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V tomto čísle naleznete
ze zasedání zastupitelstva
uspávání broučků
pravidelné aktivity RC KUK	
Limonádový Joe	
kalendář akcí
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Babího léta dlouhá nit
bílá a za časného rána
z obruby léta odpáraná
nutí nás přemýšlet a snít
…

Foto I L. Ešpandrová

Jan Skácel
www.dolni-cermna.cz

Drakiáda, Uspávání broučků

Foto I L. Ešpandrová, I. Hamplová, L. Hrdina

Dolnočermenský zpravodaj

Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (25/2014 - ZM)
Vybráno ze zasedání Zastupitelstva
městyse Dolní Čermná (25/2014 – ZM)
Poslední 25. jednání zastupitelstva
městyse ve volebním období 2010
– 2014 bylo svoláno na 19. září 2014
a z jeho programu vybíráme:
Prvním bodem byla zpráva o činnosti
rady městyse za období červenec
až září 2014, z jejíhož obsahu vzalo
zastupitelstvo městyse na vědomí
mimo jiné
- informace o přípravě a průběhu
investičních akcí a o dalších opravách
obecního majetku (o výsledku dokončené akce „Rekonstrukce hygienického zázemí ZŠ“ a jeho konečném
vyúčtování; o opravách místních
komunikací, které se realizují již od
srpna 2014; o výměně osvětlení
v prostorách mateřské školy, které
proběhlo o prázdninách; o dalších
opravách v budově úřadu č. p. 76, kde
se v přízemí připravuje nová zasedací
místnost, prostory pro přemístění
ordinace dětské lékařky a zázemí pro
technickou četu; o opravě kanceláře
účetní v 1. poschodí; o revitalizaci
zeleně atd.);
- informace o konání, průběhu
a financování mezinárodní sportovně - kulturní akce „Den se sousedy“
konané dne 9. 8. 2014 a o rozdělení
finančního přebytku z akce mezi
spolupořádající spolky;
- o poskytnutí dotace dolnočermenské farnosti na III. etapu obnovy
střechy věže kostela sv. Jiří.
Poté předsedkyně kontrolního výboru podala zprávu o kontrole a stavu
plnění úkolů vyplývajících z usnesení
rady a zastupitelstva.
Dále zastupitelstvo jednalo o majetkových záležitostech:
- schválilo vypořádání duplicitního
zápisu vlastnictví k jedné desetině
spoluvlastněných pozemků zapsaných na listu vlastnictví č. 857 pro
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obec a k. ú. Dolní Čermná a projednalo záměr dalšího postupu při
řešení komplikovaných majetkových
vztahů k těmto pozemkům (jedná se
o pozemky cca od tělocvičny směrem
nahoru po sídlišti, pod zemědělský
areál K7, na konec hranice intravilánu);
- schválilo prodej bytové jednotky
č. 5/4 v budově č. p. 5 na náměstí
s příslušným spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy
č. p. 5 a stavební parcele č. 678/1 v k.
ú. Dolní Čermná;
- schválilo zveřejnění záměru prodeje
části pozemkové parcely č. 4087 –
ostatní plocha v k. ú. Dolní Čermná.
Starosta
přítomné
informoval
o úspěšnosti žádostí o dotace podaných na Státní fond životního prostředí na připravené projekty a o dalším
postupu při jejich realizaci: úspěšné
byly žádosti podané svazkem Mikroregion Severo-Lanškrounsko na
projekt „Protipovodňová opatření“
a „Nakládání s bioodpady“. Rovněž
tak uspěla žádost městyse o dotaci na
projekt „Revitalizace zeleně“. V současné době jsou připravena výběrová
řízení na dodavatele příslušných
zakázek. Jejich realizace se předpokládá z větší části v jarních měsících
r. 2015. Ministerstvem kultury bylo
vyhověno také žádosti o příspěvek na
opravu sochy sv. Jana Nepomuckého
na náměstí. Restaurování sochy, která
je vyhlášena kulturní památkou,
proběhne a bude dokončeno během
letošních podzimních měsíců.
Zastupitelstvo dále schválilo členství
městyse v zájmovém sdružení měst
a obcí Euroregion Glacensis, jehož
hlavním posláním je podpora česko-polské přeshraniční spolupráce
a rozvoj příhraničního území. Městys
Dolní Čermná se rozhodl pro vstup
především z hlediska možností
společných investičních akcí s naším
polským družebním partnerem.
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí
finančního daru starostovi za výkon
činností vykonávaných nad rámec
povinností souvisejících s funkcí
starosty – za funkci předsedy svazku

Mikroregion Severo-Lanškrounsko
a místopředsedy svazku Pod Bukovou horou. Obě uvedené statutární
pozice vykonává starosta zdarma
nad rámec svých povinností starosty
městyse a nesouvisí s výkonem této
starostovské funkce. Fungování svazků a jeho činnosti jsou přínosem pro
městys Dolní Čermná (viz např. získání dotací na výše uvedené projekty za
bezmála 13 mil. Kč).
V závěru starosta poděkoval všem
zastupitelům za spolupráci, ocenil
jejich „nepolitický“ přístup, věcnost
jednání a nekonfliktnost při projednávání záležitostí městyse v průběhu
celého volebního období.
Výtah ze zápisu ze zasedání zastupitelstva je k dispozici k nahlédnutí na
úřadu městyse nebo na webových
stránkách
www.dolni-cermna.
cz - (Úřad městyse – úřední deska –
archiv ÚD).
Zpracovala Hana Vágnerová

Výzva občanům
Vyzýváme občany, aby po svých
psech uklízeli exkrementy a aby psy
nenechávali pobíhat bez vodítka.
Každý majitel je za svého psa zodpovědný, tedy i za případné škody
psem způsobené. Děkujeme za
pochopení.
Úřad městyse

