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Pozvánka na jednání zastupitelstva v pondělí
24. 2. 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti
úřadu městyse.
www.dolni-cermna.cz

Vánoční koncert netradičně

Vánoční koncert Gymnázia Lanškroun

Vánoční koncert netradičně

Vánoční koncert ZUŠ

Foto I P. Ryba, L. Ešpandrová
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
první dva měsíce roku 2014 jsou téměř
za námi. Během nich většinou dokončujeme přípravy na investiční akce
roku. Letošní zima je ovšem specifická
nejen tím, že se nám doposud vyhýbá
sněhová nadílka, ale i tím, že letošní rok
začal opravdu hekticky. V polovině ledna jsme zahájili v přízemí budovy úřadu
městyse stavební práce. Jejich smyslem
je přesunutí ordinací praktických lékařů
z prvního patra do přízemí. Věřím,
že bezbariérový přístup do ordinací
přivítají nejen spoluobčané s pohybovými problémy, ale i maminky, které se
nebudou muset trmácet do schodů se
svými nemocnými dětmi.
V první fázi budou přebudovány
prostory pro lékárnu. Nová výdejna
léčiv vznikne v místech, která dosud
využívali divadelníci (bývalá ordinace
stomatoložky). Po přestěhování lékárny
do nového dojde k opravě prostor pro
praktického lékaře pro dospělé. Ordinace včetně zázemí bude umístěna v současných prostorách lékárny. Následně
dojde k opravě místností pro dětského
lékaře. Pro tuto ordinaci jsou určeny
tři místnosti v přízemí, ve kterých je
v současné době umístěn archív úřadu
a sklad (v zadní části přízemí). Ve zbytku
volných prostor vznikne nová zasedací
místnost úřadu. Po zkušenostech z posledních rekonstrukcí nechci slibovat
konkrétní termíny, neboť se jedná
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o starší budovu, kde nás při provádění
stavebních prací přes pečlivou přípravu
může mnohé překvapit. Našim záměrem je samozřejmě stihnout opravy co
nejdříve.
V této souvislosti bych Vás chtěl
informovat, že se paní MUDr. Ivana
Klejmová rozhodla ukončit svoji praxi
praktického lékaře pro dospělé. Rád
bych jí jménem městyse Dolní Čermná
poděkoval za dlouholetou činnost, kterou v Dolní Čermné vykonávala, a do
další životní etapy jí přeji spokojenost
a hlavně pevné zdraví. Její nástupkyně
by zde měla začít ordinovat na začátku
dubna 2014.
Opravy prostor úřadu nebudou samozřejmě jedinou plánovanou akcí
v letošním roce. Hlavní prioritou letošního roku budou opět opravy místních
komunikací. Jedná se o finančně velice
náročné akce. Dle mého názoru je
nezbytné tyto opravy provést, neboť
jejich stav to vyžaduje, především
v sídlišti a kolem základní školy. Opravy
ostatních komunikací, jejichž soupis
byl projednán radou i zastupitelstvem,
budou řešeny dle jejich finanční náročnosti. V současné době se zpracovávají
rozpočty oprav.
Dalšími většími plánovanými akcemi
je výstavba nové splaškové kanalizace
v sídlišti, na její realizaci jsme požádali
o dotaci Pardubický kraj, rekonstrukce
sociálního zázemí v základní škole a dokončení revitalizace náměstí. Zbytek
volných finančních prostředků bude
profinancován v bezmála dalších dvou
desítkách menších akcí.

Jak si mnoho z vás všimlo, v lednu došlo
ke skácení vzrostlého habru na náměstí.
O důvodech jeho skácení píši na jiném
místě. Z mého pohledu je trochu smutné poslouchat nekonečnou kritiku nad
pokácením stromu. Myslím, že by bylo
vhodné, aby se kritici zamysleli a před
svými soudy objektivně posoudili stav
stromu. Je nepochybné, že nebezpečí
pádu stromu bylo aktuální pro všechny,
kteří se pod ním pohybovali. Mohu
slíbit, že prostor před základní školou
bude řešen v rámci náhradní výsadby,
která proběhne na jaře letošního roku
při dokončení revitalizace náměstí.
Nepochybně mnoho občanů trápí
stav zanešení toku Čermenka pod
rybníkem. Ke konci minulého roku jsem
vedl intenzivní jednání s Povodím Labe,
které nakonec přislíbilo pročištění toku.
V této souvislosti bych chtěl zdůraznit,
že se nebude jednat o akci, která byla
provedena v horní části toku, ale pouze
o pročištění koryta. Po zkušenost se
stavbou v horní části toku to považuji za
rozumné řešení. Rád bych touto cestou
poděkoval panu senátorovi Petru Šilarovi, bez jehož vydatné pomoci bychom
těžko příslib provedení prací obdrželi.
Na závěr bych vás rád informoval,
že v letošním roce budou zahájeny
konkrétní kroky směřující ke změně
systému odpadového hospodářství.
Jeho součástí by měla být i výstavba
úplně nového sběrného dvora. Jedná
se o velice složitou a finančně náročnou
záležitost. Příprava na realizaci se zdržela hlavně z důvodu pozdějšího předání
studie, kterou jsme si v této oblasti
nechali zpracovat. O podrobnostech
vás budu informovat v dalších číslech
zpravodaje.
S přáním klidného zbytku zimy
Váš starosta Petr Helekal

Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (21/2013 - ZM)
Zastupitelstvo městyse se sešlo ke
svému poslednímu jednání v roce
2013 dne 14. 12. 2013 a z jeho poměrně obsáhlého programu vybíráme:
Foto I archiv městyse
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V rámci zprávy o činnosti rady městyse za období září až prosinec 2013
vzalo zastupitelstvo městyse na
vědomí mimo jiné:
- informaci o zadání a průběhu
realizace akce „Změna vytápění
bytového domu č. p. 226“, kterou
v měsíci říjnu 2013 provedla firma
AGROSTAV akciová společnost Ústí
nad Orlicí;
- zprávy o realizaci oprav místních
komunikací – části staré cesty,
na Smrčině, k poldru, a o výběru
zhotovitele na akci „Oprava místní
komunikace sídliště“, která proběhne v první polovině r. 2014;
- informace o jednotlivých akcích
probíhajících v rámci revitalizace
náměstí (výstavba nové autobusové
zastávky, zhotovení úřední desky
a vývěsky spolků, dopravní řešení
a značení, parkové úpravy, pořízení
a umístění pískovcového kamene
s pečetí, žádost o dotaci na restaurování soch na náměstí…).
Zastupitelstvo vzalo na vědomí
zprávu o činnosti kontrolního
a finančního výboru. V rámci
finančních záležitostí se zastupitelstvo seznámilo s rozpočtovými
změnami č. 5 a 6. a schválilo pravidla
rozpočtového provizoria, kterými
se městys bude řídit při svém
hospodaření v začátku roku 2014.
Projednání rozpočtu na rok 2014 se
plánuje na prvním jednání zastupitelstva - v únoru tohoto roku.
Poté zastupitelstvo projednávalo
majetkové záležitosti a schválilo
prodej a směnu pozemků v k. ú.
Jakubovice a v dalších dvou případech zveřejnění záměrů prodejů
pozemkových parcel v k. ú. Dolní
Čermná. Všechny tyto majetkové
věci souvisí s nápravou majetkových
vztahů občanů. Dále byl schválen
prodej kabelových rozvodů u školy
společnosti ČEZ Distribuce za cenu
zjištěnou znaleckým posudkem.
Důležitou a dlouho očekávanou
záležitostí bylo projednání nového
územního plánu pro katastrální
území Dolní Čermná a Jakubovice.
Zpracování nového územního plánu

probíhalo od r. 2011 s tím, že občané
měli možnost se k němu průběžně
vyjadřovat. Jeho schválení na
prosincovém jednání zastupitelstva
a následné vyvěšení schvalovací
vyhlášky po dobu 15 dnů na úřední
desce představuje završení tohoto
dlouhodobého procesu. Územní
plán je obsáhlý dokument, který
tvoří grafická a textová část. Ve
fyzické podobě je k dispozici občanům k nahlížení na úřadu městyse.
V elektronické podobě je zveřejněn
na webových stránkách městyse
v sekci „úřad městyse – veřejné
dokumenty“.
V části „různé“ starosta předložil
zastupitelstvu přehled investičních
akcí a větších oprav, které byly realizovány v průběhu roku 2013. Celkový objem prostředků vynaložených
na tyto akce představuje více než
8,3 mil. Kč (pro srovnání – v r. 2012
byly provedeny investiční akce za
3,5 mil. Kč). Starosta také informoval
o plánovaných akcích pro rok 2014
– prioritou budou i nadále opravy
místních komunikací, plánuje se
vybudování nové splaškové kanalizace v sídlišti (na kterou je žádána
dotace z Pardubického kraje), oprava střechy tělocvičny, rekonstrukce
sociálního zařízení v základní
škole, úprava nebytových prostor
v přízemí budovy sídla úřadu č. p.
76 pro umístění ordinací lékařek
a přemístění lékárny, budování
chodníků a další úpravy veřejných
prostranství…
Dále starosta informoval zastupitelstvo
- o pročištění dolní části vodního
toku Čermenky;
- o podání žádosti Státnímu fondu
životního prostředí ČR o poskytnutí
podpory na projekt svazku Mikroregion Severo-Lanškrounsko pro
nakládání s bioodpady (pořízení
kompostérů a možnost jejich výpůjčky občanům);
- o rekonstrukci hlavní silnice;
- o přijetí svazku Mikroregion Severo-Lanškrounsko za řádného člena
v MAS Orlicko.
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Zastupitelstvo také schválilo poskytnutí finančního daru starostovi
a místostarostovi za výsledky jejich
práce v r. 2013 - zajištění dobrého
hospodaření městyse a zajištění
realizace investičních akcí.
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

