číslo 3 rok 2014 I zdarma

V tomto čísle naleznete
SLOVO STAROSTY
Upozornění pro občany	
Setkání Čermných - pozvánka	
MFF Čermenské slavnosti	
70+
Kalendář akcí

Foto I Jana Krátká

3
4
6
14
16
22

Pozvánka na jednání zastupitelstva v pondělí
18. 6. 2014 od 18 hodin v areálu AZAS ve
společenské místnosti (bývalé fitcentrum).
www.dolni-cermna.cz

135. výročí založení SDH

Foto I L. Ešpandrová
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
první půlrok 2014 máme téměř za sebou
a blíží se léto. Asi nejvíce se na něj těší
děti, neboť dva měsíce letních prázdnin
jsou opravdu velkým lákadlem. Zároveň
pro mnoho dospělých je to čas odpočinku a zasloužených dovolených.
Pro městys jsou letní prázdniny obdobím největších investic. Na přelomu
června a července bude dokončena
výstavba další větve kanalizace v sídlišti. Náklady stavby dosáhnou výše
cca 2,1 mil. Kč. Rád bych touto cestou
poděkoval Pardubickému kraji za poskytnutí dotace ve výši 1,4 mil. Kč.
Na začátku července zahájíme opravu
sociálního zázemí v základní škole.
Rozpočtové náklady akce jsou bezmála
1,6 mil. Kč. V době vydání tohoto čísla
zpravodaje budou již známy výsledky
výběrového řízení na dodavatele. Akce
musí být dokončena do poloviny srpna.
Další velkou investicí budou opravy
místních komunikací. V současné
době připravujeme zadávací řízení pro
výběrové řízení na zhotovitele, které
plánujeme uskutečnit do konce června.
Samotné opravy by měly být dokončeny
do konce září 2014. Součástí oprav bude
i prostor mezi úřadem a obchodem
U Dvořáků. V uvedeném období budou
zahájeny i menší investiční akce jako
oprava chodníku před základní školou,
oprava sochy sv. Jana Nepomuckého,
dokončení parku na náměstí, vybudování nové zasedací místnosti v přízemí
budovy úřadu atd.
Jak jste si jistě všimli, v měsíci květnu
došlo k opravě dvora u hasičské garáže
(mezi budovou úřadu a obchodem paní
Smejkalové). V této souvislosti bych rád
poděkoval členům zásahové jednotky,
kteří brigádnickou činností ve svém
volném čase provedli přípravné práce
před položením asfaltu (blíže na jiném
místě zpravodaje). Městys pouze nakoupil nezbytný materiál. Poděkování
patří i firmě Karel Mačát, která provedla
všechny práce potřebnou mechanizací.
Uvedenou spoluprací došlo k ušetření
velkého množství finančních prostředků městyse.
Na podkladě hovorů s některými spoluobčany bych rád uvedl na pravou míru

3

číslo 3 I rok 2014

Foto I L. Ešpandrová

otázku účelnosti nové „zastávky“ na náměstí. Někteří občané mne upozorňovali na skutečnost, že „zastávka“ neplní
svoji funkci. V první řadě bych chtěl říci,
že smyslem této stavby nebylo vybudování zastávky. Pro tyto účely slouží
prostor před prodejnou paní Markové.
Hlavním důvodem bylo přiblížit spoluobčanům informace o činnosti městyse.
Proto došlo k vybudování zastřešeného
prostoru, pod kterým je umístěna úřední deska s vývěskami spolků. Umístění
bylo zvoleno záměrně, neboť místo je
frekventované a je zřejmé, že informace
si zde najdou spíše své čtenáře než ve
vestibulu chodby městyse.
V dubnovém zpravodaji jsem Vás informoval o tom, že jsme v prosinci minulého roku požádali Státní fond životního
prostředí o dotaci na pořízení kompostérů na likvidování bioodpadu. Na začátku června jsme obdrželi vyrozumění
o přidělení dotace. Předmětem dotace
bude pořízení jednoho kusu velkého
drtiče větví a cca 300 ks kompostérů
o objemu 900 l, které budou občanům
Dolní Čermné poskytnuty zdarma na
podkladě smlouvy o zápůjčce. V průběhu udržitelnosti projektu, tedy po dobu
pěti let, budou muset občané, kteří
kompostér získají, garantovat pouze
jeho umístění na určeném pozemku.
Vzhledem k rozsahu projektu bude
nezbytné provést výběrové řízení podle
zákona o zadávání veřejných zakázek,
neboť se bude jednat o podlimitní zakázku. V případě, že ho zahájíme v červnu 2014, přepokládáme jeho ukončení
v září 2014. Poté bude zpracován
harmonogram předávání kompostérů
občanům. Všechny potřebné informace
budou včas zveřejněny, předpokládáme, že všechny domácnosti oslovíme
dopisem.
Do konce června zároveň očekáváme
akceptaci žádostí o dotaci na revitalizaci
zeleně a budování protipovodňových
opatření, jejichž součástí bude realizace
bezdrátového rozhlasu. Rozhodnutí

o poskytnutí dotací by měla být známa
nejdéle do konce prázdnin.
S předposledním červnovým víkendem
je již nerozlučně spjat Mezinárodní
folklorní festival Čermenské slavnosti
(celý program v tomto čísle zpravodaje).
Galaprogram s doprovodnými akcemi
proběhne tradičně v sobotu 21. června 2014 v Areálu zdraví a sportu Dolní
Čermná. Záštitu nad festivalem poskytl
ministr zemědělství ČR Ing. Marian
Jurečka a hejtman Pardubického kraje
JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Dovolte mi,
abych Vás srdečně na slavnosti pozval.
Přáním pořadatelů i účinkujících všech
obdobných akcí je samozřejmě bohatá
účast a spokojenost diváků. Jsem přesvědčen, že festivalu budete nakloněni
alespoň jako v minulých letech. Za Vaši
účast předem děkuji.
S přáním příjemně prožitého léta
Váš starosta Petr Helekal

Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (23/2014 - ZM)
Z programu jednání jarního zasedání
zastupitelstva městyse konaného
dne 29. 4. 2014 vybíráme:
V rámci zprávy o činnosti rady městyse za období únor až duben 2014
vzalo zastupitelstvo městyse na
vědomí mimo jiné
- informaci o předpokládaných
cenách oprav dalších místních komunikací a způsobu jejich financování
v průběhu r. 2014; informaci o cenách
a o zajištění realizace oprav místních
komunikací v sídlišti;
- informace o přípravě projektu „Revitalizace zeleně Dolní Čermná“ a zajištění podání žádosti o dotaci Státnímu
fondu životního prostředí ČR;
- informace o řešení pronájmu
pozemků v k. ú. Jakubovice k zemědělskému hospodaření Zemědělsko
– obchodnímu družstvu Žichlínek
a společnosti VETLABFARM, s. r. o;
- informaci o pronájmu opravených
prostor v přízemí budovy č. p 76 společnosti Samarium, s. r. o. pro účely
provozování výdejny léčiv a zdravot-
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nického materiálu; informaci o zahájení ordinování MUDr. Majvaldové
a o opravě prostor v přízemí budovy
č. p 76 pro přestěhování ordinace
praktického lékaře pro dospělé;
- informaci o projektové přípravě
akce „Rekonstrukce hygienického
zázemí školy“ v budově základní
školy č. p 4.
V dalším se zastupitelstvo zabývalo
finančními záležitostmi, v rámci
kterých schválilo přijetí dotací z rozpočtových prostředků Pardubického
kraje takto:
- dotaci ve výši 100.000 Kč na úroky
z úvěrů, které městys přijal na investiční akce „plynofikace“ a „kanalizace
a ČOV Horní a Dolní Čermná“;
- dotaci ve výši 35.000 Kč na požární
techniku a věcné prostředky požární
ochrany JSDHO (na opravu požárního automobilu);
- dotaci ve výši 1.400.000 Kč na akci
„Dolní Čermná – sídliště – kanalizace“.
V těchto souvislostech pak zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu
č. 1 k rozpočtu městyse na rok 2014.
Zastupitelstvo jednalo o majetkových záležitostech:
- rozhodlo prodat nově zaměřenou
pozemkovou parcelu č. 3163/10 –
zahrada (část dřívější ppč. 3163/8) v k.
ú. Dolní Čermná žadatelce za kupní
cenu 150 Kč/m2;
- schválilo zveřejnění záměru prodeje
pozemkové parcely č. 4227 – ost.
plocha, pozemkové parcely č. 3453/4
– ost. plocha, pozemkové parcely
č. 3457/3 – ost. plocha, části pozemkové parcely č. 4224/6 – ost. plocha
a části pozemkové parcely č. 4224/2
– ost. plocha (bývalé „stežníky“), vše
v katastrálním území Dolní Čermná.
V závěru podal starosta informace
o dalších připravovaných, případně
již podaných žádostech o dotace:
- o akceptaci žádosti o dotaci na
projekt „Mikroregion Severo-Lanškrounsko – nakládání s bioodpady“
podané na Státní fond životního
prostředí ČR prostřednictvím uvedeného svazku obcí. Jedná se o projekt,
na základě kterého by měly být
pořízeny kompostéry, které budou
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smlouvou o výpůjčce poskytnuty
k bezplatnému užívání občanům;
- o přípravě a podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z programu Ministerstva kultury ČR na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
na náměstí v Dolní Čermné podané
městysem Dolní Čermná;
- o podání žádosti o dotaci na
projekt „Protipovodňová opatření
pro Svazek obcí Mikroregion
Severo-Lanškrounsko“ podané na
Státní fond životního prostředí ČR
prostřednictvím uvedeného svazku.
V rámci protipovodňových opatření
je obsaženo i speciální vysílací zařízení, tzv. bezdrátový rozhlas;
- o přípravě a podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace zeleně
Dolní Čermná“ podané městysem
na Státní fond životního prostředí
ČR. Zpracovaný projekt zahrnuje
revitalizaci trávníků, výsadbu stromů,
keřů a květin v prostoru náměstí,
v areálu školy, v areálu zdraví a sportu
u volejbalových kurtů a u minigolfu
a také u rybníka naproti autobusové
zastávce.
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

