
- Verměřovice - Jablonné nad Orlicí,
které požadujeme v rámci úkolu,
zadaném starostovi sdružením obcí
Severo-Lanškrounsko.
Dalším úspěchem je obnovení provozu v sobotu, zatím pouze jedním
párem spojů dopoledne. I zde jsme
museli trochu ustoupit, protože ODO
má jednoznačně uloženo snižovat objem ujetých kilometrů - letos o 300 tisíc. Proto je realizace každého nárůstu
této hodnoty nesmírně obtížná a vždy
se jedná systémem „něco za něco“.
Náš ústupek spočíval v souhlasu
s přesunutím provozu z neděle na sobotu, protože i ODO postupuje podle
zásady omezování provozu v sobotu
odpoledne a v neděli dopoledne,
která vychází z faktické poptávky po
dopravní obsluze. Tak se vyřazují z JŘ
i málo využívané spoje - v našem
případě poslední pár na lince 700904
Ústí nad Orlicí - Dolní Čermná.
Hlavní změny oproti současnému JŘ:
- zavádí se dopolední sobotní pár spojů z Lanškrouna do Letohradu a zpět;
- ruší se večerní spoje 31 a 32 na lince
700904; poslední spoj pojede z Ústí
n/O v 18:15, z DČ do Ústí n/O v 18:04;
- až na výjimky nebudou spoje linky
700913 zajíždět v Lanškrouně k vlako-
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vému nádraží;
- ruší se nedělní polední spoj z Letohradu do Lanškrouna;
- důchodci nad 70 let budou, pokud si
pořídí „kartu Iredo“, přepravováni za
polovinu obyčejného jízdného.
Samostatnou kapitolu tvoří návaznost
autobusů na vlaky. Již dlouhodobě kritizujeme likvidaci dobrého přestupu
ve Verměřovicích, jehož využitím se
ušetřila až hodina času. A musím říci,
že ještě rok kritizovat budeme, protože k žádné změně nedojde, tentokrát
ne pro neústupnost ODO, ale kvůli
zásahu „vyšší moci“ v podobě dlouhodobé výluky traťového úseku Ústí nad
Orlicí - Letohrad na trati 024. Ta souvisí s rozsáhlou přestavbou ústeckého
nádraží. Při ní tam nezůstane „kámen
na kameni“ a po jejím dokončení
konečně nebudeme při vystupování
z vlaku padat do prohlubní uzounkých
nástupišť. Je zřejmé, že nemá cenu za
těchto okolností trvat na obnovení
přestupní vazby. Stejný problém se
projeví i v Lanškrouně, kde taktový
provoz musel ustoupit nutnosti zajištění přestupních vazeb na rychlíky
a vlaky vyšší kvality, které mají kvůli
stavební činnosti v Ústí n/O a v úseku
Běchovice - Úvaly delší jízdní doby.
A tak si budeme muset počkat na JŘ
2014 - 2015, do kterého by se už měly
promítnout všechny naše požadavky
na zajištění přestupů.
Dostupnost veřejné dopravy je
jedním z ukazatelů při posuzování
kvality života obyvatelstva. Nový přístup našeho kraje dává v této oblasti
tušit „blýskání na lepší časy“. Ale když
potom vidíme prázdné autobusy,
které vozí jenom vítr, v lepším případě
jednoho cestujícího, vtírá se otázka
po smyslu veškerého snažení. A tak je
to jenom na nás, zda nabídku, která je
i přes určitá omezení stále ještě dostačující, využijeme. Obsazenost jednotlivých spojů pracovníci ODO sledují,
vyhodnocují a podle výsledků dělají
patřičné závěry. Tak se snažme, aby se
pro nevytíženost nemusely rušit další
spoje. V této souvislosti uvítáme i vaše
připomínky či náměty na zlepšení
dopravní obsluhy městyse.
Zdeněk Ježek
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Upozornění pro občany
Ve dnech od 23. 12. 2013 do 1. 1.
2014 včetně bude Úřad městyse
Dolní Čermná uzavřen z důvodu
plánovaných oprav.
Úřední deska Úřadu městyse Dolní
Čermná je přesunuta na vývěsní
tabuli u nové čekárny na náměstí.
Milada Marešová

Oznámení
obecní knihovny
Vážení čtenáři, před Vánocemi
máme naposledy otevřeno ve
čtvrtek 19. 12. (od 15 do 18 hodin).
Během vánočních svátků bude
zavřeno. Knihy si opět můžete
vypůjčit dne 2. 1. 2014 (v obvyklé
otevírací době: 15 – 18 hodin).
V roce 2014 bude vybíráno zápisné
v tradiční výši: 40,- Kč pro děti,
studenty a seniory, 80,- Kč pro
dospělé.
Doufáme, že nám zachováte přízeň
a že se ve zdraví opět setkáme nad
knižními novinkami, kterými nás
po celý rok pravidelně zásobuje
Městská knihovna Lanškroun, protože „Je zoufalé nemít rozečtenou
krásnou knihu, nemít v zásobě nic,
co bychom mohli otevřít bez zklamání.“ (Jiří Orten), či „Dobrá kniha
je čisticí prostředek k očistě duše.“
(Josef Fousek)
Olga Liprová a Jana Hrdinová

Foto I L. Ešpandrová

Změna dopravního
značení
Upozorňujeme na změnu dopravního značení u čp. 226 (bývalý
„pečovák“). Od pondělí 23. 12. 2013
se bude kolem „pečováku“ jezdit
jednosměrně od náměstí do sídliště.
Milada Marešová

Nový autobusový spoj přes
Jakubovice
Tímto vás informujeme, že od
15. 12. 2013 platí nový jízdní řád.
Nově je zařazen autobusový spoj
v 16:40 hod z Lanškrouna do Dolní
Čermné nám. přes Jakubovice.

Vymáhání pohledávek
Vyzýváme spoluobčany, kteří
ještě neuhradili poplatky za psy,
domovní odpad a služby, aby
tak neprodleně učinili! Jestliže
nedojde ze strany dlužníků k řešení
jejich závazků, tyto budou předány
k vymáhání advokátní kanceláři!
Milada Marešová

Milada Marešová

Připomínáme
Poplatek za odpad na rok 2014 ve
výši 550,- Kč je splatný od 1. 1. do
31. 3. 2014.
Poplatek ze psa na rok 2014 ve
výši 200,- Kč je splatný od 1. 1. do 3
1. 3. 2014.
Milada Marešová

Kalendář Dolní Čermné
Jistě už jste zaregistrovali, Městys Dolní
Čermná vydal nástěnný kalendář na
příští rok. Mohli jste si jej zakoupit, stejně jako loni, na Mikulášském jarmarku
a v těchto dnech je v prodeji u paní Markové (papírnictví) a u Hany Smejkalové
(prodejna HOBBY).

