číslo 1 rok 2015 I zdarma

Foto I J. Nikl

V tomto čísle naleznete
ze zasedání zastupitelstva
Brněnský Brloh
Maškarní ples
Rok u JSDHO	
kalendář akcí
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Pozvánka na jednání zastupitelstva
v pondělí 23. 2. 2015 od 18 hodin
v zasedací místnosti úřadu městyse.

www.dolni-cermna.cz

Jakubovické souznění
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou
téměř dva měsíce
nového roku, kdy
jsme „na obci“
řešili hlavně přípravu rozpočtu
na rok 2015 a realizaci dotačních
projektů (nakláFoto I archív městyse
dání s bioodpady,
revitalizace zeleně a protipovodňová
opatření - instalace bezdrátového
rozhlasu). Projekty musí být dokončeny
(včetně závěrečného vyhodnocení) do
poloviny roku 2015.
O problematice revitalizace zeleně
a nakládání s bioodpady se zmiňujeme
na jiném místě zpravodaje. Instalace
bezdrátového rozhlasu by měla být
dokončena do 30. 3. 2015. Poté bude
spuštěn zkušební provoz. Rád bych vás
v této souvislosti požádal o spolupráci.
V případě, že byste hlášení neslyšeli,
nebo by naopak byla hodně hlasitá,
prosím o sdělení připomínek na úřad
městyse.
Uvedené akce nejsou samozřejmě naše
jediné činnosti. V současné době provádíme v přízemí úřadu městyse práce na
nové bezbariérové zasedací místnosti
úřadu, ordinaci dětského lékaře a WC
pro veřejnost.
V letošním roce se zároveň musíme
zaměřit na přípravu projektů nových
investičních akcí. Je nutné zpracovat
projekty na výstavbu chodníků od náměstí po křižovatku u Vránových a od
náměstí po Malův most, projekt na část
veřejného osvětlení, na vyřešení prostoru u hřbitova atd. Projekty je nezbytné
připravit včas, protože v následujícím
roce bude zahájeno čerpání dotací
z nového programovacího období EU.
V letošním roce dojde ke změně
provozu v Areálu zdraví a sportu. Po
komplexním vyhodnocení jsme dospěli
k jednoznačnému závěru, že provoz
ubytovacích kapacit s téměř 150 lůžky,
přilehlých sportovišť a multifunkčního
podia musíme začít řešit profesionálně.
Po pečlivé analýze jsme se rozhodli přijmout do hlavního pracovního poměru
nového správce zařízení. Výběrové
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řízení bude vyhlášeno nejdéle do konce
února 2015. Pracovní náplní správce
bude mimo komplexní provoz areálu
také administrace dotačních titulů
z fondů EU, řešení družebních styků
městyse včetně společných projektů
a organizování kulturně sportovních
akcí městyse. Předpokládaný nástup
bude od 1. 6. 2015.
Ke změně dojde i v provozu kanalizace.
Po čtyřletém provozu jsme dospěli
k názoru, že za daných podmínek je
pro majitele, tedy dobrovolný svazek
obcí Pod Bukovou horou, současný
způsob provozu neúnosný. Proto jsme
požádali poskytovatele dotace o změnu provozu, z modelu „obec provozuje
sama“ na „provozovatelský model“
(provoz odbornou firmou). Blíže danou
problematiku rozvádí předseda svazku
na jiném místě zpravodaje.
Až budete číst tyto řádky, bude již konec
února a pomalu se budeme připravovat
na příchod jara. S tím souvisí zahájení
drobných investičních akcí, které budeme realizovat s naší obecní četou.
Bude se jednat například o další opravu
chodníků na náměstí apod.
Petr Helekal, starosta

Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (2/2014 - ZM)
Druhé
jednání
zastupitelstva
městyse v novém volebním období
bylo svoláno na 19. prosince 2014
a z jeho programu vybíráme:
Prvním bodem byla zpráva o činnosti rady městyse za období září
až prosinec 2014. Z jednání „staré“
rady, která je ze zákona kompetentní vykonávat své pravomoci po
volbách až do zvolení rady nové,
vzalo zastupitelstvo na vědomí
mimo jiné:
- informace o probíhajících a dalších
plánovaných opravách místních komunikací, které budou realizovány
do konce roku 2014, o opravě dvora
mezi budovou úřadu (č. p. 76) a obchodem (č. p. 233), o záměru umístění dopravního značení „Zóna“ na
sídlišti nad školou,

- informaci o rozdělení finančního
přebytku akce „Den se sousedy“
mezi
spolupořádající
spolky
a schválení rozdělení výnosů z loterií mezi spolky působící na území
městyse Dolní Čermná,
- informaci ohledně akce „Revitalizace zeleně Dolní Čermná“
o schválení výběru firmy, která
bude uvedený projekt realizovat,
a uzavření smlouvy o dílo.
Nově zvolená rada, která zasedala
v listopadu a prosinci 2014, se
seznámila s informacemi o probíhajících akcích městyse, se záměry
způsobu provozování Areálu zdraví
a sportu Dolní Čermná od jara 2015,
s informacemi o změně způsobu
provozování kanalizace a ČOV
Horní a Dolní Čermná prostřednictvím provozovatelské společnosti
a o přípravě koncesního řízení
malého rozsahu na výběr provozovatele.
Nová rada rovněž schválila přijetí
dotace na akci „Revitalizace zeleně
Dolní Čermná“ a uzavření smlouvy
o poskytnutí podpory se Státním
fondem životního prostředí ČR.
Dále rada ustanovila komise, jmenovala jejich předsedy a členy. Jako
iniciativní a poradní orgány rady
budou pracovat: komise stavební
(předseda Ing. Martin Jirásek),
komise společenská (předsedkyně
p. Alexandra Pirklová), komise
sportovní a kulturní (předsedkyně
Bc. Ivana Hamplová) a komise životního prostředí (předseda Mgr. Jan
Růžička).
V rámci zprávy kontrolního výboru informovala předsedkyně
RNDr. Věra Šverclová o veřejnosprávní kontrole provedené v příspěvkových organizacích městyse,
při které nebyly shledány žádné
nesrovnalosti ani nedostatky. Dále
informovala o kontrole plnění
úkolů vyplývajících z usnesení rad
73. – 76. (za období září – říjen 2014)
a posledního 25. jednání zastupitelstva ze dne 19. 9. 2014, konaných
v předchozím volebním období.
V bodě „finanční záležitosti“ se zastupitelstvo seznámilo s rozpočtovými změnami k rozpočtu městyse
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na rok 2014 č. 3 - 7 a poté schválilo
pravidla rozpočtového provizoria,
kterými se bude hospodaření
městyse řídit v počátečním období
roku 2015, než bude schválen nový
rozpočet na rok 2015.
Dále zastupitelstvo jednalo o majetkových záležitostech a schválilo
- prodej části pozemkové parcely
č. 4087 v k. ú. Dolní Čermná na
Smrčině,
- zveřejnění záměru prodeje
pozemkových parcel č. 4272/4,
č. 4272/5 a č. 4072/2 v k. ú. Dolní
Čermná nabyvateli - Povodí
Labe, s. p. v souvislosti s dokončenou akcí „ZKT Čermná I“ (zkapacitnění koryta vodního toku),
- bezúplatné nabytí pozemkových
parcel č. 4106/79, č. 4106/80,
č. 4106/81, č. 4106/82 a č. 4106/83
v k. ú. Dolní Čermná z vlastnictví
Pardubického kraje do majetku
městyse, a to v souvislosti s dokončenou akcí „Modernizace silnic
II/314 a II/311 Horní a Dolní Čermná“,
a nevyhovělo žádostem o odkoupení ppč. 4228 a části ppč. 4224/6
v k. ú. Dolní Čermná.
V závěru jednání starosta podal
zastupitelům podrobné informace
o rozpracovaných projektech, na
které jsou poskytnuty dotace ze
Státního fondu životního prostředí
ČR „Revitalizace zeleně Dolní Čer-mná“ realizovaného městysem,
akci „Mikroregion Severo-Lanškrounsko – nakládání s bioodpady“
a akci „Protipovodňová opatření
pro Svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko“.
Rovněž předložil zastupitelům
přehled o investičních akcích
a opravách zrealizovaných v roce
2014, jejichž náklady představovaly
částku 8.265.232 Kč.
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