Upozornění pro občany
V souvislosti s probíhajícími pozemkovými úpravami žádáme občany,
kteří se potýkají s nátokem povrchových vod z extravilánu na své
pozemky, aby připomínky předávali
písemně na úřad městyse Ing. Miladě Marešové nebo posílali na e-mail:
majetek@dolni-cermna.cz.
Pozn. redakce: Extravilán je souhrnné označení pro nezastavěnou
část obce, resp. nezastavěnou část
jejího katastrálního území. Do extravilánu zpravidla patří lesy, pole,
louky, pastviny atd. (zdroj: http://
cs.wikipedia.org/wiki/Extravil).

Upozornění pro podnikatele
Podnikatelé, kteří využívají služeb
firmy KUKA – SPOL Výprachtice
při svozu pevného domovního
odpadu z popelnic a na sběrném
místě v Dolní Čermné, jsou povinni
uzavřít s Městysem Dolní Čermná
smlouvu o likvidaci odpadu a uhradit odpovídající poplatek.
Za městys Milada Marešová

Omezení otevírací doby
v obecní knihovně
Během července a srpna bude místní
knihovna pro veřejnost otevřena pouze
ve čtvrtek od 15 do 18 hodin. K obvyklé
otevírací době (tedy i v pondělí) se vrátíme od září 2014. Děkuji za pochopení.
Olga Liprová

Změny v provozu autobusů
od 15. června 2014
Uplynulo něco málo přes čtvrt roku
a už tady máme další změny v provozu
autobusů, tentokrát dost zásadní.
Můžeme donekonečna opakovat, že
každá změna, která ruší to, na co jsou
cestující zvyklí, je odrazuje od dalšího
využívání veřejné dopravy. Není to
nic platné, protože ti, kteří jízdní řády
„dávají dohromady“, mají svoje přesná
zadání od „šéfů z kraje“. Musíme tak respektovat, že je opět nutno snížit objem
ujetých kilometrů, tentokrát o 300 tisíc;
bohužel ani to nebude konečné číslo.
Ale nepředbíhejme. Podstatné změny
jsou tři: prodloužení dopoledního
intervalu ze dvou na 3 hodiny, zavedení
prázdninového omezení provozu.
A jedna pozitivní - nový jízdní řád linky
700915 (Lanškroun - Jakubovice - Dolní
Čermná - Jablonné nad Orlicí). U toho
bych začal.
Linka Lanškroun - Jablonné nad Orlicí se
konečně dočkala ranních spojů, i když
zatím jen z náměstí v Dolní Čermné
(5:13) do Jablonného n/O (5:33) a zpět

Dolnočermenský zpravodaj

(5:38) na náměstí (5:58). Není tedy provozována na celé trase, navíc o prázdninách nebude mít ani návaznost na
autobus do Lanškrouna, ale alespoň
tak, protože to dokazuje opravdovou
snahu pracovníků kraje nám vyjít vstříc.
Ta se projevuje i v dalších změnách na
této lince, kdy spoj 1, který vyjížděl z Jakubovic, pojede už z Lanškrouna (7:17),
ale vzhledem k „časovému presu“ bude
zastavovat jen v Jakubovicích (7:28) a na
náměstí, kde se otočí a pojede v 7:33 hodin zpět. U spoje 3 (jezdí v pondělí,
středu a pátek) je posunut dopolední
odjezd z Lanškrouna na 8:40 hodin, takže máme větší šanci si nakoupit nebo
něco zařídit, než když odjížděl, většinou
skoro prázdný, už v 8 hodin zpět k nám
(z náměstí do Lanškrouna bude stále
odjíždět v 9:30 hodin jako teď). Polední
spoj 5 se nemění, zpět pojede jako spoj
6 také až do Lanškrouna, kam dojede
v 12:57 hodin. Odpolední spoj 7 bude
vyjíždět z Lanškrouna po skončení pracovní doby (14:40) s minimálním obratovým časem v Jablonném (15:20), takže
se do Čermné a dále přes Jakubovice do
Lanškrouna dostanou v relativně dobrém čase i ti, kteří využívají tuto linku
již dnes. Máme tak dobrou šanci dočkat
se postupně plnohodnotného provozu;
jen mne zaráží, že je tato linka v Jakubovicích tak málo využívána - snad to
teď, kdy dochází k pozitivním změnám,
bude lepší. A byl by dobrý i nějaký ohlas
(třeba i negativní), abychom věděli, jak
si samotní občané Jakubovic provoz
linky 700915 představují.
Zavedení prázdninového provozu je
každoroční záležitost, jen nevím, proč
to není zapracováno do jízdních řádů
přímo a proč se to vždy dozvídáme až
s pravidelnou pololetní změnou. Ale
opět je nutno pochvalně zmínit včasné
projednání se starosty, kteří tím mohli
pozitivně ovlivnit prázdninové omezení
tak, aby „co nejméně bolelo“. U linky
700904 (Ústí - DČ) k nám nedojede spoj
13 (v 13:55) a 19 (15:58); od nás nepojede
spoj 22 (14:04) a 26 (16:04). Lanškrounská linka 700913 do Letohradu bude
postrádat spoje 13 (od nás v 14:03), 17
(16:03) a 23 (20:03). V opačném směru
z Letohradu do Lanškrouna nepojede ranní spoj 4 v 6:01 a odpolední
14 (14:01), 18 (16:01) a 24 (20:01) hodin.
O lince 700915 z Lanškrouna přes
Jakubovice do Jablonného už byla řeč
a díky nové koncepci se jí prázdninové
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omezení vlastně netýká. Tak jenom
získaná informace na závěr - „Brňák“
zatím pojede tak, jak jsme zvyklí, ale
od 14. prosince bude jezdit místo přes
Moravskou Třebovou přes Svitavy, což
bude mít jistě nějaký dopad do ustáleného jízdního řádu. Ale to má být až od
konce roku – bůhví, co do té doby ještě
bude.
Zato poslední změna je zásadní a bohužel zjevně trvalá. Dopoledne se interval
obou linek, jak „oušťáku“, tak Lanškroun
- Letohrad, prodlouží z dnešních dvou
hodin na tři. Pokud jsme byli zvyklí
odjíždět kolem 9. a 11. hodiny, budeme
nuceni tento zvyk opustit. Tvůrci jízdních řádů mohli místo toho přistoupit
třeba na odpolední omezení; já osobně
dopolední spoje využívám a odpolední
interval ne po jedné, ale po dvou hodinách by mně zas tolik nevadil, ovšem
pracujícím s nejednotným začátkem
a koncem pracovní doby je každá hodina, o kterou se dostanou dříve domů,
určitě dobrá; to samé žákům a studentům. A už jsem slyšel i názor, že bude
dopoledne víc času na klidnější nákup.
Tak se možná ta trvalá změna neprojeví
v praxi až tak negativně.
Linka 700904 (Ústí - DČ) ve směru od
nás: spoj 16 jedoucí nyní v 9:04 bude
zrušen a spoj 18 pojede v jakémsi meziintervalu v 10:20 hodin kolem nemocnice a železniční zastávky Ústí - město;
za ním pak pojede normálně až spoj
20 v 13:04 hodin. V opačném směru
bude zrušen spoj 7 (nyní z Ústí v 8:25,
u nás v 8:58); nahradí jej spoj 9, který
pojede z Ústí v 9:30 hodin kolem
zastávky Ústí - město a nemocnice.
Ten k nám dojede v 10:13 hodin. Pak
pojede až v 12:15 hodin spoj 11 tak, jak
jsme zvyklí. U linky 700913 (Lanškroun
- Dolní Čermná-Letohrad) bude zrušen
spoj 7, který k nám přijíždí z Lanškrouna
v 9:02 hodin; za něj pojede spoj 9 už
v 10:15 hodin a pak už normálně spoj
11, který od nás do Letohradu odjíždí
v 13:03 hodin. V opačném směru zrušení postihlo spoj 8 (od nás v 9:01); místo
něj pojede do Lanškrouna spoj 10 už
v 10:15 hodin. Následný spoj 12 odjíždí
jako dnes v 13:01 hodin. Všechny uvedené časy se pochopitelně týkají zastávky
Dolní Čermná náměstí.
S tímto trvalým omezením dopoledního provozu souhlasil pan starosta
pouze za předpokladu, že je poslední
a s dalším rušením budou na řadě zase

