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V tomto čísle naleznete
SLOVO STAROSTY
Den se sousedy	
Skautský tábor	
MS v požárním sportu
Fotbal- rozlosování

3
7
16
19
25

Pozvánka na jednání zastupitelstva v pátek
19. 9. 2014 od 16:30 hodin v areálu AZAS ve
společenské místnosti (bývalé fitcentrum).
www.dolni-cermna.cz

Den se sousedy
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se budou muset vyřešit. Jako příklad
bych uvedl opravu veřejného osvětlení,
vybudování nových chodníků podél
hlavní komunikace, revitalizace prostoru
hřbitova a jeho okolí, dokončení rozpracovaných dotačních titulů (výsadba
zeleně na náměstí a okolí, bezdrátový
rozhlas, kompostéry pro obyvatele) atd.

Rozhovor se starostou
Pane starosto, máte za sebou skoro
čtyřleté volební období. Můžete dané
období zhodnotit?
Musím říct, že to byly nejhektičtější čtyři
roky mého života, přesto je hodnotím
pozitivně. Z mého pohledu oceňuji, že
celé zastupitelstvo pracovalo po celou
dobu funkčního období věcně, bez
náznaků jakýkoliv „politických“ bojů.
V dnešní době je pro mě nepochopitelné,
že se tyto „moresy“ dostávají i na menší
obce. Vždy by se mělo jednat o věcnou
diskusi nad problémy a ne o prosazování
stranických a egoistických řešení.
Když jste byl zvolen do funkce starosty, jaký jste si stanovil svůj hlavní cíl?
Podařilo se Vám ho splnit?
Naším hlavním cílem bylo bezesporu
dokončení projektu „Kanalizace a ČOV
Horní a Dolní Čermná“. Jednalo se o projekt za bezmála 160 mil. Kč. Pro přirovnání je to cca 8 ročních rozpočtů městyse.
Jsem si vědom, že spousta občanů má
k projektu výhrady. Osobně jsem ovšem
přesvědčen, že jakékoli „nářky“ jsou
v současném stavu pouze ztrátou energie. Infrastrukturu zde máme a naším
úkolem je zajištění jejího hospodárného
provozu. Věřte, že problémů okolo provozu je opravdu hodně, a kdybych o nich
měl kompletně informovat, dovolím
si říct, že bychom popsali minimálně
polovinu zpravodaje.
Dalším důležitým úkolem bylo stabilizování hospodaření městyse, které bylo
dotčeno velkými investičními akcemi
(kanalizace, plynofikace). Tento úkol se
nám podařilo zvládnout díky změně
rozpočtového určení daní a interními
opatřeními. Mezi ně mimo jiné patří
optimalizace úvěrové zátěže. Díky této
finanční operaci se nám podařilo ročně
do rozpočtu uvolnit cca 1,5 mil. Kč. A posledním důležitým zvládnutým úkolem
bylo vyřešení problému dlužné částky
spol. Laspon.
Je pravda, že kdyby mi někdo před nástupem do funkce řekl, že se nám podaří
zajistit výměnu oken na základní škole,
mateřské škole a hasičské zbrojnici,
výměnu topení a oken v bývalém „pečováku“, rekonstrukci budovy obecního
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úřadu, zahájit revitalizaci náměstí, prosadit opravu hlavní silnice, vybudovat
novou kanalizaci v sídlišti a na Smrčině,
provést kompletní opravu sociálního zařízení na základní škole, nakoupit novou
komunální techniku, ale hlavně zajistit
opravy místních komunikací a mnoho
dalších akcí, určitě bych mu nevěřil.
Můžeme říci, že v relativně krátkém
čase se v Dolní Čermné podařilo uskutečnit mnoho investičních akcí, které
výrazně zlepšily jednak vzhled obce,
jednak kvalitu služeb (např. nová
lékárna nebo ordinace praktické
lékařky atd.) Jaké ohlasy dostáváte
od občanů?
Musím se přiznat, že jsou vesměs pozitivní. Mám z toho velikou radost, a to nejen
kvůli sobě, ale hlavně kvůli mnoha lidem,
kteří se na těchto akcích podíleli. Ono je
to totiž vše o kolektivní spolupráci, sám
jedinec dosáhne máločeho. Na druhou
stranu registruji i negativní postoje.
Nadarmo se neříká: sto lidí, sto názorů.
Určitě není možné vyhovět všem. Přesto
jsem se vždy snažil sporné záležitosti
řádně prodiskutovat. Například objekt
zastřešení úřední desky a vývěsek
spolků na náměstí v Dolní Čermné jsme
v zastupitelstvu projednávali minimálně
šestkrát atd.
Je nějaký problém v rámci městyse,
který se přes veškeré úsilí nepodařilo
vyřešit a zůstane tak úkolem pro příští zastupitelstvo?
Jako hlavní bych uvedl změnu systému
odpadového hospodářství, včetně
vybudování sběrného dvora. Zde máme
opravdu velké nedostatky. Byl jsem
přesvědčen o tom, že přípravy změny
poběží mnohem rychleji. Bohužel administrativní náročnost tohoto projektu
je veliká. V současné době řešíme pozemek pro umístění sběrného dvora. Je
zde ovšem spousta dalších úkolů, které

Důležitou roli v městysi mají spolky.
Také díky nim se zde každoročně koná
množství sportovních a kulturních
akcí. Jak se Vám s nimi spolupracuje?
Musím říci, že skvěle. Těch akcí je spousta
a já musím všem spolkům, které je aktivně pořádají, hodně poděkovat. Dovolím
si říct, že v porovnání s širokým okolím
jsou naše spolky nadstandardně aktivní.
Ještě větší radost mám z toho, když se
podaří spojit síly a uspořádat větší akci.
Příkladem může být akce „Den se sousedy“, kterou jsme společně pořádali na
začátku srpna. Naši zahraniční družební
partneři užasli nad tím, co vše zajišťují
právě naše spolky. Opravdu jim patří
velké poděkování.
Změna ve Vašem profesním životě
s sebou přinesla jistě i změny v životě
osobním, což je pochopitelné. Práce
starosty je časově velmi náročná
a podpora rodinou je důležitá. Zbývá
vám po práci kromě času pro rodinu
také chvilka pro sebe?
V nabitém pracovním kalendáři je to
těžké a musím se přiznat, že první dva
roky to bylo ještě složitější. Jedná se o časově velice náročnou práci, kterou člověk
těžko může dělat celý život. V současné
době se snažím najít si alespoň trochu
času na svoje oblíbené rybaření, při
kterém skutečně relaxuji. Velké poděkování patří mé manželce, protože to má
se mnou opravdu složité. Naší velkou výhodou je, že máme již dospělé děti. Dost
dobře si nedovedu představit, že bych
vykonával tuto funkci a měl děti malé. Již
se nedivím, že mnoha starostům se jejich
rodinný život rozpadne. Podpora členů
rodiny navzájem je opravdu zásadní.
A slovo starosty na závěr?
Na závěr bych chtěl opravdu od srdce
poděkovat všem spolupracovníkům,
kteří mi pomáhali funkci starosty
zvládnout a snad náš městys posunout
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o kousek dál. Jmenovat je záměrně nebudu, protože bych skutečně na nikoho
nechtěl zapomenout, ale věřte, že je jich
skutečně hodně. Ale protože výjimka
potvrzuje pravidlo, jedno jméno zde
uvedu. V současné chvíli si skutečně nedovedu představit, že bych tuto funkci
vykonával bez pomoci Ing. Jiřího Svobody, místostarosty městyse. V příměru
bych řekl, že je více než pravou rukou.

nění nominací členů volebních komisí,
osobně nemám s jejich zveřejněním
žádný problém v případě, že to bude
možné z hlediska legislativy. Tuto
možnost jsem nechal prověřit. K dotazu
na pohoštění členů komisí musím
konstatovat, že jsem si nechal předložit
vyúčtování občerstvení z posledních
voleb, a osobně tuto stravu v žádném
případě nepovažuji za raut.

Starosty Petra Helekala se ptala
L. Ešpandrová

Petr Helekal

Na webových stránkách městyse byla
21. 7. 2014 v souvislosti s blížícím se
koncem volebního období uveřejněna
výzva občanům: Máte otázky, které
byste rádi položili panu starostovi Petru
Helekalovi?
Uveřejňujeme dotaz čtenáře:
Dobrý den! Vzhledem k tomu, že půjdeme zase k volbám, dovoluji si položit
tento dotaz: kdo jmenuje a podle jakého
klíče členy volební komise? Ráda bych
také věděla, kterou stranu který člen
zastupuje. Několikrát jsem při volbách
tuto otázku položila, ale nikdy nebyla
zodpovězena. Bylo by dobré vždy před
volbami složení komise a zastoupení
politických stran konkrétními lidmi
zveřejnit. Potom by nedocházelo ať
už oprávněným, nebo neoprávněným
dohadům mezi voliči. A ještě bych měla
malou připomínku. Vždycky, když jdu
v Čermné k volbám, mám dojem, že
jsem zabloudila na nějaký raut. Myslím,
že není vhodné a už vůbec ne slušné,
aby na stolech, které jsou určeny k registraci voličů, bylo bohatě prostřeno.
Co si má volič myslet, když všude slyší,
jak má stát šetřit?
S pozdravem Eva Havlová
Členy volebních komisí nominují strany,
které se zúčastňují voleb. V případě,
že počet členů nenaplní, zbylé členy
jmenuje starosta městyse. Pokud se
týká konání většiny voleb v rámci mého
volebního období, tak kvótu členů
naplnily právě osoby nominované
stranami. Při doplňování členů, k čemuž
většinou docházelo (např. při náhlém
onemocnění zástupce nominovaného
stranou apod.) jsem vycházel ze skutečnosti, kdo má s organizací voleb
nějaké zkušenosti. Pokud jde o zveřej-

Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (24/2014 - ZM)
Vybráno ze zasedání Zastupitelstva
městyse Dolní Čermná (24/2014 – ZM)
Zastupitelstvo městyse jednalo před
prázdninami dne 18. 6. 2014 a z jeho
programu vybíráme:
Prvním bodem byla zpráva o činnosti
rady městyse za období duben až
červen 2014, z jejíhož obsahu vzalo
zastupitelstvo městyse na vědomí
mimo jiné
- informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích, zejména - o realizaci kanalizace v sídlišti
a opravě havarijního stavu kanalizace
u č. p 310;
- o dalších úpravách na náměstí
(realizace zpevněných ploch v parku
a před budovou školy, vodorovné
dopravní značení na parkovištích,
úpravy čekárny…);
- o provedení akce „Rekonstrukce
hygienického zázemí školy“ během
letních prázdnin;
- o vyhlášení zadávacího řízení na
další opravy místních komunikací
naplánované v r. 2014);
- o jednáních, která proběhla v dubnu
a květnu 2014 na Státním fondu životního prostředí ČR a Ministerstvu pro
místní rozvoj, o možnostech a podmínkách změny modelu provozování
kanalizace a ČOV prostřednictvím
provozovatelské společnosti;
- informace o Čermenských slavnostech konaných pod záštitou
ministra zemědělství ČR a hejtmana
Pardubického kraje a o přípravách