MAS ORLICKO
O prázdninách
bylo u nás živo
Nové dotační období přinese širší
záběr možností i objem prostředků
Nejdůležitějším počinem letošního léta,
který byl završen na valné hromadě
4. 9. 2014, bylo dopracování pracovní
verze analytické a dílčí návrhové části
integrované Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Orlicko
2014 – 2020. Dokument, který bude
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Země živitelka
MAS Orlicko se představila dne
28. 8. 2014 na největší tuzemské výstavě
Země živitelka zaměřené na zemědělství a venkov v Českých Budějovicích
spolu s ostatními MAS v republice. Prezentovali jsme zde MAS v Pardubickém
kraji, vlastní činnost, turistické cíle na
území působnosti a také náš vlajkový
projekt Jedeme všichni. Návštěvníci se
ptali na památky, chtěli slyšet tipy na výlety v kraji a někteří se zajímali o dotační
poradenství, které MAS poskytují. Velký
úspěch u návštěvníků měla ochutnávka
výběru uzenin vyráběných firmou Jatka
Lanškroun, s. r. o., která je členem MAS
Lanškrounsko.
Foto I archiv MAS Orlicko

sloužit k získání finančních prostředků
z Evropských fondů i dalších zdrojů,
následně prošel veřejným připomínkovým řízením a v současné době
pracuje celkem 5 pracovních skupin
zaměřených do oblastí rozvoje lidských
zdrojů, trhu práce, investičního rozvoje
území a péče o přírodu a krajinu na definici konkrétních podmínek budoucího
čerpání finančních zdrojů.
Dílčí dokumenty najdete – jako vždy –
na webových stránkách MAS ORLICKO
v záložce Strategie. Finální podoba této
Strategie bude schválena MAS ORLICKO
do února 2015 a poté bude do dvou
měsíců předložena k posouzení příslušným orgánům. Děkujeme touto cestou
všem, kteří se podíleli na tvorbě nové
Strategie.
Mnozí z vás přemýšlejí, že využijí možnosti získat dotaci z Evropských fondů
a budou o ni žádat prostřednictvím
naší MAS. Už teď nám můžete posílat
vaše projektové záměry v základních
obrysech, abychom i my získali představu, jakým směrem se budete rozvíjet.
Těšíme se na další podněty i Vaše
projektové záměry. V novém dotačním
období předpokládáme širší záběr možností i objemu dotací než v předchozích
letech. MAS bude moci přerozdělovat
finance z více operačních programů.
Postupně mapujeme varianty čerpání.
První požadavky a přesné detaily z jednotlivých ministerstev i od nás budou
postupně zveřejňovány do konce roku
2015, první výzvy pak budou vyhlášeny
v roce 2016.

Požadavkům se přizpůsobuje i MAS
ORLICKO
S novými možnostmi přichází i nové
povinnosti, které je třeba implementovat
a v souvislosti s nimi projednala valná
hromada MAS ORLICKO na začátku září
celou sadu vnitroorganizačních změn
– mezi těmi nejdůležitějšími pak schválení nových stanov, ustavení zájmových
skupin a schválení dalších interních
dokumentů.
Úspěšní žadatelé projekty stále realizují
Realizace projektů podpořených v uplynulých výzvách z programu Leader stále
pokračuje. V letošním roce bylo úspěšně
realizováno (ukončeno) 27 projektů. I nadále probíhají kontroly projektů, které
jsou v pětileté lhůtě udržitelnosti. Letos
bylo zatím zkontrolováno 17 projektů
(1 město, 11 NNO a 5 podnikatelů).
Pozn.: NNO – nestátní nezisková organizace
Jedeme všichni
Projekt „Jedeme všichni“ na podporu
elektrokol se blíží do finále. V minulých
měsících jel peloton z MAS Opavsko
organizující cyklojízdu k nám do
Žamberka (jsme koordinátorem projektu) a představili jsme jej např. na
Letohrádkách a na Fořtově dni. Zpáteční
cyklojízda začala 17. 9. 2014, kdy vyrazil
peloton nadšenců a milovníků cyklistiky
ze Žamberka, dále přes Letohrad a Dolní
Moravu na 250 kilometrovou cyklojízdu
napříč územím šesti partnerských MAS.
Na trase bylo naplánováno celkem 11 zastavení, na kterých na ně čekalo mnoho
zajímavých atrakcí a zážitků.

Podpora činnosti nestátních neziskových organizací
V tomto roce jsme otevřeli odbornou
poradnu pro NNO kvůli novele Občanského zákoníku a také pro konzultace
k legislativním a administrativně správním otázkám. Proběhly dva semináře,
kterých se účastnilo cca 60 NNO našeho
území. Oblasti podpory jsou např. uzavírání smluv, drobný prodej, personální
otázky, pomoc ve správním řízení, „neziskovka“ v roli spotřebitele (reklamace,
odstoupení od smlouvy), poplatky
za hudební produkce při pořádaných
akcích anebo pořádání výdělečných/
nevýdělečných akcí pro veřejnost. Další
podrobností najdete na našich webových stránkách.
Více informací o všech zmíněných tématech a detailnější realizované projekty
naleznete v zpravodaji, který se připravuje k vydání začátkem listopadu, a také
nově na facebooku − ww.facebook.
com/mas.orlicko.
Za MAS Martina Kubišová