jiní. Nezbývá než doufat, že toto stanovisko bude bráno v potaz. V souvislosti
s tím je však nutné upozornit, že každá
jízda je díky elektronickému odbavování evidována a pracovníci oddělení
dopravní obslužnosti jsou schopni
kdykoliv sdělit přesný počet cestujících
mezi jednotlivými místy, čili už to není
na odhadech anebo mínění řidičů či
cestujících a nemůžeme argumentovat
tím, že „tím spojem přece jezdí dost
lidí“. Naopak! Když s nějakým omezením nesouhlasíme, je argumentováno
zcela konkrétním počtem přepravených
cestujících; nám pak nezbývá než zavřít
pusu. Asi už jsem s tím trapný, ale pokud
se veřejná doprava nebude využívat,
bude pokračovat její omezování, tím
odpadnou další cestující a bludný kruh
se uzavře. Tak se snažme.
Zdeněk Ježek

K otázkám stanovení výše
stočného
Vážení spoluobčané,
na jaře letošního roku se sešla valná
hromada Dobrovolného svazku obcí
Pod Bukovou horou, jehož členskými
obcemi jsou mimo jiné také Horní
Čermná a Dolní Čermná. Tento svazek
je investorem a provozovatelem
kanalizace a čistírny odpadních vod
(„ČOV“), které byly zrealizovány v našich
obcích. Víte, že toto několikaleté dílo
je konečně v provozu - ku prospěchu
vyčištěných odpadních vod a životního
prostředí. Chtěl bych tady jako předseda
svazku poděkovat všem, kteří se aktivně
zapojili do realizace této akce, a vám,
občanům, že jste splnili svoji povinnost
z příslušného vodohospodářského
zákona a připojili jste své nemovitosti
na kanalizační sít. Tím vám také vznikla
povinnost podílet se na nákladech za
čištění odpadních vod.
Výše stočného se stanoví podle prováděcích právních předpisů Ministerstva
zemědělství ČR při respektování
pravidel stanovených Státním fondem
životního prostředí ČR („SFŽP“) v tzv. finanční analýze projektu.
Vývoj výše stočného pro jednotlivé
roky provozu spočítaný podle finanční
analýzy SFŽP však neodpovídá reálným
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podmínkám provozu. Tuto finanční
analýzu jsme chtěli po uvedení kanalizace do zkušebního provozu upravit,
protože neodpovídala skutečným
nákladům. Bohužel podmínky SFŽP
jsou nepřekročitelné, a když k tomu
přidáte byrokratickou nevůli, tak nám
skoro dva roky trvalo, než jsme dosáhli
přijatelných podmínek, za kterých je
možné čistírnu a kanalizaci ekonomicky
provozovat.
Výši stočného tvoří především náklady
na výstavbu, které se v ekonomice
provozu projeví formou odpisů, a pak
zejména náklady na provoz (elektřina,
PHM, mzdy zaměstnanců, opravy…).
Z těchto položek se od roku 2012 každoročně vypočítává výše stočného, kterou
jako odběratelé platíte.
Po pečlivém prostudování všech nákladů a podmínek stanovených SFŽP bylo
na posledním jednání valné hromady
DSO Pod Bukovou horou rozhodnuto,
že od 1. 4. 2014 se zvýší cena stočného
za 1 m3 na 31,40 Kč (bez DPH). K tomuto
kroku jsme museli přistoupit kvůli pokrytí provozních nákladů, neboť jestliže
se máme chovat jako správní hospodáři,
musíme zajistit, aby ekonomika kanalizace a ČOV fungovala bez dluhů vůči
provozním nákladům. Samozřejmě, že
jediným krokem není pouze zdražování
stočného. Provozní náklady se snažíme
průběžně snižovat, jako příklad bych
uvedl nákup elektřiny na komoditní
burze. Tato položka tvoří velkou část
povinných výdajů. Dalším úsporným
opatřením je vyvážení kalu na pole, a to
v souladu s platnou legislativou, neboť
jeho skládkování je velice nákladné, atd.
Jakékoliv zdražování je pro občany
nepříjemné, ale věřím, že na podkladě
uvedených argumentů tuto situaci pochopíte. Není možné, abychom trvale
vykazovali ztrátové hospodaření. Chtěl
bych zdůraznit, že i ve srovnání s okolními obcemi podobné velikosti, které také
provozují čistírny a kanalizace, máme
ještě jednu z nejnižších cen stočného.
Velkým problémem, který budeme
muset v následujícím období vyřešit, je
tvorba fondu oprav. Do dnešního dne
se nám nepodařilo se Státním fondem
životního prostředí dohodnout podmínky jeho tvorby. Je zřejmé, že po jeho
stanovení dojde k dalšímu zdražení
stočného. V případě jeho nestanovení
bychom se v následujících letech dostali do velkých finančních problémů,

Dolnočermenský zpravodaj

Setkání Čermných
Letošní setkání Čermných se uskuteční dne 5. 7. 2014 v Čermné nad Orlicí.
Je to obec ležící v Královehradeckém kraji, vzdálená od Dolní Čermné
50 kilometrů. Žije zde něco málo přes tisíc obyvatel. Náš městys budou
reprezentovat především sportovci (v přátelských utkáních ve volejbalu,
nohejbalu, v malé kopané, v rybářském sportu apod.). Pro účastníky je
připraven bohatý program. Úřad městyse pro všechny zájemce zajistil
zvláštní autobus. Pokud se chcete této akce zúčastnit a využít společné
dopravy, přihlaste se na úřadu městyse u paní Milady Marešové (nejpozději
do konce června). Upozorňujeme: kapacita autobusu je omezená. Jste
srdečně zváni.
Redakce zpravodaje

2013

Foto I J. Kubín
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které by musely sanovat obce na úkor
oprav komunikací, chodníků apod. Je
zřejmé, že fond oprav svazku - provozovatele naší velikosti - bude velkým
problémem. Větší provozovatelé mají
v tomto případě daleko jednodušší
pozici.
V případě jakéhokoliv dotazu nebo
připomínky se můžete obrátit na naši
kolegyni Ing. Eugenii Dřímalovou, která je vedoucí čističky. Kontaktovat ji
můžete na telefonu 603 110 107 nebo
se na ni můžete obracet v konzultačních hodinách konaných v pondělí od
13:30 do 15:30 hod. na Obecním úřadě
v Horní Čermné a v té samé době
vždy každou středu na Úřadu městyse
v Dolní Čermné.
Zdraví Petr Šilar,
předseda svazku Pod Bukovou horou

Úřad práce – oznámení
o stěhování
Oznamujeme všem občanům, že od
1. 6. 2014 bude Kontaktní pracoviště
úřadu práce Lanškroun, referát zaměstnanosti, přestěhován z adresy
Lanškroun, T. G. Masaryka 1 na adresu
Lanškroun, OPLETALOVA 92 /areál
Forea, PACO, ORPA/.
Úřední hodiny a telefonní čísla zůstávají v platnosti.
Martina Hrdinová
vedoucí referátu zprostředkování
T: 950 172 512
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Cena Za zásluhy
o Pardubický kraj pro
Yvonu a Petra Rybovi

Foto I Z. Krátký

i to, kolik píšťal je ukryto ve varhanách
a jak silné zdi má věž kostela.
Poté už se naše skupina pomalu
přesunovala po starých dřevěných
schodech do jednotlivých pater věže,
kde jsme získávali další historické informace, mohli si prohlédnout zblízka
hodinový stroj a pak také poodhalit
velmi pestrou historii zvonů. Kromě
toho se odsud všem odvážným naskytl nádherný výhled do okolí.
V nejvyšším patře už „mluvilo“ hotové
dílo samo za sebe. K prohlídce zvaly
nejen všechny opravené části střechy
věže, ale i ty, které ještě na svou výměnu čekají.
Protože se v naší skupince pohyboval
i pan Ing. Zdeněk Krátký, zkušený fotograf, bylo nafoceno mnoho pěkných
záběrů, které nabízejí „výhledy z věže“
i těm, kteří z jakéhokoli důvodu na věž
kostela nemohli.
Eva Jansová