mezinárodní sportovně kulturní akce
Den se sousedy plánované na den
9. 8. 2014.
V rámci finančních záležitostí zastupitelstvo projednalo účetní závěrku
městyse za rok 2013, celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet
za rok 2013. Významný je závěr, že
účetně - podle výkazu zisku a ztráty
– hospodaření Městyse Dolní Čermná za rok 2013 skončilo se ziskem
2.337.766,23 Kč.
Rovněž v rámci hodnocení celoročního hospodaření městyse zazněla
pozitivní zpráva: rozpočet městyse za
rok 2013 skončil finančním přebytkem
ve výši 706.400 Kč (= saldo: příjmy
– výdaje). Přebytek roku 2013 byl společně s přebytky minulých let (celkem
cca 3 mil. Kč) zapojen do rozpočtu
2014 k financování investičních akcí.
Součástí závěrečného účtu je i projednání hospodaření příspěvkových
organizací. Všechny tři příspěvkové
organizace
zřízené
městysem
skončily hospodaření se ziskem
(ZŠ 124.322,60 Kč, MŠ 7.000 Kč a ŠJ
129.694,59 Kč) s tím, že uvedené zisky
si příspěvkové organizace ponechají
ve svých rezervních fondech.
Účetní závěrku městyse za rok 2013,
celoroční hospodaření městyse
a závěrečný účet za rok 2013 tedy
zastupitelstvo schválilo bez výhrad.
Zastupitelstvo jednalo o majetkových
záležitostech:
- rozhodlo prodat pozemkovou
parcelu č. 4227 – ost. plocha, pozemkovou parcelu č. 3453/4 – ost. plocha,
pozemkovou parcelu č. 3457/3 – ost.
plocha, část pozemkové parcely
č. 4224/6 – ost. plocha a část pozemkové parcely č. 4224/2 – ost. plocha,
vše v katastrálním území Dolní Čermná žadatelce za kupní cenu v místě
a čase obvyklou (20 Kč/m2);
- projednalo žádost žadatelů o možnosti zaplocení části pozemkové
parcely č. 4178 – ostatní plocha v k.
ú. Dolní Čermná s následným odkoupením části předmětného pozemku
a rozhodlo této žádosti prozatím
nevyhovět do doby konečného rozhodnutí o komplexní pozemkové
úpravě pro k. ú. Dolní Čermná.
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V bodě různé zastupitelstvo mimo
jiné
- jednalo o žádosti podané ředitelkou
Základní školy Vincence Junka Dolní
Čermná o udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídě a tuto výjimku
schválilo na školní rok 2014/2015;
- seznámilo se s informací o schválení
žádosti na projekt „Mikroregion Severo-Lanškrounsko – nakládání s bioodpady“ o poskytnutí podpory Státním
fondem životního prostředí ČR;
- vzalo na vědomí informaci o akceptaci žádosti o dotaci na projekt „Protipovodňová opatření pro Svazek obcí
Mikroregion Severo-Lanškrounsko“
Státním fondem životního prostředí
ČR.
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 o konání voleb
do zastupitelstva městyse
Rozhodnutím prezidenta republiky
publikovaným ve Sbírce zákonů pod
č. 112/2014 Sb. byly vyhlášeny volby do
zastupitelstev obcí, které se budou
konat ve dnech 10. a 11. října 2014.
Místem konání voleb do zastupitelstva
městyse pro oba volební okrsky bude
Úřad městyse Dolní Čermná č. p 76, kde
bude v prostorách úřadu vyhrazena
volební místnost pro volební okrsek
č. 1 pro voliče s pobytem na území
vymezeném místní částí Dolní Čermná
a další volební místnost pro volební okrsek č. 2 pro voliče s pobytem na území
vymezeném místní částí Jakubovice.
Voličem může být občan ČR nebo
občan jiného členského státu Evropské
unie, pokud alespoň k 11. říjnu dosáhne
věku 18 let a nejpozději 10. října bude
přihlášen v obci k trvalému pobytu.
Aby volič, občan jiného členského státu
EU, mohl hlasovat, musí nejpozději do
8. října do 16:00 hodin u obecního úřa-
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du příslušného dle místa jeho trvalého
pobytu požádat o zápis do dodatku
stálého seznamu voličů, není-li v tomto
již zapsán z doby dřívější.
U komunálních voleb se nepoužívají voličské průkazy, volič tak může hlasovat
pouze ve svém „domovském“ volebním
okrsku (příslušném dle místa jeho trvalého pobytu).
Hlasovací lístky budou voličům dodány
nejpozději 3 dny před dnem konání
voleb. V den voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Další informace k volbám sledujte na
úřední desce či webových stránkách
městyse (www.dolni-cermna.cz).
Za Úřad městyse Dolní Čermná
Hana Vágnerová

Informace o obnově
katastrálního operátu
přepracováním do digitální
podoby (tzv. digitalizace)
Vážení občané,
na základě oznámení Katastrálního
úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního
pracoviště Ústí nad Orlicí vám sdělujeme, že v katastrálním území Dolní
Čermná a katastrálním území Jakubovice proběhne obnova katastrálního
operátu přepracováním do digitální
podoby (tzv. digitalizace).
Obnova katastrálního operátu se provádí postupně na celém území České
republiky a je vyvolána potřebou vést
katastrální mapu i písemné údaje katastru nemovitostí v digitální (počítačové)
podobě.
V rámci tohoto procesu nejdříve proběhne revize katastru nemovitostí, která
je pro Dolní Čermnou a Jakubovice
plánována v průběhu srpna 2014. Při
revizi budou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětů katastru.
Pro tuto fázi vás upozorňujeme - pokud
máte vyhotovené a dosud nezapsané
geometrické plány staršího data (do
r. 2003), např. geometrické plány zaměřující stavbu, která dosud není zapsána
v katastru nemovitostí, je nutné co nejdříve tyto geometrické plány předložit
na Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.
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Kontaktní osobu pro digitalizaci k.
ú. Dolní Čermná a k. ú. Jakubovice je
Bc. Vladimír Strnad, KP Ústí nad Orlicí,
telefon 465 513 117, na kterého se
můžete obracet ohledně poskytnutí
informací týkajících se digitalizace.
Obnovu katastrálního operátu nelze
směšovat s probíhajícími pozemkovými
úpravami. Obnovu katastrálního operátu (digitalizaci) provádí příslušný katastrální úřad na základě katastrálního
zákona a katastrální vyhlášky. Obnovou
katastrálního operátu nejsou dotčena
vlastnická ani jiná práva k nemovitostem
a její součástí není zjišťování průběhu
hranic pozemků v terénu!
Bližší informace o obnově katastrální
operátu se dozvíte v „Oznámení“ Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj,
Katastrálního pracoviště Ústí nad Orlicí,
které je zveřejněno na úřední desce
a webových stránkách městyse (www.
dolni-cermna.cz).
Pozemkové úpravy zajišťuje Státní pozemkový úřad a týkají se nezastavěné
části obce. V rámci pozemkových úprav
se zejména pozemky scelují nebo se dělí
a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic
tak, aby se vytvořily podmínky pro
racionální hospodaření vlastníků půdy.
V rámci pozemkových úprav se provádí
zjišťování hranic pozemků v terénu.
Nedílnou součástí obnovy katastrálního
operátu - po provedení revize - je jeho
vyložení k veřejnému nahlédnutí, při
kterém vlastníci nemovitostí a jiní
oprávnění mohou vznést námitky vůči
změnám údajů katastru nemovitostí.
O termínu a místě vyložení obnoveného
katastrálního operátu budete včas informováni oznámením na úřední desce
městyse (nejméně 30 dnů před jeho
vyložením).
Petr Helekal, starosta

Investice z dotačních titulů
V minulých číslech jsem Vás informoval
o tom, že městys Dolní Čermná a Mikroregion Severo-Lanškrounsko požádaly
o dotace na projekty ze Státního fondu
životního prostředí.
Prvním projektem jsou protipovodňová
opatření, v rámci kterých bude vybu-
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dován bezdrátový rozhlas, a to i v Jakubovicích. Dalším projektem je výsadba
zeleně na náměstí a jeho okolí. Oba
projekty nám byly schváleny a pro Dolní
Čermnou znamenají investici v celkové
výši bezmála 4 mil. Kč. V současné době
začínáme přípravu výběrových řízení.
V případě, že vše půjde podle harmonogramu, bude realizace projektů zahájena
na podzim letošního roku. Dokončení je
plánováno v prvním pololetí roku 2015.
Obdobná situace je u schváleného
projektu nakládání s bioodpady, v rámci
kterého městys zakoupí jeden drtič větví
a dále budou občanům Dolní Čermné
a Jakubovic na podkladě jejich žádosti
distribuovány zahradní kompostéry
o objemu 900 l. Náklady projektu činí
cca 1 mil. Kč. Předpokládáme, že v měsíci
září rozešleme do domácností informační dopis s návratkou.
Petr Helekal

70 + - 2. část
Ještě předtím, než se budeme věnovat
cestám za hranice našich krajů, musím
se dvakrát omluvit - za vypadlé písmenko ů ve slově můžeme a za informaci, že
„brňák“ změní trasu přes Svitavy až od
prosince. První chyba vnikla mojí nepečlivou kontrolou textu, druhá špatným
pochopením informace. Takže nikoliv
mžeme, ale můžeme a linka 720307
jezdí ve všední den přes Svitavy již od
15. 6. 2014. Tož se nezlobte. A jedna nová
informace: spoj 1 linky 700915 bude od
konce prázdnin vyjíždět z Lanškrouna
už v 7:15 (dosud v 7:17), v Jakubovicích
bude v 7:23 (dosud v 7:28) a na náměstí
dojede v 7:28 (dosud v 7:30). I nadále
pojede z Lanškrouna do Jakubovic bez
zastavení - nebude stavět ani u Pivovaru. Ale teď už se vraťme ke slevě 70+.
Abychom se v tom všichni vyznali, tak
si zopakujme, že tarif Iredo 70+ platí
pouze v hranicích Královéhradeckého
a Pardubického kraje, že výše jízdného
se odvíjí od počtu tarifních zón, které
při cestě zvolenou linkou a konkrétním
spojem projedeme, a že při opuštění
hranic kraje jsme vždy přeřazeni do
jiného tarifu podle toho, čím a kam
jedeme a jakou eventuální další slevu
můžeme využít. Zde je na místě znovu
podotknout, že nikde nemůžeme jezdit
„na občanku“; vždy musíme mít jízden-
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ku a k ní eventuálně příslušnou kartu,
ať už naši 70+, nebo In Senior Českých
drah či jejich důchodcovskou se slevou
25 % anebo třeba Opencard v Praze.
A nakonec je dobré, neřku-li nezbytné,
znát číslo tarifní zóny, do které na slevu
chceme dojet. Řidič autobusu je také
jenom člověk a nemá hlavu jak pátrací
balón, aby znal všechno nazpaměť.
Jak již bylo řečeno, tarifní zóny jsou
očíslovány (Dolní Čermná má číslo 976,
traťový úsek

číslo trati

Týnec n/L- Č. Třebová-Tatenice

010, 270

linka 720307 z Brna do Žamberku
a zpět, hranice Ireda je v Letovicích
899; až tam (a pochopitelně i nazpět)
můžeme uplatnit slevu 70+. A máme
výhodu - pan řidič nám poradí s cestou
zpět. U ostatních linek ale budeme
pravděpodobně muset kombinovat
autobus s vlakem - asi nikdo nepojede
z Čermné třeba do Prahy nebo Ostravy
autobusem po místních komunikacích.
Takže si teď uvedeme úseky železničtraťový úsek
Pardubice-HK-Jaroměř-St. Paka