Informace pro občany
Kontaktní telefonní čísla v případě
poruchy nebo havárie:
kanalizace: tel. 739 415 976
(pan Sudík Martin) - ČOV Dolní Čermná
vodovody: tel. 602 963 118, 465 323 047
(pan Kapoun Stanislav) - provoz
Lanškroun

Připomínáme
Svoz pytlů s PET lahvemi v Jakubovicích probíhá každý první pátek
v měsíci v 13:00 hodin od kontejnerů na sklo u rybníčku za bývalou
hospodou.
Žádáme občany, aby do sběrného
dvora odkládali SVÁZANÝ starý
papír a ZAVÁZANÉ pytle s PET
lahvemi.
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 31. 3.
2014.
Podnikatelé, kteří využívají služeb
firmy KUKA – SPOL Výprachtice při
svozu pevného domovního odpadu a využívají sběrné místo v Dolní
Čermné, jsou povinni uzavřít s Úřadem městysu Dolní Čermná smlouvu o likvidaci odpadu a uhradit
odpovídající poplatek.
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Upozornění pro občany
Do prostoru „Skalky“ u Areálu zdraví a sportu je možné vyvážet POUZE
větve a klestí určené ke spálení.

Změny v provozu autobusů
od 3. března 2014
Přichází jaro, doufejme, že se i oteplí,
nebude nás obtěžovat nepříjemný vítr
a my budeme moci očekávat zahájení
stavebních
činností,
přerušených
zimou. Začnou práce na dokončení
modernizace hlavní silnice, doufejme,
že se přitom dočkáme i vodorovného
dopravního značení a chodníků; již
jsme si zvykli na novou zastávku, kde
jsou vyvěšeny i odjezdy autobusů
z ní, a tak nás snad nepřekvapí, že opět
dojde v jejich provozu k některým změnám. Mohu vás ale ujistit, že se praktického provozu dotknou minimálně.
Dopravce Radka Bartoše, který nás vozil
žlutým autobusem, nahradí ČSAD, takže se sjednotí vozový park a odpadne
samostatný jízdní řád linky 700146,
protože jeden pár odpoledních spojů,
který na něm byl uveden, je zahrnut
v jízdním řádu linky 700915 Lanškroun
- Jakubovice - Dolní Čermná - Petrovice
- Verměřovice - Jablonné nad Orlicí.
Druhá změna už je závažnější: spoj
6 linky 700913 (Lanškroun - Letohrad)
v 6:36 hodin nepojede ve všední dny
(o prázdninách vůbec) od OEZ, ale až
od nádraží Letohrad. Pro úplnost je
třeba dodat, že opačného směru, tj.
spoje 3, se tato změna netýká, bude
tedy od nás dál dojíždět až k OEZ. A sobotní spoj 105, který odjíždí z DČ v 8:03
hodin, nepojede k OEZ, ale od nádraží
Letohrad nás zaveze, pokud budeme
chtít, až na náměstí. Tam si můžeme
nakoupit, ale zpátky odjíždí „náš autobus“ ne z náměstí, jak bychom čekali,
ale až od nádraží jako spoj 100 v 10:27
hodin. Takže musíme pěšky - alespoň
že je to z kopce, protože nemůžeme
využít ani spoj 118 linky 700970 od
Žamberka, který jede z náměstí 10:27,
(tedy v čas, kdy my už odjíždíme);
k nádraží Letohrad přijede až v 10:30
hodin, tj. 3 minuty po našem odjezdu.
A to je vše, přátelé, více změn se od
2. března nedočkáme. Asi je to dobře,
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protože ne každá změna vede ke
zlepšení daného stavu - někdy je to
spíš naopak. A tak vás budu informovat
zase v červnu, protože na 15. 6. 2014 je
plánována další změna jízdních řádů.
Do té doby nashledanou a využívejte
veřejnou dopravu, ať nám ji nezruší
a ať můžeme dýchat čistší vzduch.
Zdeněk Ježek

Prodej inforočenek
Inforočenky na rok 2014 si můžete
zakoupit na úřadu městyse u paní
Markové. 1 ks stojí 40,– Kč.
Za Úřad městyse Dolní Čermná
Milada Marešová

Skácení habru na náměstí
Vážení spoluobčané,
jak jste si jistě všimli, ve čtvrtek
16. 1. 2014 došlo ke skácení vzrostlého
habru před budovu základní školy na
náměstí v Dolní Čermné. Vzhledem
k tomu, že jsem během jednoho dne
po skácení zachytil kritiku několika
spoluobčanů k jeho pokácení, nezbývá mi než na toto reagovat.
V pondělí 13. 1. 2014 jsem byl upozor-

něn na špatný stav stromu. Po prohlídce stromu členy komise životního
prostředí a odborníkem na dřeviny
bylo jednoznačně konstatováno, že
vnitřek stromu je vyhnilý a hrozí samovolný pád stromu, resp. jeho částí (šlo
o netypický strom s několika kmeny).
Proto nám bylo doporučeno strom co
nejrychleji skácet.
Nejzávažnějším důvodem k urychlenému skácení stromu byla ochrana
zdraví a životů obyvatel a hlavně
dětí, které se prostoru kolem habru
u autobusové zastávky často pohybují.
Během dvou dnů byly vyřízeny všechny potřebné náležitosti a ve čtvrtek
strom skáceli členové naší zásahové
jednotky hasičů. Tímto bych jim chtěl
za jejich práci poděkovat, neboť ušetřili městysu nemalé finanční prostředky.
Stav stromu si můžete prohlédnout
na zveřejněných fotografiích (webové
stránky obce).
Petr Helekal, starosta

Charitativní sbírka v rámci
Mikulášského jarmarku
2013
Tradiční Mikulášský jarmark se letos
uskutečnil v pátek 7. 12. 2013. Připravený kulturní program se vydařil a je
slušné za něj všem účinkujícím, organizátorům a prodejcům hezkých dárko-

Foto I archiv SDH
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vých věciček poděkovat. Díky i Úřadu
městyse za krásný, stříbrem ozářený
vánoční strom na náměstí. Díky i paní
Evě Jansové za pěkné moderování. Počasí však bylo takové, že by „ani psa ven
člověk nevyhnal“. Silný vítr, sníh a mráz.
O to více přišly vhod teplé nápoje plné
jiskrné energie. I přes tuto slotu se sešlo
dost návštěvníků - podívat se na program i jarmark, takže se prostor před
bývalou školou zcela zaplnil.
Zvláště chvályhodné je, že návštěvníci
podpořili již 22. charitativní sbírku pro
Nadaci LL-TBC. Vybralo se 1 726,– Kč,
které byly odeslány na konto LL-TB. Od
začátku koledování v roce 1992 se v Dolní Čermné vybralo a odeslalo celkem
105 927,– Kč. Pomohli jsme tak zachránit
již 514 osob nakažených leprou. A myslím si, že je to úctyhodné číslo. Vám všem,
kteří jste sbírku podpořili, patří upřímný
dík nejen organizátora, ale i těch, kterým
jsme darovali zdraví. Všem upřímně
DĚKUJEME!
V. Jansa

Poděkování za Tříkrálovou
sbírku 2014
Oblastní charita Ústí nad Orlicí upřímně
děkuje všem, kdo se podíleli na letošní
Tříkrálové sbírce. Děkujeme za vaše
příspěvky do kasiček, děkujeme koledníkům, že do našich domovů přinášejí
přání zdraví, štěstí a pokoje, děkujeme
našim asistentům, kteří sbírku organizují v místě svého bydliště za pomoci
farností, skautů a jiných občanských
spolků, děkujeme za spolupráci obecním a městským úřadům.
Pro Charitu má tato sbírka velký význam, protože také díky ní se nám daří
farnost

obec
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Foto I M. Svobodová

podporovat některé služby, a pomáhat
tak potřebným.
Konkrétní výsledky Tříkrálové sbírky
a podrobnější informace najdete na
webu Oblastní charity: www.uo.charita.cz.
Děkujeme za vaši štědrost a přejeme
mnoho dobrého v roce 2014.
Iva Marková, Oblastní charita
Ústí nad Orlicí
Na Kopečku 145, Letohrad

Setkání s jubilanty 2013
Chtěl bych jménem svým a jménem
všech letošních jubilantů poděkovat
Společenské komisi a Úřadu městyse
Dolní Čermná za příjemné posezení
dne 10. 12. 2013 v prostorách ŠJ, poděkovat za pohoštění, obsluhu a dárek

skupiny

r. 2014

skupiny

r. 2013

8

33 798

8

31 158

Horní Čermná

9

36 124

9

33 900

Verměřovice

3

13 708

3

12 599

Petrovice

2

9 098

2

8 344

celkem

22

92 728

22

86 001

Dolní Čermná Dolní Čermná

k našim životním jubileím.
Pokud jsem mluvil s jubilanty, všichni
si toto přátelské setkání pochvalovali.
Za všechny jubilanty veřejný dík vyjadřuje Vladimír Jansa.