Dne 17. 4. 2014 byly udělovány ceny
Za zásluhy o Pardubický kraj. V této
kategorii byly z návrhů občanů vybrány osobnosti, spjaté s Pardubickým
krajem, které zde strávily významnou
část svého osobního a profesního
života a jejichž práce propaguje dobré
jméno kraje.
Na slavnostním večeru v pardubickém
zámku tuto cenu předal hejtman
Pardubického kraje Martin Netolický
také Yvoně a Petru Rybovým za více
než pětadvacetiletou práci v oblasti
folkloru. Dětský soubor Jitřenka pod
vedením Y. Rybové již od roku 1995
představuje na svých vystoupeních
divákům a posluchačům podorlické
tance a zvyky. Mezinárodní folklorní
festival Čermenské slavnosti, u jehož
zrodu Rybovi stáli a jehož je Petr Ryba
ředitelem, slaví letos 26. narozeniny.
„Není to ocenění jen pro nás, ale pro
celou Dolní Čermnou. Bereme to tak,
že to je ocenění pro všechny lidi, kteří
s námi spolupracují,“ uvedli k udělení
ceny manželé Rybovi.
K získanému ocenění Yvoně a Petru
Rybovým gratulujeme a přejeme jim
do příštích let hodně elánu a tvůrčích
nápadů.
Za redakci L. Ešpandrová

Vyhlídka z věže
farního kostela
Tradiční čermenská pouť nabízela
letos zájemcům nevšední zážitek. Po
skončení slavnostní mše svaté v kostele sv. Jiří bylo možné využít nabídku
prohlédnout si věž kostela, vystoupat
nahoru a uvidět naše domovy tak
trochu z ptačí perspektivy.
Ne zcela snadného „průvodcovského“
úkolu se ujali studenti Filip Dvořák
a František Mareš. Jim patří dík za to,
že jsme se mohli nejprve zastavit na
kruchtě kostela, vyslechnout zajímavé
údaje o jeho historii, dovědět se třeba

Foto I archiv Pardubického kraje
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Významné životní
jubileum oslavili
Miluše Jansová
Josef Vašíček
Jan Kunert
Josef Šembera
Ludmila Faltejsková
Josefa Nováková
Jaroslava Liptáková
Jan Schőpp
Ilona Hamplová
Jana Formánková
Hana Moravcová
Marta Cejnarová
Růžena Prokopová
Věra Peichlová

Dolnočermenský zpravodaj

kládku části zámkové dlažby provedla
obecní četa a asfaltový koberec položila
firma Strabag, a. s.
V další etapě bude ještě řešen sjezd
v chodníku na silnici.
Závěrem chci poděkovat všem, kdo se
na akci podíleli. Výsledek si může každý
prohlédnout.
Za JSDHO Jan Svoboda

Cesta kolem světa
S dětmi z naší MŠ jsme ještě před
prázdninami procestovali téměř celý
svět. Na prériích Severní Ameriky jsme si
hráli na indiány, v Austrálii jsme skotačili
s klokany, v Africe nás bavila zvířata a na
konci naší pouti jsme se posilnili v zemi

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.

Květinový den
Místní organizace ČČK děkuje všem,
kdo podpořili tradiční veřejnou sbírku
a zakoupením „květinky“ pomohli
v boji proti rakovině.

Foto I P. Nastoupil

Zdena Mikulová

Rekonstrukce dvoru
před garáží JSDHO
29. dubna bylo započato s pracemi,
které vedly k nynější podobě dvora.
Před finálním položením asfaltového
koberce bylo zapotřebí zazdít okna
ve francouzských dvorcích obecního
úřadu a připravit potrubí na odvětrání
sklepního prostoru. Celá plocha dvoru
byla do hloubky 50 cm odbagrována
a následně zavožena kamenivem, které
se po vrstvách hutnilo k vytvoření únosné podkladní vrstvy. V průběhu prací se
také osadily obrubníky, drenážní trubky
a kanálová vpusť. Okapové chodníky
byly zasypány kačírkem a přístupové
chodníky byly vydlážděny zámkovou
dlažbou.
Členové jednotky městyse odpracovali
brigádně 350 hodin. Zemní práce a přesuny materiálu zajistil Karel Mačát. Po-

Foto I P. Nastoupil
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mateřskou školu, aby velmi poutavě
představil zvířátka, která chová, a rozšířil vědomosti dětí o nové poznatky
ze života zvířat. Svého oblíbence mezi
zvířátky si našel každý.
Ivana Hamplová

Skončili jsme, jasná
zpráva…
27. červen 2014 je posledním dnem docházky na naši školu pro následující
žáky:
Foto I S. Adamcová

těstovin – Itálii. Pokud tato místa navštívíte o prázdninách se svými dětmi, bez
obav jim svěřte roli průvodců.
Slávka Adamcová

Zázraky v kuchyni
V úterý 6. května ožila Orlovna v Dolní
Čermné dětmi z mateřské školy, které
svým vystoupením s názvem Zázraky
v kuchyni popřály všem maminkám
k jejich svátku. Pogratulovat přišel
i starosta městyse Petr Helekal, který
převzal nad celou akcí záštitu.
Pásmo písniček, básniček a tanečků
bylo završeno fiktivním příběhem
z kuchyňského prostředí, kde se zázraky
pod rukama maminek dějí. Nechyběl

ani dárek pro maminky, který vytvořily
děti se svými tatínky, a tak maminky
dostaly vařečky motýlkové, beruškové,
broučkové. Maminky jistě snahu dětí
a tatínků ocenily.
Poděkování patří paním učitelkám, které program s dětmi nacvičily, připravily
výzdobu horizontu a kostýmy pro děti.
Odměnou pro všechny byl potlesk
a úsměv na tváři přítomných.
Ivana Hamplová

Setkání se zvířátky
Komu se podaří pohladit si hada, chameleóna, ještěrku nebo ježka? Dětem
tento nevšední zážitek zprostředkoval
pan Pecháček, který navštívil naši

Bártová Karolína
Fabiánek Daniel
Harnachová Iva
Hnatová Lenka
Klekarová Anna
Krátká Bedřiška
Krejsa Martin
Marek Jakub
Marek Matěj
Motlová Eliška
Petrová Andrea
Pulková Nikola
Štěpánková Tereza
Vacková Veronika
Výprachtická Tereza
Martinec Dominik
Adamcová Alice
Zpěváková Eliška
Všem vycházejícím žákům přejeme
mnoho úspěchů na školách a učilištích,
kam byli přijati, a spokojenost v osobním životě.
Za pedagogický sbor ZŠ Vincence Junka
Dolní Čermná Zdeněk Lněnička

Čarodějnice

Foto I I. Hamplová

Foto I I. Hamplová

30. dubna měly děti z 1. – 5. třídy projektový Čarodějnický den. Všichni byli
převlečeni za čarodějnice, dokonce
i učitelé. Každá třída měla svůj program.
V naší (tedy 3. třídě) jsme se nejdříve
podívali na pohádku O čarodějnici
a mrňousovi. Pak jsme se rozlosovali do
skupinek a dostali jsme pracovní listy:
čtení s porozuměním – Pálení čarodějnic, slovní úlohy o Jeníčkovi a Mařence,
vyjmenovaná slova – cesta lesem,
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Foto I archiv ZŠ

„vybarvovačku“ s příklady – Ježibabu.
Také jsme se byli ukázat ve školce. Na
předposlední hodinu si pro nás paní
učitelka připravila soutěže v létání na
košťatech a diskotéku. Nakonec jsme si
vyrobili čarodějnici z vařečky. Celé naší
třídě se program moc líbil a den se nám
vydařil.
Adéla Vacková a Eliška Stříbrná, 3. třída
Fotky ze všech tříd najdete na www.
zsdolnicermna.cz

Cykloturistický kurz 8. třídy

Kurz se konal od úterý 22. 4. do pátku
25. 4. 2014. Ubytovaní jsme byli na
Orlické chatě „U Rampušáka“ v Bartošovicích v Orlických horách, kam jsme
dojeli z Dolní Čermné na kolách.
Chata se nachází nedaleko od Zemské
brány, jejíž okolí jsme si prošli. Podívali
jsme se i na okolní bunkry – pozůstatky opevnění stavěného před II. světovou válkou.
Druhý den jsme podnikli pěší výlet
na Kašparovu chatu na Adamu. Také
jsme si zasoutěžili při postřehovém
a orientačním závodě.
Následující den jsme strávili na kolách.
Jeli jsme se podívat na kostel v Neratově, kde probíhá jeho rekonstrukce.
K večeru jsme si také zkusili časovku

jednotlivců. Večer proběhl turnaj
v stolním tenisu.
Po celý kurz byla legrace a všichni se
dobře bavili.
Daniel Horský, žák 8. třídy