Provoz „Kanalizace a ČOV
Horní a Dolní Čermná“
Hlavní cílem projektu „Kanalizace a ČOV
Horní a Dolní Čermná“ bylo zajištění
likvidace odpadních vod obyvatel uvedených obcí podle zákona. Za likvidaci
odpadních vod je zodpovědný každý občan, který je vytváří. Obce Horní a Dolní
Čermná prostřednictvím dobrovolného
svazku obcí Pod Bukovou horou tuto
povinnost převzaly na sebe. Zajistily
zpracování projektu, žádosti o dotaci,
realizaci akce a zajišťují provoz celé infrastruktury. Je nutné uvést, že kdyby každá
rodina měla zajistit vypouštění odpadních vod dle platného zákona, musela
by investovat řádově desítky tisíc korun
a následně další prostředky do provozních nákladů. Dále by si musela zajišťovat povolení k vypouštění odpadních
vod. Každý, kdo vypouští odpadní vody
bez řádného povolení (zařízení), riskuje
nemalé sankce ze strany vodoprávního
úřadu. Průměrný roční náklad stočného
činí na čtyřčlennou rodinu cca 3.000 Kč.
Je zřejmé, že bez realizace této liniové
stavby by se v současné době nemohl
plánovat další rozvoj obou obcí, opravovat místní komunikace atd.
Zajištění provozu kanalizace je velice
náročnou činností. Obsluhu zajišťuje jeden pracovník na hlavní pracovní poměr,
jeden pracovník na vedlejší pracovní
poměr a oprávněná osoba (garantuje
provoz podle platné legislativy).
Hlavním provozním nákladem infrastruktury je spotřeba elektrické energie,
kterou nakupujeme, v rámci úspor, na
komoditní burze. Dalším podstatným
výdajem jsou mzdové náklady. V souvislosti s velikostí infrastruktury je současný
personální stav nezbytný z hlediska
zajištění řádného provozu. Dovolím si
konstatovat, že je spíše na spodní hraně
potřebnosti. Veškeré další výdaje jsou
podrobně kontrolovány. U některých
položek, jako například fakturace
stočného, bychom našli levnější řešení.
Nemůžeme ho ovšem realizovat z důvodu dodržování podmínek poskytovatele
dotace.
Od spuštění provozu skončilo přes
všechna provedená opatření hospodaření vždy ve schodku. V roce 2012
cca 20.000 Kč, v roce 2013 cca 50.000 Kč,
v loňském roce cca 40.000 Kč. Z uve-
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deného vyplývá, že současné stočné
nepokrývá náklady provozu. Jako daleko
problémovější se ovšem jeví nutnost
zřízení fondu obnovy, jehož vytváření
vyplývá ze zákona.
Provoz infrastruktury jsme po třech
letech provozu podrobně vyhodnotili.
Po pečlivém zvážení jsme se rozhodli
požádat Statní fond životního prostředí
o změnu modelu provozování z modelu
„obec provozuje sama“ na provozovatelský model (provoz odbornou firmu).
Statní fond nám žádost schválil.
Na podkladě získaných zkušeností jsme
přesvědčeni, že provozovatel bude mít
daleko lepší podmínky k udržitelnosti infrastruktury, včetně rozumného nastavení fondu obnovy a stočného. Je zřejmé,
že po vyhodnocení ekonomiky bude
muset dojít k dalšímu zdražení stočného.
Tento postup je bohužel nevyhnutelný.
Vzhledem k ceně celé nové kanalizace
je zřejmé, že kdybychom měli fond
obnovy promítnout do ceny stočného
my, nejednalo by se o zdražení řádově
v korunách, ale desítkách korun. Stočné
u provozovatelů v okolí je v současné
době ve výši 40 Kč za 1 m3. V případě, že
bychom situaci v dané chvíli neřešili, je
jisté, že by se nám řešení tohoto problému za několik málo let řádně prodražilo.
Osobně mohu slíbit, že uděláme vše
proto, aby případné zdražení bylo v přijatelném rozsahu.
V současné době se připravuje výběrové řízení na provozovatele. V případě,
že půjde vše podle harmonogramu,
mělo by k předání infrastruktury provozovateli dojít ještě v letošním roce.
Majetek tvořící celou infrastrukturu
zůstane nadále vlastnictvím DSO Pod
Bukovou horou.
Petr Šilar, předseda DSO PBH

Revitalizace zeleně
Vážení spoluobčané,
jak jsem vás již několikrát informoval,
městys Dolní Čermná uspěl se žádostí o dotaci na revitalizaci zeleně.
Poskytovatelem dotace je Státní fond
životního prostředí ČR. Dotace je ve
výši 75 % uznatelných nákladů, naše
spolúčast je 25 %. Celkové náklady
díla činí bezmála 2,3 mil. Kč. Projekt
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musí být dokončen do 30. 5. 2015.
V rámci realizace dojde ke kompletnímu
řešení výsadby zeleně a renovace trávníků na náměstí, téměř v celém areálu
školy (i před dětským hřištěm), u rybníka
(od Formánkových po Vávrovy - prostor
přes silnici u autobusové zastávky), před
volejbalovými kurty v AZAS a vedle příjezdové komunikace k restauraci v AZAS
- po levé straně komunikace). Zahájení
realizace projektu se předpokládá, jakmile to dovolí klimatické podmínky.
S výsadbou zeleně samozřejmě souvisí
i kácení stávajících dřevin, které byly
v minulosti vysázeny bez koncepce.
Jako příklad bych chtěl uvést tři smrky
naproti Qantu. Bližší prohlídkou můžete
zjistit, že kvůli malým rozestupům při
výsadbě si nyní stromy brání v růstu
a mnohé větve jsou tedy bez jehličí.
Jeden ze smrků se začal vyklánět. Bylo
by jen otázkou času, kdy by muselo dojít
k jejich skácení. Nehledě k tomu jsem
přesvědčen, že smrky nepatří do zástavby nebo míst častého výskytu osob.
Je pravda, že mnoho občanů vnímá kácení stromů jako problém. Osobně bych
se k tomu stavěl podobně, ale pouze
v situaci, že by nedošlo k nové výsadbě,
což není náš případ.
Na závěr bych Vás chtěl požádat o trpělivost. Přesvědčíte se, že po dokončení
díla dostanou uvedené prostory úplně
jiný vzhled, a doufám, že se budou líbit
nejen většině obyvatel Dolní Čermné.
Projekt revitalizace si můžete prohlédnout na webových stránkách městyse
Dolní Čermná.
Petr Helekal, starosta

Objednávky kompostérů
o objemu 900 l
Tímto upozorňujeme občany Dolní
Čermné, že v rámci realizace projektu
„Nakládání s bioodpady Mikroregionu
Severo-Lanškrounsko“ si mohou na
Úřadu městyse Dolní Čermná objednat
kompostér, který bude obyvatelům
přidělován ZDARMA. Výrobce udává
životnost výrobku 20 let.
Cílem projektu je zvýšení separace
bioodpadů, tedy snížení objemu směsného komunálního odpadu, který je
prostřednictvím sběrného vozu odvážen na skládku.

číslo 1 I rok 2015

5

Ceny vodného a stočného
Vážení občané,

PŘIDĚLENÍ KOMPOSTÉRU NENÍ PODMÍNĚNO VELIKOSTÍ POZEMKU, TENTO
BUDE MOŽNO PŘIDĚLIT I PŘI VÝMĚŘE
MENŠÍ NEŽ 1000 m2. ZÁROVEŇ NEBUDOU VYŘAZOVÁNY ŽÁDOSTI ŽADATELŮ, KTEŘÍ MAJÍ VE VLASTNICTVÍ KOMPOSTÉR „DOMÁCÍ“ VÝROBY, PŘÍPADNĚ
JIŽ KOUPENÝ VLASTNÍ.
Bližší údaje jsou uvedeny na www.
dolni-cermna.cz nebo Vám je poskytneme na úřadu městyse. Termín pro
přijímání objednávek byl posunut do
10. března 2015.
Vzhledem k tomu, že je počet kompostérů omezen, vyzýváme Vás, abyste
objednávku učinili pokud možno co
nejdříve. Děkujeme za spolupráci.
Za úřad městyse Ivana Marková

Připomínáme
Poplatek za odpad na rok 2015 ve
výši 550 Kč je splatný od 1. 1. do
31. 3. 2015.
Poplatek ze psa na rok 2015 ve
výši 200 Kč je splatný od 1. 1. do
31. 3. 2015.
Podnikatelé, kteří využívají služeb
firmy KUKA – SPOL Výprachtice
při svozu pevného domovního
odpadu a využívají sběrné místo
v Dolní Čermné, jsou povinni uzavřít
s Městysem Dolní Čermná smlouvu
o likvidaci odpadu na rok 2015
a uhradit odpovídající poplatek.
Milada Marešová

od 1. ledna 2015 dochází v působnosti akciové společnosti Vodovody
a kanalizace Jablonné nad Orlicí ke
zvýšení cen vodného o 40 haléřů na
1 000 litrů.
Vodné se zvyšuje na 30,10 Kč/m3
bez DPH (tj. 34,62 Kč/m3 vč. DPH).
Stočné se nezvyšuje a činí 34,70 Kč/
m3 bez DPH (tj. 39,91 Kč/m3 vč.
DPH). Vodné a stočné celkem činí
64,80 Kč/m3 bez DPH (tj. 74,53 Kč/
m3 vč. DPH).
Zvýšení ceny vodného o 40 haléřů je
nutností, neboť společnost musí vytvářet finanční zdroje pro pokrytí financování plánu obnovy infrastrukturního majetku, které ukládá zákon
všem vlastníkům a provozovatelům
vodohospodářských zařízení.
Pohodlí tekoucí vody pouhým otočením kohoutku je v dnešní době
spojeno s těmito náklady. Drahá
je především údržba distribučních
sítí. Nejdražší je obnova a rozvoj
vodárenských a kanalizačních systémů. Do konce 2015 zrealizujeme
pět velkých investičních projektů
s dotační podporou v celkovém
finančním objemu 214 mil. Kč bez
DPH. Zapojení vlastních zdrojů naší
společnosti v těchto projektech
přesahuje 61 mil. Kč.
Naším dlouhodobým cíle je dokázat,
že jsme schopni v našem regionu
zajistit provoz vodovodů a kanalizací za ceny sociálně únosné, a to
spolehlivě a ve vysoké kvalitě, což
dokazují mimo jiné velmi dobré výsledky ve ztrátách vody v síti, které
v roce 2013 činily 12,9 % (oproti celorepublikovém průměru 17,9 %). Daří
se nám neustále zvyšovat i kvalitu
dodávané vody.
V novém roce 2015 Vám přeji hodně
zdraví.