Významné životní
jubileum oslavili
Marie Smejkalová
Jaroslav Kulhavý
Božena Novotná
Jana Marková
Jan Vávra
Josef Mareš
Růžena Kubíčková
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.

Jakubovice

Foto I L. Ešpandrová
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Čertovský rej
Ve čtvrtek 5. 12. 2013 se konal na
1. stupni naší školy Čertovský rej. Všichni
se převlékli do kostýmů čertů a čertíků,
ale našel se i nějaký ten anděl nebo Mikuláš. Malí čerti zůstali 1. a 2. vyučovací
hodinu ve svých třídách, kde je zkušené
čertice učili (jak jinak než po čertovsku).
V devět hodin se začali čerti hemžit
v tělocvičně, kde jim mezitím starší čerti
připravili soutěže. Proběhla spousta
disciplín pro družstva i jednotlivce. Nakonec se všichni vydováděli při hudbě.
Moc se nám to všem líbilo a těšíme se
zase na příští rok.
Eliška Zpěváková a Tomáš Petr – „čertíci“
z 5. třídy

Foto I archiv ZŠ

Vánoční besídka

ké tvary a zvládneme mnoho dalších
věci. My se školy nebojíme, protože
už dobře víme, jak to v ní vypadá, jaká
bude paní učitelka i co vše se naučíme.

Ani žáci letošní 9. třídy naší školy neporušili tradici a připravili pro své mladší
spolužáky vánoční besídku, která se tentokrát nesla v duchu retro – šedesátých let.
Hlavní náplní byla jako vždy řada scének
a mezitřídních soutěží především v pohybových dovednostech, jejichž vítězové
byli odměněni drobnými cenami. V soutěžních disciplínách se nezapomnělo
ani na učitele, ani na bývalé absolventy
školy, kteří se této akce zúčastňují každoročně v hojném počtu.
Vyvrcholením celé akce byla soutěž tříd
o nejlepší předvedenou scénku na dané
téma – retro. Dá se říci, že škola disponuje řadou dobrých herců a tanečníků.
Chceme touto cestou poděkovat všem
sponzorům, kteří svými dary přispěli
k uskutečnění celé akce. Prostředky
z darů byly použity především na ceny
pro vítěze i účastníky soutěží, v neposlední řadě i k nákupu drobných materiálů k vánoční výzdobě tělocvičny. Tak
o příštích Vánocích opět na shledanou!

I. Hamplová

Zdeněk Lněnička

My se školy nebojíme
My předškoláci jsme byli u zápisu do
1. třídy. Už si umíme podepsat výkres,
zavázat tkaničku, poznáme geometric-

Foto I I. Hamplová

Foto I archiv ZŠ

Projekt na podporu
přírodovědného a
technického vzdělávání
podruhé
Střední škola uměleckoprůmyslová
v Ústí nad Orlicí už podruhé pozvala
nás, žáky osmé a deváté třídy, do
svých učeben, abychom se v rámci
projektu na podporu přírodovědného a technického vzdělávání a pod
dohledem středoškoláků a jejich
učitelů zapojili do aktivit pro nás připravených. V průběhu 6 vyučovacích
hodin jsme pracovali ve skupinách
na stanovištích s různým zaměřením,
které jsme si vybírali sami. Dívky si
většinou zvolily práci s textilem, vyráběly vánoční ozdoby metodou falešného patchworku a stromeček z látky,
kreslily střihy na sukni a přinesly si
i polotovar, který mohou samy dodělat. Další skupina vyráběla v učebně
obalové techniky auta z lepenky.
Z předkreslené lepenky žáci vyřezali
tvar, vyrýhovali a pomocí šablon,
vybaveni pracovními oděvy, výrobek

Foto I archiv ZŠ
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nabarvili technikou airbrush. Hotová
auta slepili dohromady. Chlapci se
seznámili s oborem mechanik – seřizovač a nástrojař. Nejdříve si zkusili na
počítači zadat technologické postupy
výroby součástek a potom se studenty průmyslové školy pracovali na modelech, kde museli podle schématu
zapojit kompresor, aby rozpohybovali
písty. Na konci dne jsme byli všichni
unaveni, ale určitě spokojeni.
Jakub Marek, Anna Klekarová, Iva
Harnachová – žáci 9. třídy

Exkurze do hvězdárny
Foto I archiv ZŠ

8. ledna se 4. a 5. třída vydala autobusem do hvězdárny v Hradci Králové.
Když jsme tam přijeli, prohlédli jsme
si výstavu o vesmíru a potom film
o sluneční soustavě. Také jsme šli na
střechu hvězdárny a koukali se dalekohledy. Nejlepší asi bylo planetárium,
protože tam měli model noční oblohy.
Nakonec jsme všichni šli na procházku
a po cestě jsme potkávali zmenšené
modely planet sluneční soustavy. Moc
se nám to líbilo. Doufám, že se tam
ještě někdy vrátím.
Tereza Vávrová, žákyně 5. třídy

Výchovný koncert hudební
skupiny MARBO
V pondělí 3. 2. se během dopoledne tělocvična dvakrát rozezněla netradičními
zvuky – oddechování sportovců a údery
míčů vystřídaly tóny písniček doprovázené různými hudebními nástroji. Pro
žáky 1. stupně a MŠ připravili umělci
skupiny MARBO výchovný koncert na
téma „Tajemství písniček“. Zábavnou
formou dětem vysvětlili řadu hudebních
pojmů (např. noty, rytmus, tempo, po-

mlka) a společně si zazpívali. Děti naučili
písničku z vlastní hudební dílny. Na žáky
2. stupně „čekala“ celá řada kapel, vždyť
téma výchovného koncertu pro starší
bylo „Kapely a jejich složení“. Žáci si ujasnili, jaké hudební nástroje hrají v rockové
či country kapele, jaké je složení jazzového big bandu, co je nástrojová sekce
a rytmika, kdo je to kapelník apod. Teorie
byla doplněna konkrétními hudebními
ukázkami, při kterých se mohli aktivně
zapojit zpěvem a pohybem i samotní
posluchači.
Olga Liprová

Kam odchází voda z našich
domácností?
Odpověď na tuto otázku hledali žáci 8.
třídy v čistírně odpadních vod v Dolní
Čermné. Ještě před Vánocemi (17. 12. )
vyšli pěšky místo klasické hodiny
chemie na dolní konec vesnice. Povětrnostní podmínky byly kruté. Mráz
a vítr způsobil, že i osmákům zamrzly
pusy, a tak nic nerušilo zajímavý výklad
našeho průvodce. Žáci se snažili propojit
si teoretické poznatky z výuky s praxí.
Teď už někteří možná budou vědět, jak
vypadá a kam odchází voda odpadní,
jak probíhá biologické čištění vody, co
jsou to česla a vločky. Ale co si budou určitě pamatovat všichni? Že byla strašná
zima a v prostoru, kde se odděluje kal, to
strašlivě zapáchá. A i proto naše putování za odpadní vodou nebylo zbytečné.
Foto I archiv ZŠ

Yvona Rybová

Dolnočermenský zpravodaj
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Mám radost!

Foto I archiv ZŠ

Vánoční hra s jesličkami

Lyžák 6. třídy
V pondělí 27. 1. 2014 jsme se sešli před
školou a čekali na autobus, který nás
měl dovézt do Českých Petrovic. I přes
obtíže s uklouzanou silnicí jsme dorazili do Českých Petrovic v pořádku.
Než jsme se stačili rozkoukat v penzionu, paní učitelky nás hned vzaly na
procházku do okolí. Moc sněhu tam
nebylo, ale běžkovat se dalo. Každé
ráno jsme vyrazili na procházku a po
obědě a po poledním klidu jsme šli
běžkovat. Ve středu jsme se vydali na
Zemskou bránu. Celý lyžařský výcvik
jsme si užili.

Již popáté završila ZUŠ Lanškroun ve spolupráci s divadlem VE STŘEDU sváteční
program vystoupením pod názvem Hra
s jesličkami. Nejprve veřejná generální
zkouška v sále Orlovny v Dolní Čermné
9. 1. 2014 a následující koncert v kostele
sv. Václava v Lanškrouně 10. 1. 2014 sklidily velký úspěch. Hudební program zajistil
školní orchestr Musica Viva (vedoucí Oleh
Stepasyuk) spolu se zpěváky 2. ročníku
hudební nauky (vedoucí Tetiana Stepasiuk) a soubor Cimbálek pod vedením
Vjačeslavy Lohvinové. Spolupráci hudebníků s divadelníky koordinovala Marta
Obrová. Děkujeme účinkujícím a všem,
kdo se podíleli na přípravě vystoupení.