Soutěž v anglickém jazyce
Dne 16. dubna se u nás ne škole konala
soutěž v anglickém jazyce. Zúčastnili
se jí žáci čtvrtých tříd z naší školy, ale
i z Dolní Dobrouče a Bystřece. Nejprve
jsme se rozdělili do skupin A, B, C, D
a vylosovali jsme si svoje číslo. Potom
jsme šli plnit čtyři disciplíny. První byl
kvíz, druhý poslech, třetí osmisměrka
a čtvrtý popis obrázku. Nejlepší družstva dostala diplomy a ceny. My jsme
obsadili druhé místo. Moc se mi to líbilo.
Přeji budoucím čtvrťákům, aby se jim za
rok na soutěži dařilo.
Anežka Macanová, žákyně 4. třídy

Foto I archiv ZŠ

Foto I archiv ZŠ
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Krajské kolo 50. ročníku
chemické olympiády kategorie D
I letos postoupila naše škola do krajského
kola chemické olympiády, které se konalo
v budově Pedagogické fakulty v Hradci
Králové v sobotu 12. dubna 2014. Každoročně se zde pořádá tato soutěž současně
pro oba kraje, pro Pardubický a Hradecký.
Z naší školy se ho po úspěchu v okresním
kole v Červené Vodě zúčastnily hned dvě
žákyně 9. třídy: Anna Klekarová a Andrea
Petrová (do okresního kola se po absolvování všech úkolů a testu dostala ještě
Iva Harnachová, která se také stala jeho
úspěšnou řešitelkou).
Soutěžící museli nastudovat informace
o fosforu, železu a jejich sloučeninách,
znát vlastnosti, reaktivitu, výrobu a přípravu daných kovů, používat chemické
názvosloví, řešit chemické rovnice a ovládat základní chemické výpočty. Účastníci
krajského kola byli rozděleni do dvou skupin a postupně pracovali vždy 90 minut
na praktické a teoretické časti olympiády.
Děvčata si v laboratoři užívala především
praktickou část zaměřenou na titraci.
Obě dívky mohou být spokojeny, staly se
úspěšnými řešitelkami. Z 15 soutěžících se
Anička umístila na 5. místě a Andrea byla
9. Mezi šesti základními školami by obsadily 2. a 3. příčku. Děvčata byla ve své
přípravě velmi pečlivá a spolu s vítězným
Jakubem Gregorem z Gymnázia Lanškroun přispěla k úspěšné reprezentaci
našeho regionu.
Yvona Rybová

Foto I Y. Rybová

Pythagoras by byl rád
Nedávno mne v novinách zaujal článek
o výuce matematiky na českých základních školách a hodnocení nepříliš slavných výsledků maturit z matematiky.
Nemám ráda, když se věci paušalizují.
Říct „všichni“ a hodit je do jednoho koše
je přece tak snadné.
V naší škole se snažíme tu těžkou a logickou matematiku podat dětem co možná
nejlidštěji a zdá se, že se nám daří. Naši
žáci pod vedením učitelů matematiky
se účastní mnoha logických a matematických soutěží. Letos to byl KLOKAN,
BRLOH a také PYTHAGORIÁDA.
A myslím, že se nemáme za co stydět.
Naše žákyně 5. ročníku Marie Maixnerová postoupila ve své kategorii
Pythagoriády do okresního kola. Zde
se v konkurenci těch nejlepších z jednotlivých škol rozhodně neztratila.

Bez problémů vyřešila jedenáct z patnácti úloh správně a skončila na pěkném 7. místě. Ale to není hlavní. Cestou
ze soutěže řekla daleko důležitější větu:
„Paní učitelko, ta matika mě docela baví,
ono to zas tak hrozně těžké není“. Tak ať
se nejen jí, ale i všem jejím spolužákům
a pedagogům ve škole v tomto předmětu daří. Pythagoras by byl určitě rád.
Jitka Beranová

Se začátkem školního roku 2013/2014
odstartoval i 19. ročník zeměpisné
soutěže Eurorebus a Eurorebus Junior.
Žáci od 1. do 9. třídy plnili v papírové
podobě nebo na internetu různé úkoly,
za které získávali body. Třídy nebo
jednotlivci, kteří nasbírali nejvíce bodů,
postoupili do krajského kola, které se

Technoplaneta
Technoplaneta je šifrovací hra pro děti, která je zaměřena na logické myšlení. Z naší
školy soutěžily čtyři týmy, dva z šesté třídy,
jeden ze sedmé a jeden tým z deváté třídy.
Celkem bylo pět kol a v každém kole pět
náročných úkolů. Ve hře bylo zaregistrováno 132 týmů z 46 škol. Čtyřicet nejlepších
týmů postoupilo do finále, které se koná
5. června v Praze. Z naší školy nakonec
postoupil tým ve složení Anna Klekarová,
Andrea Petrová, Iva Harnachová, Matěj
Marek a Matěj Mikula. Přejeme jim hodně
úspěchů.
Klára Vlčková, žákyně 6. třídy

Foto I archiv ZŠ
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konalo 19. dubna v prostorách Pedagogické fakulty v Hradci Králové.
Z naší základní školy postoupily hned
tři týmy a jeden jednotlivec. Naše škola
reprezentovaná v soutěži Eurorebus
Junior Eliškou Zpěvákovou (5. třída),
Anežkou Macanovou (4. třída) a Eliškou
Stříbrnou (3. třída) se umístila na 10.
místě. Dále postoupila 8. třída, ze které
bylo vybráno družstvo tří zástupců –
Markéta Lešikarová, Daniel Horský a Jan
Mareš. Družstvo se umístilo v kategorii
ZŠ 02 na 9. místě. Ve stejné kategorii
postoupila i 9. třída, která soutěžila
ve složení – Iva Harnachová, Andrea
Petrová a Anna Klekarová. Tým děvčat
se umístil na 19. místě. Jediným jednotlivcem, který postoupil z naší školy, byla
Anna Klekarová, která se umístila na
8. místě.
Děkujeme žákům za úspěšnou reprezentaci školy a všichni se společně
těšíme na 20. ročník soutěže.
Alexandra Pirklová

Přírodovědné soutěže
25. března a 10. dubna 2014 se v DDM
Damián v Lanškrouně konalo okresní
kolo biologické olympiády. Stejně jako
minulý rok i letos jsme měli v této soutěži naše reprezentanty jak v kategorii
C (8. - 9. třída), tak v kategorii D (6. - 7.
třída). V naší škole proběhlo školní kolo,
ze kterého vzešli postupující. Před
okresním kolem museli žáci doma

Dolnočermenský zpravodaj

vypracovat náročný vstupní úkol, který
byl dále hodnocen odbornou porotou
a započítával se do celkového hodnocení k bodům, které děti mohly v průběhu
soutěže získat. V samotném okresním
kole se žáci potýkali s „poznávačkou“
rostlin, živočichů a nerostů, s laboratorní prací a s vědomostním testem.
6. třídu reprezentovala Daniela Filipová,
7. třídu Martin Jansa, 8. třídu Karolína
Pecháčková a 9. třídu Anna Klekarová
a Matěj Marek. V kategorii D se na
12. místě umístil Martin Jansa a na
14. místě Daniela Filipová, oba úspěšní
řešitelé soutěže. V kategorii C se na
vynikajícím 6. místě umístila Anna Klekarová, na 14. místě Matěj Marek a na
20. místě Karolína Pecháčková. Biologická olympiáda klade na děti vysoké nároky nejen na vědomosti a dovednosti,
které získaly vy škole, ale především na
jejich domácí přípravu, musí se například naučit text o 80 stránkách.
V květnu se naše škola zúčastnila také
regionální soutěže v poznávání rostlin,
živočichů a nerostů, kterou pořádá ZŠ
Habrmanova v České Třebové. V úterý
6. května byli vysláni milovníci přírody
z 3, 4. a 5. třídy a v úterý 20. května
vybraní žáci z 6. - 9. třídy. Naši školu
výborně reprezentovala Petra Vašková
z 3. třídy, která ve své kategorii vyhrála
(1. místo), Nela Pecháčková se umístila
na 12. místě, Aneta Lia Kohlová na
16. a Adéla Vacková na 26. místě (všechny z 3. třídy). Ze 4. a 5. třídy Tereza Vávrová získala 8. místo, Alice Adamcová 9,
Marie Maixnerová 15, Barbora Málková
22, Jakub Petřík 37. a Eliška Zpěváková

Foto I archiv ZŠ

38. místo.
Ze starších vyjeli změřit své znalosti
Daniela Filipová z 6. třídy, která vybojovala krásné 4. místo, a Zdena Kohlová
(obsadila dělené 12. - 13. místo). Martin
Jansa ze 7. ročníku se umístil na 14. - 15.
místě. V poznávání nerostů a živočichů
získal 4. místo Matěj Marek a Karolína
Pecháčková 30. místo. V kategorii
„nerosty a rostliny“ se nejlépe umístila
Anna Klekarová na 4. místě a Iva Harnachová na 17. místě.
Tímto bych chtěla všem účastníkům přírodovědných akcí poděkovat za jejich
snahu a píli a povzbudit je do dalšího
soutěžení.
Aneta Krahulcová