Ing. Bohuslav Vaňous, ředitel společnosti
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Projekt „Společně za
úsměv“ podpořil charitu
a domácí hospic

Charitativní sbírka
v rámci Mikulášského
jarmarku 2014
Rád bych prostřednictví Dolnočermenského zpravodaje poděkoval všem
dárcům, kteří penězi podpořili sbírku
pro Nadaci likvidace lepry. Ta byla
uskutečněna při Mikulášském jarmarku
dne 28. listopadu 2014 na náměstí pod
patronací MO KDU-ČSL. Sbírka vynesla
částku 2 026 Kč.
Vybrané peníze pomohou léčit pacienty s leprou, tuberkulózou a malárií
v zemích třetího světa. Srdečné díky!
V. Jansa
Foto I V. Vyhnálek

Tříkrálová sbírka 2015
skončila

Významným aspektem této akce je
také udržování společenských kontaktů
v obcích. Řada lidí, zejména starších,
už koledníky dopředu očekává, těší se
na ně a bere jejich přání štěstí a zdraví
velmi vážně. Za 15 let své existence se
tak Tříkrálová sbírka stala smysluplnou
tradicí v mnoha obcích a městech.

Tříkrálová sbírka se na Orlickoústecku
setkala opět s pozitivním ohlasem.
Podruhé za svou historii překonal
letos její výtěžek hranici dvou milionů
Kč, když bylo do 504 pokladniček
vykoledováno celkem 2.309.509 Kč.
Sbírka na Orlickoústecku patří svým
rozsahem k největším ve východočeském kraji. V takovém měřítku může být
uskutečněna jen díky obětavosti desítek jednotlivců, kteří mají na starosti
organizaci sbírky v místě bydliště, díky
nasazení stovek dobrovolníků a díky
spolupráci s farnostmi, obecními úřady,
školami a občanskými spolky. Charita je
za tuto pomoc velmi vděčná a děkuje
také všem, kdo do sbírky přispěli. Finanční prostředky z této sbírky jsou pro
charitu důležitým příjmem, ze kterého
může podporovat některé své služby,
a pomáhat tak potřebným.

65 % z výtěžku Tříkrálové sbírky je
určeno přímo charitám, které sbírku
v daném regionu organizují. Oblastní
charita Ústí nad Orlicí tento obnos
v r. 2015 použije mj. na činnost domácího hospice, občanské poradny nebo
služeb pro rodiny s dětmi. Děkujeme
každému, kdo se na Tříkrálové sbírce
2015 jakkoliv podílel.
Více informací o Tříkrálové sbírce naleznete na: www.uo.charita.cz, www.
trikralovasbirka.cz.
Iva Marková,
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

počet skupin

Kč

Dolní Čermná

8

34 328

Horní Čermná

9

28 073

Verměřovice

3

10724

Petrovice

2

8 730

celkem

22

81 855

Obchodní družstvo Konzum Ústí nad
Orlicí a jeho zákazníci (prostřednictvím
třicetikorunových kuponů) podpořili
mezi téměř třiceti neziskovými organizacemi v regionu i Oblastní charitu Ústí
n/O. Díky projektu „Společně za úsměv“
získala 14.441 Kč na pořízení injekčního
dávkovače léků. Tato zdravotnická pomůcka umožňuje kontinuální podávání
léků, a zmírňuje tak bolesti zejména
u onkologicky nemocných pacientů.
Služba domácí hospicové péče umožňuje těžce nemocným pacientům
strávit poslední dny života doma,
v kruhu svých blízkých. Speciálně
vyškolené zdravotní sestry pracují
s přesvědčením, že poslední dny každého člověka jsou vzácné a zasluhují
ten nejlepší přístup. Prvořadým faktem
je specializovaná profesionální zdravotní péče o pacienty, (např. infuze,
cévkování, kyslíková terapie, pomoc
při tlumení bolesti, peritoneální dialýza atd.) Domácí hospic poskytuje dále
sociálně-právní, psychologickou nebo
duchovní podporu pacientovi i jeho
rodině. Služba působí v Ústí nad Orlicí,
České Třebové, Chocni, Letohradě,
Lanškrouně a v okolí těchto měst.
Děkujeme všem, kdo přispěli. Děkujeme
obchodnímu družstvu Konzum Ústí nad
Orlicí za organizaci a přínos celé akce.
Děkujeme vedení Konzumu za filozofii
tohoto projektu - zainteresovat své
zákazníky na vědomí zodpovědnosti
a sounáležitosti.
Iva Marková,
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Jakubovické souznění
Je druhý svátek vánoční, sv. Štěpána.
V podvečer se k jakubovickému kostelu
již po druhé (první „Souznění“ zde bylo
o Vánocích 2013) sjíždějí osobní auta.
Přichází i několik místních obyvatel.
V kostele sv. Antonína z Padovy uspořádal podnikatel pan Karel Hrodek
vánoční koncert nazvaný „Jakubovické
souznění“. Souznění proto, že o Váno-

Dolnočermenský zpravodaj

Foto I S. Wimr

cích, ale nejen o nich, by měla všechna
lidská srdce souznít v lásce, porozumění,
míru a přátelství.
Přijeli jsme i my s našimi přáteli z Lukové.
Hned nás upoutalo nezvyklé slavnostní
venkovní osvětlení kostela, jaké jsme
dosud neviděli. V záři reflektoru jsem
postřehl, že kostel má ve věži nové okenice se žaluziemi a v kostele jsem si všiml
opravené dřevěné podlahy pod zadními
lavicemi. Zjistil jsem, že je to zásluha pana
Hrodka. Kostel se brzy zaplnil do posledního místa. Odhaduji, že zde bylo na 150
posluchačů.
Koncert zahájil pan Karel Hrodek ml.
Po uvítání upozornil na to, že je v plánu
pořídit pro jakubovický kostel nový zvon.
Proto byla po letošním koncertu před
vchodem na stole u občerstvení umístěna pokladnička, kam mohli vycházející
účastníci koncertu vložit dobrovolný
příspěvek.
Poté se ujímá moderování paní Lída
Hrodková, učitelka ZUŠ v Ústí nad Orlicí.
V úvodu řekla: „Kostel, který nemá zvon,
jakoby neměl duši! Zvon má probouzet
v lidských duších touhu po souznění a je
tady pro všechny lidi, nejen pro věřící.
Hlas zvonu ožívá místo, kde je ho slyšet!“
Nejprve zaburácelo kostelem preludium
na varhanách, za něž zasedl bratr pana
Hrodka. Koncert pokračoval dalšími
skladbami. Zaznělo zde Kyrie ze slavné
České mše vánoční „Hej, mistře!“ od
J. J. Ryby. Krásná byla sóla na trubku
a poté na pozoun a dívčí kvartet paní
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L. Hrodkové. Vánoční píseň „Tichá noc“,
ne tu, kterou všichni známe, ale s jinými
slovy a nápěvem, zpíval tenor pan Jan Sisr
z Lanškrouna s paní Lídou. Výborný koncert v rozzářeném kostele, vyzdobeném
panem V. Macanem, před krásným kostelním betlémem, trval necelou hodinu.
Na závěr paní Hrodková popřála všem
krásné zbývající dny Vánoc a vše dobré,
včetně souznění srdcí v roce 2015. Po
odeznění velebných tónů starobylé
písně „Narodil se Kristus Pán“, kterou si
s chutí zazpívali všichni účastníci, koncert
skončil. Z kostela bylo slyšet už jen tiché
preludování známých vánočních koled.

jen v malém počtu. Příjezd vlaku byl
o pět minut zpožděný, asi protože vezl
právě to světélko, na které jsme čekali
i my. Alespoň jsme měli více času si
s dětmi o původu světélka povědět.
Jakmile jsme rozsvítili svíčky, měli
jsme spoustu práce, abychom plamínek bezpečně dopravili do auta. Tím
začalo naše putování s Betlémským
světlem. Cestou jsme předali světélko
v Letohradě, aby ho i tam skauti mohli
roznášet. V neděli jsme světlo donesli
do kostela v Dolní Čermné k betlému.
A v pondělí se svíčky postupně rozsvěcely i u Vás doma.