Nominujte osobnosti
na ocenění kraje
Znáte ve svém okolí někoho, kdo si
zaslouží ocenit za své zásluhy v kraji?
Nebo zachránil něčí život? Opět po roce
se otevírá možnost k nominacím na
druhý ročník udělování cen kraje. Až do
konce října mohou občané i organizace
posílat své návrhy ve dvou kategoriích:
Za zásluhy o Pardubický kraj a Cena
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Michala Rabase za záchranu.
„Před rokem jsme se rozhodli zavést
v kraji novou tradici a vyhlásit tyto ceny
pro výjimečné osobnosti a obětavé
zachránce. Jejich grafickým symbolem
se na medailích i skleněných plastikách
stalo písmeno „D“ jako symbol slova
DĚKUJME,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Loňskými laureáty ceny Za zásluhy o Pardubický kraj se stali architekt Miroslav
Řepa z Pardubic, folkloristé Yvona a Petr
Rybovi z Dolní Čermné, kteří vedou
folklorní soubor a pořádají Čermenské
slavnosti, a organizátorka významných
výstav malých grafik zvaných ex libris
Marie Sedmíková z Chrudimi. Cenu
Michala Rabase za záchranu života
převzala studentka žambereckého gymnázia Veronika Kolafová, která poskytla
okamžitou pomoc paní zkolabované na
ulici.
O letošních laureátech těchto cen
můžete rozhodnout i vy. Nad všemi
nominacemi se během listopadu sejde
výběrová komise složená z členů politických klubů zastupitelstva. Ta se dohodne na užším výběru, který předloží
jednání prosincového Zastupitelstva
Pardubického kraje. Samotná ocenění
se budou předávat u příležitosti Dne
Pardubického kraje na jaře příštího roku.
Jak můžete nominovat své favority?
Nejjednodušší je vyplnit elektronický
formulář na webu Pardubického kraje
www.pardubickykraj.cz/oceneni-pardubickeho-kraje. Na nominační formulář
se dostanete také přímo načtením QR
kódu zde na stránce. Nominace můžete
posílat také na e-mailovou adresu
oceneni@pardubickykraj.cz. Na recepci
Krajského úřadu Pardubického kraje
na Komenského náměstí 125 si můžete
vyzvednout formulář, který vyplníte na
místě nebo zašlete poštou. Ke stažení je
také na internetových stránkách kraje.
Termín přijímání nominací je do 31. října 2014.
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Významné životní
jubileum oslavili
Ladislav Vaníček
Helena Vašíčková
Marie Forštová
Zdeňka Havlíčková
Ladislav Liebich
Helena Helekalová
Marcela Vávrová
Ludmila Müllerová
Petr Lhota
Ivana Klejmová
Růžena Macháčková
Josef Nastoupil
Margita Dušková
Věra Šverclová
Miloslav Doskočil
Alžběta Mačátová
Zbyněk Hampl
Anežka Uhrová
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.

O pouť na Mariánské hoře
je stále velký zájem
Pouť na svátek Narození Panny Marie
na Mariánské hoře se konala v neděli
7. září 2014. Letos byla o něco slavnostnější, neboť farnost a věřící si připomínali již 200. výročí zázračné události,
která se zde udála. Jen malé vysvětlení
oné události: povozník Antonín Keprta

z Kunvaldu tudy vezl z Pruska na Moravu náklad mlýnských kamenů. Téměř
před vrcholem na Vrších, jak zde dříve
říkalo, se na něho převrhl vůz. Byla to
pro něj naprosto bezvýchodná situace.
Z posledních sil volal k Panně Marii
Cellenské, jejíž byl ctitel a putovával za
ní do Maria Cell v Rakousku, aby mu
vyprosila u Boha šťastnou hodinku smrti. Náhle se u něj objevila bílá postava
s lucernou v ruce. Vůz jednou rukou
nadzvedla a s lucernou v ruce ho provázela na dobrou cestu. Antonín Keprta
byl vysvobozen a všude vyprávěl o své
zázračné záchraně. Později připevnil na
lípu obrázek, který znázorňoval jeho
záchranu. O několik let později zde pak
zbožný vůdce poutníků do Maria Cell
postavil kapli k její poctě, jejíž presbytář
stojí uprostřed kostela. A v roce 1865
postavil z darů věřících současný poutní
kostel, který dokončil v roce 1875. Pro
válečné události se jeho stavba protáhla
na 10 let. Roku 1886 bylo do půlkruhu
před kostelem postaveno 14 zděných
kapliček křížové cesty a vysazena krásná
lipová alej.
Slavné poutě v kostele na Mariánské
hoře se konají od roku 1885, kdy jako
poutní místo jej ustanovil královéhradecký biskup Josef Jan Hais k poctě
1000. výročí smrti sv. Metoděje. Tehdy
se zde sešlo 42 kněží a na 50 000 věřících, jak je zaznamenáno v pamětní
knize Mariánské hory. Od tohoto vyhlášení Mariánské hory poutním místem se
zde rok co rok schází mnoho poutníků
ze širokého okolí. Poutní místo je pro
duchovní dimenzi, krásnou polohu,