Žáci 6. třídy

Oleh Stepasyuk

Máme tendenci sebe někdy přeceňovat
nebo naopak podceňovat. Vyváženost
našemu životu dodá radost ze všeho, co
jsme dobrého udělali nebo co druzí prokázali nám. Je to nejen pocit z dobře vykonané práce, ale
i z našeho smíření
s bližními nebo
radost z vítězství
nad špatným návykem, kterému
jsme v předchozích letech často
podléhali.
Foto I T. Bednář
V
neposlední
řadě bychom se měli radovat z bližních.
Mějme radost, že s nimi vytváříme vztahy
a společenství, v nichž se vzájemně obdarováváme. Buďme spokojení, že se druzí
v životě úspěšně rozvíjejí a uplatňují své
nadání. Radujme se z věcí obyčejných,
když nás třeba někdo pozdraví nebo pomůže v běžné záležitosti, abychom o to
intenzivněji prožívali radost, když někdo
z našich bližních s námi po mnoha letech
opět srdečně promluví nebo se vrátí ke
své rodině, kterou kdysi vlastní vinou
opustil. Vzpomínám, jak za mnou kdysi
v Hradci Králové přišla pro radu jedna
mladá žena. Nesnesla se se svojí matkou.
Připadala jí ve svém jednání nemožná až
zlá. Dotyčné ženě, Janě, jsem dával jednoduchá cvičení, aby na své matce každý
den našla něco dobrého, co by stálo za
to si jí právě v ten den vážit. Zpočátku
byla na mne Jana i naštvaná, ale nakonec
jakousi duchovní terapii podstoupila.
Výsledek se dostavil asi za půl roku, kdy
mne tato mladá žena pozvala domů ke
své mamince na večeři. Na obou dvou
bylo patrné, že jsou již někde jinde, že
jsou spolu šťastné.
Z článku Pavla Seidla na
www.chlumeckafarnost.cz

Vánoční koncert trochu
netradičně

Foto I L. Ešpandrová

Folklorní soubory Jitřenka a Jaro se tentokrát představily při vánočním koncertu tak trochu netradičně. Spolu nacvičily
komponovaný pořad „Všude dobře,
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Foto I Petr Ryba

doma nejlíp“. Jeho cílem bylo představit
v krátkých ukázkách tance i písničky
z míst, kde soubory vystupovaly.
Diváci se tak zaposlouchali do mexických
a jihokorejských melodií, tedy z míst,
která navštívila muzika Honzy Dostála.
Děti Jitřenky zase předvedly slovenské
Karičky, nizozemskou taneční hru či
chorvatskou Lipe jesu. Společně pak
oba soubory předvedly i další slovenské
tance i moravské písničky. Jitřenka připomenula zdařilá pásma Tanec o vrkoč
a Vojenské, Jaro zase slovinský kolový
tanec.
Závěrečná část pak už byla v tradičním
duchu a patřila jak jinak než společnému
zpívání koled. Program byl tentokrát velice pestrý, a tak málokdo na konci uvěřil,
že představení trvalo téměř dvě hodiny.
Poděkování za příjemné a svěží představení patří všem účinkujícím a hlavně
pak Yvoně Rybové a Renatě Reslerové,
které se nebály oslavit příchod vánočních svátků netradičně komponovaným
pořadem.
A já pevně věřím tomu, že se s ním oba
soubory představí i na jiných pódiích.

Na závěr jsme si všichni zazpívali koledy.
Těm, kteří si ve zpěvu nebyli úplně jistí,
pomohly texty koled na zadní straně
programu. Milá pozornost!
Dík všem, kteří si v předvánočním shonu
udělali čas a přišli. Dík všem, kteří se na
pořádání koncertu podíleli. Všechna
vystoupení byl obdivuhodná a věřím,
že příště přijdou i posluchači, kteří to
tentokrát nestihli.
L. Ešpandrová

Jakubovické vánoční
souznění 2013
Kostel sv. Antonína z Padovy v Jakubovicích se dne 27. 12. 2013 zaplnil do posledního místa, a stal se tak důstojným
svědkem této hudební slavnosti.
Zahájení patřilo Vánoční mši J. J. Ryby
v podání Ludmily Hrodkové a Jana Sisra

za hudebního doprovodu Jana Hrodka
na varhany. Velice pěkné bylo vystoupení Mgr. Jitky Balaštíkové na klávesy
jako doprovod pro sólové vystoupení
Mgr. Rostislava Balaštíka na trombon.
Společně si pak účastníci koncertu
zazpívali i známé vánoční koledy podle
připraveného zpěvníčku. Na závěr bylo
podáváno drobné občerstvení, které
vytvořilo vhodné prostředí pro srdečné
rozhovory mezi příbuznými rodinami
a ostatními lidmi. Atmosféru umocnilo
i preludium Jana Hrodka na historické
varhany. Všichni si pochvalovali prodloužení vánoční pohody, všem ale chybělo
trochu sněhu a mrazu, který k tomuto
období patří.
Na přípravě a výzdobě má velký podíl
pan Macan s rodinou. Patří mu upřímný
dík. Poděkování patří i panu faráři Roušarovi a panu starostovi Helekalovi, kteří
umožnili konání Jakubovického vánočního souznění, a tak oživení kostela.

Petr Ryba

Vánoční koncert ZUŠ
V adventním čase 16. prosince se v sále
Orlovny konal vánoční koncert základní
umělecké školy. Pečlivě nacvičená
vystoupení všech žáčků a žáků, instrumentalistů i zpěváků obdivoval sál plný
posluchačů. Odměnou účinkujícím
byl nejen potlesk, ale také čokoláda
z nazdobeného vánočního stromečku.

Foto I Karel Hrodek
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Koncert se líbil účastníkům jak po stránce hudební, tak i společenské a všichni si
chtějí zážitek zopakovat 27. 12. 2014 v 16
hodin.
Tuto informaci prosím přijměte jako pozvání na Jakubovické vánoční souznění
2014.
Karel Hrodek

Sousedský ples
Tak, jak jsme v minulém čísle Dolnočermenského zpravodaje avizovali, v sobotu 18. ledna jsme uspořádali Sousedský
ples.
V minulých letech – i přes docela příznivé ohlasy – se počet účastníků neustále
snižoval, což nás moc mrzelo. Proto nás
překvapila letošní nečekaně vysoká
návštěva. Musíme však zdůraznit, že nás
překvapila velice mile!
Vzhledem k tomu, že vyšší účast nebyla
patrná ještě ani z objednávek stolů a jídlo se připravovalo i s určitou rezervou,
nezbylo vůbec nic! Na jednu stranu nás
těší, že opět chutnalo, na stranu druhou
nás mrzí, pokud se na někoho nedostalo
to, na co měl chuť. Věříme však, že nikdo
nezůstal hladový a že to nepokazilo celkový dojem z plesu. Zdůraznit bychom
také chtěli ukázněnost návštěvníků,
kterou jsme ocenili jak v průběhu plesu,
tak i při úklidu.
Děkujeme všem sponzorům, kteří nám
přispěli na tombolu, i všem návštěvníkům za přízeň a těšíme se, že přijdete
příště zase. Chceme vás ubezpečit, že
hlady trpět nebudete. A možná na vás
bude čekat opět nějaké překvapení…
Za spolek ochotníků Aleš Hampl
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Demografický vývoj
v Dolní Čermné
Počet obyvatel k 31. 12. 2013 činí
1 311 osob, z toho v Jakubovicích 113
osob. V Dolní Čermné žije 647 mužů
a 664 žen.
V roce 2013 se v obci narodilo 19 dětí
(jmenovitě: Tereza Pániková, Lada
Halbrštátová, Nikola Bedrníčková,
Milan Krátký, Zoe Plotzerová, Václav
Kyšperka,
Samanta
Rösslerová,
Štěpánka Marešová, Dominik Mareš,
Samuel Jindra, Martin Matějíček, Leona Stolariková, Sára Špalková, Valerie
Beranová, Viktorie Beranová, Čeněk
Halbrštát, Vladimír Zachař, Zbyšek
Smejkal, Marika Pecháčková). Deset
z nich bylo pokřtěno v kostele.
Zemřelo 16 občanů (jmenovitě: Jaroslava Macáková, Eugenie Utíkalová,
Věra Jurečková, Věra Chládková, Karel
Bednář, Alena Matoušková, Zikmund
Šedý, Libuše Jiroušová, Růžena Šimková, Marie Hrdinová, Alena Křivohlávková, Filoména Šerblová, Vítězslava
Venclová, Oldřich Dostál, Josef Uher,
Josef Trejtnar). Křesťansky pohřbeno
bylo 10 občanů (s rozloučením v kostele v Dolní Čermné).
Pět občanů se odstěhovalo.
Bylo uzavřeno 6 manželství, všechna
v kostele, z toho dvě na Mariánské
hoře.
Průměrný věk obyvatel městyse Dolní
Čermné je 39,4 roků (stejný jako v roce
2012). Dětí do 15 let je 195, dospívajících od 15 do 18 let je 44. Nejstarším
občanem se stal pan František Jansa.
Z demografických údajů je potěšující,
že se v roce 2013 narodilo více dětí, než

Foto I L. Hrdina

byl počet zemřelých občanů. Pouze
migrace osob snížila celkový počet
obyvatel městyse Dolní Čermná oproti
minulému roku o 2 občany.
Přehled sestavil Vl. Jansa