Za všechny účastníky koncertu bych rád
poděkoval panu K. Hrodkovi, iniciátoru
„Jakubovického souznění“, všem účinkujícím a těm, kteří pomáhali organizačně
zajišťovat koncert a občerstvení, za krásný zážitek. Díky!

Veronika Severinová

Na závěr bych rád upozornil, že příští
vánoční „Jakubovické souznění“ bude
v neděli 27. prosince 2015 v 16.00 hod.
v kostele sv. Antonína z Padovy. Všem
čtenářům přeji do roku 2015 slunce v duši,
pokoj v srdci a vše dobré.
V. Jansa

Betlémské světlo
Dne 20. 12. 2014 jsme se vydali pro
Betlémské světlo k vlaku do Ústí nad
Orlicí. Protože počasí nepřálo, jeli jsme

Významné životní
jubileum oslavili
Marie Severinová
Ladislav Matoušek
Jindřiška Liebichová
Václav Mareš
Milada Kůrková
Ivan Červenka
Romana Mikulová
Petr Appl
Josef Merta
Jindřich Dvořák
Karel Bílý
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.

Foto I H. Kyšperková
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Brněnský Brloh - jsme pátí
v republice!
V letošním roce uspořádali organizátoři
společně s Přírodovědeckou fakultou
Masarykovy univerzity v Brně a jejím Ústavem matematiky a statistiky již
pátý ročník Brněnské logické hry „Brloh“.
Tato týmová soutěž měla tři kola a zúčastnilo se jí 463 týmů ze základních škol
a víceletých gymnázií z celé České i Slovenské republiky. První i druhé kolo bylo
internetové. V prvním kole museli žáci
během tří týdnů vyřešit 30 úloh zaměřených na logické a matematické myšlení,
prostorovou představivost, šifrování i na
slovní zásobu. Do druhého kola – malého
finále - postoupily ty týmy, které v každém týdnu vyřešily alespoň 6 úloh, nebo
celkově vyřešily alespoň 20 úloh. Ve druhém kole měly týmy na řešení úloh pouze
dvě hodiny.
Z naší školy se do soutěže přihlásilo šest
družstev. Výborně si vedlo družstvo?!
REALLY, které ve složení Markéta Lešikarová, Kateřina Zimová, Daniel Nastoupil,
Daniel Horský postoupilo do celostátního kola (z šestého místa).
Finále se konalo 9. prosince 2014 v prostorách Gymnázia Kapitána Jaroše Brno.
Po slavnostním zahájení začala soutěž
a 7 nejlepších družstev ze základních škol
a 7 družstev z víceletých gymnázií mělo
150 minut na to, aby vyřešilo 24 úloh
různé obtížnosti. Ve velké konkurenci
si náš tým nakonec vybojoval krásné 5.
místo. Moc gratulujeme, je to pro nás
veliký úspěch.
Jsme velice rádi, že se nám daří motivovat

Dolnočermenský zpravodaj

žáky k účasti v matematických soutěžích,
zvláště v dnešní době, kdy se hovoří
o velmi malém zájmu dětí o matematiku
a poklesu matematické gramotnosti.
Z. Pupíková

Soutěž Hledáme
nejlepšího mladého
chemika
Letos se už po osmé konala na Střední
průmyslové škole chemické v Pardubicích pod záštitou náměstkyně hejtmana
Pardubického kraje Jany Pernicové
a za podpory řady významných firem
chemického průmyslu soutěž určená
žákům devátých tříd základních škol. Ve
znalostech a dovednostech z oboru chemie mohou zápolit jednotlivci, cenu však
mohou získat i třídy (soutěží o nejlepší
chemický projekt, jehož podstatou je
rozšíření znalostí chemie a týmová práce
celé třídy, vedené učitelem chemie), školy
a učitelé chemie.
Soutěž pro jednotlivce je tříkolová.
V prvním kole musí účastníci soutěže při
hodině chemie na své základní škole napsat vědomostní test. Do druhého kola,
které se uskuteční v SPŠCH Pardubice,
postupují 3 nejlepší řešitelé z každé školy.
V tomto kole musí soutěžící prokázat
další teoretické znalosti. 30 nejlepších
účastníků soutěže postupuje do třetího
kola - do finále soutěže, kdy jsou v laboratořích SPŠCH Pardubice prověřeny
praktické dovednosti soutěžících.
Z naší školy vyjeli do Pardubic letos
úspěšní absolventi školního kola poprvé.

Foto I archiv ZŠ

Vlak, do kterého jsme v Ústí nad Orlicí
nastoupili, byl plný možná budoucích
chemiků. Průvodčí hned věděli, kam
jedeme. Na nádraží i v obchodním centru
AFI Palác se pohybovaly hloučky žáků se
svými učiteli. Město omládlo. Na SPŠCH
se nám dostalo milého přijetí. Středoškoláci se o nás vzorně starali. Celkem 270
účastníků si ověřilo své znalosti z chemie,
ale i čtenářské dovednosti a logické
myšlení v šedesátiminutovém testu. Při
čekání na výsledky účastníci absolvovali
přednášky na téma „Chemie ve službách
krásy“ a „Chemie ve službách zákona“.
Naši školu reprezentovali: Markéta Lešikarová (69. místo), Aleš Ryšavý (110. místo) a Monika Macháčková (225. místo). Do
3. kola se nám postoupit nepodařilo, ale
vždy stojí zato si poměřit síly s ostatními.
Tak třeba zase za rok.
Yvona Rybová

Geomag zavítal
i do naší školy
Geomag je dnes již známá švýcarská
magnetická stavebnice, která rozvíjí
jemnou a hrubou motoriku, tvořivost
a prostorovou představivost žáků. Do
naší školy „Geomag na cestách“ zavítal
4. a 5. prosince. Všichni žáci měli možnost postavit různé stavby podle své
vlastní představivosti nebo použít různé návrhy a plánky. Někteří žáci se vrhli
i do velkých staveb, jako je Eiffelova věž,
Tádž Mahal a Tower Bridge. Už teď se těšíme na další setkání s touto stavebnicí.
Alexandra Pirklová

Foto I archiv ZŠ
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(mikroorganismy a kyslík), kam putuje
odpad, a seznámili se s náplní práce
obsluhy čističky. Získané informace dále
využijeme v hodinách chemie.
Yvona Rybová

Vánoční besídka
V pátek 19. prosince 2014 proběhla v tělocvičně tradiční Vánoční besídka, kterou
uspořádali letošní deváťáci. Téma znělo:
Jiný kraj, jiný mrav. Dvě hodiny jsme se
všichni společně bavili při soutěžích, reklamách, nechybělo vystoupení jedno
tlivých tříd ani drobné ceny od sponzorů.
Byl to opravdu dobrý závěr školních dní
před vánočními prázdninami.
Foto I archiv ZŠ

Čertovský rej
Dne 5. 12. 2014 se na naší škole konal
Čertovský rej. První dvě hodiny pátá
třída připravovala výzdobu tělocvičny
a celý program. Po druhé vyučovací
hodině přišli žáci 1. stupně (1. - 4. třída).
Úvodní byl čertovský tanec 5. třídy a následovala módní přehlídka. Poté děti
čekalo 5 disciplín, u kterých se náramně
pobavily. Za každou disciplínu dostalo
družstvo sladkou odměnu. Když soutěže skončily, začala diskotéka, kterou si
všichni užili. Pátá třída se snažila a doufáme, že se ostatním příjemně strávené
dopoledne líbilo.
Barbora Vlčková, 5. třída

Osmáci v čistírně
Ne, nebojte se, osmáci jsou docela
čistotní, jen museli na exkurzi do čistírny
odpadních vod v Dolní Čermné, aby
zjistili, kam putuje odpadní voda z domácností, firem a továren. Procházku na
dolní konec Čermné jsme si naplánovali
na 12. prosince, to bývá pořádná zima
a větrno, zážitky se pak lépe pamatují.
Bohužel, nevyšlo to, sluníčko nás cestou
pěkně hřálo, a tak nevím, jak hodně se
vyprávění pana Martina Sudíka v hlavách
žáků uchytilo, i když bylo velmi zajímavé.
Žáci se zde dozvěděli, jak se čistí voda
odpadní na vodu užitkovou. Zjistili, jak
probíhá čištění vody v aktivačních nádržích, jakou roli hrají při čištění „vločky“

Foto I archiv ZŠ

Ten den jsme byli všichni nervózní, ale
přesto jsme doufali, že to dobře dopadne. Všechna vystoupení se divákům líbila
a problémů při organizaci jsme neměli
moc. Hlavní cenu vyhrála 8. třída, která
si to zasloužila.
Jan Mareš, 9. třída
Myslím si, že se nám vánoční besídka
povedla. Bodování bylo trochu jiné než
předchozí roky, za soutěže a za třídní vystoupení se dostávaly body v rozmezí 1
– 4. Body jsme sečetli a třída s největším
počtem bodů vyhrála dort. Dort vyhráli
osmáci, ale bylo to těsné, protože vyhráli
jen o dva body, hned za nimi byli sedmáci. Snad jim to vyjde příští rok. Děkujeme
všem, co se besídky aktivně účastnili.
Milada Flosová, 9. třída