Již popáté žáci ze
základních škol
Lanškrounska soutěžili ve
znalostech práva
„Právo pro každého“ je název vzdělávacího programu, jehož náplní je rozšířit právní vědomí mládeže. Žáci 8. tříd
základních škol Lanškrouna a celého
regionu Lanškrounska jsou vyškolenými lektory, jimiž jsou kurátorka pro děti
a mládež Městského úřadu Lanškroun,
policista Policie ČR a strážník městské
policie, formou besed seznamováni se
základními fakty z oblasti občanského,
pracovního, přestupkového, trestního
a rodinného práva. Znalosti získané při
přednáškách si žáci nejprve prověřují
ve čtyřčlenných smíšených družstvech
v rámci školního kola soutěže, kdy
v časovém limitu 45 minut zpracovávají
odpovědi na otázky, které poté porota
složená z odborníků jednotlivých oblastí vyhodnocuje.
Regionálního kola vědomostní soutěže,
které se uskutečnilo 6. 5. 2014 v sále
lanškrounského zámku na náměstí A.
Jiráska, se zúčastnilo celkem 11 čtyřčlenných smíšených družstev základních
škol regionu.
Zdenka Drozdová, odbor sociálních věcí
a zdravotnictví
(zdroj:http://www.lanskroun.eu/cz/mesto/
aktualne/z-lanskrounska/jiz-popate-zacize-zakladnich-skol-lanskrounska-soutezilive-znalostech-prava/)
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Dotkni se nebe, dotkni
se sebe aneb Battlefield
Jaroslava Šperla

Foto I archiv ZŠ

Pozn: Projektu se zúčastnilo 18 žáků
naší školy a Jana Krejsová, Kateřina
Zimová, Daniel Horský a Aleš Ryšavý
(vítězové školního kola) se v oblastním
kole umístili na pěkném pátém místě.
Olga Liprová

Odznak všestrannosti
olympijských vítězů OVOV 2014
Atraktivní pohybový program pro žáky
základních škol a nižších gymnázií připravili olympijští vítězové Robert Změlík
a Roman Šebrle. Na letošní ročník,
jehož okresní kolo se konalo tentokrát
5. 5. 2014 na atletickém stadionu ve
Vysokém Mýtě, odjelo osmičlenné druž-

stvo naší školy složené z žáků 6. a 8. třídy.
Z 8. tř. Zimová Kateřina, Ryšavý David,
Matoušková Natálie, Faltejsek Tomáš
a z 6. tř. Nežádalová Jana, Marková
Barbora, Mareš Václav, Mucha Daniel. Za
krásného počasí absolvovali žáci tyto disciplíny: 2 min. - kliky, skok přes švihadlo,
dále hod medicinbalem přes hlavu,
trojskok z místa, běh 60 m a 1000 m.
Vše se odehrávalo v jednom dni, což
vyžadovalo dostatečnou fyzickou kondici a technickou připravenost účastníků.
Po celodenním zápolení dosáhlo naše
družstvo sice jen na 6. příčku a ani v jednotlivcích se nám nepodařilo postoupit
do krajského kola jako loni, přesto oceňuji odvahu a bojovnost jeho členů. Ve své
kategorii mezi jednotlivci obsadili David
Ryšavý a Kateřina Zimová 6. místo.
Yvona Rybová

Foto I archiv ZŠ

Zástupci Československé obce legionářské a Lanového centra PROUD
zorganizovali pro žáky 8. a 9. tříd z celé
republiky sportovně-vzdělávací akci
Battlefield Jana Kubiše a Josefa Gabčíka – pocta statečným z Resslovy ulice
(letos už čtvrtý ročník).
Naši osmáci se zúčastnili 22. května
oblastního kola v Brně – Lesné. Přihlásili jsme dvě šestičlenná smíšená
družstva, která v časovém limitu dvou
hodin plnila jednak úkoly na zemi (běh
v ochranných maskách s plněním úkolu, hod granátem, skládání tangramu,
vědomostní historický test, poznávání
osobností druhé světové války apod.),
jednak po výuce bezpečného jištění
zdolávala různě obtížné překážky v lanovém centru. Body jsme také získali
za vypracování prezentace o operaci
Carbon a československém výsadkáři
Jaroslavu Šperlovi, kterému bylo toto
brněnské setkání věnováno. V konkurenci domácích družstev složených
převážně z žáků 9. tříd se naši neztratili – i když jsme se podobné soutěže
zúčastnili poprvé, jedna skupina se
umístila na děleném třetím a čtvrtém
místě (z osmi).
Kromě vlastního závodu byl pro všechny přítomné připraven doprovodný
program – ukázka výstroje, výzbroje,
pozemní vojenské techniky s výkla-

Foto I archiv ZŠ
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dem, jak vypadal výcvik našich vojáků
během 2. sv. války. Žáci si pořádně
protáhli tělo (a prověřili svou odvahu ve
výšce při pohybu na vratkých překážkách), prohloubili si znalosti o této době
a také se příjemně pobavili.
Olga Liprová

Soubory se opět chystají
do Dolní Čermné
V době od 19. do 21. června se uskuteční
již 26. ročník Mezinárodního folklorního
festivalu Čermenské slavnosti, který
již tradičně pořádají sdružení Jitřenka
společně s Městysem Dolní Čermná.
Letošní program slibuje znovu zajímavou podívanou, v jednotlivých
programech se představí šest souborů:
tři české (včetně naší dětské Jitřenky)
a soubory z Gruzie, Chorvatska a Slovenska.
Třídenní program zahrnuje řadu vystoupení a doprovodných akcí v Horní
Čermné, Lanškrouně, v Rychnově nad
Kněžnou a samozřejmě v Dolní Čermné.
V sobotním Galaprogramu od 17. hodin
v Areálu zdraví a sportu se zde pouze
jednou představí soubor z Gruzie.
Také v letošním roce se během sobotního zábavného odpoledne představí
řada řemeslných dílen, kde bude možné
si různá řemesla pod dohledem mistrů
vyzkoušet i zakoupit řemeslné výrobky.
Letos poprvé by se měla řada řemesel
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Program 26. ročníku
MFF Čermenské slavnosti
čtvrtek 19. 6. 2014
19:00 koncert v kostele v Horní Čermné: vystoupení mandolínového
souboru z Chorvatska
pátek 20. 6. 2014
9:30 koncert pro školy - zámecké nádvoří, Lanškroun
14:00 koncert chorvatského souboru v Domově pro seniory, Lanškroun
20:00 vyhrávání lidových muzik, Dolní Čermná, AZAS - restaurace
sobota 21. 6. 2014
9:30	Hecboj - zábavné soutěžení zúčastněných souborů, Dolní Čermná - AZAS
14:00 koncert v rámci Gastronomických slavností, Rychnov nad Kněžnou - náměstí
15:00 zábavné odpoledne nejen pro děti (jarmark, atrakce, vystoupení
	DC Dance Dolní Čermná) Dolní Čermná - AZAS
17:00 Galaprogram slavností, Dolní Čermná - AZAS
21:00 lidová veselice s ohňostrojem, Dolní Čermná - AZAS
rozrůst např. i o kováře. Součástí odpoledne budou zábavné atrakce pro děti,
jízda na koních i v kočáru, pro děti bude
hrát divadélko Jójo (zahrají Pohádku
u rozkvetlé louky), zatancuje místní
taneční skupina, pro všechny bude
připraveno bohaté občerstvení, a to vše
pro dobrou náladu doprovodí country
muzika Ponny Expres.
Bližší informace budou včas zveřejněny
na plakátech, popř. na webu městyse

Foto I archiv Jitřenky

nebo ww.jitrenka.eu.
Přijďte se pobavit i potěšit na celé
sobotní odpoledne 21. června, určitě
nebudete zklamáni a každý z Vás si
najde kousek toho „svého“.
Za organizátory Petr Ryba