6

číslo 6 I rok 2013

Kalendář je nazván Dolní Čermná minulost a současnost a byly do něj
vybrány staré pohlednice a současné
fotografie. U některých obrázků
z minulosti je sice letopočet uveden,
berte ho ovšem jen jako informativní.
Vycházeli jsme z dat uvedených na
pohlednicích, ale je klidně možné,
že pisatel měl pohlednici schovanou
doma třeba několik let, než ji použil.
Proto tento údaj nemůžeme brát za
úplně přesný.
Aby tento kalendář mohl vzniknout,
zapůjčil nám velmi ochotně pan Vladimír Jansa svoji unikátní sbírku starých
pohlednic Dolní Čermné, ze které jsme
mohli čerpat. Za zapůjčení alba patří
panu Jansovi velký dík a má náš obdiv,
že se mu tak obsáhlou sbírku podařilo
nashromáždit.
Děkujeme také autorům, kteří poskytli
své fotografie, zejména V. Vyhnálkovi
a J. Niklovi.
L. Ešpandrová
Hele, padá sníh,
padá sníh,
snížek, snížek, bílý sníh.
Povozím vás na saních.
Povozím vás velice,
uletěj nám čepice.
Jakub Friml, 6 let a 10 měsíců

Mikulášský jarmark
V podvečer 6. prosince se konal v Dolní
Čermné tradiční Mikulášský jarmark.
Akce se zdála být v ohrožení, když
vzhledem k silnému větru nebylo mož-

Andílci a čerti
 ndílci mají nebíčko
A
a čerti mají peklíčko,
ve kterém si hrají,
dobře se tam mají.
Práce tam mají dost,
nenudí se tam moc.
Každý rok k nám chodí
a hodně dětí se jich bojí.
Čert čeká s pytlem na děti,
s děsivým hlasem říká: „Běda ti.“
Mikuláš k tomu dodá:
„Příště budeš více hodná.“
Pak už jenom odejdou,
hezký zbytek dne nám popřejou.
Simona Helekalová, žákyně 6. třídy

né postavit venkovní stánky. Ale hasiči
ochotně a hlavně rychle poskytli svou
maringotku a spolu s četou městyse
vše operativně připravili.
Horké nápoje, bramboráčky a další
občerstvení v tom větrném a mrazivém
počasí přišly vhod. Na chodbě staré
školy se prodávaly potahované minidortíčky, harmonizační obrázky, textilní i keramické vánoční dekorace, svíčky,
vánoční aranžmá i výrobky pletené
z papíru a malované kameny. Rodinné
centrum KUK nabízelo vánoční cukroví,
vánočky, štoly a jablečné moučníky. Na
prodej byly také rukodělné výrobky
dětí z místního dětského domova. V rodinném centru a v obřadní síni současně probíhaly vánoční tvořivé dílny pro

Foto I L. Ešpandrová
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děti, které si zde mohly vyrobit vlastní
vánoční dekorace.
Předvánoční atmosféru umocnilo
vystoupení kvarteta Amabille ze ZUŠ
Lanškroun. V hlavním programu se
představily děti s adventní hrou Zacheus pod vedením A. Motlové a také
děti z dětského domova a DC Dance.
Moderování akce se ujala paní Eva
Jansová. A přišel i Mikuláš s čertem
a andělem, kteří, jako každý rok, rozdali
dětem perníčky. Následoval krátký proslov pana starosty P. Helekala a poté byl
za zvuku fanfár slavnostně rozsvícen
vánoční strom, který zazářil krásným,
zbrusu novým osvětlením.
Každoročně je tato akce spojena
s charitativní sbírkou. Nejinak tomu
bylo i letos. Výtěžek putuje na podporu
likvidace lepry.
Velký dík všem, kteří jste navzdory „psímu“ počasí přišli. Celé náměstí ovládla
příjemná a klidná adventní atmosféra.
L. Ešpandrová

Vítání občánků
V tomto roce druhé Vítání občánků se
uskutečnilo 24. 11. 2013 v obřadní síni
v Dolní Čermné. Přítomné přivítala Saša
Pirklová a krátce promluvil starosta
Petr Helekal. Oba popřáli miminkům
(pěti chlapečkům a třem holčičkám)
zdraví a spokojenou rodinu. Součástí
malé slavnosti bylo vystoupení dětí
z mateřské školy, které bylo odměněno
velkým potleskem. Malý dárek pro miminka a květinu pro maminky věnoval
městys.
L. Ešpandrová

Foto I L. Ešpandrová
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Jubilanti roku 2013
10. prosince se uskutečnilo setkání těch,
kteří v roce 2013 oslavili svá životní jubilea. Gratulacím oslavencům od pana starosty a členů společenské komise předcházela vystoupení děti z mateřské školy
a děti ze základní umělecké školy. Přišly
také zatančit členky Dolce Baby.
Všichni pozvaní dostali dárek, který
věnoval městys, květinu a kalendář se
současnými i historickými fotografiemi
Dolní Čermné. Součástí malé oslavy bylo
promítnutí zajímavého dokumentu Plochá dráha v Dolní Čermné a hlavně pobesedování s vrstevníky, známými sousedy.
Ještě jednou přejeme všem jubilantům
do příštích let zdraví a spokojenost.
L.Ešpandrová

Významné životní
jubileum oslavili
Ludmila Bednářová
Miloslava Bartošová
Jiří Kratochvíl
Jindřiška Vacková
František Jansa
Ludmila Kulhavá
Vilém Hejl
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme
a do dalších let přejeme hlavně hodně
zdraví.

Foto I L. Ešpandrová

či jíme, můžeme poznávat, vychutnávat
Boží dobrotu. I takto se na Vánoce můžeme dívat. Tím, že skutečně vychutnáváme
to dobré, kterého je o Vánocích dost,
můžeme poznat Boží dobrotu k nám. Při
mši pravidelně zpíváme žalmy. V jednom
z nich zaznívá výzva: Okuste a viz te, jak je
Hospodin dobrý. To znamená: zakoušejte,
zkoušejte, vychutnávejte to dobré, co se
vám dostává.
Až budeme vychutnávat dobroty letošních Vánoc, můžeme si na to vzpomenout.
A proč zůstávat jen u Vánoc, vychutnávat
to dobré můžeme po celý rok. Nemyslím,
že by toho dobrého bylo málo.
Přeji Vám pěkně prožité, vychutnané
Vánoce i nový rok 2014.

Děkujeme za podporu divákům, návštěvníkům, účastníkům a sponzorům
všech našich akcí v právě končícím
roce. Těšíme se na Vaši přízeň i v roce
následujícím.
Přejeme všem čtenářům Dolnočermenského zpravodaje klidné a spokojené
prožití vánočních svátků a úspěšný
rok 2014, prožitý ve zdraví a osobním
i rodinném štěstí.

Josef Roušar, farář

Aleš Hampl

Spolek divadelních
ochotníků

Vánoční zamyšlení
Nejenom vánoční písně, ale také společné stolování patří k vánočním rituálům.
A to všude na světě. Každý kraj nebo
i země mívají své vlastní tradice, své
vlastní speciality. Dokonce i v rodinách
najdeme vlastní vánoční zvyklosti
a recepty. Základní skladba vánočního
jídelníčku se každoročně opakuje. Je
zřejmé, že tyto svátky chceme prožívat
ve zvlášť slavnostní atmosféře. Děláme
si čas pro sebe i druhé. Vychutnáváme si
dary, kterých se nám dostává. To všechno
má svůj hluboký význam. V tom dobrém,
co v tomto čase zakoušíme, prožíváme

Foto I J. Matějíčková
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Nový oxygenerátor
díky projektu
„Společně za úsměv“
31. 10. 2013 byl ukončen projekt obchodního družstva Konzum Ústí n. Orl.
na podporu neziskových organizací
z regionu. Oblastní charita Ústí n. O. získala díky projektu „Společně za úsměv“
celkem 13.059 Kč.
Prostřednictvím
třicetikorunového
kuponu přispěli zákazníci prodejen
Konzumu třiceti regionálním neziskovým organizacím celkem 182.100 Kč
a dalších 100.000 Kč daroval Konzum
ze svých prostředků. Oblastní charita
Ústí n. O. díky tomuto projektu získala
celkem 13.059 Kč na pořízení nového
koncentrátoru kyslíku pro potřeby
domácí hospicové péče.
Služba domácí hospicové péče působí
v Ústí nad Orlicí, České Třebové, Chocni,
Letohradě, Lanškrouně a okolí. Umožňuje těžce nemocným pacientům strávit poslední dny života doma, v kruhu
svých blízkých. Poskytuje nemocnému
odbornou zdravotní péči, sociálně-právní, psychologickou nebo duchovní
podporu. V současné době zajišťuje
v domácím prostředí např. infuze, cévkování, kyslíkovou terapii (právě díky
oxygenerátoru), pomoc při tlumení bolesti, peritoneální dialýzu atd. Speciálně
školené sestry jsou pacientovi a jeho
rodině k dispozici 24 hodin denně a pracují s přesvědčením, že poslední dny
každého člověka jsou vzácné a zasluhují
ten nejlepší přístup.