Foto I archiv ZŠ
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Foto I archiv ZŠ

Zimní pobyt v přírodě na
běžkách
Ve dnech 13. až 16. ledna se šestá třída
vydala na zimní pobyt v přírodě. Jeli jsme
do Českých Petrovic v Orlických horách
do pensionu Na Statku. První den jsme se
vydali na zkušební běžkařskou jízdu a odpoledne na Kašpárkovu horu. Druhý den
jsme vyšli na kopec Adam. Odpoledne nás
počasí zklamalo, a proto kluci vymysleli
turnaj ve stolním tenise. I když nám počasí
nepřálo a ven se nemohlo, turnaj si všichni
užili. Třetí den byl sníh namrzlý, to nás
ale vůbec neodradilo a vydali jsme se na
Zemskou bránu. Cesta byla náročnější.
Nakonec to všichni zvládli. Udělala se společná fotografie a jelo se zpět. Odpoledne
jsme šli na vlek. Chvíli nám trvalo, než jsme
se nahoru dostali, ale stálo to na to! Viděli
jsme dva bunkry. Čtvrtý den byl velikánský
závod, při kterém jsme si museli zapamatovat obrázky. Moc se nám to líbilo, všichni
dostali diplom a jelo se domů.
Veronika Pravdová, Tereza Vávrová,
6. třída

Školní sportovní turnaje
Sportovní aktivity se v podzimních
měsících nesly v duchu sálových soutěží.
Nejprve se naši žáci zúčastnili florbalové-

ho turnaje Orion florbal cup. Nejlepšího
výsledku dosáhli chlapci 6. a 7. ročníku.
Okrskové kolo vyhráli a postoupili do
okresního kola, které se konalo v Brandýse nad Orlicí, kde se umístili na 5.
místě. Dále se turnaje zúčastnili starší
chlapci z 8. a 9. třídy.
Chlapci 6. a 7. ročníku se také zúčastnili
turnaje v halové kopané. Okrskové kolo
se konalo na ZŠ v Jablonném nad Orlicí.
Naši kluci zde předvedli skvělý výkon
a smysl pro týmovou hru. Po velice
urputném boji chlapci skončili třetí. Žákům patří poděkování za výbornou
reprezentaci naší školy.

Foto I M. Svobodová

Zápis do první třídy
Ve středu 4. února proběhl zápis do
1. třídy, ke kterému přišlo 20 dětí.
Budoucí prvňáčkové procházeli po
stanovištích „Z pohádky do pohádky“
a svědomitě plnili zadané úkoly. Na
památku si odnesli odměny ve formě
školních potřeb a dětských výrobků
a pamětní list.
Olga Pokorná

Aneta Krahulcová

Lyžařské závody
Letos se naše škola poprvé zúčastnila
lyžařského závodu v obřím slalomu
v Říčkách v Orlických horách. Školu reprezentovaly tří odvážné dívky: Marika
Mačátová z 8. třídy, Monika Macháčková
z 9. třídy a závodnice Adéla Beránková
z 6. ročníku, která náš tým velice podpořila. Dívky předvedly výborný výkon
a v týmové soutěži se umístily na 3.
místě. V jednotlivcích se Adéla Beránková umístila na 3. místě. Dívky zažily
atmosféru lyžařských závodů a prožily
krásný den na horách.
Aneta Krahulcová

Foto I archiv ZŠ
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Sociální sítě na internetu dobrý sluha?

Foto I archiv ZŠ

Podpora přírodovědného
a technického vzdělávání
v Pardubickém kraji
Od začátku školního roku úspěšně pokračuje realizace projektu
CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Příjemcem
podpory je Pardubický kraj, jedním
z partnerů projektu, do kterého se
zapojilo 16 středních škol kraje, je
i Střední škola uměleckoprůmyslová
v Ústí nad Orlicí. Každá střední škola
realizuje svůj vlastní projektový
záměr a při jeho naplňování úzce
spolupracuje se základními školami
v regionu. Žáci naší školy spolu se ZŠ
Dolní Libchavy a ZŠ Dolní Dobrouč
mají za sebou už šest projektových
dnů uskutečněných přímo na SŠUP
ve zrekonstruovaných a nově vybavených odborných učebnách a laboratořích.
První část projektu byla úspěšně
zakončena týdenním prázdninovým
soustředěním v Ústí nad Orlici.
Z naší školy se přihlásilo 10 žáků. Pro
všechny byly připraveny aktivity každý den od 8 do 15 hod. Program
byl zpestřen i hrami v tělocvičně, kde
měli žáci z partnerských škol možnost
se seznámit. Vše kromě dopravy bylo
hrazeno z projektu.

V letošním školním roce se do projektu
zapojili žáci 7. - 9. ročníku. Pod vedením
pedagogů střední školy a ve spolupráci
se studenty SŠUP plnili praktická
cvičení navazující na školní vzdělávací
programy ZŠ přírodovědných oborů
(např. měření PH, obsahu CO2 a kyslíku ve vzduchu, měření rychlosti). Ke
svému zkoumání využívají stavebnice
Pasco. Technickou a manuální zručnost
prověřují při práci se stavebnicí Merkur.
Staví modely aut dle návodů, pracují
v dílnách s kovovým materiálem,
textilem, papírem. Součástí jarní části
projektu bude i exkurze, na kterou se
všichni těší.
Yvona Rybová

V pátek 6. 2. jsme do naší školy pozvali
přednášející ze společnosti UNIVERSUM
PRODUCT SCHOLARIS, s. r. o. Olomouc.
Přijely odbornice, které s žáky 5. – 9.
tříd strávily dvě hodiny. Průvodní slovo
a diskusi s žáky proložily videoukázkami – vše na téma „Sociální sítě, jejich
bezpečnost a kyberšikana“.
Cílem tohoto setkání bylo působit
konkrétními informacemi na velmi
ohroženou skupinu jedinců, tu z pohledu tématu tvoří hlavně děti. V dnešní
době totiž vyvstává obrovský problém,
kterým je dětmi a mládeží neúplné
odlišování reality od virtuálního světa.
Navíc vztah k moderním technologiím
se stává pro tuto věkovou kategorii
důležitější než vztah k základním sociálním dovednostem.
Po společném programu (žáky velmi
kladně přijatého) nejstarší žáci (z 8. a 9.
třídy) odpověděli v dotazníku na několik otázek vztahujících se k tématu.
Olga Liprová
Věděli jste, že
- 46,8 % dětí má zkušenost s kyberšikanou,
- účet na Facebooku může mít dítě až
od 13 let,
- průměrná komunikace dítěte
v běžném roce vypadá takto: 50 hodin

Foto I archiv ZŠ

12

číslo 1 I rok 2015

Dolnočermenský zpravodaj

komunikuje dítě s rodiči, 850 hodin ve
škole s učiteli a vrstevníky, 1 500 hodin
prostřednictvím internetu,
- děti bez dozoru dospělých hledají na
internetu nejčastěji slovo sex, porno,
- stále více lidí včetně dětí se baví
tzv. sextováním,
- 2 ze 3 návrhů po internetu na schůzku
jsou realizovány,
- každý 5. člověk se na internetu vydává
za někoho jiného (kybergrooming,
kyberkrášlení),
- kyberstalking je trestný čin,
- děti, které mají počítač ve svém pokoji,
ho užívají i v době, kdy si rodiče myslí,
že se učí, nebo spí,
- přes 60 % dětí mladších 7 let má
nekontrolovaný přístup k internetu.
Zdroj: http://www.upscholaris.cz/
zakladni-a-stredni-skoly-/bezpecnostinternetu-a-socialnich-siti/
Pozn. redakce:
Termínem sexting se označuje elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií či videí se sexuálním obsahem. Zdroj:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sexting;
Více na: http://cms.e-bezpeci.cz/
content/view/154/19/lang,czech/;
http://www.sexting.cz/
Kyberstalking = dlouhodobé, opakované, systematické a stupňované
pronásledování a obtěžování oběti
pomocí informačních a komunikačních
technologií. Zahrnuje například výhrůžky, falešná obviňování, poškozování
dat nebo zařízení, krádeže identity či
dat, monitorování počítače, sexuální
obtěžování.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/
Kyberstalking;

Sousedský ples
Tradičně jako první v plesové sezóně
jsme i v roce 2015 uspořádali Sousedský
ples. Opět nám zahrála skupina La Muzica. Předtančení zabezpečily Dolce Baby
a Jitřenka a obě vystoupení se setkala
se zaslouženým ohlasem. Předtančení
nebyla dlouhá, zato byla předvedena ve
svižném tempu.
Tombola byla, troufáme si říct, opět
kvalitní. Za to zaslouží zvláštní dík
všichni, kdo nám do tomboly přispěli.