číslo trati
030, 031

Přelouč-Heřmanův Městec

15

Jaroměř-Turnov

32

Chrudim-Holice

16

Náchod-Starkoč

33

Č. Třebová-Chornice

17

Trutnov-Chlumec n/C

40

Choceň-Litomyšl

18

Hradec Králové-Semínova Lhota

41

Č. Třebová-Lanškroun

19

Kunčice n/L-Vrchlabí

44

Převýšov-Choceň

20

Teplice n/M-Trutnov

17

Týniště n/O-Letohrad

21

Mlýnec-Jičín

61

Častolovice - Solnice

22

Chlumec n/C-Lovčice obec

62

Doudleby n/O-Rokytnice v OH

23

Stará Paka-Sobotka

64

Ústí n/O-Moravský Karlov

24

Ronov n/Doubravou-Třemošnice

236

Dolní Lipka-Červený Potok

25

Vitanov-Pardubice

238

Týniště n/O-Broumov

26

Rozhraní-Česká Třebová

260

Opočno pod OH-Dobruška

28

Svitavy-Žďárec u Skutče

261

Jakubovice 978) a pro naše okolí jsou
vyvěšeny na každé zastávce autobusu
či vlaku; na internetových stránkách
Oreda (www.oredo.cz/tarifiredo) najdete jak abecední seznam zón, tak tarifní
mapy, které si můžeme prohlédnout
i na nádražích. I v tomto článku uvádím
důsledně čísla zón za názvem zastávky.
Ještě si připomeňme, že Oredo je dopravní společnost a Iredo je tarif, který
řeší otázky spojené s jízdným a přepravným, a pak už se snad můžeme dostat
k avízovanému cestování za hranice, ve
kterých nám platí tarif 70+.
Autobusem je to celkem jednoduché u nás je jediným využitelným spojem

ních tratí, ve kterých platí tarif Iredo:
Poznámky:
- čísla v tabulce jsou čísla tratí, nikoli
čísla zón Iredo;
- Lomnice nad Popelkou 590, Martinice
595, Letovice 899 a Týnec nad Labem
699 leží již mimo Královéhradecký
a Pardubický kraj, České dráhy (a doufám, že i autobusoví přepravci) tu ale
jízdenky Iredo uznávají.
Sám jsem nevěřil, že se za poloviční
jízdné svezeme až na Špindlerovku 499
či Pomezní boudy 444, pochopitelně
s přestupy z autobusu na vlak a zpět
do autobusu, pokud nevyužijeme ně-
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kterou z přímých autobusových linek,
ale těch není mnoho (a navíc jezdí jen
„v úterý a dubnu“, jak jsme říkávali linkám s neúnosně dlouhým intervalem);
proto si važme „brňáku“.
Poslední, co zbývá uvést, je praktický
postup při přesedání z autobusu na
vlak a naopak. Při jeho zjišťování jsem
narazil na „jeden společný jmenovatel“
- ti, kteří poskytují informace o tarifu,
často tápají a tam, kde jsem očekával
jednoznačnou odpověď, jsem se dočkal
výrazů „snad“, „asi to tak bude“, „podle
mne je to tak“ a podobných. Korunu
tomu dala pracovnice v informacích na
pražském hlavním nádraží, od níž jsem
chtěl zjistit podmínky prodeje jízdenky
na hranice Ireda: „A co je to Iredo?“
Nakonec tedy jediné, co vím opravdu
bezpečně, je to, že vlastně vždy bude
záležet na jednotlivých průvodčích či
řidičích, s nimiž přijdete do styku při
uplatňování slevy Iredo 70+ a na vaší
schopnosti je přesvědčit, že vy máte
pravdu.
Uvedeme si to na příkladu - pojedeme
z Dolní Čermné do Prahy nebo do Ostravy (do Brna ne, tam přece pojedeme
přímo „brňákem“). Na náměstí v Dolní
Čermné nastoupíme do autobusu
a řekneme Týnec nad Labem 699 na
kartu 70+. V Ústí n/O zajdeme na nádraží a koupíme si návaznou jízdenku
z Týnce nad Labem do Prahy - zde můžeme uplatnit další slevu, tedy pokud ji
máme. Podobně budeme postupovat
při jízdě do Ostravy - v autobusu řekneme Tatenice 916 na kartu 70+ a na
Den se sousedy

nádraží si koupíme návaznou jízdenku
z Tatenic do Ostravy. Podle toho, co jsem
se dozvěděl, by to tak mělo fungovat.
Horší už je to s cestou zpět. Přes veškerou snahu mi nikdo nebyl schopen říci,
jestli si v Praze či Ostravě mohu koupit
dvě jízdenky pro jednu cestu - tu první
z Prahy či Ostravy do Týnce n/L 699 či
Tatenic 916 a tu druhou se slevou Iredo
70+ z Týnce či Tatenic do Dolní Čermné
976. A přitom to byl hlavní důvod, proč
jsem se do psaní tohoto článku pustil.
Předpokládám však, že zvýhodněné
jízdné Iredo 70+ nebylo zavedeno proto, aby lidem přidělávalo vrásky na čele
a komplikovalo jim život. Pokud časem
zjistím něco, co by mohlo uvedené
skutečnosti změnit či doplnit, dám
vám cestou DCZ vědět. A pokud bude
„všechno jinak“ - nekamenujte mě, prosím. Měl jsem dobrou snahu upozornit
na možnosti využívání slevy Iredo 70+
tak, aby vaše cesta byla co nejlevnější.
Zdeněk Ježek (opět ve spolupráci
s panem Antonínem Kašparem)

Den se sousedy
Mezinárodní sportovně kulturní akce
nazvaná Den se sousedy se konala
9. srpna v areálu AZAS. Hlavní myšlenkou akce bylo strávit příjemný den se
svými sousedy. Pozvání přijali sousedé
z Výprachtic, Verměřovic, Horních Heřmanic, Bystřece, Horní Čermné, Petro-

kategorie

malá kopaná
požární útok

1. místo

vic a Horního Třešňovce a také sousedé
z Polska, Maďarska a Slovenska.
Zúčastnili se turnajů ve stolním tenise,
malé kopané, plážovém volejbale
a soutěží v požárním sportu. Sportovní
klání doplnil také kulturní program,
zahrála kapela ReGen a skupina bubeníků ORdrums, zatančil DC Dance
a Dolce Baby. Místní hasičská zásahová
jednotka předvedla požární techniku,
hašení požáru ubytovny, lanškrounští
hasiči ukázali vyprošťování zraněné
osoby z havarovaného vozidla a ústečtí
profesionálové přijeli s vysokozdvižnou
plošinou, která byla také použita při
hašení simulovaného požáru ubytovny.
Hned dvakrát předvedli své trialové
umění Martin Matějíček a Pavel Baláž.
Program pro diváky byl tedy opravdu
pestrý. Stánky místních spolků nabídly
nejen občerstvení skutečně domácí,
ale také prodej keramiky a dalších
rukodělných výrobků. Velkému zájmu
se těšil i stánek s dřevěnými šperky
a dekoracemi. Děti se mohly vyřádit
na nafukovacím skákacím hradu i při
soutěžích za nějakou tu sladkost.
V podvečer byly vyhlášeny výsledky
soutěží a nutno říci, že Dolní Čermná
sklidila mnohá vítězství. Po vystoupení
dívčí ostravské hardrockové kapely
Kapriola následoval TONIC ROCK a na
závěr zahrál Quiz.
Den utekl jako voda, snad se sousedům,
přespolním i zahraničním, u nás líbilo
a Den se sousedy se stane novou tradicí
v regionu.
L. Ešpandrová

2. místo

3. místo

Dolní Čermná

Verměřovice

Výprachtice

ženy I.

Dolní Čermná

Liptovská Teplička

Horní Třešňovec

ženy II.

Verměřovice

muži I.

Bystřec

Horní Třešňovec

Horní Heřmanice

muži II.

Horní Třešňovec

Petrovice

Dolní Čermná

mezinárodní kat. muži

Liptovská Teplička - SK

Dzierzoniow - PL

Dolní Čermná 2

Dolní Čermná 1

Horní Třešňovec

ženy

A. Petrová - DČ

N. Majewska - PL

M. Stará - DČ

muži

K. Pácha - DČ

P. Hegedus- H

R. Plhák - DČ

beach volejbal
stolní tenis
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SOSNáČe aneb Setkání
Čermných
Každoroční setkání obcí s názvem
Čermná (pracovní název SOSNáČe =
Setkání Obcí S NÁzvem ČErmná) se
letos konalo v Čermné nad Orlicí v sobotu 5. července. Sportovně kulturního
setkání se zúčastnili zástupci Rady městyse Dolní Čermná, Klubu důchodců,
Orla a sportovci, kteří náš městys reprezentovali ve čtyřech sportovních disciplínách, a to velice úspěšně. Volejbalisté
a nohejbalisté zvítězili, v malé kopané
naši fotbalisté obsadili třetí místo. Své
zástupce jsme měli i v rybářském závodu, kde nám patří druhé a čtvrté místo.
Všem děkuji za vzornou reprezentaci
městyse.
Ivana Hamplová

Ohlédnutí za
šestadvacátými
Čermenskými slavnostmi
V rámci letošních Čermenských slavností
se během osmi programových bloků
představilo šest souborů českých, slovenských, chorvatských a gruzínských.
Letos poprvé se slavnosti představily
i v Horní Čermné. A byla to šťastná volba,
protože kdo navštívil ve čtvrteční podvečer evangelický kostel, užil si v příjemné
prostředí podmanivé dalmátské melodie
i písně v podání tří propojených souborů
z jadranského Solinu, Okrugu a Mariny.
Chorvatský soubor trávil v Dolní Čermné
od středy až do neděle a absolvoval
nejvíce vystoupení ze všech. V pátek se
představil lanškrounskému nejmladšímu publiku dopoledne na zámeckém

MFF Čermenské slavnosti

Dolnočermenský zpravodaj

nádvoří a odpoledne pak v Domově pro
seniory. Na páteční poledne už tradičně
zvala paní starostka zástupce zúčastněných souborů na slavnostní setkání na
radnici. Navečer se pak v Dolní Čermné
hrálo a zpívalo až do pozdních hodin.
Sobotní dopoledne patřilo soutěžnímu
Hecboji, ve kterém se utkaly týmy
složené vždy ze čtyř zástupců každého
souboru. O putovní pohár ve zcela
netradičních disciplínách se „bojovalo“
již podvanácté. Vítězem se stal tým
souboru Olešnica z Doloplaz.
Sobotní odpoledne přivítal v Areálu
zdraví a sportu návštěvníky bohatý
jarmark lidových řemesel a nabídka
rukodělných výrobků, jejichž výrobu si
mohli zájemci vyzkoušet. Mezitím se
chorvatský soubor stačil představit krátkým programem na náměstí v Rychnově
nad Kněžnou v rámci Gastronomických
slavností. Součástí sobotního odpoledne
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Foto I R. Lepka

bylo slavnostní přijetí oficiálních hostů
a zástupců souborů i sponzorů. V milé
atmosféře krásně vyzdobených prostor
společenské místnosti se starosta Petr
Helekal více než se ctí ujal úlohy hostitele. Byl tak dán i prostor pro další plány do
budoucnosti a bylo příjemné slyšet, že
organizace největšího festivalu tohoto
zaměření v Pardubickém kraji má svůj
důležitý význam a stojí zato jej podpořit.
Hlavní program slavností Galaprogram
pak představil všechny zúčastněné soubory v jednotlivých blocích. A bylo nač se
dívat, všichni se snažili ukázat to nejlepší.
Večerním slavnostním ohňostrojem pak
celý festival oficiálně skončil.
Organizační tým festivalu i letos pracoval na plné obrátky a společně s ním
i obětavci z řad rodičů Jitřenky, pracovníků obecního úřadu a mnoho dalších
pomocníků - ti všichni přispěli ke zdárnému průběhu 26. ročníku Čermenských
slavností a já jim alespoň touto cestou
děkuji. Stejně tak i těm, kteří festival
podpořili finančně a v neposlední řadě
i starostovi, který významným způsobem festival podporuje a vnímá jej jako
významnou prezentaci městyse.
Petr Ryba