Tisková zpráva Pardubického kraje

Foto I T. Bednář
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přírodu a široký rozhled hojně dodnes
navštěvované, a to nejen věřícími, ale
i turisty.
V době okupace ČSR v roce 1938 zde
o pouti pronesl P. Bohumil Stašek
výrazně vlastenecké kázání. Na pouti
se tehdy sešlo na 9 000 poutníků. Za
německé okupace pak byly veřejné
poutě zakázány, přesto sem na bohoslužby manifestačně chodilo mnoho
lidí. Podobná situace byla i v době
komunistické totality, kdy (proti)
církevní tajemník ONV v Ústí nad Orlicí
J. Zeman zakázal poutě a jakékoliv
pouťové atrakce včetně stánků. Na žádost P. Čeňka Ptáčka dostal kněžskou
výpomoc, a to jen předsedu okresního
výboru Mírového hnutí katolického
duchovenstva (MHKD) v Ústí nad Orlicí,
děkana v České Třebové P. Kittnera
(MHKD kolaborovalo s komunistickým
režimem). Jiného kněze nepovolil. I přes
všemožné potlačování svobody víry,
náboženství a hlavně církve se jim nikdy
nepodařilo poutě natolik potlačit, aby
se zde na bohoslužby nescházely ve
velikém počtu věřící. Troufám si říci, že
to byly manifestace víry a církve natruc
tehdejšímu režimu.
I letošní hlavní poutní mše svatá v 10
hod. byla na dnešní dobu hojně navštívená. Nejsou to již tisícové zástupy věřících jako v historii. I dnešní doba má svá
negativa pro předávání a upevňování
víry v rodinách a církvi není společnost
nakloněná, spíše bojovně postavená.
Vzpomeňme jen hysterii kolem církevních restitucí. Ale vraťme se k letošní
pouti. Hlavní bohoslužbu, kterou vedl
náš kněz P. Josef Roušar, duchovně
prožilo přes 600 věřících (odhad podle
obsazených laviček a stojících účastníků na mši sv.). Pouť při příjemném
počasí zde také navštívilo mnoho lidí,
kteří nejsou věřícími, ale vylákalo je sem
pěkné počasí, setkání s přáteli, stánek
s dobrým pohoštěním našich hasičů
a jistě i nově postavená rozhledna Mariánka, která stojí nedaleko kostela na
Mariánské hoře a která byla otevřena
den před poutí.
K potěšení dětí bylo zde také dostatečné množství atrakcí a stánků s různými hračkami, pouťovými předměty
a upomínkami i potřebnými věcmi pro
domácnost, dům i zahradu. Bylo pří-
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jemné vidět tu i děti jezdící na malých
konících pana Brychty. Není nad živou
přírodu! Závěrem bych rád přál všem
lidem dobré vůle, aby Panna Maria,
která shlíží z naší Mariánské hory na
obyvatele zdejšího kraje, jim žehnala
a přimlouvala se za nás u Boha!
V. Jansa

Uspávání broučků

a divadélko Štafličky s pohádkou Jak
berušky vařily povidla u hrušky, završila
poetická cesta od myslivecké chaty do
kempu. Děti si na cestu svítily lampiónky
a společně s rodiči pozorovaly čarodějné dění kolem sebe. V cíli pak obdržely
od lesních vil kouzelný přívěšek, který je
bude celý rok ochraňovat od zlé moci.
Za technickou spolupráci děkujeme
pracovní četě úřadu městyse a mysliveckému sdružení Krahujec.
Ivana Hamplová

V pátek 3. října připravila mateřská škola
ve spolupráci s divadelníky již tradiční
akci Uspávání broučků. Neformální
setkání, kde nechybělo opékání buřtů

Foto I I. Hamplová

Kouzlení ve školní družině
V první podzimní den si pro nás Klárka
Vlčková ze sedmé třídy připravila zábavné kouzlení. Děti užasle sledovaly mnoho kouzelnických čísel. Klárka například
proměnila velkou kostku na šest malých,
uhodla číslo, na které myslel vybraný
žáček, kouzlila i se žlutou mincí. Dále
pak dokázala znovu spojit přestřižený
provázek, kouzelnická hůlka se v jejích
rukách sama pohybovala. V závěru
dětem prozradila, že se všechna kouzla
naučila na letním táboře našeho předního kouzelníka Pavla Kožíška. Nebylo to
poprvé, kdy měly „družinové“ děti připravený zábavný program připravený
staršími dětmi, které do družiny chodily
a rády se k nám vrací.
Věra Balcarová

Foto I archiv ŠD

Dolnočermenský zpravodaj
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Dopravní kurz
Doprava na silnicích je v dnešní době
velmi hustá a obzvlášť neposlušní cyklisté jsou pro řidiče velkou komplikací.
Ve 4. třídě žáci dovršují věku 10 let, kdy
mohou začít jezdit bez dozoru na kole.
Pro bezpečný cyklistický start naše škola pořádá každoročně dopravní kurz.
Ve dnech 17. – 18. září pod vedením
zkušené lektorky paní Milady Kůrkové
byli žáci 4. ročníku poučeni o pravidlech silničního provozu, o značkách,
křižovatkách, popovídali si o výbavě
kola a vyzkoušeli si i praktické jízdy na
dopravním hřišti u Haly B. Modrého
v Lanškrouně. Pokud splnili zadané
úkoly, dostali „řidičák“ na kolo – „Průkaz
cyklisty“ a drobnou odměnu ve formě
reflexních přívěsků a nálepek.
Přeji dětem mnoho bezpečných kilometrů a děkuji tímto paní Miladě Kůrkové
za skvělé vedení kurzu.
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směru připravil MUDr. Martin Appl
společně se svou zdravotní sestřičkou
Bc. Vendulou Steidlovou.
Nejdříve nám na obrázku ukázali
stavbu zubu, jak vlastně vzniká zubní
kaz a proč nás potom zub bolí. Následně demonstrovali, jaká je správná
technika čištění zubů. Dozvěděli jsme
se o škodlivosti slazených nápojů,
už víme, jak by měl vypadat správný
zubní kartáček a že bychom neměli
zapomínat čistit nedostupné prostory
v ústní dutině mezizubními kartáčky.
Ale to není vše! V závěru přednášky
se žáci rozdělili na menší skupinky
a mohli si na umělé zubní protéze
vyzkoušet správnou techniku čištění
zubů. Asistentka pana zubaře opravovala případné drobné chybičky. Věřím,
že tato beseda přinesla všem mnoho

Foto I archiv ZŠ

důležitých informací a pomohla tak
k povědomí o kvalitní zubní hygieně,
která je velmi důležitá.
Jaroslava Havlíčková

Škola hrou - aneb jak to
bylo v pravěku?
Je to snadné, když se najdou nadšenci,
kteří „to“ vymyslí. A mezi takové patří
i sdružení Bacrie, o. s., které si nedaleko
České Třebové vybudovalo v roce 2007
„Muzeum pod širým nebem“ – osadu
Křivolík. Toto sdružení se rozhodlo
přiblížit hrou a zážitkem dětem i široké
veřejnosti život našich předků v nejstarších dobách našich dějin.