Foto I T. Hampl

Jejich seznam byl na plese zveřejněn.
Jídlo i pití měly tradičně také vysokou
úroveň. Letos byla nabídka obohacená
o podávání míchaných nápojů, které se
setkalo s až překvapivým zájmem!
Po přechodném snížení počtu účastníků se letos potvrdil již loni pozorovaný
trend opět vyšších návštěv. Věřím, že
všichni návštěvníci se dobře bavili.
Ohlasy od členů skupiny i od návštěvníků tomu nasvědčují. I z našeho pořadatelského pohledu vlastní ples proběhl
bezproblémově, za což všem děkujeme.
I já osobně děkuji všem, kdo se na přípravě i vlastním průběhu podíleli, ať už
z řad divadelníků, nebo dalších našich
příznivců. Bez jejich nezištné pomoci by
ples nebyl.
Nikdy však nelze usnout na vavřínech.
Vždy je co zlepšovat, případně je dobré
připravit nějaké překvapení. Proto Vás
již dnes zvu na Sousedský ples 2016.

Bylo by škoda ji nevyužít. A tak se v průběhu září děvčata z Jitřenky scházela,
aby dala dohromady předtančení
v choreografii (moderní část) Terezy
Hamplové a (folklorní část) Anny Klekarové a Andrey Petrové. Na výsledné podobě se podílelo všech 12 dívek a já
můžu jen konstatovat, že se jim jejich
prvotina povedla, o čemž jste se mohli
přesvědčit na Sousedském plese ochotníků v Dolní Čermné a Maškarním plese
Jednoty Orel Dolní Čermná.
Yvona Rybová

Za dolnočermenské divadelníky
Aleš Hampl

Taneční hádka
Tak zněl název tanečního vystoupení,
které měly čtyři dívky 9. třídy na školní
vánoční besídce 2013. Samy přišly s nápadem, vymyslely choreografii, nacvičily a výsledek byl vtipný a pěkný. Už myšlenka - hádka mezi folklorním
a moderním tancem - je docela aktuální.

Foto I P. Ryba
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častněných nebyl opilý. Nálada však byla
výborná. Jídla, piva, občerstvení včetně
dobrého moku bylo dost. Odměnou
pořadatelům byla pochvala mnohých
zúčastněných, že se jim Maškarní ples
líbil a že přijdou zase. Dá-li Pán Bůh, 7.
Maškarní ples zopakujeme opět příští
rok.
V. Jansa

O Karlíkovi, divadle a lovu

Foto I F. Mareš

Maškarní ples
v Dolní Čermné
Jednota Orel Dolní Černá ve spolupráci
s farností uspořádala v sobotu 31. ledna 2015 již šestý Maškarní ples. Před 20.
hodinou se do místní vyzdobené Orlovny scházejí masky. A bylo jich hodně.
Z celkového počtu 247 účastníků jich
přišlo 169 maskovaných.
Masky byly krásné, vtipné a převážně
vyhotovené pracně doma. Z nejzajímavějších a neobvyklých uvedu jen několik:
vlk samotář z Červené karkulky, kat
v červené kápi s velkou sekerou (zdejší
kněz, otec Josef), skupina skotačivých
skotských dudáků, egyptský faraon
s chotí a dvorem. Nebylo možné přehlédnout obdivovanou rodinku hub (hříbek
s nakousnutou hlavou od slimáka, sličná
jedovatá muchomůrka, liška a křemenáč), sněhové vločky, mimoně, černochy
z africké buše aj. Bylo zde možné vidět
i sešlost všeho možného hmyzu, zvěře,
novodobých postav z fantastického
světa i z klasických pohádek. Byl by to
dlouhý seznam vyjmenovat další pěkné
masky.
Maškarní ples zpestřil program folklorních tanců cizích národů, který předvedl
zdejší folklórní soubor „Jitřenka“. Perličkou bylo další vystoupení osmnácti
seniorek „Dolce Baby“, které parodovaly
skotačivé vystoupení dnešní mládeže
v moderních tancích. Další skupina ve

staromódním oblečení se nad tanečními
kreacemi pohoršovala a poté se i přidala.
Zpestřením byli dva skvělí dědkové, jako
doplněk babek. Seniorky a senioři sklidili
ohromný úspěch.
Ve 23.00 hod. bylo vyhlášeno odmaskování a pak se až do rána bílého celý
sál náramně bavil. Zvlášť chvályhodný
výkon podala kapela Josky Vondráčka ze
Sopotnice. Ta zahrála celý hudební žánr
od lidovek, přes folk, rockenrol, modernu
až po odpočinkové orchestrálky. Kapela
dokázala doslova rozparádit celý sál.
O spokojenost účastníků plesu se staralo
28 osob obsluhy a služeb. Součástí plesu
byla tombola, která zahrnovala 243 cen
od sponzorů. Jim patří veřejné poděkování za podporu tak bohaté tomboly.
Radostné bylo zjištění, že žádný ze zú-

Nemine den, aby někdo z těch, kdo se
vyjadřují uměním, neporušil další tabu.
Týká se to i divadla, hranice společensky
tolerovaného obsahu i provedení se stále posouvají. Včerejší provokace je dnes
k smíchu, hlavní hrdina je nejmíň kanibal,
po scéně se vylívají kýble krve a do naha
se nakonec svléknou i osvětlovači. Jaká
je společnost, takové je i její divadlo,
říkají teatrologové.
Jestliže tedy kolem sebe vidíme všudypřítomné příklady nezávaznosti
a nevázanosti, pokusili jsme se naopak
předvést příběh o dodržení pravidel.
Náš hlavní hrdina Karlík je zcela posedlý
svou loveckou vášní, ale vychování,
vidina dobře placeného místa a možná
trochu i zbabělost mu nedovolí překročit
hranici tam, odkud by už nebylo cesty
zpět. V tomto smyslu se Karlík podobá
mnohým z nás, kteří se nakonec místo
lovců staneme sami kořistí a dáme přednost konvencím a jistotám, abychom si
případná dobrodružství nechali jen zdát.
To není v době internetu nijak těžké, ale

Foto I archiv souboru
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Foto I M.Nastoupil

krmítkách, a stejně tak jsme na podzim
na krmítku odchytili 5 jedinců, které
jsme v květnu okroužkovali v budkách.
Druhým nejpočetněji kroužkovaným
druhem je vlaštovka obecná, kde
jsme označili celkem 157 mláďat na
hnízdech v kravínech a 34 odchycených jedinců. Potěšitelný je rovněž
počet označených mláďat čápů bílých
– celkem 26 okroužkovaných mláďat
z hnízd na Lanškrounsku je čtvrtina
z celkového počtu označených čápů
za období od roku 1983. Po dlouhé
době jsme kroužkovali 2 mláďata čápa
černého na nově objeveném hnízdě.
Vůbec poprvé jsme kroužkovali 2
jedince konipasa lučního, které jsme
odchytili na nocovišti v rákosí čermenského rybníka. V budkách jsme
označili 3 mláďata puštíka obecného
a 37 poštolek obecných.

Karlík tyhle vymoženosti nemá, a tak si
musí najít jiný, svůj vlastní způsob jak
zůstat sám a nezbláznit se.
Pokud by v osobě Karlíka někdo rozpoznal konkrétní historickou postavu,
nebude příliš daleko od pravdy. Zároveň
ale platí, že hra zcela jistě není žádný
životopisný dokument a většina věcí se
ve skutečnosti přihodila jinak a jinde.
Různé motivy a předměty pak mohou
být chápány tolika způsoby, kolik se vleze na černobílou šachovnici matrjošek.
A jestliže někdo postrádá hlubší smysl
toho všeho, má určitě oprávněný pocit
a nezbývá, než mu odpovědět Karlíkovými slovy: Ze všeho plyne nějaké naučení,
jenom ho umět najít.
Jan Střecha

Kroužkování ptáků
v roce 2014
V roce 2014 jsme okroužkovali celkem
1 176 ptáků, z toho 467 mláďat na
hnízdech. Nejvíce kroužkovaným
druhem je již tradičně sýkora koňadra,
kde jsme označili 123 mláďat na hnízdech v budkách v lesích v okolí Dolní
Čermné a 219 jedinců jsme odchytili
převážně v podzimním a zimním období na krmítkách v obci a ve Farském
lese. Je zajímavé, že při kroužkování
mláďat v budkách se nám podařilo
na hnízdech odchytit 7 samic, které
byly v předchozí zimě kroužkované na