Americká bombardovací
eskadra nad Čermenským
rybníkem v srpnu 1944
Můj otec Karel Jezdinský působil
v Dolní Čermné jako učitel na tamní
měšťanské škole 10 let (1928 - 1938).
Já jsem se v Dolní Čermné narodil
v roce 1933. Bydleli jsme nejprve
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v Pecháčkově domě, od roku 1934
v domě u Langrů. V roce 1938 jsme
se z Čermné odstěhovali do Hořic
v Podkrkonoší, ale po celou dobu války (1939 - 1944) a jeden rok po válce
(1945) jsem s otcem jezdil vždy na dva
týdny do Čermné na prázdniny. Bydleli jsme zpravidla ve vilce u otcova
kolegy a přítele Bohumila Pravdy. Ten
byl velmi aktivní jako rybář, ovocnář,
filatelista, meteorolog i fotograf.
Chodili jsme s ním často rybařit – ve
dne i v noci. Potok Čermenka byl
tehdy na ryby bohatý, měl čistou vodu
vytékající z tehdy dobře udržovaného
Čermenského rybníka a bylo v něm
možno chytit i štiku nebo úhoře.
Naší další prázdninovou zábavou
bylo koupání v Čermenském rybníku.
Voda v něm byla tehdy velmi čistá
a na české straně (středem rybníku
probíhala hranice mezi Protektorátem
a Sudetami) bylo zřízeno koupaliště
s několika kabinami, lavičkami, lehátky a prkenným molem vybíhajícím asi
deset metrů do vody. Letní hosté toto
koupaliště rádi využívali. Pouze za polovinu rybníka nikdo neplaval – tam
už bylo Německo - a na druhé straně
bylo vidět několik Hornočermáků,
kteří zase nesměli plavat na českou
část rybníka. Bylo tomu tak i počátkem srpna 1944.
Byl krásný slunečný den a u rybníka se
nacházela velmi zajímavá společnost:
Cyril Pecháček (1899 - 1949), bratr
majitele rybníka, dirigent a hudební
skladatel, v té době ředitel Hudební
školy ve Dvoře Králové, jeho manželka
Lída Merlínová (umělecké jméno, 1906
-1988), známá spisovatelka, a s nimi
v té době již uznávaný sólista opery

Národního divadla v Praze Eduard
Haken. Ten byl hostem u Pecháčků
a s Cyrilem Pecháčkem se zřejmě znali
ze společného pobytu v olomouckém
divadle, kde oba působili před započetím války. Bylo tam též několik letních hostů z Prahy, kteří v době války
do Čermné rádi přijížděli na letní byt.
Asi tak ve dvě hodiny odpoledne se
náhle ozval směrem od Horní Čermné
stále sílící hukot, který brzy dosáhl
maxima, a nad rybníkem se objevila
skupina asi šedesáti čtyřmotorových
amerických bombardérů. Ty letěly ve
vysoké výšce seřazené v trojčlenných
skupinách, a to celkem v pěti řadách
po dvanácti. Po obou stranách každé
dvanáctičlenné řady bombardérů letěla jedna malinká stíhačka pro jejich
ochranu. Letadla letěla v popsaném
útvaru ve značné výšce směrem ke
Klekarově hoře. Celý výjev, až do vymizení hukotu, trval asi pět minut, postupně slábnul, až zcela utichl. Krátce
poté se z bezmračné oblohy začaly na
rybník snášet ve velkém množství staniolové proužky, které letadla zřejmě
po celou dobu letu shazovala k rušení
signálů německých radarů. Byl to silný
zážitek, na který nezapomenu, i když
od něho v letošním roce uplyne již
sedmdesát let. V Čermné asi žije již jen
málo pamětníků této události.
Jaroslav Jezdinský, Olomouc

Významné životní
jubileum oslavili
Bohuslava Planková
Alenka Špačková
Josef Brožek
Oldřich Jirásek
Jana Langrová
Erika Jirásková
Marta Bednářová
Vojtěch Krňávek
Jaroslava Páchová
Marie Winkelmannová
František Severin
Emílie Nastoupilová
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.
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Červnový koncert ZUŠ
23. června v podvečer vystoupili v místní Orlovně žáci Základní školy Vincence
Junka v Dolní Čermné, kteří navštěvují
Základní uměleckou školu J. Pravečka.
Na koncertu, který se konal u příležitosti
konce školního roku, zahrála a zazpívala
řada dětí, kterým zatleskali pyšní a nadšení rodiče i ostatní posluchači. Aby ne,
děti se snažily moc a všechny předvedené výkony byly obdivuhodné.
Pěkným závěrem koncertu bylo vystoupení rodiny Frangos pod názvem Hraje
celá rodina. Na podiu zahrály a zazpívaly
obě děti i s rodiči. A přáním paní učitelky
Obrové, která koncertem provázela, je,
jak sama řekla, aby takových rodinných
vystoupení přibývalo. Tak se budeme
těšit.

Foto I L. Ešpandrová

L. Ešpandrová

Loučení s předškoláky
26. červen byl v mateřské škole ve
znamení loučení. Naši předškoláci dorazili se svými rodiči do školky nezvykle
v pozdní odpoledne. Předvedli krátké
pásmo písniček a básniček, zasoutěžili si
s rodiči, naučili je tančit macarenu a na
závěr byli slavnostně šerpováni. Pak
děti daly pusu na dobrou noc mamince
a tatínkovi a nastala jimi očekávaná „noc
bez maminky“, kterou zahájily přípitkem
a hostinou. S plnými bříšky si pak zadováděly na hřišti. Celý večer si děti užily
a při pohádce postupně usínaly. Ráno po
probuzení vypadaly spokojeně a bylo na
nich vidět, že by se klidně loučily každý
den.

Foto I I. Hamplová

Ivana Hamplová

Výlet
Koncem školního roku jsme se vydali
s celou naší mateřskou školou na celodenní pěší výlet. Šli jsme na nedaleké
poutní místo, na kopec zvaný Hůra. Po
cestě jsme plnili různé úkoly, díky kterým nám cesta rychleji utíkala. V Hůře
jsme si dali svačinku a snědli mlsoty,

Foto I I. Hamplová
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které nám nachystali rodiče. Kdo chtěl,
mohl se napít čerstvé vody z pramene,
který zde vyvěrá. Odpočinuli jsme si
u pohádky O Jeníčkovi a Mařence. Na
zpáteční cestě jsme se těšili na oběd
a na canisterapii s dvěma krásnými
koliemi. V Areálu zdraví a sportu si
děti mohly vyzkoušet házení aportu,
pejskům dávaly povely, hrály pexesa,
skládaly puzzle s motivy psů, pejskům
dávaly pamlsky atd. Sladkou tečkou na
konec byl osvěžující nanuk. Příští rok se
budeme zase těšit na výlet, na kterém
zažijeme spoustu zábavy a poznáme
pěkná místa v okolí naší MŠ.
Kateřina Ptáčková

Dopravní soutěž
mladých cyklistů

Foto I archiv ZŠ

V letošním ročníku dopravní soutěže
mladých cyklistů starší žákovský tým
ve složení Matěj Marek, Jan Mareš,
Anna Klekarová a Barbora Marková
zvítězil v okresním kole v Ústí nad Orlicí.
Současně jsme získali i prvenství v kategorii jednotlivců (Mareš, Klekarová).
V krajském kole v Pardubicích se již
tak nedařilo, družstvo se umístilo na
druhém místě a do celostátního finále
nepostoupilo.
Družstvo mladších žáků se nepodařilo
sestavit. Hlavní příčinou je na jedné straně malý počet žáků ve třídách a z toho
plynoucí malá možnost výběru, na
straně druhé neochota žáků pracovat
v době mimo vyučování, přistupovat
k přípravě svědomitě, obětovat svůj
volný čas.
Přes tyto určité překážky věříme, že
i v příštích letech se najdou jedinci, kteří
navážou na úspěchy svých předchůdců
a budou opět vzorně reprezentovat
naši školu.
Zdeněk Lněnička

Výtvarná soutěž
Děti z naší mateřské školy se opět zapojily do výtvarné soutěže „Požární ochrana
očima dětí“ a v konkurenci osmi mateřských škol uspěly i v okresním kole.

Den naruby

Foto I archiv ZŠ

Diplomy a drobné dárky předal dětem
starosta SDH Dolní Čermná Mgr. Jan
Růžička.
Všem blahopřejeme.
Umístění v místním kole:
Kat. 1
Klára Svobodová
Karolína Jirásková
Filip Macháček
Kat.2
Michal Pravda
Jáchym Frangos
Adam Bedrníček
V okresním kole :
Kat.1
Klára Svobodová – 2. místo
Kat.2
Jáchym Frangos – 4. místo
Ivana Hamplová

Dne 2. 6. 2014 se konal Den naruby.
My si vyzkoušeli, jaké to je učit děti
na 1. stupni pod dohledem učitelů.
Byla to velká zkušenost pro nás pro
všechny. Každý se s tím vypořádal
po svém. Pro někoho to nebylo
jednoduché zabavit neposlušné žáky
a udržet jejich pozornost. Proto bylo
nutné učit formou hry, abychom měli
žáky alespoň trochu pod kontrolou.
Každý z nás vnímal čas jinak. Někomu
čas zbyl a někomu chyběl, všichni
jsme si z toho odnesli spoustu zážitků. Společně jsme dospěli k závěru,
že by většina učitelem být nechtěla.
Žáci 9. ročníku

Den dětí
Po náročném dopoledni (proběhl
Den naruby) si ještě deváťáci připravili pro děti zábavné odpoledne plné
soutěžních her a sportovních aktivit.
Za svou snahu si děti mohly domů
odnést něco sladkého i něco na památku. Tak jako každý rok i letos jsme
se snažili žákům 1. stupně připravit
pohodový den plný zážitků a tak
s nimi oslavit Den dětí. Za kolektiv
učitelek 1. stupně bych chtěla podě-
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kovat žákům 9. třídy a jejich třídnímu
učiteli za svědomitou přípravu této
akce.
Ivana Moravcová

Školička na zkoušku
Pomalu se stává milou tradicí, že si
budoucí prvňáčci mohou vyzkoušet,
jak to chodí ve škole. Letos jsme se sešli
10. června odpoledne. Děti plnily úkoly
zaměřené na matematické dovednosti,
grafomotoriku, řečové dovednosti, zrakovou a sluchovou paměť. Vše úspěšně
zvládly, některým se ani nechtělo domů.
Tak tedy v září – hurá do školy!
Foto I archiv ZŠ

Tř. učitelka budoucí 1. třídy
Dana Vychytilová

Pasování na čtenáře
Je skoro konec školního roku a prvňáci
mají za sebou návštěvu knihovny spojenou s pasováním na čtenáře. Už přečetli
celý Slabikář a jsou na to náležitě pyšní.
Teď se už mohou zaměřit na čtení
prvních knížek podle svého zájmu. Děti
si domů odnesly pamětní list a stužku,
která jim bude tento slavnostní den
připomínat.
Ivana Moravcová
Tato akce očima žáků 1. třídy:
Šli jsme do obecní knihovny. Tam jsme
si sedli na židličky. Paní knihovnice nám
povídala o knížkách. Pak dala naší paní
učitelce meč a ta nás pasovala na čtenáře. Teď už můžeme chodit do knihovny.