Dolnočermenský zpravodaj

Děkujeme všem, kdo přispěli na účel
Oblastní charity Ústí nad Orlicí. Děkujeme obchodnímu družstvu Konzum za
organizaci a přínos tohoto projektu.
Iva Marková, Oblastní charita
Ústí nad Orlicí, www.uo.charita.cz

Foťte Dolní Čermnou,
foťte Jakubovice
Máte-li doma fotky Dolní Čermné nebo
Jakubovic, uvítáme, pokud nám je
poskytnete. Vaše pěkné fotografie nemusí ležet ladem v počítači, ale mohou
potěšit i čtenáře Dolnočermenského
zpravodaje. Všechny fotografie, které
nám pošlete, budeme pečlivě archivovat
a z archivu budeme postupně čerpat při
tvorbě zpravodaje.
Fotografie můžete posílat na redakční
email (viz tiráž na poslední straně zpravodaje) ve formátu jpg, neupravované,
v co možná nejvyšším rozlišení.
Děkujeme a těšíme se na spolupráci!
L. Ešpandrová

Čermenský rybník
Kauza čermenského rybníku v posledních měsících značně vířila emoce nejen
mnoha obyvatel Dolní Čermné. Každý
z Vás si mohl udělat na dění kolem rybníku svůj názor. Vše vyvrcholilo tím, že
majitel znemožnil vstup na hráz rybníka.
Jak jsem deklaroval ve svých předchozích článcích, měl jsem vždy zájem na

Plundrou ml, na kterém jsme si vyříkali své názory a domluvili se na další
spolupráci. Prvním vstřícným krokem
z jejich strany bylo opětovné umožnění
průchodu přes hráz rybníka.
Chci zde oznámit, že v žádném případě
nedojde k obratu v mých názorech na
dění kolem rybníku, tyto jsou konzistentní. Každopádně oceňuji snahu majitele
začít racionálně řešit vzniklé problémy
a doufám, že to i v následujících měsících
potvrdí svým jednáním.
Petr Helekal, starosta

Slova moudrých
Seneca
„Není to tak, že věci jsou natolik složité,
že si na ně netroufáme; věci jsou složité
právě proto, že si na ně netroufáme.“

dTest informuje
Občané se mnohokrát denně ocitají
v roli spotřebitelů a mnohdy se setkávají
s nejrůznějšími úskalími. Velké riziko na
ně číhá při předváděcích akcích a při
podomním či pouličním prodeji. Mnozí
občané kvůli nim přišli o životní úspory,
zadlužili se na dlouhá léta a některým
jsou odváděny srážky i z důchodu. V takových, ale i méně kritických situacích
je důležité znát svá práva i povinnosti
a vědět, na koho se obrátit pro radu.
Nabízíme proto občanům bezplatně:
- poradenství v oblasti spotřebitelského
práva na telefonní lince 299 149 009
v pracovní dny od 9 do 17 hodin za běžný
telefonní tarif;
- možnost řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli prostřednictvím nové
služby VašeStížnosti.cz na portálu www.
vasestiznosti.cz.
Mgr. Jana Fialová, spotřebitelská poradna
dTest

Foto I L. Ešpandrová

rozumné spolupráci s majitelem a provozovatelem rybníku.
V měsíci říjnu 2013 došlo k osobnímu
jednání s panem Plundrou st. a panem

Pozn. redakce: dTest je největší nezávislou spotřebitelskou organizací v České
republice. V časopise dTest a na webových stránkách www.dtest.cz publikuje
výsledky nezávislých testů, srozumitelně
přibližuje veřejnosti spotřebitelská práva
a radí při jejich uplatňování.

Dolnočermenský zpravodaj

Jak se chovat při dopravní
nehodě aneb řidiči,
domluvte se!
Řidič nemá povinnost hlásit dopravní
nehodu Policii České republiky, pokud
zjevná škoda na některém ze zúčastněných vozidel nebo přepravovaných
věcech zřejmě nepřesahuje 100 000 Kč
(zjevná škoda = škoda, kterou vidíte,
laický odhad); pokud nedošlo ke
zranění nebo usmrcení osoby; pokud
nevznikla hmotná škoda na jiném
majetku další osoby (např. škoda na
komunikaci, na budově, na dopravní
značce apod.).
Policii České republiky volejte, pokud
není splněna některá z výše uvedených
podmínek či nemůžete zabezpečit
obnovení provozu na komunikaci.
Pokud policii zavoláte, přestože jsou
splněny podmínky v prvním odstavci,
věc policie krátce prošetří, vyřeší
samotný dopravní přestupek a potvrdí
Váš sepsaný záznam o dopravní nehodě.
Nezapomeňte!
Musíte sepsat společný záznam o dopravní nehodě podle předepsaných kolonek a navzájem jej podepsat. V této
souvislosti máte právo požadovat od
druhého účastníka události prokázání
totožnosti (předložení občanského
průkazu, cestovního dokladu apod.)
a sdělení údajů o vozidle (z osvědčení
o registraci vozidla apod.). Pro sepsání
tohoto záznamu není důležité, zda jste
se dohodli na zavinění nehody. Posou-
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zení míry zavinění bude v takovém
případě záležitostí pojišťoven.
Povinnost sepsat záznam o dopravní
nehodě je dána zákonem č. 361/2000
Sb. (zákon o silničním provozu). Tiskopis záznamu o dopravní nehodě
získáte u své pojišťovny.
Tísňová volání
112 Integrovaný záchranný systém
(IZS)
150	Hasičský záchranný sbor České
republiky
155 Rychlá zdravotnická služba
156 Obecní policie
158	Policie České republiky
Zpracovala L. Ešpandrová
(zdroj: www.policie.cz)

Hurá, zima
Koncem listopadu nás v mateřské
škole navštívily lektorky ze ZO
ČSOP Zlatá studánka Česká Třebová
(pozn. redakce: organizace Českého
svazu ochránců přírody). Společně
se Sněhovou vločkou jsme si zahráli
na zimu, povídali jsme si o tom, co
se děje s přírodou v zimě, o zimních
spáčích, o tom, co v zimě potřebují
zvířátka. Naučili jsme se rozeznávat
stopy zvířat a také jsme si vyrobili malé
krmítko pro ptáčky. Program byl velice
pestrý. Určitě se budeme těšit na další
nabídku vzdělávacího programu této
organizace.
Kateřina Ptáčková

Foto I I. Hamplová

Foukadlo
„Dechu v puse máme dost,
vyrábíme pro radost.
Koho by to napadlo,
vyrobili jsme si FOUKADLO.
Jazyková a dechová cvičení jsou nedílnou součástí programu dětí v MŠ.
Jana Šponiarová

Podzim ve školní družině
Školní rok plyne jako voda. V září jsme
přivítali do naší družiny 13 prvňáčků,
kteří se rychle sžili s kolektivem starších dětí.
V letošním školním roce, jak je zvykem, obě oddělení družiny pracují
na celoročních a několika měsíčních
projektech. Po celý rok se v 1. oddělení budeme věnovat nejrůznějším
živočichům v projektu „ Zvířata celého
světa“. Začneme jednotlivými druhy.
Již jsme prozkoumali savce, budou
následovat ptáci, hmyz, ryby a nakonec se podrobně podíváme na plazy
a obojživelníky. V druhé polovině
školního roku se zaměříme na zvířata jednotlivých světadílů. Navštívíme
i místní přírodovědné muzeum. Na
přelomu října a listopadu jsme proletěli vesmírem. Seznámili jsme se s planetami, hvězdami a dozvěděli se, jaký
je rozdíl mezi astronomií a astrologií.