Z okroužkovaných ptáků jsme získali
celkem 148 zpětných hlášení (to znamená, že jsme ptáka znovu odchytili,
případně byl kontrolován někým
jiným). O hlášení čápa bílého, který byl
kroužkován v roce 2011 na hnízdě ve
„výkupu“ a kontrolován jako hnízdící
na Tachovsku, bylo psáno už v minulém zpravodaji. Dalším kontrolovaným
čápem byl čáp z roku 2011 z hnízda
v zahradnictví ve Verměřovicích, který
se v létě 2014 zdržoval na Náchodsku.
Vůbec poprvé nám přišlo hlášení z Řecka. Pěnice černohlavá, kterou jsme
označili v červenci 2006 na Bahnech,
byla nalezena mrtvá během jarního
tahu v březnu 2014 na poloostrově
Peloponés. Dožila se úctyhodného
věku 8 let, což je u drobných pěvců
neobvyklé. V srpnu jsme na splavu
rybníka odchytili ledňáčka říčního,
který byl v srpnu 2013 kroužkován na
Svitavsku. 2 naše vlaštovky, kroužkované na hnízdě v kravínu K7 byly v září

Dolnočermenský zpravodaj

kontrolovány na nocovišti v rákosí
u Litomyšle. Zajímavý je také odchyt
sýkory koňadry, která byla kroužkovaná 28. 10. 2014 v Krasově na Bruntálsku
a kontrolována za 5 dní na krmítku
u Hamplových ve vzdálenosti 71 km
od místa kroužkování. Nejvíce hlášení
máme o sýkorách z krmítek. Například
sýkora koňadra kroužkovaná v roce
2009 na krmítku ve Farském lese byla
po 5 letech kontrolována na krmítku
u Hamplových.
Aleš Hampl, Petr Havel,
Michal Nastoupil, Jan Růžička

V novém roce
s novými dresy
V zimních měsících pokračuje příprava
mladých hasičů a dorostu na jarní
soutěžní sezónu. Mladí hasiči se schází
každou středu od 15 hodin a dorostenky každou sobotu od 13 hodin
v tělocvičně ZŠ. Kromě tréninků hrají
i různé sportovní hry. V únoru proběhnou zkoušky na získání odborností
mladých hasičů a děti namalují výkresy
do výtvarné soutěže Požární ochrana
očima dětí. V sobotu 7. března 2015 se
nejen pro hasičskou mládež uskuteční
zájezd do krytého bazénu v České
Třebové. První soutěží roku 2015 bude
Jablonecká hala v Jablonci nad Nisou,
kde proběhne halová soutěž v běhu
na 100 metrů překážek jednotlivců.
Novou soutěžní sezónu zahajují mladší
žáci s novými dresy, které sbor zakoupil na konci roku 2014.
Jan Růžička
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Hasičský prapor
Jednou z tradic hasičských sborů v České republice je pořizování vyšívaných
historických praporů. Náš sbor ve své
stotřicetipětileté historii nikdy takový
prapor neměl. Výroční valná hromada
SDH schválila návrh z dílny firmy Velebný Fam z Ústí nad Orlicí, který má na lícní
straně znak SDH Dolní Čermná a na rubové straně sv. Floriána s vyobrazením
kostela sv. Jiří a Hasičského domu. Zhotovení praporu plánujeme v letošním roce.
Celkové náklady na výrobu praporu činí
cca 80.000 Kč. Náklady uhradí sbor ze
svých prostředků a z případných darů
na pořízení praporu. Prosíme všechny,
kteří by chtěli na zhotovení hasičského
praporu jako nositele hasičských tradic
v Dolní Čermné přispět, aby se obrátili
na starostu SDH Jana Růžičku, případně
kteréhokoliv člena výboru SDH. Dárci
obdrží pamětní list a budou uvedeni
v seznamu dárců u praporu. Návrh
praporu bude zveřejněn na webových
stránkách SDH.
Jan Růžička

Recyklujte s hasiči
O akci „Recyklujte s hasiči“ jsme vás
již několikrát informovali. Spočívá
v tom, že sbor dobrovolných hasičů
organizuje sběr starých vysloužilých
elektrozařízení, která odvážejí společnosti ELEKTROWIN a ASEKOL zajišťující
recyklaci starých elektrospotřebičů.

Foto I A.Pirklová ml.

Za odevzdané množství dostává sbor
finanční odměnu, kterou jsme v roce
2014 věnovali na činnost kolektivu
mladých hasičů a soutěže v požárním
sportu. Za rok 2014 jsme díky občanům
Dolní Čermné odevzdali k recyklaci
celkem 107 televizorů a monitorů, 40
chladicích zařízení, 38 velkých elektrozařízení (pračky, myčky, sporáky) a 28
pytlů s drobnými elektrospotřebiči. Děkujeme. I nadále pokračujeme ve sběru
starých vysloužilých elektrospotřebičů.
Jan Růžička

Rok 2014 u JSDHO
Dolní Čermná
Požár galvanovny 20. 4. 2014 byl
bezesporu tím největším požárem na
Lanškrounsku a okolí. Na místě jsme
s oběma cisternami prováděli dopravu
vody, čerpání vody do vysokozdvižné
plošiny a samozřejmě hasební práce
uvnitř objektu v dýchací technice. Zásah
byl nebezpečný z důvodu přítomnosti
chemických látek, tlakových lahví a kvůli
členitosti objektu, ke kterému byla nedostatečná dokumentace pro zdolávání
požáru. Památkou na tento výjezd nám
jsou poškozené zásahové oděvy, které
městysu nikdo nezaplatí. Dne 22. 5. 2014
proběhlo slavnostní poděkování za tento zásah od starostky města Lanškroun.
Další zásahy
16. 5. jsme vyjeli k odstranění stromu,
který spadl na komunikaci v zatáčce za
Dolní Čermnou směrem na Verměřovice.

Foto I P. Faltus
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Pomocí motorové pily jsme provedli
rozřezání kmene a následný úklid.
25. 6. vyjela jednotka do Horní Čermné, kde došlo k požáru osobního
automobilu. Požár byl již lokalizován
před naším příjezdem.
1. 7. naše cisterna vyrazila na požár
digestoře v panelovém domě v Lanškrouně. Po příjezdu první jednotky
byl zjištěn malý rozsah, a proto jsme
byli spolu s ostatními jednotkami
odvoláni zpět na základnu.
22. 7. nás krajské operační informační
středisko vyslalo na technickou
pomoc v Dolní Čermné, kde bylo
potřeba transportovat pacienta ze
sanitky.
30. 7. vyjíždíme do Lanškrouna. Jedná
se o technickou pomoc při požáru
pekařské pece na rohlíky v pekařství
Sázava. Zde provádíme rozebírání
krytu pece a tepelné izolace.
3. 8. došlo po prudké bouřce k zatopení sklepa č. p. 368. Voda byla
odčerpána pomocí kalového čerpadla. Dále jsme povoláni k dětskému
domovu, kde jsme vystavěli hráze
z pytlů s pískem k ochraně budovy
před vodou vytékající z kanalizace.
16. 8. byla jednotka povolána do
Lanškrouna k likvidaci požáru v domě
sociálních služeb.
28. 12. míříme s oběma cisternami na
požár bytu v domě s pečovatelskou
službou v Horní Čermné. Požár byl
způsoben zapálenou svíčkou nechanou bez dohledu.
Technická pomoc pro obec
16. 1. bylo provedeno pokácení habru
na náměstí vedle autobusové zastávky. Jelikož strom zarůstal do veřejného
osvětlení, bylo nutné strom odřezávat
postupně z vysokozdvižné plošiny.
27. 2. jednotka kácela 6 olší na břehu
potoka u č. p. 19. Stromy rostly v blízkosti elektrického vedení. Před samotným kácením a úklidem bylo nutné
postupné odřezání větví z plošiny.
28. 3. vyrážíme na pokácení vzrostlé
olše na břehu potoka u č. p. 283.
Pomoci nám přijela hasičská plošina
HZS.
22. 4. jsme čistili kanalizační propustky
při silnici v Dolní Čermné.
28. 11. a 10. 12. dohlížíme nad otevřeným ohněm na Mikulášském jarmarku
a na akci zpívání koled.