Foto I archiv ZŠ

Filip Málek, 1. třída
Šli jsme s celou třídou do obecní
knihovny. Měli tam židličky. Já jsem
seděl v druhé řadě. Paní učitelka Liprová
říkala o knížkách. Naše paní učitelka
nás pasovala na čtenáře. A dostali jsme
bonbón a kytičku s diplomem. Pak jsme
pozdravili paní učitelku a šli jsme do
školy.
Aleš Jansa, 1. třída
Foto I archiv ZŠ

Dolnočermenský zpravodaj
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Přežití v přírodě
I letos se 5. třída rozhodla strávit noc
v přírodě. 12. června děti vyrazily v plné
polní na blíže neurčené místo, kde musely
postavit tábořiště a zajistit dostatek pitné
vody. Odměnou jim byla soutěž družstev
a opečený buřt k večeři. Studenou noc si
zkrátily honbou za pokladem. Ráno po
snídani před dětmi ležel poslední úkol –
nasytit se vlastnoručně uvařeným buřtgulášem. Nastalo tedy velké kotlíkové
kuchtění. Kluci se starali o ohniště a děvčata předváděla své kuchařské umění.
I Polhreich by se olizoval. Přežili všichni!
Foto I archiv ZŠ

Dana Vychytilová, třídní učitelka

Projekt na podporu
přírodovědného a
technického vzdělávání už
počtvrté

Foto I archiv ZŠ

Dne 8. 6. 2014 absolvovali naši žáci již poslední projektový den tohoto školního
roku na Střední škole uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí. Osmáci a deváťáci
pracovali ve skupinách tentokrát s využitím robotických stavebnic. Stavěli modely
aut na pásový pohon, sestavovali elektrické obvody, nebo vyráběli „termohrnky“ a pomocí počítačového programu
porovnávali jejich dokonalost. Tentokrát
už museli žáci při práci použít své technické dovednosti a znalosti a schopnosti
pracovat ve skupině. Mezi chlapci a dívkami nebyl rozdíl, všichni si s úkoly poradili
a určitě to nepovažovali za ztracený čas.
Možná i proto se deset žáků naší školy
rozhodlo přihlásit na prázdninovou týdenní akci připravenou pro děti ze základních škol, které se projektu účastní.
Yvona Rybová

Ostrava

Foto I archiv ZŠ

V rámci projektu technického vzdělávání
byla pro žáky druhého stupně naplánována exkurze do (pro nás „exotické“)
Ostravy. Jak tuto akci viděli sami žáci?
Autobus odjížděl z Dolní Čermné
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v sedm hodin ráno, byli s námi i žáci
sedmé třídy. Jeli jsme autobusem pana
Mačáta. Cesta vedla přes Olomouc a po
dálnici do Ostravy. Přijeli jsme tam kolem
půl desáté. Poté jsme se rozdělili do dvou
skupin. Osmá třída navštívila interaktivní
výstavu a sedmá třída se šla podívat
na výrobu železa ve vysokých pecích.
Výstava byla zaměřena na knihy i vynálezy pana Verna a další objevy a vynálezy,
které usnadnily lidem život a výrazně
zlepšily naši životní úroveň. Mohli jsme
si vyzkoušet nějaké exponáty. V poledne
jsme šli na oběd, dostali jsme kuřecí
řízek s bramborem a kyselou okurku. Po
obědě se skupiny vyměnily. My jsme šli
na prohlídku vysokých pecí. Skleněným
výtahem jsme vyjeli do výšky 35 metrů.
Poté jsme vystoupali po schodech až na
vrchol vysoké pece do výšky 65 metrů. Při
sestupu jsme měli možnost nahlédnout
do samotného nitra vysoké pece. Kolem
třetí hodiny jsme z Ostravy odjížděli. Moc
se nám tam líbilo, ale bylo velké vedro.

Dolnočermenský zpravodaj

Jitřenka
pod Královou holou

Sportovní den
Poslední úterý ve školním roce 2013/2014
byl ve znamení sportovního dne. Žáci 9.
třídy si připravili pro mladší žáky naší
školy celkem osm disciplín – běh dlouhý,
běh krátký, skok z místa, běh do vrchu,
hod na cíl, hod granátem nebo kriketovým míčkem, skoky přes švihadlo a přenášení vody žínkou. Třídy plnily během
dopoledne postupně jednotlivé disciplíny, ve kterých jednotlivci změřili své síly
oproti svým spolužákům. Ve čtvrtek
před branným dnem byli vyhodnoceni
nejlepší dívky a nejlepší chlapci z každé
třídy - byli odměněni diplomem a drobnou sladkostí.
Nejúspěšnější chlapci a dívky z jednotlivých tříd:

Koncem července se dětský soubor Jitřenka opět po roce vydal do zahraničí,
tentokrát na Slovensko do Liptovské Tepličky, kde byl společně se soubory z Polska a Ukrajiny hostem mezinárodních
slavností Pod Královou holou.
Na zájezd jsme vyrazili již ve středu
odpoledne, abychom si účinkování na
festivalu zpestřili a využili možnosti slovenského pobytu. Ve čtvrtek dopoledne
jsme navštívili Dobšínskou ledovou jeskyni a odpoledne poté v Popradu se děti
„vyřádily“ v krásném prostředí známého
Aquacentra, plného nejrůznějších atrakcí
(sem se již děti samozřejmě nejvíce těší).
V pátek jsme vyrazili na túru do Roháčů
s přesvědčením, že počasí snad vydrží.

David Ryšavý, Daniel Horský, Václav
Formánek, Josef Pecháček a Monika
Macháčková, žáci 8. třídy

„Braňák“ nás prověřil
Stačilo by čas posunout jen o půlden (odpoledne už totiž trochu vysvitlo slunce)
a místo zmáčených a zablácených by se
domů z branného dne vracely sice unavené, ale relativně suché děti. „Braňák“
se však tradičně jde „za každého počasí“!
Vlastně jsme měli nakonec štěstí, protože
den předtím lilo od rána jako z konve
a počasí nám překazilo středeční plánovaný pobyt v přírodě (náhradní program
- turnaj v přehazované žáků 2. stupně - se
však vydařil).
Ve čtvrtek po rozdělení cen nejúspěšnějším sportovcům Sportovního dne
se tedy přibližně desetičlenná družstva
žáků 2. – 9. třídy vydala do terénu v okolí
Dolní Čermné a na stanovištích plnila
různé úkoly. Starší žáci pomáhali mladším
při zdolávání obtížného terénu, mladší
se zase velmi snažili, a tak do cíle došli
všichni a kupodivu s dobrou náladou.
I když podmínky letošního branného
dne opravdu nebyly vlídné, nenašel se
žádný „fňukal“ či „hudral“, což jsme velmi
ocenili.
Olga Liprová

Foto I archiv ZŠ

Třída

Chlapec

Dívka

1.

Jansa Aleš

Schlegelová Nela

2.

Formánek Lukáš

Zachařová Renáta

3.

Vondra Lukáš

Vašková Petra

4.

Rous Matěj

Macanová Anežka

5.

Pecháček Marek

Muchová Sandra

6.

Petr Filip

Marková Barbora

7.

Beran Filip

Doupalová Barbora

8.

Ryšavý David

Flosová Milada
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Foto I P. Ryba

Bohužel však jenom chvíli, a tak jsme museli předčasně tyto krásné hory opustit.
I přesto jsme se ale stačili ujít pořádný
kus cesty. Díky předčasnému návratu
k autobusu jsme navštívili jeden z nejhezčích slovenských lidových skanzenů
- oravskou dědinu u Zuberce a stálo to
zato. V původních autentických lidových
stavbách se představovala lidová řemesla. Nutno říci, že celý skanzen je ve velmi
dobrém stavu.
A jak to bylo s náročností výletů a únavou
účastníků? Mysleli jsme si, že děti už budou po celodenním programu „zničené“,
ale opak byl pravdou. Po návratu do areálu místní školy, kde jsme spali, vyrazily
na přilehlé hřiště, kde až do soumraku
hrály volejbal. A tak tomu bylo ve čtvrtek
i v pátek.
V sobotu dopoledne probíhaly pódiové
zkoušky v amfiteátru a po obědě Jitřenka
při průvodu obcí zvala všechny k návštěvě programu. Ten probíhal až do večerních hodin a nutno říci, že vystoupení
Jitřenky bylo po zásluze oceněno dlouhým potleskem. Závěr programu patřil
v samostatném bloku profesionálnímu
lidovému souboru SLUK, který byl důstojným vyvrcholením sobotního programu.
V neděli se uskutečnil v ulicích Liptovské
Tepličky bohatý průvod, ve kterém se
představily účinkující soubory i místní
zájmové spolky. Odpolední program
pak už probíhal s podobným scénářem
jako v sobotu. A i když už toho děti měly
opravdu plné zuby (navíc bylo pořádné
vedro), své představení znovu „rozjely“
naplno a před plným podiem si ho náležitě užívaly.
Celý zájezd provázela pohodová atmosféra a děti se znovu ukázaly jako výborná

parta, na kterou je spolehnutí. Závěrem
patří poděkování Yvoně Rybové, Ivě
Moravcové a Ivaně Hamplové, které si
sice pro neustálou péči o děti zájezd tolik
neužily, ale o to více je může těšit velmi
dobrá reprezentace souboru. To ocenil
i starosta Petr Helekal, který se slavností
účastnil jako oficiální host a Jitřenku na
slavnostech věrně doprovázel.
Petr Ryba

Ptáci roku 2014
v Dolní Čermné
Každoročně vybírá Česká společnost
ornitologická nějaký ptačí druh, který
pak nese označení Pták roku a je mu
věnována větší pozornost. Pro letošní
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rok byly vybrány oba druhy našich
čápů – tedy čáp bílý a čáp černý.
Čápy bílé kroužkujeme v Dolní Čermné
již řadu let (přesněji Aleš od roku 1983)
na hnízdě v areálu Výrobny krmných
směsí a posledních pár let také na
komíně restaurace Céčko. V letošním
roce – oproti loňskému katastrofálnímu roku, kdy na celém okrese Ústí nad
Orlicí bylo vyvedeno jenom 9 mláďat
kvůli chladnému a deštivému počasí –
se čápům zatím daří.
Na hnízdě ve „výkupu“ byla okroužkována 4 mláďata, která jsou již úspěšně
vyvedena, a teď čekáme, jestli se
o nich dozvíme z nějakého zpětného
hlášení. Na hnízdě na „Céčku“ jsme
okroužkovali obě mláďata speciálními
odečítacími kroužky. Mimochodem
oba dospělí na výkupu kroužky
nemají, takže původ těchto ptáků
neznáme, ale na Céčku má jeden z rodičů kroužek, podle kterého víme, že
byl kroužkován v roce 2010 ve Vlašimi
(jako mládě na hnízdě). Druhý z rodičů
kroužek nemá.
Vůbec poprvé jsme v letošním roce na
území Dolní Čermné kroužkovali také
hnízdo čápů černých. Na hnízdě jsme
okroužkovali 2 mláďata a ještě zde
byla nalezena 2 nevylíhlá vejce.
Závěrem bychom chtěli poděkovat
všem, kteří nám s letošním kroužkováním čápů pomohli a umožnili nám
kroužkování na svých pozemcích.
Aleš Hampl, Petr Havel, Michal Nastoupil,
Jan Růžička

Foto I M. Nastoupil
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Mykologická vycházka
Místní ornitologická skupina pro vás
připravila Mykologickou vycházku.
Uskuteční se v neděli 21. září 2014. Sraz
všech zájemců o naše houby bude
v 7:30, místo bude ještě upřesněno. Po
odborné stránce akci povede Martin
Mička, mykolog z České Třebové. Vycházku zakončíme v místní hasičárně,
kde kromě občerstvení proběhne komentovaná prohlídka nasbíraných
hub.
Kdo se nebudete moci vycházky zúčastnit, můžete do hasičárny přijít ještě
po obědě a nechat si panem Mičkou
určit donesené houby. Případné dotazy k akci poskytnou
Aleš Hampl, tel. 604 208 580
Jan Růžička, tel. 731 070 397