Foto I J. Šponiarová
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Foto I archív ŠD

Celoroční projekt 2. oddělení nese
název „Cesta kolem světa.“ Děti se
seznamují s mapou světa a glóbusem, poznáváme zajímavosti, zvyky
a tradice některých národů; jak se žije
jinde apod. Dalším celoročním projektem je „Ornitologická abeceda“, při
které zkoumáme svět ptactva. V měsíci říjnu proběhla „Bramboriáda“. Děti
vyrobily bramborové ježky, bramborová tiskátka a na závěr si uspořádaly
bramboráčkové hody.
Společnou akcí družiny bylo odpoledne strávené v mini ZOO. Většina dětí
zde nebyla poprvé, školní družina je
pravidelným návštěvníkem a vždy
se nám zde líbí. Nejméně dva týdny
před návštěvou děti ochotně střádaly
tvrdé pečivo a sbíraly kaštany, kterými
pak mohly zvířata nakrmit. Pro děti
bylo největším zážitkem, že se mezi
zvířaty mohly volně pohybovat. Po
skupinkách pak navštívily vnitřní
expozici s povídáním pana Pecháčka.
Počasí nám přálo, na zpáteční cestě
nás na obloze provázela duha. Během
podzimu jsme ve družině přivítali
nejrůznější zvířecí mazlíčky, které děti
chovají doma. Viděli jsme například
morče, křečka, andulku, potápníka
vroubeného, agamu vousatou, papouška Alexandra velikého, osmáky
degu a strašilku australskou.
S podzimním obdobím se pomalu
loučíme, nastupuje advent a my Vám
přejeme klidné Vánoce a hodně štěstí
do nového roku.
Věra Balcarová, Monika Sklenářová,
vychovatelky ŠD

Slabikář má svátek!
„Hip, hip, hurá… toto zvolání se už od
rána 21. 11. 2013 ozývalo ze dveří 1. třídy.
Tento den měl svátek SLABIKÁŘ. Prvňáčci
už znají všechna písmenka z Živé abecedy a chtějí se učit další z nové červené
knížky – Slabikáře. Na oslavě samozřejmě
nesmělo chybět něco dobrého k zakousnutí a slavnostní přípitek. Největší radost
však měly děti z nové knížky, kterou hned
začaly listovat a vykřikovat jim již známá
písmena. Byl to krásný pohled do jejich
rozzářených očí. Kéž by jim toto nadšení
a elán vydržely co nejdéle!
Ivana Moravcová, třídní učitelka

Dolnočermenský zpravodaj

Foto I archív ZŠ

Výtvarná soutěž „Evropa
v koláži napříč časem
i kulturami“
Dům zahraničních služeb v Praze
vypsal výtvarnou soutěž, do které se
přihlásili žáci 4./5. (spoj) a 9. třídy. Byla
zadána tato témata: Dějiny Evropy,
Cestování Evropou, Život v Evropě.
Pro čtvrťáky a páťáky jsem vybrala po
dohodě s třídní učitelkou téma Cestování Evropou. Protože se děti o Evropě
ještě neučily, navazovaly na své osobní
zážitky a znalosti. Nejdříve pro ně
třídní učitelka připravila počítačovou
prezentaci, aby jim přiblížila nejznámější státy Evropy, jejich památky a za-

Foto I archív ZŠ
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jímavosti. Na samotnou práci se žáci
rozdělili do tří skupin tak, aby v každé
skupině byli zástupci obou ročníků.
Každá skupina měla svého „šéfa“,
který zodpovídal za celkový výsledek
a korigoval jednotlivé práce, skupinka
pak pracovala samostatně, pod jejich
vedením. Žáci si vybírali státy, hledali
obrázky a vlajky na internetu a kompletovali společné dílo. Deváťáci po
diskusi zvolili téma Dějiny Evropy. Díky
znalostem a s pomocí učitele dějepisu
si k vybranému tématu vytvořili sedm
podokruhů. Hlasováním všech žáků
třídy byla zvolena oblast Vynálezci
a vynálezy. Poté se rozdělili do dvou
pracovních skupin. Ve skupině si
vytvořili základní návrh. Dále si pak
rozdělili práci. Někteří vyhledávali
informace (především na internetu)
a tiskli, jiní kreslili, stříhali. Když nashromáždili vše potřebné, začali koláž
tvořit. Obě skupiny použily materiály
a výtvarné pomůcky zaslané z Domu
zahraničních služeb v Praze. Výsledné
koláže byly posouzeny učiteli školy, do
Prahy vybrány a odeslány dvě (v našem „školním“ kole ty vítězné). Práce
žáky bavila a velmi si to užili.
Žáci 9. tř. a Yvona Rybová

Výsadba stromků
V letošním školním roce jsme se rozhodli, že provedeme změnu našeho
školního pozemku. Aby nebylo vše

Foto I archív ZŠ
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tak náročné na údržbu a navíc sloužilo žákům, např. při výuce prvouky
a přírodovědy. Sehnali jsme nálety
jehličnatých stromů (borovice, jedle
a modřínu) a nakoupili ovocné stromky
a keře - jabloň, hrušeň, třešeň, švestku,
angrešt a rybíz. Do výsadby jsme
zapojili žáky naší školy. Doufáme, že se
bude u nás stromkům dařit a nesetkají
se s žádným vandalem.
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Hrou proti AIDS
Celá 8. třída se zúčastnila projektu
„Hrou proti AIDS“ na SZŠ v Ústí nad
Orlicí. Byli jsme rozděleni do skupin, ve
kterých jsme plnili různé úkoly a hledali
odpovědi na otázky. Za každé správně

Vyučující pracovních činností na prvním a druhém stupni
A jak akci viděli žáci?
V pondělí 14. října měla naše třída
odpoledne pracovní činnosti. Zasazovali jsme ovocné a jehličnaté stromy.
Nejdříve jsme vykopali díry a potom
vsazovali stromky a zasypali hlínou.
Pořádně jsme vše zalili. A měli jsme
radost, že máme hotovo.
Šimon Peichl, 7. třída

Logická olympiáda
„Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky, založená
na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup.
Nerozhodují zde naučené znalosti, ale
schopnost samostatného uvažování
a pohotového rozhodování. Logická
olympiáda je svým pojetím unikátní
soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející
především schopnost samostatného
logického uvažování.“ http://www.
logickaolympiada.cz/o_soutezi/
Letos jsme se do soutěže zapojili
poprvé, na zkoušku. Z prvního stupně
soutěžila Eliška Zpěváková a Tereza
Vávrová, z druhého stupně Daniel Horský, Tomáš Faltejsek, Anna Klekarová,
Andrea Petrová. V nominačním kole
soutěžící vyplnili krátký on-line test.
Délka testu byla 30 minut, nejlepší
řešitelé postoupili do krajských kol.
Byli jsme překvapeni, že v konkurenci
39 účastníků krajského kola Eliška
Zpěváková obsadila úžasné 7. místo.
Blahopřejeme a doufáme, že v příštích
ročnících budeme stejně úspěšní.
Zdeňka Pupíková

Foto I archív ZŠ

zodpovězení otázky jsme sbírali body.
Naučili jsme se spoustu nových věcí
týkajících se našeho zdraví a zdravého
způsobu života. Po skončení projektu
jsme byli provedeni po škole. Projekt se
nám velmi líbil.
Žáci 8. třídy