Klub důchodců
Práce KD spočívá především v zájmových činnostech a prohlubování zeměpisných znalostí při besedách s amatérskými cestovateli. Tak byly uspořádány
besedy s promítáním diapozitivů nebo
DVD s následujícími tématy: Anglie
a Skotsko, Kanada (2 díly), Švýcarské
Alpy, Španělsko s názvem „Z Čech až
téměř na konec světa“. Velmi zajímavé
besedy a krásné přírodní scenérie potěšily oči účastníků.
Pro posilování fyzické kondice pořádá
KD krátkodobé výšlapy do přírody a také
pro poznávání přírodních krás v blízkém
okolí. Uspořádali jsme výšlap po Horní
Čermné společný s Klubem důchodců
Horní Čermná a opékání vuřtů v přírodě.
Exkurze do podniků jsou dalším zajímavým poznáním. Navštívili jsme podnik
Bravo v Jablonném n. Orlicí, které vyrábí
autodílny a elektrospotřebiče. Bylo to
zajímavé.
Důchodci se také zajímají o to, jak předcházet nemocem a jaké jsou moderní
zdravotnické prostředky. Přednášku
Zdravotnické prostředky přednesl PhMr.
Josef Marek, lékárník z Letohradu.
Naši důchodci se účastní i akcí pořádaných městysem či místními spolky, např.
v květnu soutěže „Kdo si hraje, nezlobí“,
pořádanou divadelními ochotníky.
Počasí opět nepřálo, ale byla legrace.
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Čtyřčlenné družstvo KD se umístilo, jak
jinak, na posledním místě. Řídili jsme se
heslem: „Není nutné vyhrát, ale zúčastnit se!“ Druhou akcí, kde jsme se jako
KD zúčastnili, bylo setkání Čermných
v Malé Čermné u Hronova v červnu
2013. Prakticky mimo pana starostu
jsme ze spolků zúčastnili jen my čtyři
důchodci a další dva občané. Zde bych
chtěl připomenout, že účast zástupců
spolku na těchto setkáváních by měla
být jednak morální povinností, jednak
ctí zastupovat náš městys. Na pozvání
Jednoty Orla se oslavy 100 let Jednoty
Orla v Dolní Čermné zúčastnilo 8 členů
KD. Akce byla zdařilá a pěkná.
Navštívili jsme i akce pořádaných
v okolních klubech. V lednu to byl
Důchodcovský bál v Bystřeci, Májové
setkání v Horním Třešňovci a v srpnu
Dozvuky po Benátské noci v Bystřeci. Na
pozvání partnerů, choceňských seniorů,
jsme navštívili, pro nás připravený, jejich
zábavný program – koncert. Byli jsme
bohatě pohoštěni. Přátelská setkávání
s „Choceňáky“ jsou milá.
Největší akcí zdejšího klubu bylo uspořádání Posvícenských dozvuků v Dolní
Čermné dne 12. 11. 2013. Byla připravena
večeře, občerstvení, bohatá tombola.
Zábavný program předvedla skupina
historického šermu z Lanškrouna
a zdejší skupina seniorek DC Baby. Vystoupení byla pěkná a zajímavá. K tanci
a poslechu hrála oblíbená Svatebčanka.
Program pro 9 okolních klubů důchodců
(D. a H. Čermná, Petrovice, Verměřovice,
Bystřec, Jablonné n. O, Výprachtice, Horní Třešňovec a Lanškroun) se líbil.
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Na závěr roku výbor KD pozval členy,
kteří pro ostatní důchodce připravují
různé činnosti, a další přátele, kteří nám
pomáhají zajišťovat akce, na posezení
s pohoštěním jako ocenění jejich aktivity. Z 53 pozvaných se zúčastnilo 36 osob.
Posezení bylo příjemné, pan starosta
popřál našim členům vše dobré do roku
2014 a uvedl, že zdejší klub je jedním
z aktivních spolků.
Vl. Jansa, jednatel

Činnost jednotky hasičů
městyse Dolní Čermná
v roce 2013
Dolnočermenská jednotka má celkem
20 členů, z toho 1 velitele jednotky, 3
velitele družstev, 6 strojníků, 10 hasičů.
Dále 14 členů jsou nositelé dýchací
techniky a 7 členů je vyškolených pro
práci s motorovou pilou. V loňském roce
posílili jednotku 2 noví členové – Michal
Svoboda a Jakub Macháček.
Měsíce leden a únor byly vyčleněny na
opravy, údržbu a vylepšení techniky,
výzbroje a zázemí jednotky a v neposlední řadě na provedení technických
prohlídek zásahových vozů. 25. ledna
se konala tradiční schůze k zhodnocení
roku 2012. Starosta městyse poděkoval
členům za vykonanou práci a vzornou
péči o techniku a vybavení. 9. února proběhlo školení řidičů. 16. února se strojníci
podrobili školení u HZS Lanškroun. 22.
– 23. února absolvovali velitelé cyklické
školení u HZS Ústí nad Orlicí.

Foto I Jan Svboda

8. – 9. března prošel výcvikem na používání dýchací techniky Michal Svoboda.
22. března byli všichni členové jednotky
odborně proškoleni v poskytování první
pomoci dle bojového řádu. 19. dubna se
jednotka zúčastnila okrskového cvičení
v Horní Čermné.
11. května odjelo 6 členů jednotky
absolvovat denní stáž na HZS ÚO. Náplň
dne tvořily školení a odborné výcviky.
20. června v důsledku vysokých teplot
jednotka vyjela do obce Albrechtice za
účelem chlazení hal s drůbeží.
21. června nás navštívily děti z MŠ HČ
a DČ, pro které jsme uspořádali ukázku
techniky. Děti se dozvěděly, co se skrývá
v hasičských vozech a jaká je výstroj hasičů. Měly možnost vidět hašení pomocí
ručního hasicího přístroje, vyzkoušely
si hašení z požárních hadic a na závěr
je čekalo tolik oblíbené kropení vodou.
Po ukázce jednotka vyjela na čištění
propustku u silnice v Horní Čermné na
„Kalhotech“.
22. června jsme vyjeli k dopravní nehodě
do Jakubovic, kde jsme zajistili havarované vozidlo a místo nehody. Tentýž
den, o dvě hodiny později, nás zvuk sirén
opět svolal na základnu. Jednalo se však
o omyl zapříčiněný chybou svolávacího
systému. A do třetice jsme ve 2 hodiny
po půlnoci vyjeli k požáru bytu do Lanškrouna. Ovšem cestou k zásahu jsme byli
odvoláni pro minimální rozsah požáru.
26. června 3 členové jednotky absolvovali přezkoušení za účelem prodloužení
platnosti průkazu pro práci s motorovou
pilou. 22. července jsme vyjeli s oběma
CAS (CAS – cisternová automobilová
stříkačka) do obce Rudoltice k požáru
domu. Na místě jsme prováděli hasební
práce a doplňování vody. 27. července
byl leteckou službou ohlášen požár
lesa na „Klekarce“, který naštěstí nebyl
velkého rozsahu. Likvidaci jsme zvládli
společně s HZS Lanškroun. Požár způsobila nedbalost při rozdělávání ohně na
kraji lesa.
9. srpna po prudkém dešti došlo k zatopení sklepa č. p. 242. Pomocí kalového
čerpadla jsme vodu odčerpali a vrátili
se zpět na základnu. 10. srpna proběhla
ukázka techniky na Zahradní slavnosti.
21. srpna jsme byli přizváni k pokácení
stromu v lese městyse. 24. srpna jednotka předvedla své technické vybavení při
oslavách výročí SDH Nepomuky.
18. října proběhlo okrskové cvičení
v Petrovicích. 2. listopadu jsme společně
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s jednotkou HZS Lanškroun a JSDHO
Žichlínek absolvovali lezecký výcvik na
silech ZOD v Žichlínku. 8. listopadu naše
jednotka připravila okrskové cvičení
v Dolní Čermné v Areálu zdraví a sportu
na téma požár střechy ubytovny. 31. prosince jsme se již po šesté sešli u silvestrovské kávy v hasičárně.
V letošním roce došlo díky mimořádné
krajské dotaci a podpoře městyse k výraznému doplnění výzbroje a výstroje
jednotky. Této podpory si velice vážím
a děkuji za ni. Velké díky patří také členům jednotky i jednotlivcům, kteří jsou
vždy ochotní pomoci.
Kdo by měl zájem o prohlídku techniky,
vybavení a zároveň se přesvědčit, za
jakým účelem jsou vynakládány finance
obce určené pro jednotku, či by měl dotazy nebo podněty k činnosti jednotky,
stačí mě kontaktovat, vše vysvětlím
a ukáži.
Svoboda Jan
velitel JSDHO
tel. 732 937 762
email: svoboda.dc@seznam.cz