Skautský tábor Valteřice
Tři orlí pera
Mnozí z vás asi netuší, o čem tu budu
hovořit, takže vám nejdříve přiblížím,
co to Tři orlí pera jsou. Je to název pro
tři náročné celodenní zkoušky, které
plní starší skauti na letních táborech.
První ze tří zkoušek se nazývá orlí
pero mlčení, což znamená, že skaut
musí vydržet 24 hodin nemluvit.
Druhá zkouška se jmenuje orlí pero
hladu, při této zkoušce musí vydržet
24 hodin bez jídla a k dispozici je mu
pouze voda nebo hořký čaj. Poslední
zkouškou je orlí pero samoty, při
kterém musí vydržet 24 hodin mimo
tábor s omezenou zásobou jídla. Má
to jeden háček, po celou dobu samoty
skauta nesmí vidět vůbec nikdo, ani
z civilu. Na získání každého pera má
každý tři pokusy.
Já sama jsem tři orlí pera začala plnit
na letošním táboře. Pera jsem začala
plnit 17. 7. 2014 při ranním nástupu,
jako první jsem plnila „pero hladu“.
Hladovka se mi plnila celkem dobře,
teda alespoň přes den. Navečer už mi
kručelo v břiše a v noci se přidalo i jeho
bolení. Nakonec jsem to vydržela a po
ranním nástupu jsem obdržela potlesk
a první pero bylo v kapse.
Jako druhé pero jsem plnila „mlčku“,

kterou jsem začala plnit 21. 7. 2014.
Opět jsem ji zahájila při ranním
nástupu a skončit jsem ji měla druhý
den též po nástupu. Bohužel první
pokus mlčení mi nevyšel. Promluvila
jsem v 14:30, protože se mě jeden
malý kluk zeptal, co dělám, a já mu
odpověděla. Trošku mě to mrzelo,
ale hned na večerním nástupu se mi
naskytla možnost druhého pokusu.
Přes noc to šlo, protože jsem neměla
hlídku. Druhý den mi to docela šlo, ale
odpoledne jsem měla co dělat, abych
nepromluvila při hrách. Nakonec se mi
ten druhý pokus povedl a večer jsem
zase obdržela potlesk a druhé pero
bylo za mnou.
Nastal čtvrtek 24. 7. 2014 a já jsem
se chystala na večer, protože jsem
měla odcházet na samotku. Večer po
nástupu se vrátil ze samotky Michal
a já jsem měla odcházet. Byla jsem
strašně nervózní a měla jsem pocit,
že mám i trochu strach. Moje vedoucí
Veronika Severinová mě doprovodila
na místo, kam se druhý den dostavím
pro oběd. Rozloučila jsem se s ní a šla
jsem vstříc samotě. Když jsem dorazila
na místo, postavila jsem si přístřešek
a brzo jsem únavou usnula. Druhý den
jsem vstávala brzo a přesunula jsem
se do většího křoví, aby mě nebylo
vidět, kdyby náhodou někdo „šmejdil“
v lese. Docela se mi dařilo sledovat
tábor. Vždycky, když jsem své kamarády potřebovala vidět, šla jsem blíž.
Měla jsem tak trochu výhodu, protože
zatímco ostatní pomalu bourali tábor
a balili nepotřebné věci (byl poslední
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den tábora), já jsem si v klidu hověla
na samotce. Večer asi ve 20:20 se z tábora ozval křik, abych se vrátila. Byla
jsem připravena a s radostí jsem vylítla
z lesa. Všichni byly u ohně a užívali si
poslední večer na táboře. Odevzdala
jsem deník se svými zápisky.
Každý, kdo plnil tři orlí pera, byl symbolicky šlehnut třemi proutky za každé
splněné pero. Poté musel každý zlomit
všechny tři proutky naráz a mohl je
spálit, nebo si je nechat. Když to shrnu,
tak to bylo všechno fajn. Nejhůře se
mi plnilo pero mlčení, ale i na samotce
jsem se trošku bála, ale jsem ráda, že
jsem do toho šla.
Klára Macháčková
Víkend Benjamínků
Náš víkend plný her zakončený putováním za pokladem jsme zahájili
v pátek ráno a měli jsme před sebou
cestu do tábora ve Valteřicích. Tam už
týden tábořili naši kamarádi, skauti
z Dolní Čermné a Verměřovic. Někomu
z nás se možná po příjezdu stýskalo,
ale hned, jak jsme začali hrát hry,
nebyl čas myslet na rodiče. Celkem
nás malých, Benjamínků bylo deset.
Ve volných chvílích jsme se pouštěli
do modelování, kreslení nebo stavění
malé hráze v potůčku, kde se dětem
nejvíce líbilo. Benjamínci si užili pravé
dobrodružství, když spali ve velkém
stanu na karimatce a ve spacáku.
Večer nám nechyběla pohádka na
dobrou noc. V sobotu večer jsme náš
táborový program zakončili putová-

Foto I archiv skautu
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ním za pokladem. V neděli ráno nás
pak čekala cesta do kostela, kde starší
skauti zpívali při mši. Hned potom byli
benjamínci odměněni za celý víkend,
každý dostal zlatou medaili na zlaté
klíčence a diplom.
Naše společné dobrodružství tím ale
nekonči. Hned v září každý pátek od
15:30 hodin se znovu budeme scházet
v klubovně v Dolní Čermné. Taky nás
čeká společný výlet do Mladějova, kde
budeme poznávat, jaké dřív jezdily
vláčky. Noví benjamínci jsou srdečně
vítáni.
Skautky z Dolní Čermné

Dvacátý letní tábor
SDH Dolní Čermná
Ano, je to neuvěřitelné, ale letní tábor
pořádal SDH Dolní Čermná letos již
podvacáté. Letošní téma bylo po únorové medailové euforii nasnadě –
Olympijské hry. Tábor se uskutečnil
v tradičním termínu v prvním prázdninovém týdnu, opět s hojnou účastí 93
dětí a instruktorů do 18 let. O chod tábora se staralo 20 obětavců. Děti v tábornické osadě Strážná - Vosí údolí
zažily týden plných her a olympijských
disciplín, ve kterých bojovaly o cenné
kovy. Vyzkoušely si tak například biatlon (i když bez sněhu, ale přesto na lyžích), běžecké disciplíny, trojskok, vrh
koulí nebo lukostřelbu. Poslední den
byli tři nejlepší v každé kategorii dekorováni pravými medailemi. Kromě her
se také dozvěděli zajímavosti z historie
olympijských her. Věřím, že se tábor
vydařil, a budeme se těšit na již 21.
ročník.
Jan Růžička

Foto I archiv SDH

Čermná udržuje družební vztahy s hasiči z Liptovské Tepličky od roku 1995.
V letošním roce to však není jediné
setkání. Počátkem května se delegace
SDH zúčastnila na Slovensku oslav 90.
výročí založení DHZ Liptovská Teplička
a o čtrnáct dní později nás navštívila
slovenská delegace při oslavách 135.
výročí založení hasičů v Čermné. Vzájemná spolupráce SDH Dolní Čermná
a DHZ Liptovská Teplička je v roce 2014
podpořena z grantu Pardubického
kraje.
Jan Růžička
Pozn. redakce: *Uzávěrka příspěvků
tohoto čísla byla 2. srpna.

Soutěže mladých hasičů
S končícím školním rokem končí tradičně i soutěžní ročník celoroční hry
mladých hasičů PLAMEN. Mladí hasiči
se zúčastnili v květnu přípravné soutěže
O pohár obce Svatý Jiří, kde v mladší
kategorii obsadili 12. místo, v kategorii
starších 13. místo. O týden později se
v Petrovicích konala okrsková soutěž, na
které každoročně soutěží také družstva
mladých hasičů z okrsku. Mladší i starší
žáci se umístili shodně na 2. místech.
Na konci května se v Mladkově konalo
okresní kolo hry PLAMEN. Mladší žáci se

Návštěva hasičů
z Liptovské Tepličky
v Dolní Čermné
V letošním roce nás navštíví hasiči
z Liptovské Tepličky ze Slovenska.
Společně strávíme víkend od 8. do
10. srpna 2014*. Hasiči se zúčastní mezinárodní sportovně-kulturní akce Den
se sousedy, v jejímž rámci proběhne
i soutěž v požárním útoku. SDH Dolní

Foto I archiv SDH
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v konečném pořadí umístili na 15. místě,
starší žáci v konečném pořadí na 20.
místě. V červnu mladí hasiči zakončili
sezónu opékáním buřtů. Nový ročník
začíná 1. září a všechny děti jsou zvány
na hasičský kroužek, který se koná
každou středu od 15 do 17 hodin (v září
a říjnu v Areálu zdraví a sportu).
Jan Růžička

Dorostenky opět na
Mistrovství republiky
Začátkem letních prázdnin vyvrcholila
i celoroční hra soutěže dorostu Mistrovstvím České republiky Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska. Tentokrát se
republika konala ve sportovním areálu
VUT v Brně. Pardubický kraj již potřetí
v řadě (a popáté celkově) v kategorii
dorostenek reprezentovalo družstvo
SDH Dolní Čermná. Nutno dodat, že
cesta na Mistrovství letos nebyla vůbec
jednoduchá. Družstvo sice s přehledem
vyhrálo okresní kolo dorostu v Mladkově, a zajistilo si tak postup na krajské
kolo, nicméně ze zdravotních důvodů
se dvě členky sedmičlenného družstva
nemohly „kraje“ zúčastnit. Proto jsme
si na krajské a republikové kolo vypůjčily dorostenky z Lukavice a Dolní
Dobrouče. Krajské kolo, které proběhlo
15. června v Otradově, ukázalo kvalitu
našeho družstva, které se radovalo z 1.
místa v Pardubickém kraji. Na Mistrovství republiky se představila sestava
ve složení – Ludmila Faltusová, Renata

Foto I archiv SDH

Chládková, Vendula Kittnarová, Lucie
Langrová, Markéta Lešikarová, Damiána
Jansová (SDH Lukavice), Bohumila
Kodešová a Ludmila Dvořáčková (obě
SDH Dolní Dobrouč). Děvčata obsadila
celkové 13. místo, přičemž v běhu na
100 metrů překážek obsadila Lucie Langrová překrásné 10. místo. Gratulujeme
a děkujeme našim reprezentantkám.
Jan Růžička

Soutěže v požárním sportu
dospělých
Stejně jako soutěže mládeže i dospělí
mají sérii postupových soutěží, jejichž
vyvrcholením je Mistrovství České
republiky. Základní kolo soutěže v po-

žárním sportu se odehrálo v sobotu
17. května v Petrovicích. Své výkony poměřila družstva sborů okrsku č. 3. Naše
družstvo žen se umístilo na celkovém
2. místě, družstvo mužů A na 1. místě,
družstvo B na 5. místě. Družstvo mužů
i žen postoupilo na okresní kolo, které
se uskutečnilo 14. června v Mladkově.
Ženy se umístily na 1. místě a muži na
2. místě. Obě družstva postoupila na
společné krajské kolo Pardubického
a Královéhradeckého kraje. To se konalo
21. června v Jičíně. Ženy nakonec obsadily 4. místo a muži celkové 5. místo. Pro
Sbor je to historický úspěch, protože vůbec poprvé jsme měli na krajském kole
zastoupení v obou kategoriích. Bohužel
ani jedno družstvo se neprobojovalo na
Mistrovství České republiky v Českých
Budějovicích, přesto tam Dolní Čermná
měla své zastoupení. Lucii Langrovou
si na republiku zapůjčilo družstvo Štěpánova (okres Chrudim), které na Mistrovství reprezentovalo Pardubický kraj.
Rovněž Markéta Marková zde soutěžila
za družstvo Chválenic (Plzeňský kraj).
Jan Růžička

Velká cena Ústeckoorlicka
v požárním útoku

Foto I archiv SDH

SDH Dolní Čermná se již čtvrtým rokem
účastní tzv. ligové soutěže v požárním
útoku. Soutěž sestává z 11 závodů,
ve kterých se za umístění přičítají
družstvům body. Vedoucím družstvem
v tabulce je pak ten, který sesbírá ze
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7. června