Nebojte se techniky
Střední škola uměleckoprůmyslová
v Ústí nad Orlicí je jednou z šestnácti
středních odborných škol v Pardubickém kraji, které se zapojily do evropského projektu na podporu přírodovědného a technického vzdělávání a zároveň
zahájily jeho realizaci. Cílem projektu
je kromě zkvalitnění podmínek pro
výuku přírodovědných a technicky
zaměřených předmětů také navázání
spolupráce mezi středními a základními
školami. Žáci základních škol pod dohledem středoškoláků a jejich učitelů
budou realizovat v zrekonstruovaných
odborných učebnách praktická cvičení
zaměřená na techniku, která hravou
formou přiblíží žákům technické obory
a mohla by je motivovat ke studiu oborů, jež jsou nejen zajímavé, ale zároveň
žádané na trhu práce. V rámci projektu
stráví naši žáci osm vyučovacích dnů
(v průběhu dvou let) v dílnách a laboratořích školy. Uskuteční se také exkurze
do firem v okolí.
Ve čtvrtek 3. října absolvovali žáci 8. a 9.
třídy první seznámení se školou a všemi
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tematiků DČ, kteří nepostoupili. Malé
finále se uskutečnilo v úterý 25. listopadu. Trvalo dvě hodiny, v kterých se mělo
vyřešit co největší počet úloh. Nejvíc
vyřešených šifer měli Ninjové - osm
šifer – členové se umístil na 10. místě.
Pořadí týmů z naší školy: K-U-D-R-N-I se
umístily na 20, Turci na 25, NoName na
38, Majk na 53. a Brlošky na 55. místě.
I když se do finále v Brně nedostal ani
jeden tým, všichni si soutěž určitě užili
a našli nové způsoby řešení šifer.
Iva Harnachová
a Matěj Marek – Ninjové z 9. třídy
Foto I archív ZŠ

obory (jak technickými, tak uměleckými), které škola nabízí. Prohlédli si dílny
a učebny, v nichž mnohdy potkali i své
bývalé spolužáky z „čermenské základky“. Vyzkoušeli si praktické činnosti, pro
ně připravené.
V této době se někteří žáci rozhodují,
kterým směrem se ve svém dalším studiu vydají. Třeba tato návštěva už teď
usnadní jejich rozhodování.
Yvona Rybová

Brloh
Žáci šesté až deváté třídy se zúčastnili
brněnské logické hry Brloh. Brloh je zábavná logická hra pro čtyřčlenné týmy
základních škol a nižších gymnázii. Soutěž má tří elektronická kola a malé finále. Sedm nejlepších týmů ze základních
škol a sedm týmů z gymnázií postupuje

Foto I archív ZŠ

do finále v Brně na Gymnázium Tř. Kpt.
Jaroše. Z naší školy se zúčastnilo osm
týmů: Brlošky z 6. třídy (Barča Marková,
Simča Formánková, Aneta Mačátová,
Samantha Hejl), Matematici DČ z 6. třídy
(Klára Vlčková, Zdeňka Kohlová, Daniela
Filipová, Václav Mareš), NoName ze 7.
Třídy (Matej Drobný, Martin Jansa, Tereza Štorková, Matěj Mikula), MAJK z 8.
třídy (Kateřina Zimová, Anežka Jansová,
Jana Krejsová, Markéta Lešikarová), Turci z 8. třídy (Daniel Horský, Aleš Ryšavý,
Daniel Nastoupil, David Ryšavý), K-U-D-R-N-I. z 8. třídy (Tomáš Faltejsek, Jan
Mareš, Vašek Formánek, Jakub Hlaváček) a Ninjové z 9. třídy (Andrea Petrová,
Anna Klekarová, Iva Harnachová, Matěj
Marek).
Soutěž se konala od 4. listopadu, každé
pondělí v 6:00 se otevřelo další kolo,
v něm bylo připraveno k řešení 10 šifer.
Do malého finále postoupilo 60 nejlepších týmů. Z naší školy se zúčastnily
malého finále všechny týmy kromě Ma-

Dotýkat se vystavených
exponátů je přísně
přikázáno!!!
Takovémuto příkazu se nedá odolat.
Proto jsme využili výhodné nabídky
Českých drah na levnější jízdenku
do Ostravy a 19. listopadu vyrazili
s deváťáky na výstavu Svět techniky
otevřenou v bývalé průmyslové lokalitě
Dolní oblast Vítkovice. Výstava odkrývá
tajemství technických vynálezů, které
významně ovlivnily vývoj průmyslu
a technického pokroku. V dvouhodinové prohlídce jsme se seznámili s parním
strojem a jeho využitím v mnoha oborech, s tkalcovským stavem a dalšími
vynálezy z oblasti strojírenství, jako jsou
na příklad obráběcí stroje. Žáci oprášili své znalosti o výrobě železa, oceli
a elektřiny. V sekci „Voda“ viděli funkční
vodní turbíny a vodní kola, nechyběly
ani ukázky z oblasti akustiky a vlnění.

Foto I archív ZŠ
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Interaktivní expozice, kde si žáci sami
mohli vyrobit elektřinu šlapáním na
kole, obrábět kov, otestovat řízení automobilu a letadla na trenažéru, nebo
si vlézt do útrob legendární ponorky
Nautilus, je umístěna v hale bývalé VI.
energetické ústředny, kde zůstala dvě
obří dmychadla, která vyráběla horký
vzduch pro vysoké pece. Ač vstup
do areálu Vítkovic působí množstvím
zrezivělého železa poněkud depresivně
a „mrtvě“, uvnitř to žije. Myslím, že
stojí za to expozici, která je inspirována
knihami Julia Verna, navštívit. Jediné
zklamání pro nás bylo, že jsme si kvůli
poruše počítače nemohli na konci každé etapy otestovat své získané znalosti.
Výlet do Ostravy jsme ukončili prohlídkou centra města a ostravské radnice,
kde všichni ocenili svezení ve výtahu
páternoster. Na zpáteční cestě vlakem
žáci hodnotili: „Byl to velice zajímavý
a poučný zážitek.“
Yvona Rybová

Sportovní soutěže
Letošní listopad ovládl sportovní
duch. Naše škola se zúčastnila turnajů
v halové kopané a ve florbalu. V halové
kopané vyrazili první do boje žáci z 8.
a 9. ročníku. Okrskové kolo se konalo
v České Třebové. Chlapci během utkání
využívali své technické dovednosti
a statečně čelili tvrdším soubojům.
Fyzicky zdatnějším soupeřům však
nestačili. Umístili se na 5. místě. Turnaje
v halové kopané se také zúčastnili
mladší žáci, a to z 6. a 7. ročníku. Zde
již byly síly školních týmů vyrovnanější
a chlapci (v lanškrounském okrskovém
kole) vybojovali jednu výhru a jednu
remízu. Obsadili 4. místo.
Na florbalové turnaje se chystali nejenom chlapci, ale také dívky z 8. a 9.
ročníku. Chlapci a dívky společně trénují každý pátek a úsilí bylo na turnajích
znát. Dívky na turnaji využily důraznější
styl hry a chlapci se dobře sehráli.
Nejprve se zúčastnili okrskového kola
v Libchavách chlapci. Konkurence zde
byla vysoká, kluci byli rozlosováni do
velice těžké skupiny. Naši bohužel do
dalšího kola nepostoupili. Zápasy však
byly velice vyrovnané a o postupu
do dalšího kolo rozhodovala jediná
vstřelená branka. Na turnaji vládla
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velice příjemná a přátelská atmosféra.
Posledními reprezentanty naší školy ve
florbalu byly dívky, které skončily na
turnaji v Lanškrouně na krásném 3. místě. V náročných zápasech dívky ze sebe
vydaly vše a domů odjížděly nadšené.
Aneta Krahulcová, vyučující Tv