Olga Pokorná, třídní učitelka 4. třídy

Kolik máme vlastně zubů?
Jak si správně čistit zuby a kolikrát
denně? Kolik máme vlastně zubů?
Z čeho se zub skládá? Jak si vybrat
nejvhodnější zubní kartáček? Nejen
na tyto otázky dostali odpovědi žáci 1.
a 2. stupně v úterý 9. 9. 2014, když se
zúčastnili přednášky s názvem „ZDRAVÉ ZUBY“. Pečlivě se na nás v tomto

Foto I archiv ZŠ
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A tak se naši čtvrťáci, páťáci a šesťáci
ve středu 24. 9. ráno po krátké cestě
blátivým lesem a pastvinou dostali
na místo, kde se zastavil čas v dobách
dávno minulých, v dobách Věstonické
venuše, lovců mamutů i prvních pastevců a zemědělců. Ujal se nás náčelník
a po rozdělení do jednotlivých kmenů
nás provedl celou osadou a poutavě
vyprávěl o jednotlivých obdobích pravěku, ukázal výrobu zbraní, způsob lovu
i rituály při pohřbívaní zesnulých, celou
dobu nás věrně doprovázel ochočený
vlk a další pastevecký pes, přátelé, kteří
doprovází člověka od starší doby kamenné. Poté se děti rozdělily do svých
kmenů a vyzkoušely si boj, lov, práci
s kůží a také si semlely obilí, vyrobily pečené placky, uvařily čaj z vlastnoručně
nasbíraných bylinek a uhádly druidovy
hádanky. Dopoledne uteklo jako voda,
děti se vracely trochu ušpiněné od bláta
(to víte - pravěk je pravěk), ale o něco
chytřejší a hlavně spokojené. Výlet do
minulosti byl výukou a hrou zároveň a je
to snadné, když se to umí.
Jitka Beranová

Výlet na Mariánskou horu
očima žáků
Ve středu 10. září jsem měl místo aktovky batoh a v něm jen svačinu a pláštěnku. Ráno nás před školou paní učitelka
spočítala. Udělali jsme dvojice a vyrazili
jsme na rozhledu. Cesta byla dlouhá. Na
svačinu jsme si sedli a svačili. Byla velká
mlha. Přišli jsme k rozhledně a vyfotili se.
Ti, kteří vylezli poslední, měli výhodu,
protože už mlha nebyla. Cestou zpátky
někdo našel houby a kaštany. Spěchali
jsme a na oběd a já si zapomněl čip.

Dolnočermenský zpravodaj

Foto I archiv ZŠ

Ve středu 10. září jsme byli na Mariánské
hoře. Otevřeli tam novou rozhledu. Byl
z ní krásný výhled na okolí. Na zpáteční
cestě jsme viděli koně v ohradě. Moc se
nám to líbilo.
Tereza Čadová, 3. třída

To není jen hop hop!
Ve čtvrtek, 11. září jsme se sešli už
v 7 hodin ráno na zastávce a autobus
nás dovezl do Horní Čermné k sokolovně, kde jsme měli domluvené cvičení na
trampolínkách.
Nejprve jsme se šli převléknout, každý
si připravil svoji trampolínku a pak to
začalo! Paní cvičitelka pustila hudbu
a začali jsme skákat. Hodně lidí si myslí,
že je to jen nějaké „poskakování“ na
trampolínách, že to nemá žádný význam, ale pravda je opakem. Je to těžší,

než se zdá. Procvičili jsme si celé tělo.
Po skončení cvičení jsme pokračovali
pěšky na novou rozhlednu „Mariánku“.
Cestou jsme si koupili něco k jídlu
v místním Konzumu, protože nám
opravdu vyhládlo. Pak jsme přišli k rozhledně, někteří vylezli nahoru, vyfotili
jsme se a pokračovali v cestě do školy.
Šli jsme přes Smrčinu, kde nás nečekaně
zastihl déšť.
Celý výlet se nám moc líbil, i za nepříznivého počasí. Děkujeme paní učitelce
Pupíkové, že nám výlet připravila.
Dívky z 8. třídy

Příměstský tábor 2014
Ve dnech 18. – 22. 8. Rodinné centrum
KUK Dolní Čermná pořádalo již čtvrtý
ročník příměstského tábora, tentokrát

Vypravoval Tomáš Zpěvák. 1. třída
Ve středu nás vzaly paní učitelky na výlet. Byli jsme rádi, že se nemusíme učit.
Šli jsme pěšky na Mariánskou horu na
rozhlednu. Šli jsme s 1. a 2. třídou. Naše
paní učitelka měla mokro v botách. Mně
se do batohu vylilo pití. Tak mi paní učitelka půjčila tašku. Na rozhledu jsem šla
poslední. Viděla jsem Lanškroun, Dolní
Čermnou… Na výletě se mi líbilo.
Michaela Marešová, 3. třída

Foto I archiv ZŠ
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na téma Pevnost Boyard. Čtyřicet dva
dětí rozdělených do 3 oddílů se týden
snažilo vybojovat 5 klíčů, které byly
nezbytné k získání mapy s cestou k pokladu. Děti prohlubovaly své schopnosti
nejen v rychlosti a zdatnosti, ale také
v důvtipu, postřehu, paměti a schopnosti improvizace při řešení úkolů.
V letošním roce byla poprvé vytvořena
ze starších dětí dvě smíšená družstva se
srovnatelnými schopnostmi, přičemž
v každém družstvu byly zastoupeny
děti všech věkových kategorií. Cílem
bylo naučit děti pracovat v týmu a využívat pomoci starších dětí mladším při
plnění jednotlivých úkolů.
Jedním z dílčích úkolů k získání klíče
byla výroba knoflíkového dárku pro zámeckou paní, který děti mohly předat ve
středu na Novém zámku v Lanškrouně.
Starší děti vyráběly knoflíkové paraplíčko, nejmenší děti vyrobily knoflíkový
strom. Kastelánka zámku děti za krásný
dárek provedla zámeckými sklepeními
plnými pohádkových skřítků.
Ze středy na čtvrtek měly děti možnost
prověřit svou odvahu na noční stezce.