Vítání ptačího zpěvu
po dvacáté
Ani se tomu nechce věřit, že v Dolní
Čermné jsme vítali ptačí zpěv už po dvacáté. Tato tradice vznikla v první polovině
80. let minulého stolení v Birminghamu
v Anglii a rychle se rozšířila do celého
světa. V České republice se objevila
v roce 1992 a v Dolní Čermné tedy o tři
roky později. Od té doby proběhla každoročně.
Letos se v neděli 4. května sešlo na náměstí v Dolní Čermné asi 35 zájemců. Tradičně nás provázel Martin Novotný, toho
času z Vysokého Mýta (pozn. redakce:
ornitolog, úzce spolupracuje s místními
nadšenci, „mapuje“ budky v našem kraji).
Vzhledem k tomu, že v předchozích
dnech trochu pršelo, vybrali jsme celou
trasu po cestách. Prošli jsme se dolním
koncem naší obce přes Blahotinec do
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Hůry a odtud kolem lip nad Petrovicemi
nad čermenský sad. Pak Kobylicí do
Areálu zdraví a sportu a vycházku jsme
zakončili v Hasičském domě.
Překvapivě nám přálo počasí, ale ptáci se
zase tak moc neozývali. Pravděpodobně
vzhledem k letošnímu časnému nástupu
jara už hlavní období obsazování hnízdních rajónů měli za sebou. Přesto jsme si
neměli na co stěžovat. Před cílem jsme si
mohli prohlédnout některé odchycené
ptáky a být svědky jejich okroužkování
a vypuštění. K nejzajímavějším patřil
králíček obecný, který je naším vůbec
nejmenším ptáčkem.
V cíli pro děti připravila Tereza Hamplová veselou soutěž v poznávání ptáků.
Proběhla komentovaná prezentace
o výsledcích kroužkování ptáků v Dolní
Čermné (převážně za poslední rok) a byly
rozdány materiály poskytnuté Českou
společností ornitologickou. V průběhu
prezentace se všichni mohli posilnit
buřtgulášem.
Věřme, že tato dvacetiletá tradice bude
i nadále pokračovat.
Aleš Hampl, Petr Havel,
Michal Nastoupil a Jan Růžička

Čarodějnický slet 2014
Závěr měsíce dubna patří již tradičně
magické filipojakubské noci. Rodinné
centrum KUK ve spolupráci se Sborem
dobrovolných hasičů připravily pro děti
již třetí ročník „pálení čarodějnic“. Akce
se konala v Areálu zdraví a sportu v Dolní Čermné a byla plná čarodějnických
her a soutěží. Pro šikovné děti, které
zdolaly všechny čarodějnické úkoly,
byla v cíli připravena malá odměna.
Nemohla chybět již tradiční vystoupení
taneční skupiny DC Dance a břišních
tanečnic. Pohled na podium plné
nadšených tanečníků nadchlo všechny
přítomné, a není divu, že byly děti
odměněny bouřlivým potleskem. Opět

Foto I M. Svobodová

nás potěšila tak vysoká účast dětí, děkujeme za ní a za rok na shledanou.
Martina Svobodová

Tradice, kterou bychom
oželeli
V sobotu 17. května jsme uspořádali
3. ročník her „Kdo si hraje, nezlobí“.
K přihlášeným devíti družstvům ještě na
poslední chvíli přibyl team TJ Sokol, čímž
se počet pěkně zakulatil. Naštěstí jsme
byli připraveni i na tuto variantu, takže
nás vyšší počet soutěžících nezaskočil.
Soutěžilo se v devíti disciplínách, desátou byl test, jehož většinu otázek si
navzájem připravila soutěžní družstva.
Tentokrát se poprvé stalo, že jedno
družstvo správně zatrhlo odpovědi na
všechny otázky! Bylo to družstvo Dolce-Baby. V konečném výsledku první tři
místa obsadili zástupkyně SDH, dále

divadelníci a Rodinné centrum KUK.
Proč si však v nadpisu stýskáme nad
tradicí? Tou se, bohužel, stalo počasí.
Včetně úvodního „nultého“ ročníku nám
všechny čtyři termíny více či méně propršely. Letos spíš více. Pravděpodobně
i proto se dostavilo velmi málo diváků,
což nás mrzí. O to víc však chceme
poděkovat těm, kteří se přes nepříznivé
podmínky podívat přišli. Věříme, že se
pobavili a o hladu a žízni také nezůstali.
Děkujeme také všem zúčastněným
závodním družstvům. Jdete do toho za
rok zase? My jo! Hlavní podíl na přípravě
a organizaci her měla opět Eva Kostelecká, o občerstvení se postarala firma
„Vašek & Zdenda“. Dík ale patří všem,
kteří přiložili ruku k dílu.
Na závěr musíme říct, že ne na všechny
tradice je nutné nadávat: starosta
městyse tradičně věnoval poslednímu
družstvu cenu útěchy – něco lahodného
do volátka. Díky i za to.
Za SDO Dolní Čermná Aleš Hampl

Foto I P. Pecháčková
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70 +
Co je to za divný titulek? Moment prosím,
hned vysvětlím. Minulý rok byly ve veřejné autobusové dopravě zavedeny nové
bezkontaktní paměťové čipové karty
IREDO jako „platební nástroje, pomocí
kterých mohou jejich držitelé hradit
jízdné za svou osobní přepravu“. Tyto
karty nahrazují „Elektronické peněženky“ ČSAD Ústí nad Orlicí, jejichž platnost
skončí 30. června 2014; oproti těm však
na ně lze „nahrát“ různé aplikace, z nichž
jedna, o které tu bude řeč, má právě název 70 +.
Pokud má někdo to štěstí a dožije se
v dnešní hektické době 70 let, mohou
mu z toho plynout i různé výhody, které
mají alespoň částečně kompenzovat
zdravotní a finanční omezení, která
důchodový věk s sebou přináší. Jednou
z nich je možnost cestovat autobusy
a vlaky v rámci integrovaného dopravního systému IREDO (Integrovaná
REgionální DOprava) za poloviční jízdné.
Ale nemůžeme nastoupit do autobusu
a ležérně říct „poloviční do Lanškrouna“;
napřed pro to musíme něco udělat.
V prvé řadě tam dojedeme (za plné
jízdné) a v informační kanceláři mezi
osmou a desátou hodinou požádáme
o formulář „Žádost o vydání karty“ (pokud jsme zadobře s informačními technologiemi, mžeme si tiskopis stáhnout
na adrese www.oredo.cz, kde naleznete
i čísla tarifních zón). Ten tam vyplníme,
podepíšeme, přiložíme fotografii (ne
z dětství) a předáme s občanským průkazem a 150 Kč pracovnici kanceláře. Ta
vše zkontroluje a řekne nám, že kartu budeme mít za 14 dnů připravenou. Opět
tam dojedeme (naposled za plné jízdné)
a vyzvedneme ji. V informační kanceláři
nám ale nejsou schopni na kartu nahrát
první kredit, takže buď dojdeme na nádraží, kde to umějí, nebo to zvládneme
při prvém nástupu do autobusu.
„Prosím dobít 300 korun“ (nebo jakoukoli jinou částku v rozmezí minimálně
50 a maximálně 3500 Kč); řidič něco
„nacvaká“ do palubního počítače, vy mu
dáte peníze, pak se ozve „přiložte kartu“,
vy tak učiníte a tím je vše vyřízeno, odeberete si ze strojku potvrzení a od této
chvíle jezdíte 6 let za poloviční jízdné.
Následně ohlásíte cílovou zastávku
(např. náměstí Dolní Čermná) a k tomu

dodáte „na kartu 70 plus“; řidič váš
požadavek zadá, ozve se „přiložte kartu“
a pak „vyjede“ jízdenka, na níž bude
mimo jiné i starý a nový zůstatek, abyste
věděli, kolik máte na kartě ještě peněz
a nezapomněli si ji včas u řidiče nebo na
nádraží dobít. Obdobný postup zvolíte,
pokud budete přestupovat; ohlásíte název cílové zastávky i s kódem (ten zjistíte
na plánku, umístěném s jízdními řády
na každé zastávce) a pak dodáte ke
známému „na kartu 70 plus“ ještě slovo
„přestup“. Příklad: budete nastupovat
v Lanškrouně a pojedete do Dolní Dobrouče. Takže ohlásíte: „Dolní Dobrouč
975 přestup na kartu 70 plus“ Přijedete
na náměstí v Dolní Čermné, přestoupíte
do „oušťáku“, řeknete „přestup“ a po vyzvání přiložíte kartu. Pochopitelně už nic
neplatíte - jízdné jste uhradili pro celou
trasu již v Lanškrouně. Jak je možné, že to
funguje, nevím, ale prý to tak je.
Stejný postup platí i v případě, že jedete
třeba do Pardubic a přestupujete na
vlak. Pochopitelně nebudete kupovat
dvě jízdenky, protože nejdražší jsou
vždycky ty první kilometry. Takže již
známým způsobem ohlásíte „Pardubice
600 přestup na kartu 70 plus“ a jedete
až tam za polovic. V Ústí vystoupíte z autobusu, přejdete na železniční zastávku
Ústí nad Orlicí – město, a když přijde ve
vlaku průvodčí, opět řeknete „přestup“
a podáte mu svoji katru. Při přestupování
však musíte mít na paměti, že vaše karta
Iredo platí ve vlacích osobních, spěšných
a „obyčejných“ rychlících, označených
v jízdním řádu písmeny Os, Sp a R. A to
vždy jenom v obvodu Královéhradeckého a Pardubického kraje. Kartu nemůže-
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te uplatnit v expresech (Ex) a v ostatních
vlacích vyšší kvality, tj. Intercity (IC),
Eurocity (EC), Euronight (EN) a už vůbec
ne v Supercity Pendolino (SC).
Tak pro dnes konec školení a v příštím
zpravodaji si povíme o postupu při
cestách za hranice našich krajů. Ale už
teď bych rád upozornil, že díky šestileté
platnosti se investice 150 korun vyplatí,
i když cestujete jen občas. A navíc se
nebudete muset doprošovat, aby vás
někdo odvezl.
Ve spolupráci s panem Antonínem
Kašparem zpracoval Zdeněk Ježek