Rozhovor s vedoucí dětského
folklorního souboru Jitřenka
Yvonou Rybovou
Yvona Rybová je jak učitelkou na
základní škole, tak i vedoucí souboru Jitřenka v Dolní Čermné. Soubor založila už
v roce 1995 a začínala s dvanácti dětmi.
Je spolupořadatelkou mezinárodního
folklorního festivalu Čermenské slavnosti. Se souborem pravidelně reprezentuje
Dolní Čermnou na folklorních festivalech
v České republice i v zahraničí.
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Co vlastně obnáší vedení tohoto souboru? Určitě to musí být velká zodpovědnost.
To ano, zodpovědnost je to obrovská.
A co to obnáší? Získat pro věc děti, vymyslet a nacvičit s nimi program - navrhnout
pásmo, vyhledat písničky, nechat zpra-

covat muziku. Samozřejmě ekonomické
vedení, to zajišťuje manžel, bez něho
bych nebyla schopná vše zvládnout.
Potom ještě musíte domlouvat zájezdy
a zabezpečit je organizačně. Také je
důležitá komunikace s rodiči a vybírání
členských příspěvků. Zajistit ošacení, což
znamená postarat se o kroje. Např. teď
chystáme 20. prosince vánoční koncert
v Orlovně v Dolní Čermné, takže všechno
kolem toho – obstarat lidi – a nejen účinkující, ale i muziku, vymyslet program,
zajistit sál a výzdobu. Je toho hodně.
Kde berete inspiraci k tvoření pásem?

Co Vás vedlo k myšlence založit soubor
Jitřenka?
Sama jsem tancovala v souboru Jaro,
který vedla Jana Nagyová z Ústí nad Orlicí. Na její popud jsme před dvaceti lety
založili v Dolní Čermné folklorní festival.
Potřebovali jsme zvýšit účast a přilákat
místní lidi. Protože v této oblasti folklor
nikdy nebyl, říkali jsme si, že to půjde
jedině přes děti. Jelikož jsem učitelka,
zeptala jsem se dětí v 6. třídě, kdo by šel
se mnou tancovat. Přihlásilo se prvních
12 žáků, k tomu se přidala muzika pod
vedením Jana Dostála a začali jsme tvořit
první pásma. To úplně první vystoupení
se jmenovalo Na pastvě a předvedli jsme
ho na hřišti v Petrovicích.

Foto I L. Ešpandrová
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Hodně jsem četla a listovala v knížkách
sběratelů lidových písní tanců a tradic,
např. Karla Plicky, Čeňka Zíbrta, kteří se
folklorem zabývali. Choreografie tanců
vycházejí především ze sbírky Josefa
Vycpálka České tance. Také jsem čerpala
ze zkušeností manželů Rejškových, kteří
na našem festivalu tancovali a hlavně ho
i uváděli.

ještě oslovujeme rodiče, bývalé tanečníky a paní učitelky ze základní školy.
Když probíhá samotný festival, těch lidí
je potřeba opravdu hodně.

složitější se domluvit, a musíme proto
zajistit překladatele.

Na festivalu účinkuje Jitřenka, soubory
z Česka, ale zvete také soubory ze zahraničí. Podle čeho je vybíráte a jak je to se
zvaním?

Kdo všechno Vám s vedením pomáhá?
Je to velký kolektiv?

Nabídka je většinou přes FOS (Folklorní
sdružení České republiky), a to se stará
o zahraniční soubory. To znamená,
že nám doporučí soubor a my s ním
navážeme kontakt. Zahraniční soubory
z exotických zemí tu musí být většinou
alespoň 14 dní, takže se domlouváme
s jinými pořadateli festivalů, které pořádají festival termínově po nás, nebo před
námi. Z některých zemí, jako z Polska,
Ruska, Lotyšska a těch bližších, se soubory hlásí sami.

Nemyslím si, že by byl jen jeden. Pro
mě je vždycky nejhezčí, když vytvoříme
s dětmi nějaké pásmo a já si pak mohu
sednout a v klidu se na to dívat. Třeba
letošní vystoupení velkých dětí byl pro
mě obrovský zážitek, protože tam byl
průřez celé té generace, která souborem
prošla. Neříkám, že to byl dokonalý výkon (na nácvik neměli dostatek času), ale
bylo to skvělé tím, že se bavili oni sami, já
a myslím, že i obecenstvo. To je pro mě
teď momentálně ten nejhezčí zážitek.

Velký kolektiv to rozhodně není. Jsou to
samozřejmě děti, které tancují, zpívají,
ale mnohdy i pomáhají, ale hlavně paní
učitelka Ivana Moravcová, můj manžel.
A teď mám velkou radost, protože se
mnou spolupracují bývalí tanečníci Eva
Řeháková a Standa Tejkl, nedávno přišla
k malým dětem i Klára Kostelecká. Když
připravujeme velký koncert, tak se do
příprav zapojuje i folklorní soubor Jaro
z Ústí nad Orlicí.
Kolik má soubor členů?
Teď asi 45 členů. Dříve to byly pouze děti
ze základní školy, ale teď je tam i dost
středoškoláků. Jednu dobu jsme měli
až 60 členů, ale to chodilo na naši ZŠ
mnohem více žáků.
Je nějaký rozdíl mezi dětmi? Byly dříve
šikovnější?
Já myslím, že rozdíl určitě není. Pro přijetí
do souboru mám jedinou podmínku,
a to pouze to, že dítě musí umět chodit,
takže tím pádem bereme každého. Dříve
bylo mezi dětmi víc zpěváků. Teď horko
těžko vybíráme sólisty na zpěv, hlavně
na vánoční zpívání. Zájem ze strany
dětí být členem souboru určitě bude
ovlivněn širokou nabídkou aktivit. My
členům kromě zpěvu a tance, jevištního
projevu můžeme nabídnout i cestování
po Evropě a výborný kolektiv.

Takže vy zvete soubory ze zahraničí
a funguje to i naopak?
Když jsou to soubory jako třeba z Tchaj-wanu nebo Indie, tak nás samozřejmě
zvou, ale zatím jsme tak daleko nikdy
nebyli, a to hlavně z finančních důvodů.
V rámci Evropy to však funguje.
Jsou zahraniční soubory náročnější?
Třeba co se týká ubytování nebo stravy?
Náročnější je to hlavně po finanční
stránce. Záleží na tom, kolik jich přijede.
Ubytování, stravování a dopravu tady po
ČR, to všechno jim hradíme my. Často
jim musíme zařídit program, takže nás
to stojí spoustu volného času. Někdy je

Na jaký okamžik vzpomínáte nejraději?