Foto I M. Vacková

Cílem stezky byla myslivecká chata,
která se stala do rána také útočištěm již
zcela utrmácených táborníků. V pátek
byla po celotýdenní práci objevena
mapa, která děti dovedla k táborovému
pokladu. Tábor již tradičně končil předáním táborových diplomů, malováním
na obličej, hudbou a tancem.

Ráda bych touto cestou poděkovala
všem dětem, které celý týden úžasně
spolupracovaly a plnily táborové úkoly.
Velký dík patří nepochybně všem,
kteří se jakoukoliv pomocí zasloužili
o realizaci tábora, čímž pomohli dětem
aktivně strávit jeden z prázdninových
týdnů.
Lea Schlegelová

Pravidelné aktivity pro děti a mládež - RC KUK 2014 - 2015
Zájmová činnost/kroužek

Cena

Termín/čas konání

Cílová věková
skupina

Vedení

Poznámka

1

Cvičení rodičů s dětmi

350,- Kč,
jednorázový
vstup 20,- Kč

pondělí 16,00 17,00

předškolní děti s
rodiči

J. Chovancová,
M. Svobodová,
H. Bednářová

říjen 2014 duben 2015

2

Keramika (11
dvouhodinových lekcí)

1100,- Kč

pondělí 15,00 17,00

1. i 2. stupeň

L. Macháčková

1x za 14 dnů od 29. 9. 2014

3

Keramika (11
dvouhodinových lekcí)

1100,- Kč

úterý 15,00 - 17,00

1. i 2. stupeň

M. Vacková

1x za 14 dnů od 30. 9. 2014

4

Keramika volné lekce (dospělí,
děti a mládež jednorázově)

individuálně

úterý 16,30 - 18,00

dospělí, děti,
mládež

M. Vacková/L.
Macháčková

1x za 14 dnů od 30. 9. 2014

5

Břišní tance (10 lekcí)

300,- Kč

úterý 15,30 - 16,30

děti 4,5 - 9 let

M. Marková

1x za 14 dnů od 21. 10. 2014

6

Badminton

500,- Kč/700,- Kč

úterý 15,30 - 17,00;
pátek 15,30 - 18,00

děti 6 -18 let

J. Schöpp /V.
Krňávek

16. 9. 2014 - 29.
5. 2015

7

Stolní tenis

350,- Kč

úterý 17,00 - 18,00

děti 6 - 18 let

M. Marek, J.
Vacek

7. října 2014 28. dubna 2015

8

DC Dance Mini, Děti, Junioři

800,- Kč/700,- Kč

sobota 15,00 -19,00

přípravka, mladší,
starší děti

V. Marešová

říjen 2014 květen 2015

9

DC Dance A, B

900,- Kč

pátek, sobota

V. Marešová

říjen 2014 červen 2015
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Drakiáda RC KUK
K pravému podzimu patří dětská drakiáda. Letošní čtvrtý ročník se konal
v sobotu 11. října na kopci nad sportovním areálem v Dolní Čermné. Všichni
jsme netrpělivě sledovali okolní stromy
a vyhlíželi pořádný vítr, aby draky mohly vzlétnout do oblak. Děti se s velkým
zaujetím ve tváři snažily dostat alespoň
na pár okamžiků draky do vzduchu
a s pomocí rodičů se to podařilo všem.
I letos jsme vyhlásili ty nejlepší, nejkrásnější a nejvýše létající draky a jejich majitelé si odnesli malou odměnu. Sladká
maličkost čekala na všechny zúčastněné
děti a příznivce dračího létání. Děkujeme za hojnou účast a budeme se těšit
na setkání na dalším, již pátém ročníku
v roce 2015.
Martina Svobodová

Mykologická vycházka
V neděli 21. září se uskutečnila v Dolní
Čermné mykologická vycházka. Naše
pozvání přijal a po odborné stránce vycházku vedl pan Martin Mička, mykolog
z České Třebové.
Neměli jsme představu, jaký zájem
o tuto akci bude. Proto nás velmi mile
překvapilo, že se v 7:30 u místní „hasičárny“ sešlo přibližně 35 účastníků.
Vycházku jsme vedli po horní hraně
bývalého hlediště ploché dráhy, přes
lesíky „U laviček“ a „U studny“ a po cestě
kolem myslivecké chaty směrem do
sadu. Pod Crkem jsme odbočili doleva,
přešli na první lesní cestu a po ní jsme
došli na jakubovickou silnici. Po té jsme
se vrátili zpět do hasičárny.
Cestou nám pan Mička určoval nalezené houby, upozorňoval nás na různé
zajímavosti, morfologické zvláštnosti
a ekologické vazby hub s určitými
stromy. Trpělivě vysvětloval různé
rozpoznávací znaky, nejen vzhledové,
ale často i čichové. Zajímavé exempláře
jsme si donesli do hasičárny. Tam už na
nás čekaly houby, nasbírané předešlý
den.
Při občerstvení, mezi kterým nechyběla
ani kyselačka z kotrče kadeřavého,
Martin Mička pokračoval ve svém poutavém výkladu, při kterém zodpověděl