Hornotřešňovský pohár

17. místo

28. června

O Černého výra – Černovír

12. místo

5. července

Bystřecký pohár

13. místo

6. července

Orlický pohár – Letohrad Orlice

11. místo

12. července

O Zelený pohár – Dolní Třešňovec

7. místo

19. července

Česká Třebová

12. místo

všech závodů nejvíce bodů. Naše družstvo mužů má za sebou již 6 závodů
a průběžně je na 15. místě. Výsledky
a umístění uvádí tabulka.
Jan Růžička

Mistrovství světa dorostu
a juniorů v požárním
sportu 2014
V týdnu od 13. do 20. července 2014 se
ve Svitavách uskutečnilo Mistrovství
světa dorostu a juniorů v požárním
sportu. V družstvu juniorek reprezentoval Českou republiku členka SDH Dolní
Čermná Markéta Marková. Družstvo
juniorek se celkově umístilo na stříbrné
pozici za reprezentací Ruska. Markéta
běžela ve zlaté štafetě, v běhu na 100
metrů překážek jednotlivkyň se umístila na vynikajícím 4. místě. Ve výstupu
na cvičnou věž na 9. místě.

týdnu, následoval víkend v Kansasu,
dva víkendy volna které jsem strávil
u kamaráda a jeho rodiny v Pensylvánii,
přičemž první sobotu jsem se zúčastnil
volného závodu v New Yorku (stát).
Třetí a čtvrtý závod se jel právě v Pensylvánii a poslední týden jsem závodil
v Tennessee.
Měla na tomto mistrovství Česká
republika více reprezentantů?
Ne, byl jsem jediný z celé Evropy.
Jak náročná byla cesta k titulu vicemistra USA?
V Americe v trialu není tak velká konkurence jako u nás, v Evropě. Nicméně
i tak to bylo náročné. Jel jsem vlastně
do úplně nového prostředí, kde jsem
nikoho neznal. Ze svého umístění mám
však obrovskou radost!
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Který ze závodů byl pro Tebe nejtěžší
a proč?
Pravděpodobně závody v Pensylvánii,
a to jak v sobotu, tak v neděli. Sekce
byly obtížné, dlouhé a ani jeden úsek
nebyl ‘‘odpočinkový‘‘. Oba dny jsem
dojížděl těsně s časovým limitem na
soutěž, tzn. sedm hodin. Závody byly
tedy velmi fyzicky náročné.
Do USA jsi odcestoval bez svého
otce, který Ti jinak na všech závodech vytváří určité zázemí. Kdo Ti byl
v zámoří oporou, kdo Ti pomáhal?
Měl jsem tam hned několik lidí, kteří
se o mne nějakým způsobem starali.
Mezi nimi byl samotný importér značky
GAS GAS do USA, který si mě do USA
přizval. Zařídil všechny administrativní
záležitosti, cestoval se mnou a vždy,
když jsem něco potřeboval, tak mi pomohl. Další pomocník byl můj americký
kamarád Brian Stull, se kterým jsem se
seznámil na MS v USA 2013. Zažili jsme
spoustu legrace. Brian také zastával
funkci mindera (doprovod při závodě
- nosí pití, kontroluje tlak v pneumatikách, měří čas v úsecích a snaží se mě
zachránit v případě pádu z velkých
překážek). Dále mi pak byla nápomocná
celá Brianova rodina, u které jsem strávil
dva týdny v pauze mezi závody. A další
a další. Měl jsem šanci potkat spoustu
velmi hodných lidí.

Jan Růžička

Martin Matějíček vícemistr USA v trialu
Martin Matějíček je devatenáctiletý
úspěšný trialový jezdec. Na svém kontě
má řadu republikových i mezinárodních úspěchů. Začátkem července
se vrátil z USA, kde se zúčastnil série
závodů mistrovství Severní Ameriky.
Koncem května jsi úspěšně odmaturoval na Gymnáziu v Lanškrouně
a hned potom jsi odletěl do USA. Kde
všude se závody konaly?
Odlétal jsem v úterý z Prahy do Colorada, kde se závody jely již v tomto

Foto I archiv M. Matějíček
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Jaký je Tvůj největší zážitek z této
cesty?
Zážitků je opravdu hodně. Například
když jsem při cestě domů po jízdě
na přeplněných dálnicích přijel do
Atlanty na letiště, což je mimochodem
nejvytíženější letiště na světě, zjistil, že
jsem dorazil asi o pět minut později,
tudíž mě už do letadla nepustili, i když
odlétalo asi až za 45 minut. Byl jsem tam
sám a musel jsem situaci vyřešit. Další
povedený zážitek byl, když jsem měl
možnost potkat v přírodě medvěda,
který stál asi dva metry ode mě.
Co je Tvým dalším cílem v této
sezoně?
Dá se říct, že toto byl pro mě takový
vrchol sezony. Nějaké další velké cíle si
letos nekladu, snad jen bych chtěl, aby
náš team letos uspěl na MS družstev
v Andoře.
Skoro jsem se zapomněla zeptat
na to, co Tvé fanoušky určitě hodně
zajímá. Na jaké motorce závodíš?
Závodím na španělském motocyklu
Gas Gas 300 Racing. Jedná se o vodou
chlazený dvoutakt.
A jaké jsou Tvoje plány v osobním
životě? Předpokládám, že budeš
pokračovat ve studiu.
S největší pravděpodobností ještě studovat budu. Z důvodu mého „výletu“ do
Ameriky jsem se však nemohl zúčastnit
přijímacích zkoušek. Čekají mne tedy na
konci srpna, a to na ekonomický obor
na UHK.

Foto I archiv MM

kdyby nezapršelo. V sobotu odpoledne
se na vyjížďku vydalo více než 120 motorek, cíl byl v Ústí nad Orlicí na stanici
hasičského záchranného systému. Na
cestě domů přišel pořádný liják a ti,
kteří se nestihli po cestě schovat, přijeli
hodně mokří. Ale motorkáři něco vydrží,
dobré jídlo a pití jim náladu zase spravilo a soutěže, které začaly už dopoledne,
mohly pokračovat. Pěkným zpestřením
programu byla také taneční vystoupení
DC DaNcE a Dolce baby. Čermenský
motosraz má své skalní příznivce jednak
mezi motorkáři, jednak mezi místními,
kteří „na motorkáře“ přicházejí navzdory rozmarům počasí. A bylo tomu tak
i letos.
Nezbývá než poděkovat pořadatelům

za uspořádání akce, Rafanům, kteří se
postarali o to, aby nikdo z návštěvníků
netrpěl hladem a žízní, a hlavně vám
všem, kteří jste se přišli bavit. Tak nezapomeňte, příští rok se sejdeme po
patnácté!
L. Ešpandrová

Činnost DC Moto Teamu
Mistrovstvím České a Slovenské republiky v silniční cyklistice poslední
červnový víkend pokračovala série
závodů, kterých se v letošním roce
DC Moto Team účastní.
Ve Slavkově u Brna se jely jednak

Děkuji za rozhovor a ať se Ti daří.
L. Ešpandrová

Motorkáři po čtrnácté
Poslední červnový víkend se do čermenského kempu sjeli motorkáři na
tradiční, letos již 14. Čermenský motosraz. Program si drží letitou tradici, a tak
všichni návštěvníci vědí, že nebudou
chybět soutěže o ceny, kapely, vyjížďka,
ohňostroj atd.
A nebyl by to Čermenský motosraz,

Foto I Jana Martinková
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časovky, jednak etapové závody.
Mistryní České republiky se stala
podle očekávání Martina Sáblíková,
nejlepším Čechem Jan Bárta a slovenským mistrem Petr Sagan. Tento
závod doprovodilo 12 pilotů DC
Moto Teamu.
V šestém ročníku mezinárodní Czech
cycling tour 11. - 13. července startovalo bezmála 200 závodníků z 16
zemí celého světa. Závod se skládal
z časovky v Moravské Třebové a třech
etap v okolí Olomouce a tradičně
v Jeseníkách. Nedělní etapa se startem v Olomouci a cílem V Dolanech
pod Svatým kopečkem měla ve svém
závěru devět desetikilometrových
okruhů. Pro úmorné vedro závod
dokončilo jen 50 závodníků. Žádný
z 24 motorkářů ale vzdát nemohl
a všichni svoji práci dokončili.
Nejen
závody
profesionálních
cyklistů doprovází DC Moto Team.
Takovým závodem byl 2. srpna Krakonošův cyklomaraton, kdy na cestu
po hřebenech Krkonoš vyjelo na 300
nadšenců a doprovod jim dělalo
12 motorkářů. Trasa vedla přes hřebeny Krkonoš, měla 130 km a převýšení 2 080 m, což bylo pochopitelně
náročné pro cyklisty i motorkáře.
Na programu této sezony je ještě
závod Regionem Orlicka, GP Královéhradeckého kraje, jednodenní závod
na Náchodsku a čtyřdenní Okolo
jižních Čech.

číslo 4 I rok 2014

Členy družstva byli Pácha Karel,
Marek Miloš, Plhák Radek a náhradníci Vacek Jan a Markéta Stará. Pro
vyřazovací kolo stolního tenisu,
které se konalo v místní Orlovně dne
7. června 2014, byla určena tato družstva: Orel Boskovice, Votroci Hradec
Králové, Hušci z Hradce, Draci Dolní
Čermná a Katolický týdeník. Dvě
vítězná družstva postoupí do finále
na Velehradě. Protože se některým
družstvům tento termín nehodil,
sportovní manažer ústředí rozhodl,
že se k nám přiřadí družstvo Orel Letohrad a postoupí vítězné družstvo.
Vítězem vyřazovacího družstva se
stali Draci Dolní Čermná.
A tak jsme plni odhodlání v pátek
4. července časně ráno vyrazili auty
směr Velehrad. Předpokládali jsme,
že žádného výrazného úspěchu
nedosáhneme, neboť tento turnaj
hrají „profesionálové“. Ale měli jsme
touhu zahrát si jinde a také jsme
byli zvědaví, jak se hrají a organizují
turnaje jinde než u nás.
Podle propozic se turnaj konal v tělocvičně ZŠ. Od 8:45 byla prezentace
a v 9:00 mělo být zahájení turnaje.
Byl krásný slunečný den, kolem půl
deváté jsme dorazili na Velehrad.
Přivítaly nás poloprázdné ulice.
Zaparkovali jsme auto a šli do školy.
Dveře školy byly zavřené a na nich
koule. Zachránila nás paní, která
vynášela z budovy odpadky. Ptali
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jsme se jí na turnaj ve stolním tenise,
ale paní mnoho nevěděla. Jen nejistě
řekla, že nás pustí dovnitř. Tělocvičnu
jsme našli, nahlédli dovnitř a tam
překvapení: jen tři rozebrané stoly.
Byli jsme však ujištěni, že se tam
turnaj koná. Zabrali jsme si místo
na žíněnkách a připravovali se na
turnaj. Pak přišel ředitel turnaje, byla
prezentace a hned se začalo hrát.
Bylo tam celkem osm družstev. Vylosoval jsem pro nás číslo. Družstva
se rozdělila do dvou skupin. První
dvě družstva postupovala do finále.
My jsme byli snad jediní z Čech. Jinak
byla zastoupena Morava od severu
po jih. Vesměs to byli hráči, kteří hrají
soutěže od okresních přeborů až po
ten nejvyšší. Během turnaje jsme
dostali občerstvení.
Po skončení základní části jsme
věděli, že pro nás turnaj skončil. Rozloučili jsme se s těmi, co pokračovali
v turnaji, i s těmi, co skončili jako my.
Krátce po 13. hodině jsme opustili
školu a vyšli do ulic. Protože jsme
pociťovali, že máme hlad, naše kroky
zamířili do restaurace na oběd. V restauraci byli vidět, že jsou na nápor
poutníků a návštěvníků připraveni.
Jídlo bylo výborné, porce velké. Odcházeli jsme z restaurace spokojeni.
Ulice již byly plné prodejních stánků
i lidí. Připomínalo mi to letohradskou
„Kopečkovou“ pouť. Nasedli jsme do
auta a pomalu projížděli mezi lidmi.