Celý rozhovor probíhal ve velmi příjemné atmosféře. Na otázky paní Rybová
odpovídala s úsměvem, někdy dokonce
i se smíchem. Líbí se nám, že i v této
době se najde člověk, který se věnuje
tradicím a zvykům. Proto je pro nás
určitou inspirací.
Lucie Langrová, Karolína Balcarová

QUIZ - rocková kapela
– ohlédnutí
Po několikaleté odmlce, kdy skupina
vystupovala jen minimálně, a to jen ve
třech, se podařilo doplnit sestavu o další
členy. V roce 2009 to byl Milan Smejkal
(bicí) a Pavel Coufal (basová kytara).
V této nové sestavě byl obnoven starší
repertoár a připraven nový rockový,
převážně od českých kapel (Harlej, Ka-

Každý rok pořádáte folklorní festival. Jak
je to z organizačního hlediska?
Nejprve píšeme pozvání pro soubory
z Čech i zahraničí. Potom se musí domluvit termíny a vedlejší koncerty, stravování, doprava a nejdůležitější je sehnat
finance. Snažíme se oslovovat sponzory,
Petr (manžel) píše projekty a žádosti
o dotace. Při organizaci spolupracujeme
s Úřadem městysu Dolní Čermná. Potom

Foto I archív QUIZ
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bát, Arakain, A.Brichta, Alkehol, Horkýže
slýže). O rok později jsme rozšířili sestavu o Vendulku Pirklovou, která ženským
zpěvem dala našemu repertoáru další
rozměr (skladby českých a zahraničních
zpěvaček). Takto byl vytvořen repertoár,
který můžeme hrát na tanečních zábavách, letních karnevalech, motosrazech,
festivalech, pivních a jiných slavnostech.
Od roku 2010 jsme odehráli na padesát
akcí jak v okolí, tak v D. Čermné. Hráli
jsme v Třebářově, Damníkově, Sázavě,
Výprachticích, Orličkách, Bystřeci, Jablonném, Klášterci, Tatenicích, Nepomukách, H. a D. Čermné.
Všem pořadatelům děkujeme za pozvání na jejich akce. Velice si vážíme pozvání v D. Čermné na motosraz v kempu,
hudební festival M. Hrdiny, zahradní
slavnosti SDH a také myslivecký táborák
MS. Na akce nás jezdí ozvučovat různí
zvukaři, bez kterých by to také nešlo,
a proto jim náleží také poděkování, Jsou
to Aleš Syrový, Petr Hegenbart, Pavel
Majvald a Pavel Mareš.
Děkujeme všem našim fanouškům za
přízeň a přejeme všem veselé vánoční
svátky a vše nejlepší v novém roce.
Za skupinu Quiz Pepa Nastoupil,
více www.quiz.estranky.cz

Mikulášský turnaj
stolního tenisu
Jednota Orel uspořádala 7. 12. 2013
v místní Orlovně Mikulášský turnaj ve
stolním tenisu. Turnaj je oblíbený z důvodu dobré organizace, příjemného
prostředí a vítaného občerstvení. Letos
se ho zúčastnilo 25 hráčů z okolních
měst a vesnic. Hrály se kategorie:
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ženy, muži do 50 let, muži nad 50 let.
Opět příjemně překvapil solidní počet
soutěžících. To se odrazilo na množství
sehraných utkání, na čtyřech stolech
bylo odehráno 114 utkání.

se letos celkově dělí o 4. - 5. místo mezi
42 konkurenty v této evropské juniorské
kategorii.
Spolu s Martinem Křoustkem, Jiřím
Svobodou a Markem Wünschem Martin

Výsledky v jednotlivých kategoriích
ženy

1. Stará Markéta

2. Petrová Andrea

3. Petrová Marie

muži do 50 let

1. Vencl Lukáš

2. Plhák Radek

3. Lička Leoš

muži nad 50 let

1. Pácha Karel

2. Mrštík Václav

3. Adamcová Naďa

Poděkování také patří všem organizátorům, zejména p. Janu Vackovi s manželkou.
Foto z turnaje hledejte na http://dolnicermna.rajce.idnes.cz/.
Karel Pácha

Úspěchy Martina Matějíčka
Pro Martina Matějíčka, 18letého reprezentanta České republiky v motocyklovém trialu, dospěla letošní závodní
sezona 2013 k závěru.
Po absolvování kompletního seriálu
MISTROVSVÍ SVĚTA v kategorii 125 m3
obsadil krásné 7. místo mezi 29 bodujícími soupeři zastupujícími trialové velmoci
jako je Španělsko, Itálie, Francie, Anglie,
Japonsko a USA.
Martinovou zásluhou byla česká vlaječka
vidět i ve výsledkových listinách čtyřdílného šampionátu MISTROVSTVÍ EVROPY
juniorů. Nejvýše tam dosáhl na 3. příčku
při závodě v Tanvaldu, po připojení výsledků soutěží v Itálii, Norsku a Švédsku

Foto I L. Ešpandrová

reprezentoval Českou republiku na TRIALU NÁRODŮ = Mistrovství světa družstev
ve francouzském La Chatre, kde v Trophy
soutěži obsadili mezi 17 státy světa o vlásek 2. příčku za jezdci z Německa před
třetími Spojenými státy americkými.
Potěšitelné je, že pro tři zástupce uvedeného reprezentačního družstva jsou
domovem východní Čechy, a dá se říci,
že tito kluci nasazují trialistům celé naší
republiky srovnávací laťku výkonnosti
hodně vysoko.
V celkovém hodnocení soutěží MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 získal Martin
Matějíček titul VICEMISTR v kategorii
dospělých (za doposud nepřekonatelným Martinem Křoustkem) a titul MISTR
ČR – JUNIOR 2013 v kategorii do 23 let.
Odměnou za Martinovo fyzicky namáhavé tréninkové úsilí a rodině za časovou
i finanční náročnost trialového sportu
amatérsky provozovaného až na úrovni
mistrovství světa jsou dosahované
výsledky v soutěžích. Potěšitelné je
poděkování a podpora z rukou starosty
Dolní Čermné nebo třeba pohled na televizní obrazovku ČT v pořadu Svět motorů
s reportážemi z absolvovaných závodů.

Foto I archív Matějíček
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Martinovi přejeme hodně zdraví, elánu
a síly do dalšího závodění, abychom nadále vídali ve výsledkových listinách jeho
jméno, bydliště Dolní Čermná a vlaječku
České republiky.
Za STAVIMAT trial sport Petr Matějíček

DC Moto Team uložil
motorky k zimnímu spánku
Počasí už není nakloněno výletům na
motorkách a těm je teď úplně nejlíp v suchu garáže. Tak alespoň zavzpomínejme,
jaká ta letošní cyklistická sezona v sedle
motorky člena DC Moto Teamu byla.
Úplně prvním závodem byl na začátku
května 37. ročník etapového mezinárodního cyklistického závodu kategorie
kadet, juniorky a ženy GP Matoušek CZ
v Jevíčku. V tomtéž měsíci následoval
Závod Míru - mezinárodní cyklistický
etapový závod mužů U23 v Jeseníkách.
Tento závod provázelo deštivé, mlhavé
a na tuto roční dobu mimořádně chladné počasí. Květnový Malý závod míru
v Lanškrouně pro starší žáky a kadetky je
už pro DC Moto Team každoroční tradicí.
A mezi mladými závodníky se rodí budoucí šampioni. Kupříkladu v roce 2000
tento závod vyhrál Roman Kreuziger,
„služebně“ nejstarší členové DC Moto

Teamu tehdy byli u toho!
XIII. ročník čermenského motosrazu
na konci června vynechal málokdo,
doprovod vyjížďky je téměř klubovou
„povinností“. A taky příležitost pobavit se
a potkat staré známé, to se musí využít.
Červenec byl hodně náročný. 5. ročník
mezinárodního etapového závodu
Czech Cycling Tour a Mistrovství Evropy
v silniční cyklistice znamenalo pro piloty
motorek absolvovat více než 2000 km
během devíti dnů, z toho 1600 km v etapách nebo časovkách. V srpnu byl na
programu Český pohár juniorů v silniční
cyklistice „Regionem Orlicka“, rovněž
pravidelná akce pro DC Moto Team. Do

seznamu vítězů tohoto závodu se v letošním roce zapsal nadějný Michal Schlegel.
Po Velké ceně Hradce Králové pro kategorii hobby a GP Královéhradeckého kraje
se startem i cílem v Opočně a trasou Orlickými horami, kterou vyhrál Petr Vakoč,
se motorkáři v září vydali do jižních Čech.
Čtyřdenní etapový závod Okolo jižních
Čech byl posledním závodem v kalendáři
DC Moto Teamu v roce 2013.
Na příští rok už jsou termíny některých
závodů v silniční cyklistice známé a na
novou sezonu se už všichni těší. Tak snad
ta zima rychle uteče.
Za DC Moto Team Ludmila Ešpandrová

Když Vás v sobotu, neděli či ve svátek rozbolí zub, můžete v době od 8:00 do 11:00 hodin navštívit lékaře, který ten den slouží pohotovost ve své ordinaci. Přehled pohotovostních služeb je uveden v následující tabulce (zdroj: http://sociologie.iglu.cz/zubarna/
pages/s_zubni_pohotovost.htm). Než se vydáte na zubní pohotovost, ověřte si službu zubního lékaře dle rozpisu telefonicky.
Stomatologové si můžou službu mezi sebou vyměnit! Informaci se dovíte na tel.: 465 710 111 - Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Stomatologická pohotovost
ve dnech

lékař

adresa

telefon

21. - 22. 12. 2013

MUDr.