Činnost Jednoty Orla v
Dolní Čermné za rok 2013
Orel je katolická organizace, která měla
k 1. 1. 2013 54 členů, k 31. 12. 2013 již
65 členů. Starostkou je paní Ing. Marta
Marešová, funkce místostarosty není obsazena (pan František Severin se funkce
vzdal), sekretářem je pan Vladimír Jansa,
pokladní paní Marie Macháčková.
Spolek je činný ve sportovní a kulturní
oblasti. V sobotu 26. 1. 2013 uspořádal
pro děti Dětský karneval, jehož se
zúčastnilo kolem sta dětí v hezkých
maskách a 80 dospělých. Tentokrát nebyly vybírány nejhezčí masky, ale malou
sladkou odměnu a nafukovací balónek
dostaly všechny děti. Bylo zajištěno občerstvení, bohatá tombola od sponzorů.
Reprodukovanou hudbu zajistil br. Pavel
Mareš z pěkných dětských CD. Další
kulturní akcí byl Maškarní ples v sobotu
2. 2. 2013. Ples pořádala Jednota Orel
ve spolupráci s farností. Účast byla
slabší, kolem 150 osob. Na sále bylo
vidět sešlost všeho možného hmyzu,
zvěře, novodobých postav z fantastic-

Foto I archiv Orel

kého světa i z klasických pohádek. Hrála
kapela Josky Vondráčka ze Sopotnice.
Lidé se dobře bavili, jídlo a občerstvení
také chutnalo. Tombola byla bohatá.
V neděli 28. 4. 2013 uspořádal Orel
pouťové posezení při koláčích a víně
po slavné mši sv. Kolem 11 hod. se sešlo
dost lidí, kteří obsadili židle připravené
u venkovních stolů. Počasí přálo, a tak
se všechno občerstvení snědlo, vypilo.
Toto posezení se stává dobrou tradicí.
Poslední den v dubnu patří svátku čarodějnic. Orel uspořádal pálení čarodějnic
u Orlovny s opékáním buřtíků. Lidí bylo
kolem ohně tak akorát (34), děti se honily
a vydováděly.
Dne 25. 8. 2013 přebírali zástupci naší
Jednoty po mši sv. na sv. Hostýně na
venkovním podiu z rukou starosty
ústředí Orla Brno bratra Juránka slavnostní stuhu k 100. výročí naší Jednoty
Orla v Dolní Čermné. Byli to členové p.
Vladimír Jansa a p. Josef Mareš (Smrčina).
Stuha byla vystavena při oslavách 100.
výročí Jednoty Orla v Dolní Čermné.
Ústředním bodem celé loňské činnosti
byla oslava 100. výročí Jednoty Orla
v Dolní Čermné dne 21. září 2013. Oslava
se velmi vydařila, a to ke spokojenosti
pořadatelů, tak i všech návštěvníků.
O průběhu této oslavy jsme naše občany
informovali již v DCZ v loňském roce.
K tomuto výročí byl vydán Almanach
o historii Jednoty Orla v Dolní Čermné,
který je stále ještě možné zakoupit
v prodejně u Dvořáků, u paní Markové
a ve farním kostele v Dolní Čermné.
Jeho cena je 20,– Kč. Při této příležitosti
však ještě jednou chceme poděkovat
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, paní
Ludmile Müllerové, Orlické župě Orla,
tiskárně Dobel Dolní Čermná a Pekárně
Letohrad. Velmi si vážíme podpory
sponzorů.
V neděli 27. 10. uspořádala Jednota
besedu s promítáním diapozitivů Krásy
západních přírodních parků USA. Besedoval pan ing. Zdeněk Krátký, který tam
strávil 4 týdny. Byly to nádherné přírodní
scenérie a fota bizarních tvarů skal. Sešlo
se přes 60 osob. Byla to velmi zdařilá
akce.
Další akce se týkala širokého okruhu členů Orla a jeho příznivců, kteří pomáhají
zajišťovat akce Orlu. Bylo to přátelské
posezení s občerstvením v jídelně Orlovny v sobotu 16. 11. 2013. Z 91 pozvaných
osob se posezení zúčastnilo 61 osob,
včetně starosty pana Petra Helekala.
Přítomní si popovídali a vyslechli pár
anekdot.
První sobota v prosinci, tentokrát
7. 12. 2013, je vyhrazena již pět let
Mikulášskému turnaji ve stolním tenise,
kterou pořádá Orel společně s KDU-ČSL
v Orlovně. Letos se sešlo 25 hráčů. Vítězové v jednotlivých kategoriích: ženy:
Markéta Stará (DČ); muži do 50 let: Lukáš
Vencl (Česká Rybná); muži nad 50 let:
Karel Pácha (DČ). Vítězové v jednotlivých
kategoriích na 1. až 3. místě obdrželi
diplom a cenu.
Na závěr děkujeme všem členům
Orla a dalším příznivcům, kteří spolku
pomáhají.
Vl. Jansa, sekretář
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Zpráva fotbalového oddílu
V listopadu loňského roku byl proveden
nábor dětí do fotbalového oddílu TJ
Dolní Čermná o.s. - kategorie mladší
přípravka. Byli osloveni žáci 1. a 2. třídy
ZŠ a momentálně trénuje 11 chlapců,
z toho 2 jsou ještě v MŠ.
Trénink probíhá každé pondělí od 15
do 16 hodin. Vždy si vyzvednu malé
fotbalisty z MŠ a družiny ZŠ, přejdeme
do tělocvičny, kde trénujeme, a po
skončení si děti rodiče odvedou domů.
Od dubna (pokud to počasí dovolí)
bude probíhat trénink na hřišti a po
domluvě s rodiči třeba i dvakrát týdně.
Upozorňuji zájemce, kteří by se chtěli
ještě přihlásit, že můžou přijít na trénink
a domluvit se. Nábor stále pokračuje!
Proč hrát fotbal?
Fotbal je nejrozšířenější a nejpopulárnější sportovní odvětví na světě.
Dá se hrát na všech površích (tráva,
písek, umělé povrchy, ušlapaný sníh
apod.), potřebujeme pouze míč a vytyčit branky. Dá se hrát 1 proti 1 hráči až
klasicky 11 proti 11.
Pohyb dnes chybí většině dětí (sledování televize, hraní na počítači atd.).
Fotbal rozvíjí vytrvalost, rychlost, obratnost, myšlení a řešení vzniklých situací.
Hráč se musí naučit respektovat trenéra, kolektiv a pravidla hry.
Hráč se naučí radovat se z výhry, ale
musí přijmout i porážku.
Fotbal je stále nejlevnější sport, hráči

Foto I L. Ešpandrová

si hradí obutí a chrániče (chrániče
vydrží několik sezon), ostatní je v režii
oddílu, oddíl hradí plochu, její vybavení
(branky, sítě, míče tréninkové i míče na
zápasy), kabiny s WC, sprchami (možno
vytápět), dresy, jejich praní, pití při
zápasech a další věci spojené s fungováním oddílu.
V současné době trénují tito hráči:
Lukáš a Filip Němečkovi, Tomáš Zpěvák,
Radek Roller, Josef a Vojta Kondášovi,
Josef Maixner, Filip Brožek, Aleš Jansa,
Matěj Regent a Dominik Hrdý. Oslovili jsme i děti v ZŠ Horní Čermná, ale
odezva žádná, proto provedeme nábor
znovu.
Jan Hampl, předseda fotbalového oddílu,
trenér malých žáčků, tel: 733 797 260

Cvičení rodičů s dětmi
Mezi pravidelné aktivity rodinného
centra KUK patří cvičení rodičů s dětmi.
Setkáváme se vždy v pondělí v 16 hodin
v tělocvičně v Dolní Čermné.
Samotné cvičení by mělo rozvíjet jak
pohyblivost dětí, tak jejich smyslové
vnímání a v neposlední řadě pomáhá
dětem naučit se spolupráci s dospělými
i s ostatními dětmi.
Pravidelně používáme gymnastické
nářadí, pomůcky podporující dětskou
motoriku a hrajeme s dětmi zábavné
hry.
Věkový limit dětí není nijak omezen,
proto jsme velmi rády, že se zapojují
i maminky s dětmi od jednoho roku
věku. Na začátku hodiny se přivítáme,
pak následuje rozcvičení, po něm hlavní
část, kdy děti cvičí především s rodiči,
a hodinu zakončíme rozloučením.
Snažíme se, aby hodina byla pro děti
pestrá a zábavná. Věříme, že se nám to
daří, a velkým zadostiučiněním je nám
vysoký počet pravidelných cvičenců.
H. Bednářová a J. Chovancová

I o svátcích se sportovalo

Foto I L. Ešpandrová

27. prosince loňského roku se opět
konal Vánoční turnaj ve stolním tenise,
na kterém se sešlo 41 sportovců všech
věkových kategorií, z toho 13 dětí do
15 let. Účastníci sehráli neuvěřitelných
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kategorie

počet
přihlášených

1. místo

2. místo

3. místo

děti

13

J. Hovad (Jablonné n.O.)

V. Dostál (Těchonín)

M. Bartoš (Jablonné n.O.)

ženy do 50 let

7

M. Kůrková (DČ)

M. Petrová (DČ)

P. Formánková (DČ)

ženy nad 50 let

1*

N. Adamcová

X

X

muži do 50 let

12

R. Plhák (DČ)

L. Lička (DČ)

P. Šlapal (Horní Dobrouč)

muži nad 50 let

9

V. Mrštík (Hradec Králové)

M. Marek (DČ)

J. Mačát (DČ)

smíšené čtyřhry

9 dvojic

I. Hanzl (Těchonín), D. Vágner
(Dlouhoňovice)

M. Marek (DČ), J. Hovad
(Jablonné n.O.)

J. Mačát (DČ), J. Vávra (DČ)

237 zápasů. O občerstvení se tradičně
postarali hasiči a jako vždy perfektně.
V nabídce byly teplé párky, nápoje
všeho druhu a i něco sladkého, každý si
vybral. Celý turnaj provázela přátelská
atmosféra a radost ze hry měli opravdu
všichni, bez ohledu na výsledek. Turnaj
trval do pozdního odpoledne a vítězové si odnesli za svoje úsilí krásné poháry.
Pozn.: * Paní N. Adamcová hrála s muži
nad 50 let.
L. Ešpandrová