Foto I S. Pirklová

množství dotazů, objasnil nám, jak je
to s údajnou jedovatostí suchohřibů,
tzv. babek. Podle jeho hrubého odhadu
jsme mohli mít donesených přibližně
150 druhů hub.
Účastníci se, kromě jiných hub, naučili
bezpečně poznávat například lišku
nálevkovitou, lakovku ametystovou
a ryzce lososového, všechno jedlé
houby. Pamatovat si budou asi i v té
době nejhojnější houbu – holubinku
hlínožlutou.
Z dalších zajímavých hub jsme viděli
v republice vzácnou, ale v tomto kraji
poměrně hojnou holubinku lepkavou,
plesňáka zápašného (který dostál
svému názvu výrazným zápachem po
zkaženém kyselém zelí), dnes již vzácný
hřib borový nebo šiškovce černého.
Mohli bychom takto pokračovat ještě
dlouho.
Vzhledem k příznivým ohlasům se
budeme snažit příští rok tuto vycházku
zopakovat. Teď už jenom zbývá rozhodnout, zda ve stejném období, které
bývá na houby bohaté, nebo vycházku
věnovat jarním houbám, počátku léta
nebo naopak zimě. A věřit, že Martin
Mička nám bude i nadále nakloněný.
Děkujeme všem za účast a ukázněnost,
Martinu Mičkovi za poutavý a erudovaný výklad, Ivaně Hamplové za přípravu
houbové části občerstvení (ne, nepodezírejte nás, lysohlávky na jídelníčku nebyly), Jarušce Pecháčkové a Evě Vackové
za obsluhu. Houbám zdar a těšme se na
vycházku roku 2015!
Aleš Hampl, Jan Růžička
a Michal Nastoupil

Foto I Ilustrační foto

Výskyt čápů – zpětné
hlášení
Obdrželi jsme hlášení o výskytu čápa,
který byl jako mládě kroužkován na
komíně v areálu „výkupu“. Na Tachovsku byl pozorován už v roce 2013,
letos zahnízdil a vyvedl tři mláďata.
Přikládáme hlášení, které nám o kroužkovaném ptáku došlo.
Dolnočermenská ornitologická skupina

Kroužek mladých hasičů
ve školním roce 2014/2015
I v tomto školním roce zahájil svou
činnost kroužek mladých hasičů.
První závody podzimní sezóny už mají
naši mladí hasiči za sebou. V sobotu
27. září 2014 se v Černovíru zúčastnili
Závodu požárnické všestrannosti.
Soutěž se skládá ze šesti stanovišť
v terénu – střelba ze vzduchovky,
uzlování, základy první pomoci,
základy topografie, požární ochrana
a přelezení lana. V kategorii mladší
jsme sestavili dvě hlídky. Hlídka A se
umístila na celkovém 38. místě, hlídka
B na celkovém 22. místě. V kategorii
starších žáků se jediná hlídka umístila
na celkovém 18. místě. Pro děti to byla
velká zkušenost, protože třeba hlídka
B mladších žáků je složená ze samých
nováčků!
Tradičně také proběhla soutěž v běhu
na 60 metrů jednotlivců. V kategorii
mladších žákyň se Sandra Hejl umístila

Dolnočermenský zpravodaj

11

číslo 5 I rok 2014

na výborném 3. místě a Kateřina Malcová na 15. místě, v kategorii mladších
žáků obsadil Jiří Nežádal skvělé 2.
místo. Ve starších žákyních vybojovala
Samantha Hejl 8. místo.
Okresní kolo Závodu požárnické všestrannosti se bude konat 18. října 2014
v Dolní Dobrouči, kde se kromě žáků
představí i dorost.
Jan Růžička

Velká cena Ústeckoorlicka
v požárním útoku

Foto I M. Pirkl

S končící sezonou v požárním sportu
končí i seriál jedenácti závodů v požárním útoku okresu Ústí nad Orlicí.
Všech soutěží se zúčastnilo naše družstvo mužů, které v celkovém součtu
obsadilo 12. místo se ziskem 54 bodů.
Výsledky jednotlivých soutěží jsou
uvedeny v tabulce.
Jan Růžička

Český pohár Rebel v běhu
na 100 metrů překážek
V průběhu srpna také vyvrcholila celorepubliková soutěž v běhu na 100 metrů
překážek jednotlivce. Všech soutěží
se za SDH Dolní Čermná zúčastnila
Markéta Marková a Lucie Langrová.
V celkovém pořadí se Markéta umístila
na skvělém 5. místě, Lucka na vynikajícím 15. místě (z asi 120 závodnic, které
závodů zúčastnily).
Foto I M. Pirkl

Jan Růžička
Výsledky soutěží VCÚ
30. 8. 2014

Brandýské poháry – Brandýs nad Orlicí

9. místo

31. 8. 2014

Nepomucký pohár - Nepomuky

8. místo

6. 9. 2014

Lanškrounský pohár - Lanškroun

4. místo

7. 9. 2014

Požární útok pod hradem Lanšperkem - Lanšperk

13. místo

13. 9. 2014

Nekořský pohár - Nekoř

7. místo

Výcvik jednotky ve
Flashover kontejneru (FOK)
ve Vysokém Mýtě
JSDH Dolní Čermná se společně
s JSDH Žichlínek zúčastnila výcviku
ve Flashover kontejneru. Flashover
kontejner simuluje reálné situace a instruktoři zde navozují jednotlivé druhy
hoření v uzavřených prostorech. FOK
se skládá ze dvou částí – z pozorovací
(výcvikové) části a pece. Specifické
jevy, které jsou simulované ve FOK:
Rollover - oheň, spalující splodiny ho-
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Foto I archiv JSDH