L. Ešpandrová

Propinkejte se na Velehrad
Orel, křesťanská sportovní organizace, která podporuje sport pro
všechny, se snaží pořádat své aktivity
v duchu fair-play. Sportovní manažér
ústředí Orla vyhlásil celostátní soutěž ve stolním tenise pod názvem
„Propinkejte se na Velehrad“ v rámci
oslav státního svátku sv. Cyrila
a Metoděje. Finále této soutěže bylo
stanoveno na 4. července 2014 na
Velehradě. Jednota Orel Dolní Čermná se do této soutěže přihlásila jako
pořadatel okrskového kola a sama
také přihlásila tříčlenné družstvo se
dvěma náhradníky. Přiléhavý název
družstva byl „Draci Dolní Čermná“.

Foto I K. Pácha
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Velehrad byl již pro dopravu uzavřen.
Mladí organizátoři v oranžových a červených vestách přijíždějící poutníky
posílali na odstavná parkoviště. Byli
jsme rádi, že jsme se z tohoto „rumraje“
dostali. Odjížděli jsme s pocitem uspokojení. Poznali jsme nové prostředí,
nové lidi a získali cenné zkušenosti. Věřím, že tyto zkušenosti využijeme u nás
při pořádání pingpongových turnajů.
Poděkování patří samozřejmě hráčům,
kteří věnovali svůj volný čas tomuto
sportu a dobře reprezentovali naši
Jednotu Orla v Dolní Čermné.
Jan Vacek

Charita pomáhá ve světě
Organizace sítě „Charita ČR“ pomáhají
především občanům v České republice. Působí ale také v řadě zemí světa,
a to díky lidem, kteří vyjadřují svoji
solidaritu s potřebnými v zahraničí
formou finančního příspěvku do veřejných sbírek. Přinášíme konkrétní
informace o pomoci, na kterou jste
možná přispěli i Vy:
Haiti
Charita ČR (CHČR) a Arcidiecézní
Charita Olomouc (ACHO) se podílejí
na obnově této země, postižené
v lednu 2010 ničivým zemětřesením:
1. Okamžitá pomoc
- bezprostředně po zemětřesení
zaslána okamžitá finanční pomoc ve
výši 100.000 USD;
- byli vysláni tři pracovníci, kteří se zde
podíleli na zabezpečení distribuce
humanitární pomoci;
- celkem bylo rozděleno 4 640 stanů,
desítky tun materiálu ke stavbě
provizorních přístřeší, 10,6 milionu
denních potravinových dávek
a 18 221 hygienických balíčků;
- bylo zřízeno 130 mobilních klinik
a míst zdravotní péče;
- postaveno 512 latrín, 5 umýváren
rukou, 42 umýváren se sprchami
a 7 zásobníků vody.

2. Podpora vzdělávání
- v Sibert byl výstavbou a vybavením
školky umožněn návrat 100 dětí
k předškolní výuce;
- v Duvalu a Degourde byly postaveny
dvě nové provizorní školy, které znovu
poskytují základní vzdělávání 450
dětem;
- poškozeným školám v Christ-Roi
a Darbonu bylo předáno 8 školních
stanů pro výuku 246 dětí;
- 900 dětí dostalo školní potřeby
a pomůcky.
3. Obnova zdrojů obživy
- CHČR a ACHO pomáhá 3 400 rodinám
formou:
- finančního příspěvku na podnikání,
- předáváním zkušeností a dovedností,
které přispívají drobným obchodníkům, zemědělcům a řemeslníkům
k jejich soběstačnosti a nezávislosti.
4. Péče o děti - sirotky
- v Cca rrefour Feuilles obnoven provoz
zničeného sirotčince. Na místě původní
budovy byly postaveny a vybaveny
provizorní stany a sociální zařízení.
O 65 sirotků se zde starají 4 zaměstnanci a 6 dobrovolníků;
- ve čtvrti Nazor v centru hlavního města
byly postaveny provizorní stany včetně
vybavení pro 200 sirotků.Více informací
o projektu najdete na www.haiti.cz.
Pákistán
V létě r. 2010 postihly Pákistán ničivé
záplavy, které zasáhly do života milionu
lidí. Díky českým dárcům zajistila Charita
ČR tuto pomoc:
- 500 rodin získalo vybavení pro
domácnost;
- v provincii Sindh mohou lidé používat
8 ručních pump;
- zemědělci oseli kukuřicí více než 400 ha
půdy;
- ženy v provincii Khyber Pakhtunkhwa
dostaly k chovu 2 700 kuřat;
- vznikly dva vesnické výbory dohlížející na důstojný a bezpečný návrat
uprchlíků do domovů, které museli
kvůli povodním opustit.
Více informací najdete na www.pakistan.
cca ritasczech.org.
Podle tiskových materiálů CHČR zpracovala I. Marková, Oblastní charita Ústí nad
Orlicí, www.uo.charita.cz.
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Rady pro bezpečné
používání sociálních sítí

Pokud se vám stane na internetu nějaké příkoří nebo se stanete svědky nějaké nestandardní situace, nenechte si
ji pro sebe. Vždy můžete kontaktovat
technickou podporu, policii nebo
Linku bezpečí.
Neuvádějte na veřejném profilu telefonní číslo nebo adresu.
Neposílejte nikomu svoji intimní
fotografii, nikdy nevíte, kde se může
objevit.
Udržujte hesla (k e-mailu i jiná) v tajnosti, nesdělujte je ani osobě blízké či
kolegovi v práci.
Nikdy neodpovídejte na neslušné,
hrubé nebo vulgární maily a vzkazy.
Nedomlouvejte si schůzku přes internet, aniž byste o tom neřekli někomu
jinému.
Nevěřte každé informaci, kterou na
internetu získáte.
Když s někým nechcete komunikovat,
nekomunikujte.
Nesdělujte informace typu, kdy jedete
na dovolenou, po návratu by vás mohlo čekat nepříjemné překvapení.
Při používání webové kamery buďte
obezřetní, kdokoli může na druhé
straně hovor nahrávat.
Než cokoli potvrdíte, přečtěte si podmínky užívání.

Krátký návod pro nahlášení nevhodného obsahu na socialní síti Facebook
– fotografie:
Pod příspěvkem nevhodného obsahu
stačí kliknout na Možnosti a vybrat
možnost Nahlásit/Odebrat označení.
Otevře se menu, kde je potřeba
označit důvod, proč chcete fotografii
nahlásit. V poslední fázi se zde objeví
hláška (poděkování za nahlášení) a je
potřeba odkliknout OK.
Zdroj www.policie.cz - zpracovala
L. Ešpandrová

Dolnočermenský zpravodaj
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Stomatologická pohotovost
ve dnech

lékař

adresa

telefon

30. - 31. 8. 2014

MUDr.

Špička

Jan

Králíky 414

465 631 154

6. - 7. 9. 2014

MUDr.

Špičková

Marie

Králíky 414

456 631 274

13. - 14. 9. 2014

MUDr.

Šrámek

Petr

Letohrad, U Dvora 815

465 621 551

20. - 21. 9. 2014

MUDr.

Ulman

Jaroslav

Tatenice 268

465 381 212

27. - 28. 9. 2014

MUDr.

Vacková

Jana

Lanškroun, Hradební 227

465 322 348

4. - 5. 10. 2014

MUDr.

Vebrová

Zdeňka

Žamberk, Raisova 814

465 613 441

11. - 12. 10. 2014

MUDr.

Vítková

Eva

Červená Voda 333 (MOVIOM)

465 626 460

18. - 19. 10. 2014

MUDr.

Vlasatá

Lenka

Jablonné n/d 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!

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.

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
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Rozlosování fotbalových zápasů - starší ŽÁCI PODZIM 2014
E1A0205

Dolní Čermná

Rudoltice

31.08. 10:00

NE

E1A0404

Dolní Čermná

Vraclav/Zámrsk

14.09. 10:00

NE

E1A0504

Rybník

Dolní Čermná

20.09. 14:00

SO

E1A0603

Dolní Čermná

Radiměř

28.09. 10:00

NE

E1A0705

Kunčina / Mladějov

Dolní Čermná

05.10. 10:15

NE

E1A0802

Dolní Čermná

Žichlínek

12.10. 09:30

NE

E1A0906

Tatenice

Dolní Čermná

18.10. 10:00

SO

E1A1001

Albrechtice

Dolní Čermná

25.10. 13:00

SO

E1A0102

Sebranice

Dolní Čermná

02.11. 08:00

NE

E1A1106

Dolní Čermná

FC Jiskra 2008/Boříkovice

09.11. 09:30

NE

Rozlosování fotbalových zápasů - MUŽI PODZIM 2014
Okresní přebor III.třída, sever
A2B0204

Libchavy B

Dolní Čermná

17.08. 17:00

NE

A2B0301

Dolní Čermná

Helvíkovice

23.08. 17:00

SO

A2B0404

Dolní Čermná

Klášterec nad Orlicí

30.08. 17:00

SO

A2B0502

Lichkov

Dolní Čermná

06.09. 16:30

SO

A2B0603

Dolní Čermná

Kunvald

13.09. 17:00

SO

A2B0703

Dlouhoňovice

Dolní Čermná

21.09. 16:00

NE

A2B0802

Mistrovice

Dolní Čermná

27.09. 16:00

SO

A2B0904

Dolní Čermná

Libchavy B

04.10. 16:00

SO

A2B1001

Helvíkovice

Dolní Čermná

11.10. 15:30

SO

A2B1104

Klášterec nad Orlicí

Dolní Čermná

19.10. 15:30

NE

A2B1202

Dolní Čermná

Lichkov

25.10. 14:30

SO

A2B0102

Dolní Čermná

Mistrovice

01.11.14 14:00

SO

Změna data a času utkání vyhrazena. Aktuální termíny budou vyvěšeny na nástěnce na zastávce. Velice děkujeme za pochopení.

Za fotbalový klub Petr Pecháček
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Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí v Dolní Čermné v roce 2014
Datum konání
6. – 7. 9.
21. 9.
září
13. 9.

Název akce

Začátek akce

Pouť na Mariánské hoře

viz pozvánka
v tomto DCZ

Mykologická vycházka

7:30

Drakiáda

viz plakátky

Burza dětského
oblečení

viz plakátky

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

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

Místo konání

Pořadatel

Mariánská hora

farnost

sraz – bude upřesněno,
pak Hasičský dům

místní
ornitologové
RC KUK

budova staré školy

RC KUK

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

Pochod pohádkovým lesem

Pohádkový les – co o něm psát?
Snad zaslouží si všem poděkovat!
Všem, kdo v neděli místo odpočinku
chtěli udělat dětem radost venku.
Všem, kdo přestrojí se za masky na stanoviště
a neleknou se počasí a toho,
že možná chytí i klíště.
Všem u stánku občerstvení
a šermířům za umění.
A co myslíte, za rok zase?
Sejdeme se v „našem“ lese?
Počasí nám přálo
a nepřišlo Vás ani málo.*
Snad to celé za to stálo!?
Jana Šponiarová
*Letošním Pohádkovým lesem prošlo
417 platících návštěvníků.

Foto I L. Ešpandrová, I. Hamplová

Čermenské slavnosti

Foto I archiv Jitřenky
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