Počasí v roce 2013
Ve starých kronikách byly mimo jiné
zapisovány i údaje o počasí a jeho vlivu
na úrodu či neúrodu s dopadem na
výživu obyvatelstva. Bylo zaznamenáváno počasí a jeho extrémní výkyvy,
přírodní pohromy, úkazy na obloze
daného teritoria, ale také mimořádné
projevy v přírodě, např. polomy, polehlé
obilí, výše naturálních dávek obyvatel,
povinnost roboty apod. V dnešní době
aktuální počasí zaznamenává Český
hydrometeorologický ústav, pro náš
region pracoviště v Ústí nad Orlicí. Pro
naši obec vede záznamy o počasí pro
obecní kroniku p. Vladimír Jansa ve
spolupráci s panem Čeňkem Marešem
z Horní Čermné (sleduje výši srážek).
Průměrná roční teplota roku 2013 byla
8°C a je oproti roku 2012 nižší o 0,7°C.
Průměrná denní teplota byla 12,5°C a je
oproti roku 2012 nižší o 1,2°C. Průměrná
noční teplota byla 3,4°C a je nižší oproti
roku 2012 o 0,2°C. Srážkových dnů bylo
úhrnem 141, srážek spadlo 751,4 mm,
což je o 41 mm pod dlouhodobým
dvacetiletým průměrem (792,4 mm).

Nejvíce srážek spadlo v září (137,1 mm),
nejméně srážek bylo v březnu (30 mm).
Bouřek bylo zaznamenáno 13, a to bez
živelných následků, krupobití žádné.
Větrných dnů bylo 169, z toho 7 vichřic,
ty však nenapáchaly škody. Slunce svítilo 93 dnů, je to jen 25,5 % všech dnů
v roce.
V letním období bylo tzv. letních dnů
29 (teplota nad + 25°C), tropických dnů
bylo 20 (nad + 30°C). Nejvyšší denní
teplota v létě byla zaznamenána 38,9°C
dne 28. července, nejnižší denní letní
teplota byla 8,5°C dne 18. září. Nejvyšší
noční letní teplota byla 23,4°C dne
22. června, nejnižší noční teplota byla
4°C dne 15. srpna 2013. Tropických nocí
bylo 6.
V zimním období roku 2013 nebyla
žádná arktická noc (nad - 20°C). Nejvyšší
zimní noční teplota
byla naměřena dne 4. 1, a to + 5,5°C.
Nejnižší noční teplota zimy byla – 18,5°C
dne 22. 2.
Vl. Jansa

Kroužkování v Dolní
Čermné v roce 2013
Rok 2013 pro nás byl z několika hledisek úspěšný a zajímavý. Jednak byla
překonána hranice 15 000 okroužkovaných ptáků (za období 30 let), dále
počet označených ptáků v tomto roce
je rekordním, neboť vůbec poprvé
bylo okroužkováno více než 1500 kusů
v jednom roce (doposud bylo nejvyšším
počtem 1278 ptáků z roku 2005). Dále
jsme překonali hranici 1000 okroužkovaných vlaštovek i králíčků obecných,
2000 koňader; navíc byl vůbec poprvé
kroužkován skřivan lesní, který je již 110.

druhem ptáka, označeným v období
1983 – 2013.
Do počtu okroužkovaných ptáků se
promítlo především intenzivní odchytávání a kroužkování ptáků v zimním
období na krmítkách u domu č. p. 360, č.
p. 16, č. p. 107 na Bahnech a na krmítku
ve Farském lese. Dále bylo v roce 2013
okroužkováno poměrně hodně mláďat
v budkách v lesích kolem Dolní Čermné.
Několik zajímavostí:
Dvě chladná a deštivá období v hnízdní
sezóně se tragicky podepsala na počtu
mladých čápů; ze sedmi vylíhlých mláďat na hnízdech v Dolní Čermné byla
vyvedena jen dvě.
Tato nepříznivá období negativně ovlivnila dokonce i hnízdění sýkor, přestože
hnízdí v dutinách a budkách, a mláďata
jsou tedy zdánlivě krytá; rozhodujícím
vlivem byl asi přechodný nedostatek
hmyzu, který se za chladného a deštivého počasí ukrývá.
V loňském roce jsme okroužkovali velmi
málo nepěvců (např. jen 2 čápy, 2 krahujce, 4 káně lesní, 7 poštolek, 2 puštíky,
4 kalouse ušaté).
Naopak se nám podařilo okroužkovat 10
králíčků ohnivých (za předchozích 29 let
jen 6!), 144 modřinek, 472 koňader, 44
hýlů obecných (za předchozích 29 let 36).

Foto I L. Ešpandrová
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Rok byl úspěšný i co se týče zpětných
hlášení. Celkem bylo získáno 105 kontrolních odchytů (vlastní odchyty námi
kroužkovaných ptáků), 6 hlášení v České
republice námi označených ptáků, 1
zahraniční hlášení námi kroužkovaného
ptáka a 2 nálezy ptáků s kroužky cizích
kroužkovacích centrál. O tom, že už
je místní populace koňader poměrně
prokroužkovaná, svědčí i to, že z deseti
samic sýkory koňadry, chycených v budkách přímo při sezení na hnízdě, jich
mělo sedm náš kroužek!
Ze 114 výsledků uvádíme několik vybraných:
Čáp bílý, kroužkovaný 13. 6. 2011 jako
mládě ve výkupu, byl 10. 7. 2013 zkontrolován odečtením kroužku dalekohledem
v Dlouhém Újezdu (okres Tachov), tj. po
2 letech a 28 dnech ve vzdálenosti 284
km.
Čápa bílého, kroužkovaného 22. 6. 2013
jako mládě v Szentlorinckáta, Pest, v Maďarsku, našel 12. 8. 2013 mrtvého pod
sloupem el. vedení v Sudslavi (okres Ústí
n. Orl.) Kamil Klekar. Bylo to tedy po 1
měsíci a 20 dnech ve vzdálenosti 379 km.
Čáp bílý, kroužkovaný 18. 6. 2013 v Oldendorfu (Schleswig-Holstein) v Německu jako mládě, byl nalezen 26. 8. 2013 ve
Verměřovicích (UO), za kravínem pod
dráty el. vedení, tj. po 2 měsících a 8
dnech ve vzdálenosti 655 km.
Vlaštovka
obecná,
kroužkovaná
3. 6. 2010 jako dospělá samice, byla kontrolovaná tamtéž 23. 5. 2011 a 9. 6. 2013,
naposledy po 3 letech a 6 dnech.
Vlaštovka
obecná,
kroužkovaná
8. 6. 2010 v Dolní Čermné u Vávrů (č. p.
296) jako mládě na hnízdě byla poprvé
kontrolovaná 6. 8. 2012 v Dolní Čermné
v kravíně a podruhé byla kontrolovaná
21. 7. 2013 tamtéž, naposledy po 3 letech,
1 měsíci a 13 dnech.
Kos černý, kroužkovaný 27. 3. 2011 na
krmítku na Bahnech v Dolní Čermné, byl
kontrolován 1. 4. 2013 tamtéž, tj. po 2
letech a 5 dnech.
Sýkora
parukářka,
kroužkovaná
23. 1. 2011 kroužkovaná u krmítka ve
Farském lese ve druhém roce života,
byla kontrolována tamtéž 9. 12. 2012,
6. 1. 2013 a 16. 11. 2013, naposledy tedy
po 2 letech, 9 měsících a 24 dnech.
Sýkora koňadra, kroužkovaná 18. 11. 2012
v Dolní Čermné na krmítku u Hamplů,
byla kontrolovaná 5. 2. 2013 na krmítku
ve Farském lese a 12. 5. 2013 jako samice