Bílý

Aleš

Lanškroun, Opletalova 567

465 324 829

24.12.2013

MUDr.

Beranová

Renata

Jablonné nad Orlicí, U koupaliště 149

465 642 267

25.12.2013

MUDr.

Filipová

Jitka

Lanškroun, Strážní 151

465 325 212

26.12.2013

MUDr.

Hrdinová

Michaela

Lanškroun, Opletalova 17

456 324 829

27.12.2013

MUDr.

Jáňová

Radmila

Mladkov 133

465 635 441

28.12.2013

MUDr.

Jaslovská

Marie

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 818

29.12.2013

MDDr.

Ježáková

Daniela

Letohrad, U Dvora 815

465 620 528

30.12.2013

MUDr.

Jedličková

Zuzana

Bystřec 182

465 642 990

31.12.2013

MUDr.

Johnová

Marie

Letohrad, Šedivská 498

465 622 216

1.1.2014

MUDr.

Karásková

Vlasta

Letohrad, U Dvora 815

465 620 358

4. - 5. 1. 2014

MUDr.

Kobzová

Zdeňka

Lanškroun, 5. května 2

465 322 897

11. - 12. 1. 2014

MUDr.

Kopecký

Milan

Lanškroun, Strážní 151

465 322 907

18. - 19. 1. 2014

MUDr.

Krčálová

Helena

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 824

Dolnočermenský zpravodaj
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Poděkování
Taneční skupina DC DANCE by chtěla poděkovat panu Jiřímu Bednářovi za poskytnutí prostoru na focení. Fotili jsme se
v rozestavěných místnostech nad Quantem, a i když nám byla velká zima,
moc jsme si to užili a fotky vyšly skvěle. Veškeré naše letošní focení má na
svědomí mladá nadějná fotografka Petra Pecháčková :) Děkujeme!
Věra Marešová

Dolnočermenský zpravodaj
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Římskokatolická farnost Dolní Čermná v době vánoční zve:
Úterý
24. 12.

ŠTĚDRÝ DEN

zpěvem koled doprovází
děti a mládež z
Verměřovic
zpívá místní chrámový
sbor

16:00 mše svatá
(zaměřená na děti)
24:00 mše svatá
„půlnoční“

Středa
25. 12.

Čtvrtek
26. 12.

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

10:30 mše svatá

Boží hod vánoční

15:00 zpívané nešpory

Svátek svatého Štěpána,
prvomučedníka

7:30 mše svatá
10:30 mše svatá

Pátek
27. 12.

Svátek svatého Jana, apoštola
a evangelity

7:30 mše svatá
16:00 koncert

Pondělí
30.12.

Tradiční šachový turnaj
(15. ročník)

15:00

Úterý
31. 12.

Svatého Silvestra I., papeže

16:00 mše svatá

Středa
1. 1.

Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY
MARIE

7:30 mše svatá

Světový den modliteb za mír

10:30 mše svatá

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ,
sv. Tři Králové

18:00 mše svatá

Svátek Křtu Páně

7:30 mše svatá

Končí doba vánoční

10:30 mše svatá

Pondělí
6. 1.
Neděle
12. 1.

kostel
Verměřovice
kostel Dolní
Čermná
kostel Dolní
Čermná
kostel Dolní
Čermná
kostel Dolní
Čermná
kostel Dolní
Čermná
kostel Dolní
Čermná
kostel Dolní
Čermná
fara Dolní
Čermná

poděkování a prosba
o Boží pomoc do nového
roku

kostel Dolní
Čermná

žehnání vody, kadidla
a křídy

kostel Dolní
Čermná
kostel Dolní
Čermná
kostel Dolní
Čermná
kostel Dolní
Čermná
kostel Dolní
Čermná

doprovází místní
chrámový sbor

JAKUBOVICKÉ
VÁNOČNÍ
SOUZNĚNÍ
Kostel sv. Antonína
z Padovy - Jakubovice
27. prosince 2013 v 16 hodin

Jan Hrodek – varhany
Ludmila Hrodková a Jan Sisr – zpěv
Jitka Balaštíková – klávesy
Rostislav Balaštík – trombon
Přijďte si s námi společně zazpívat, těšíme se na vaši účast!
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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

17:30

Orlovna

folklorní soubor Jitřenka

22. 12.
27. 12.

Vánoční koncert "Všude dobře,
doma nejlíp…"
Taneční vystoupení DC Dance
Vánoční turnaj ve stolním tenisu

16:00
8:00

tělocvična školy
tělocvična školy

27. 12.

Vánoční koncert

16:00

kostel

27. 12.

Jakubovické vánoční souznění

16:00

kostel Jakubovice

DC Dance
oddíl stolního tenisu
Pěvecký sbor Gymnázia
Lanškroun
pan Hrodek

28. 12.

Vánoční badmintonový turnaj

8:30

tělocvična školy

sportovní oddíl badmintonu

Orlovna

ZUŠ Lanškroun

20. 12.

9. 1. 2014

Hra s jesličkami

18. 1. 2014

Sousedský ples

19:30

Orlovna

SDO

25. 1. 2014

Dětský karneval

14:00

Orlovna

Jednota Orel

1. 2. 2014

Maškarní ples

20:00

Orlovna

Jednota Orel a farnost

5. 2. 2014

Zápis do 1. třídy

nová budova ZŠ

ZŠ

15:00 - 17:00

15. 2. 2014

Hasičský ples

20:00

Orlovna

SDH

27. 4. 2014

Pouťové posezení s občerstvením

11:00

před Orlovnou

Jednota Orel

30. 4. 2014

Pálení čarodějnic

18:00

u Orlovny

Jednota Orel

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

Nabídka volného bytu
k pronájmu

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

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

Městys Dolní Čermná nabízí k pronájmu byt 2+1 o rozloze 91,57 m2 v 1.
nadzemním podlaží v Dolní Čermné č.p. 4 v budově tělocvičny. Byt bude možno
pronajmout od února 2014. Bližší informace: tel. 465 393 125, p. Kubíčková.

Inzerujte nabídky
v Dolnočermenském zpravodaji.
Pro místní podnikatele a obyvatele sleva 20 %.
Inzerce podle vlastního návrhu.

Ceník
formát

cena

A4

1000 Kč

A5

500 Kč

A6

250 Kč

Upozornění
pro soukromé
podnikatele
Nabízíme všem místním
soukromým podnikatelům
a živnostníkům možnost
prezentace jejich firmy v
Dolnočermenském zpravodaji
(vychází v nákladu 550 ks) a na
nových webových stránkách
městysu. Zájemci nechť
kontaktují Úřad městysu Dolní
Čermná, Ing. Miladu Marešovou,
tel: 465 393 125,
e-mail: majetek@dolni-cermna.cz.

Vítání občánků

Jubilanti 2013

Foto I L. Ešpandrová

Martin Matějíček

Foto I archív Matějíček
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