ření, valící se pod stropem; Flashover
- současné vzplanutí celého prostoru
- požár, během kterého dojde k celkovému vzplanutí všech hořlavých materiálů, tomuto jevu napomáhá rollover.
Jednotky nejprve prošly teoretickou
částí, která je připravila na praktickou
část v kontejneru. Během praktické
části hasiči pozorovali různé jevy
hoření, pak si vyzkoušeli prohledávání
zakouřeného prostoru s vyvedení
oběti a nakonec na vlastní kůži pocítili
rozdíl mezi suchým a mokrým teplem.
Všem toto cvičení velice pomohlo,
naučili jsme se novým trendům hašení
a samozřejmě rozpoznávat chování
specifických jevů hoření.
Pavel Faltus

Pro letošní rok je to vše
DC Moto Team se v letošním roce zúčastnil celkem dvanácti mezinárodních
etapových cyklistických závodů, každý
člen najel v průměru 7 500 km.
Mezi nejvýznamnější patřil Czech cycling
tour 2014, Mistrovství České republiky
v silniční cyklistice, Závod míru UCI 23
a čtyřdenní Okolo jižních Čech.
Ze všech závodů vysílala Česká televize
denní reportáže nebo sestřih záznamu
také díky DC Moto Teamu, neboť k povinnosti pilotů zajistit maximální bezpečnost
cyklistů v pelotonu patří také úkol provést
závodem kameramany a fotografy.
Na schůzi 3. 10. 2014 byla letošní sezona

ukončena, ale na odpočinek to zatím
nevypadá. Přes zimu čeká motorky servis
a „přezutí“, prostě údržba po náročném
létě.
Diář na rok 2015 se pomalu začíná plnit
termíny závodů, což svědčí o tom, že pořadatelé, cyklisté i rozhodčí jsou s prací DC
Moto Teamu spokojeni. Jak říkají všichni
z DC Moto, nejvíc nás potěší, když po
závodě přijdou cyklisté a řeknou: „Chlapi,
bylo to perfektní, jsem rádi, že jste jeli
s námi.“
Zima uteče rychle a jaro tu bude co nevidět. První na programu budou kondiční
jízdy, aby to marshalové (tak jsou piloti
motorek označováni v propozicích závodů) zase „dostali do ruky“ a byli do závodu
dobře připraveni.
L. Ešpandrová

Foto I archiv klubu
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Stomatologická pohotovost
ve dnech

lékař

adresa

telefon

25. - 26. 10. 2014

MUDr.

Appl

Dolní Čermná 222

465 393 266

28. 10. 2014

MUDr.

Bílý

Lanškroun, Opletalova 567

465 324 829

1. - 2. 11. 2014

MUDr.

Beranová

Jablonné n/d Orlicí, U koupaliště 149

465 642 267

8. - 9. 11. 2014

MUDr.

Filipová

Lanškroun, Strážní 151

465 325 212

15. - 16. 11. 2014

MDDr.

Hrdinová

Lanškroun, Opletalova 17

456 324 829

17. 11. 2014

MUDr.

Jaslovská

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 818

22. - 23. 11. 2014

MUDr.

Ježáková

Letohrad, U Dvora 815

465 620 528

29. - 30. 11. 2014

MUDr.

Jedličková

Bystřec 182

465 642 990

6. - 7. 12. 2014

MUDr.

Johnová

Letohrad, Šedivská 498

465 622 216

13. - 14. 12. 2014

MUDr.

Karásková

Letohrad, U Dvora 815

465 620 358

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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Městys realizuje projekt:

„Restaurování sochy
sv. Jana Nepomuckého
- městys Dolní Čermná“
k. ú. a obec Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí,
kraj Pardubický
Objednatel:
Městys Dolní Čermná, sídlo Dolní Čermná 76, 561 53, IČO 00278734
Zhotovitel:
Ak. soch. Petr Dufek, Mladá Boleslav, Sluneční 942, IČO 48680729
Celkové náklady akce: 120.750,– Kč
Datum zahájení akce: září 2014
Datum ukončení akce: listopad 2014

Tato obnova nemovité kulturní památky je prováděna
s využitím příspěvku poskytnutého Ministerstvem
kultury České republiky z programu „Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností v roce 2014“.

Foto I L. Ešpandrová
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Rafani Dolní Čermná a TJ AZAS Dolní Čermná

Foto I L. Ešpandrová
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Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí v Dolní Čermné v roce 2014 – 2015
Datum konání

Název akce

Začátek akce

Místo konání

Pořadatel

24. 10.

Limonádový Joe

19:30

Orlovna

SDO

11. 11.

Divadélko Jójo - Bílé přání

10:15

MŠ

MŠ

28. 11.

Mikulášský jarmark: Jarmark

15:00

náměstí

Místní spolky,
Městys DČ

28. 11.

Mikulášský jarmark: Kulturní
vystoupení

17:00

náměstí

Místní spolky,
Městys DČ

6. 12.

Limonádový Joe - derniéra

Orlovna

SDO

21. 12.

Vánoční vystoupení DC Dance

15:00

tělocvična ZŠ

DC Dance

27. 12.

Jakubovické vánoční souznění

16:00

kostel sv. Antonína
z Padovy Jakubovice

pan Hrodek

17. 1. 2015

Sousedský ples

19:30

Orlovna

SDO

24. 1. 2015

Dětský karneval

Orlovna

Orel - Jednota
DČ, farnost DČ

31. 1. 2015

Maškarní ples

Orlovna

Orel - Jednota
DČ, farnost DČ

ZŠ - nová budova

ZŠ DČ

4. 2. 2015

Zápis do 1. třídy

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

20:00
15:00 - 16:30

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

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

Minulost a současnost

Foto I L. Ešpandrová, archiv městyse

Výcvik jednotky ve Flashover kontejneru ve Vysokém Mýtě

Foto I archiv JSDH

Nové čermenské pohlednice
Nové pohlednice Dolní Čermné můžete zakoupit na Úřadu městyse nebo u paní Markové v obchodu na autobusové zastávce.

Dolní Čermná

Dolní Čermná
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