v budce ve Farském lese, tj. po 5 měsících
a 24 dnech.
Sýkora
koňadra,
kroužkovaná
25. 12. 2009 v prvním roce života v Dolní
Čermné na krmítku u Růžičků, byla kontrolována postupně 24. 2. 2011 na krmítku
u Hamplů, 6. 3. 2011 tamtéž, 12. 5. 2013
jako samice v budce ve Farském lese
a 28. 10. 2013 opět na krmítku u Hamplů,
naposledy tedy po 3 letech, 10 měsících
a 3 dnech.
Sýkora koňadra, kroužkovaná 27. 5. 2013
jako mládě v budce v lese u druhé
jakubovické cesty, byla kontrolovaná
31. 12. 2013 na krmítku u Růžičků po 7
měsících a 4 dnech.
Sýkora babka, kroužkovaná 1. 1. 2011
na krmítku ve Farském lese, byla kontrolovaná tamtéž 26. 2. 2011, 6. 3. 2011
a 12. 2. 2013, naposledy po 2 letech, 1
měsíci a 11 dnech.
Sýkora
úhelníček,
kroužkovaný
28. 12. 2011 jako tohoroční pták na krmítku u Růžičků, byl kontrolován 7. 10. 2012
na krmítku u Hamplů a 3. 3. 2013 na
krmítku ve Farském lese, tj. naposledy
po 1 roku, 2 měsících a 5 dnech.
Sýkora modřinka, kroužkovaná 9. 1. 2011
na krmítku na Bahnech jako dospělý
samec, byla tamtéž kontrolovaná
3. 3. 2012, 7. 2. 2013 a 1. 4. 2013, naposledy tedy po 2 letech, 2 měsících a 23
dnech. Skoro všechny „naše“ modřinky,
kontrolované v loňském roce, vykazují
podobnou věrnost místu okroužkování.
Je to zvláštní, protože podle periodika
„Kroužkovatel“ jsou známé přesuny i ve
stovkách kilometrů (v jednom případě
867 km za 35 dní!).
Mlynařík dlouhoocasý, kroužkovaný
4. 3. 2012 u krmítka na Bahnech byl
kontrolován tamtéž 24. 2. 2013, tj. po 11
měsících a 8 dnech.
Hýl obecný, kroužkovaný 19. 3. 2011 na
krmítku u Hamplů, byl kontrolovaný
28. 4. 2013 tamtéž, tj. po 2 letech, 1 měsíci a 9 dnech.
Zvonek zelený, kroužkovaný 10. 5. 2012
na krmítku u Hamplů jako starý samec,
byl nalezen 25. 6. 2013 paní Šilarovou (č.
p. 191) mrtvý na zahradě, tj. po 1 roce, 1
měsíci a 15 dnech.
Zvonek zelený, kroužkovaný 12. 5. 2012
na krmítku u Hamplů jako loňský samec,
byl nalezen čerstvě mrtev 18. 6. 2013
v Jaroměřice nad Rokytnou (okr. Třebíč),
tj. po 1 roce, 1 měsíci a 6 dnech ve vzdálenosti 109 km.
Čížek lesní, kroužkovaný 11. 3. 2012 na
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krmítku na Bahnech jako starý samec,
byl kontrolován 11. 3. 2013 ve Verje, ve
Slovinsku, tj. přesně po 1 roce ve vzdálenosti 455 km.
Aleš Hampl, Petr Havel, Jan Růžička
a Michal Nastoupil

Pneumatiky a jejich
recyklace
S narůstající dopravou a s tím spojenou
zvýšenou spotřebou pneumatik vyvstává důležitá otázka jejich likvidace. Nejšetrnější k životnímu prostředí je recyklace
a opětovné začlenění do výroby. Obecně
se dá říci, že pneumatika má díky recyklaci dva životy. První je v podobě, v jaké
ji známe, a v druhém životě slouží jako
materiál pro další výrobu.
Pneumatika obsahuje přibližně 70 %
pryže, 15 % textilu a 15 % ocelových
drátů. Při recyklaci dochází nejdříve
k rozsekání na kousky o velikosti cca
60 – 80 mm. Při zpracování pneumatik
z nákladních aut se provádí podélné
půlení a vytrhávání ocelových lan, které
se předávají ke zpracovávání v hutích.
Pak přichází na řadu mechanické nebo
tzv. kryogenní drcení. Při kryogenním
drcení se pneumatiky zmrazí (- 80° C),
následně se stávají křehkými, proto je
lze snadno rozsekat sekacím strojem.
Odstraňování nežádoucích částic (textil
spojený s gumou) se provádí několika
metodami. Běžně používaná v recyklačních provozech je kombinace třídění na
vibračních sítech a odsávání textilních
vláken.
Produktem obou postupů drcení je
gumový granulát různé velikosti, který
se z části vrací zpět do automobilového
průmyslu a slouží k výrobě nárazníků,
těsnění a pneumatik. Velké využití nachází ve stavebnictví jako příměs do asfaltu při budování silnic, jelikož výrazně
prodlužuje trvanlivost povrchu a snižuje
hlučnost. Další uplatnění nalézá při úpravě povrchů dětských a sportovních hřišť,
nebo k výrobě bezpečnostních prahů
na železničních přejezdech. Vzhledem
k častým krádežím kovových poklopů
se nejedno město a obce rozhodlo je
nahradit jiným materiálem, nejčastěji
plastem nebo právě pryží. K výrobě jedné pryžové mříže či poklopu se využije
5 - 6 ojetých pneumatik. Mimo to jsou
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Foto I Zdroj: http://www.tridenijestyl.cz

relativně více odolné proti chemickým
posypům na silnicích a mrazu než poklopy vyrobené z plastu.
Pro úspěšnou recyklaci je nutný dostatek
vstupních surovin (ojetých pneumatik).
Obyvatelé ČR, tedy i Pardubického
kraje, mají hned několik možností, jak se
legálně zbavit tohoto odpadu. Je to buď
cestou systému zpětného odběru, který
představuje individuální odpovědnost
výrobce nebo dovozce pneumatik zabezpečit nakládání s výrobky po ukončení jejich životnosti. Dále v rámci sběrných
míst pneuservisů a autoservisů, které
provádí odbornou výměnu pneumatik.
Posledním, v současnosti nejrozšířenějším způsobem, je odevzdání použitých
pneumatik do sběrných dvorů.
Tisková zpráva Regionální rozvojové
agentury Pardubického kraje

HC RAFANI
DOLNÍ ČERMNÁ
vás srdečně zve na

DOLNOČERMENSKÝ TURNAJ
v ledním hokeji
v sobotu 15.3. 2014
od 15:00 hodin
v hale B.Modrého
v Lanškrouně
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Stomatologická pohotovost
ve dnech

lékař

adresa

telefon

15.-16.2.2014

MUDr.

Nováková

Gabriela

Lanškroun, Dukelských hrdinů 615

604 749 331

22.-23.2.2014

MDDr.

Pavlová

Simona

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 822

1.-2.3.2014

MUDr.

Špička

Jan

Králíky 414

465 631 154

8.-9.3.2014

MUDr.

Strnadová

Marie

Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622

465 642 765

15.-16.3.2014

MUDr.

Pražák

Jaroslav

Žamberk, Nádražní 753

465 613 572

22.-23.3.2014

MUDr.

Šrámek

Petr

Letohrad, U Dvora 815

465 621 551

29.-30.3.2014

MUDr.

Špičková

Marie

Králíky 414

456 631 274

5.-6.4.2014

MUDr.

Ulman

Jaroslav

Tatenice 268

465 381 212

12.-13.4.2014

MUDr.

Vacková

Jana

Lanškroun, Hradební 227

465 322 348

19.-20.4.2014

MUDr.

Vebrová

Zdeňka

Žamberk, Raisova 814

465 613 441

21.4.2014

MUDr.

Vítková

Eva

Červená Voda 333 (MOVIOM)

465 626 460

26.-27.4.2014

MUDr.

Vlasatá

Lenka

Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622

465 642 765

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

Foto I L. Ešpandrová
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Činnost hasičské jednotky městyse Dolní Čermná

Foto I J. Svoboda, V. Vyhnálek, Petr Faltus
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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

7. 3.

Vo tom mi nemluv (divadelní
představení)

19.30

Orlovna

Škeble Gymnázium Lanškroun, SDO

8. 3.

Burza dětského oblečení a
sportovních potřeb

8.00

Budova staré školy

RC KUK

29.3.

Limonádový Joe (divadelní
představení)

16.00; 19.30

Orlovna

SDO

8. 4.

O zahradníku Rudolfovi

MŠ

MŠ

stará škola

RC KUK, MŠ

9.00

19. 4.

Velikonoční jarmark

27. 4.

Pouťové posezení s občerstvením

11.00

před Orlovnou

Jednota Orel

26. 4.

Výstava "Koníčkáři" - vernisáž

17.00

AZAS

SDO

AZAS

SDO

26. - 27. 4.

Výstava "Koníčkáři"

27. 4.

Čermenská pouť

30. 4.

Pálení čarodějnic

18.00

u Orlovny

Jednota Orel

30. 4.

Čarodějnice

16.30

AZAS

RC KUK, SDH

Den matek - Zázraky v kuchyni

17.00

Orlovna

MŠ, Jednota Orel

Kdo si hraje, nezlobí

13.30

AZAS

SDO

7. 5.
17. 5.
23. - 24. 5.

Rock metal fest

AZAS

M. Hrdina

30.5. - 1. 6.

Setkání leonbergrů

AZAS

M. Marek

AZAS

MŠ, ČČK

1. 6.

Pochod pohádkovým lesem

7. 6.

Taneční zábava

AZAS

SDH

Čermenské folklorní slavnosti

AZAS

Městys, Jitřenka

XIV. čermenský motosraz

AZAS

L. Marek

Setkání Čermných

Čermná nad Orlicí

obecní úřad

22. 6.
27. - 29. 6.
4. - 6. 7.

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

13.30

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

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

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

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.

Karneval

Foto I J. Vávra

Maškarní ples

Foto I S. Filip

Sousedský ples

Foto I S. Filip

Fotbal - mladší přípravka

Foto I L. Ešpandrová

Vánoční turnaj ve stolním tenisu

Foto I L. Ešpandrová

Vánoční vystoupení DC Dance

Foto I P. Pecháčková
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