Květnový turnaj
stolního tenisu
Spolek příznivců stolního tenisu v Dolní
Čermné uspořádal v tělocvičně ZŠ dne
3. 5. 2014 květnový turnaj. Turnaje se
zúčastnilo 27 hráčů z okolních měst
a vesnic, ale také z Hradce Králové
a Olomouce. Hrálo se v kategoriích: děti,
ženy, muži do 50 let, muži nad 50 let
a netradiční čtyřhry. Velký zájem soutěžících se projevil na počtu sehraných
utkání. Na šesti stolech bylo sehráno
144 utkání. Poděkování také patří SDH
v Dolní Čermné, který ochotně zajistil
občerstvení.
Výborně zorganizovaný turnaj p. M.
Markem byl příjemnou sportovní tečkou za sezónou 2013 - 2014.
Karel Pácha

Foto I archiv klubu
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kategorie

1. místo

2. místo

3. místo

děti

Hovad Jiří

Mrštík Václav

Šlapal Petr

ženy

Stará Markéta

Petrová Andrea

Formánková
Petra

muži do 50 let

Plhák Radek

Kylar Petr

Lička Leoš

muži nad 50 let

Pácha Karel

Mrštík Václav

Marek Miloš

čtyřhra

Adamcová, Hovad

Krejčí, Uhlíř

Skalický J., Kubeš

Sezona cyklistických závodů
v plném proudu
Zima nezima utekla a už tu byl 15. březen, datum prvního letošního setkání
členů DC Moto Teamu. Na programu byly
provozní záležitosti, otázky technického
vybavení pilotů a především termíny
cyklistických závodů.
V letošním roce nás čeká 10 - 11 sportovních cyklistických událostí, mezi nimi
největší mezinárodní etapový závod
v Česku Czech cycling tour 2014. Jak nám
sdělil host, hlavní pořadatel pan Jaroslav
Vašíček, bude mí tento závod pestré
startovní pole, zúčastní se závodníci ze
17 zemí světa, kteří se budou muset vyrovnat s náročnými etapami s horskými
prémiemi v krásných Jeseníkách.
Opět mezi nás zavítal Ján Svorada, bývalý
závodník a současný ředitel Czech cyc-
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ling tour. Jeho cyklistické i pořadatelské
zkušenosti jsou pro piloty motorek
zdrojem cenných informací a vždycky je
o čem diskutovat.
Přesto, že je teprve polovina června, DC
Moto Team má za sebou už čtyři závody.
Tradičně prvním byl závod pro kadety
GP Matoušek v Jevíčku. Silně obsazený
závod jelo rekordních dvě stě závodníků.
15. května následovala česká etapa 1. ročníku mezinárodního etapového závodu
Visegradská čtyřka. Zima, déšť a především silný vítr nebyly dobrými společníky
na 190 km dlouhé etapě z Frýdku - Místku
do Brna. Podmínky byly hodně tvrdé pro
cyklisty i motorkáře, kterých bylo na trati
dvacet jedna.
Na víkend na přelomu května a června
byly naplánovány dva závody: Malý závodu míru v Lanškrouně a Závodu Míru UCI
23 v Jeseníkách. Tentokrát šesti pilotům
v Lanškrouně a dvaadvaceti v Jeseníkách
počasí přálo a „nepromoky“ mohly

zůstat schované pod sedly motocyklů.
Na Praděd se v závěru druhé etapy, která
zde měla svůj cíl, podívali jen cyklisté,
rozhodčí a policisté, ostatní museli zůstat
pod vrcholem. Byla to příležitost ke krátkému odpočinku, protože 20 km dlouhé
stoupání byly náročné pro všechny.
Do Jeseníků se tým během této sezony
podívá ještě dvakrát, a to v závodě Czech
cycling tour 2014 a MČR a MSR v horském
silničním závodě Dlouhé stráně. To až
v červenci a v srpnu. Na konci června je
ještě čeká Mistrovství ČR a SR v silniční
cyklistice.
L. Ešpandrová

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.

Foto I Markéta Navrátilová
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Stomatologická pohotovost
ve dnech

lékař

adresa

telefon

14. - 15. 6. 2014

MUDr.

Johnová

Letohrad, Šedivská 498

465 622 216

21. - 22. 6. 2014

MUDr.

Karásková

Letohrad, U Dvora 815

465 620 358

28. - 29. 6. 2014

MUDr.

Kobzová

Lanškroun, 5. května 2

465 322 897

5. - 6. 7. 2014

MDDr.

Kopecký

Lanškroun, Strážní 151

465 322 907

12. - 13. 7. 2014

MUDr.

Mareš

Žamberk, Školská 834

465 613 103

19. - 20. 7. 2014

MDDr.

Machková

Žamberk, Školská 834

465 613 103

26. - 27. 7. 2014

MUDr.

Milota

Lanškroun, Svobody 356

465 322 787

2. - 3. 8. 2014

MUDr.

Nováková

Lanškroun, Dukelských hrdinů 615

604 749 331

9. - 10. 8. 2014

MDDr.

Pavlová

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 822

16. - 17. 8. 2014

MUDr.

Pražák

Žamberk, Nádražní 753

465 613 572

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!

TIPY NA PRÁZDNINY
7. 6. - 14. 9. 2014
Auto, kam se podíváš - rodinná prázdninová výstava, Regionální
muzeum ve Vysokém Mýtě

Inzerujte nabídky
v Dolnočermenském
zpravodaji.

22. 6. - 31. 8. 2014
Putování za pohádkou - výstava ze světa starých i nových loutek,
hraček, knížek, Městské muzeum Žamberk

Pro místní podnikatele
a obyvatele sleva 20 %.

5. 7. 2014
Řemeslnická sobota - předvádění řemesel, prodejní stánky
řemeslníků a ukázky historických strojů v pohybu, Muzeum
řemesel Letohrad

Inzerce podle vlastního
návrhu.

12. 7. 2014
IV. Walterovy slavnosti - návrat do minulosti, Bystřec
16. 8. 2014
Dračí lodě 2014 - amatérský závod dračích lodí, Pastviny
23. 8. 2014
AIRSHOW 2014 ŽAMBERK - tradiční letecký den na letišti
v Žamberku
22. - 24. 8. 2014
CIHELNA 2014 - ukázky historických bitev v prostoru
československého pevnostního pásma, Králíky

Ceník
formát

cena

A4

1000 Kč

A5

500 Kč

A6

250 Kč
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Letošní kroužkování čápů

Foto I M. Nastoupil

Foto I L. Ešpandrová
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Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí v Dolní Čermné v roce 2014
Datum konání

Název akce

Začátek akce

21. 6.

Čermenské folklorní slavnosti

23. 6.

Koncert žáků ZUŠ

27. - 29. 6.
28. 6. - 5. 7.
5. 7.
12. - 26. 7.
9. 8.
18. - 22. 8.

viz plakáty a
program ve
zpravodaji

Místo konání

Pořadatel

AZAS

městys, Jitřenka

Orlovna

ZUŠ Lanškroun

XIV. čermenský motosraz

AZAS

L. Marek

Letní tábor SDH

Strážná - Vosí údolí

SDH

Čermná nad Orlicí

obecní úřad

Valteřice u Výprachtic

Skaut

AZAS

městys, místní spolky

17:00

viz pozvánka ve
zpravodaji

Setkání Čermných
Skautský tábor pro děti od 7 let
Mezinárodní přátelské setkání
"Se sousedy"

viz plakáty

Příměstský tábor RC KUK

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

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

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

Poděkování
Chtěl bych touto cestou, prostřednictvím dolnočermenského zpravodaje, poděkovat Martinu Hrdinovi alias Karasovi
a jeho týmu lidí za uspořádání dalšího ročníku hudebního festivalu s tvrdou muzikou UNDER DARK MOON. Občanům
Dolní Čermné za trpělivost a toleranci. Jistě se mohli přesvědčit, že lidé, kteří se oblékají především do černého, nemusí
být nutně jen pobudové s máničkou na hlavě, ale že jsou to naopak přátelští lidé, kteří berou život s nadhledem.
Martine, jestli to jen trochu půjde a ty vytrváš se svým týmem, budeme jenom rádi. Díky za příznivce tvrdé muziky…
Petr Čada, Dolní Čermná

Foto I Adam Dušek

Vyhlídka z věže farního kostela

Foto I Zdeněk Krátký

Zázraky v kuchyni

Foto I L. Ešpandrová
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