Dolnočermenský zpravodaj

Školení a výcvik
5. 1. proškolení k práci s křísícím přístrojem oxygen
7. 3. školení velitelů u HZS
8. 3. školení řidičů
11. 4. okrskové cvičení Nepomuky
3. 10. výcvik v flaschoverovém kontejneru
ve Vysokém Mýtě
17. 10. okrskové cvičení Petrovice
7. 11. okrskové cvičení Dolní Čermná
9. 11. přezkoušení hasičů, kteří mají průkaz k obsluze motorových pil
17. 12. taktické cvičení Lanškroun - domov pro seniory
V průběhu roku byl prováděn výcvik
s dýchací technikou a školení jednotky.
Ukázky techniky
13. 6. nás již tradičně navštívily děti z mateřských škol z Dolní a Horní Čermné.
Děti se jako každý rok dozvěděly vše
o hasičích, ale největším zážitkem jim
bylo pokropení vodou z hasičských aut.
24.–25. 6. se konal den otevřených dveří
u JSDHO u příležitosti 135. výročí založení
sboru dobrovolných hasičů.
9. 8. jsme se v rámci akce Dne se sousedy
prezentovali naší techniku a ukázkou
zásahu na ubytovnu v AZAS. HZS
Lanškroun předvedl vyproštění osoby
z havarovaného vozidla.
Brigádnická činnost
28. 4. byly započaty práce na rekonstrukci
dvora před garáží JSDHO a 12. 5. bylo dílo
dokončeno. Dále se v zimních měsících
věnujeme opravám, údržbě a vylepšení
naší techniky, výzbroje a budovy.
V loňském roce byly do výbavy zakoupeny
nové proudnice odpovídající dnešním
standardům. Dále byla jednotka dovybavena radiostanicemi a dalším drobným
materiálem. Byl pořízen přívěs za požární
vozidlo, který bude sloužit na přepravu
pytlů s pískem v případě hrozících povodní. Díky přispění krajské dotace bylo možno vyměnit listová pera na vozidle Liaz.
Závěrem děkuji všem členům a příznivcům jednotky za práci a pomoc a městysu za vstřícnost. V roce 2015 přeji všem
pevné zdraví, štěstí a spokojenost.
Jan Svoboda

dTest na Vaší straně
Jako největší spotřebitelská organizace
v ČR se na Vás obracím s aktuální nabídkou spolupráce. I Vy, občané Dolní
Čermné, se totiž mnohokrát denně
ocitáte v roli spotřebitelů a mnohdy se
setkáváte s nejrůznějšími úskalími. Velké
riziko na Vás číhá například na předváděcích akcích a při podomním či pouličním
prodeji. Mnozí lidé kvůli nim přišli
o životní úspory, zadlužili se na dlouhá
léta, některým jsou odváděny srážky
z důchodu. V takových, ale i v mnoha
méně kritických situacích je důležité znát
svá práva i povinnosti a vědět, na koho
se obrátit pro radu. Proto Vám nabízíme
bezplatně:
- poradenství v oblasti spotřebitelského
práva na telefonní lince 299 149 009 (pracovní dny 9 – 17 hod. za běžný telefonní
tarif),
- průběžné informování o nejaktuálnějších spotřebitelských problémech
a tématech,
- možnost řešení sporů mezi spotřebiteli
a podnikateli prostřednictvím naší služby
VašeStížnosti.cz na webové adrese www.
vasestiznosti.cz,
- populární tištěnou brožuru „Jak nespadnout do pasti“ zaměřenou na předváděcí
akce a podomní prodej a mnoho dalších
publikací pojednávajících o důležitých
spotřebitelských tématech (triky obchodníků, koupě ojetého automobilu apod.),
- samolepky „Nevhazujte reklamu“
a „Prodejci, nezvoňte“.
Nabízíme Vám možnost konzultovat
jakýkoliv spotřebitelský problém s naší
poradenskou linkou. Naši odborníci Vám
také sdělí potřebné informace o možnosti řešit případný spor mimosoudní cestou.
Mgr. Lukáš Zelený,
vedoucí právního oddělení dTestu
www.dtest.cz
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Silvestrovský běh
Dolní Čermnou 2014
Dne 31. 12. se uskutečnil první ročník
Silvestrovského běhu Dolní Čermnou.
31 běžců se sešlo v Dolní Čermné u tělocvičny, odkud v 10.30 vyběhli. Běželo se
společně v klidném tempu. Trasa dlouhá
cca 4,1 kilometru vedla od tělocvičny přes
sídliště k poldru, starou cestu a okolo
kempu, přes hráz čermenského rybníka,
dále ke kostelu a přes náměstí zpátky
k tělocvičně. Po odběhnutí bylo pro běžce připraveno malé občerstvení. Celý běh
doprovázela přátelská atmosféra a radost
z běhu měl opravdu každý. Děkuji všem
zúčastněným.
Petr Bednář
Foto I P. Pecháčková

Vánoční turnaj
stolního tenisu
Spolek příznivců stolního tenisu v Dolní
Čermné uspořádal v tělocvičně ZŠ
27. 12. 2014 vánoční turnaj. Turnaje se
zúčastnilo 47 hráčů ve věkovém rozpětí
8 až 68 roků. Z toho 16 dětí, 8 žen, 23 mužů
i z okolních obcí. Hrály se kategorie: děti,
ženy, muži do 50 let, muži nad 50 let a netradiční čtyřhry. Velký zájem soutěžících
se projevil na počtu sehraných utkání. Na
šesti stolech bylo sehráno rekordních 230
utkání. Poděkování také patří SDH v DČ,
který ochotně zajistil občerstvení.
Karel Pácha

Foto I K.Pácha

Výsledky v jednotlivých kategoriích
1. místo
děti

2. místo

3. místo

dívky I

Peřinová Adéla

Peichlová Tereza

Formánková Simona

dívky II

Stříbrná Eliška

Vacková Leona

Stará Anička

chlapci

Mikula Matěj

Mrštík Václav

Petr Tomáš

ženy

Petrová Andrea

Stará Markéta

Formánková Petra

muži do 50 let

Hanzl Ivan

Plhák Radek

Černohous Petr

muži nad 50 let

Pácha Karel

Skalický Josef

Mačát Josef

čtyřhra

Stará, Mačát

Marek, Petrová A.

Vacek, Faltejsek P.
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Stomatologická pohotovost
ve dnech

lékař

adresa

telefon

21. – 22. 2. 2015

MUDr.

Appl

Dolní Čermná 222

465 393 266

28. 2. – 1. 3. 2015

MUDr.

Bílý

Lanškroun, Opletalova 567

465 324 829

7. – 8. 3. 2015

MUDr.

Beranová

Jablonné n/d Orlicí, U koupaliště 149

465 642 267

14. – 15. 3. 2015

MUDr.

Filipová

Lanškroun, Strážní 151

465 325 212

21. – 22. 3. 2015

MDDr.

Hrdinová

Lanškroun, Opletalova 567

456 324 829

28. – 29. 3. 2015

MUDr.

Jaslovská

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 818

4. – 5. 4. 2015

MUDr.

Ježáková

Letohrad, U Dvora 815

465 620 528

6. 4. 2015

MUDr.

Jedličková

Bystřec 182

465 642 990

11. – 12. 4. 2015

MUDr.

Johnová

Letohrad, Šedivská 498

465 622 216

18. – 19. 4. 2015

MUDr.

Kobzová

Lanškroun, 5. Května 2

465 322 897

25. – 26. 4. 2015

MDDr.

Kopecký

Mladkov 133

465 635 441

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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Obecní knihovna Dolní Čermná je v roce 2015 otevřena pro věrné čtenáře i další zájemce vždy v pondělí od 14 do 15 hodin
a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin (kromě státních svátků; prázdninový režim v červenci a srpnu: otevřeno pouze ve čtvrtek).
Najdete nás v budově staré školy na náměstí.
Výše zápisného na kalendářní rok 2015: děti, studenti, senioři – 40 Kč, dospělí – 80 Kč. Možnost „rodinného“ zápisného.
Novinky na knižním trhu zajištěny (s určitou časovou prodlevou po vydání knihy na český trh) díky meziknihovní výměnné
službě poskytované Městskou knihovnou Lanškroun.
V rámci zlepšování našich služeb prosím některé čtenáře, aby vypůjčené knihy vraceli včas. Na knihy, které máte již určité
přečtené a které leží u Vás doma, netrpělivě čekají další čtenáři. Jim Vámi vrácená kniha udělá radost či pomůže při studiu.
Čtenářská amnestie (vyhlášená pro následující dva měsíce) Vám zaručuje, že za pozdě vrácené knihy Vám v naší knihovně
nebude účtována žádná pokuta. Děkuji za pochopení.
Olga Liprová, knihovnice

PRONÁJEM APARTMÁNŮ V CHORVATSKU
celé pobřeží Jadranu, libovolný počet nocí, doprava vlastní nebo autokarem.
	Cestovní agentura	CAM s.r.o., Ústí nad Orlicí
tel.: 465 527 696
mobil: 606 748 616

M. R. Štefánika 234
www.ckm-tour.cz
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Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí v Dolní Čermné
Datum konání

Název akce

Začátek akce

Místo konání

Pořadatel

Divadelní představení „Lovení
Karlíka“ – divadelní soubor Škeble
Lanškroun

19:30

Orlovna

SDO

6. 3.

Rockový ples

19:00

Orlovna

paní J. Burešová

7. 3.

Burza oděvů, sportovních potřeb

budova staré školy

RC KUK

8. 3.

Retro módní přehlídka

náměstí DČ

SDO

9. 3.

Divadelní představení v MŠ "Pojďte
si hrát…"

MŠ

MŠ

4. 4.

Velikonoční prodejní výstava

8:00 – 10:00

budova staré školy

RC KUK

25. 4.

Výstava "Koníčkáři"

viz plakáty

AZAS

SDO

30. 4.

Pálení čarodějnic

viz plakáty

AZAS

RC KUK, SDH

27. 2.

viz plakáty
14:00
8:15

3. 5.

Vítání ptačího zpěvu

4:00

náměstí DČ

místní ornitologická
společnost

7. 5.

"U broučků na paloučku" vystoupení MŠ (Den matek)

17:00

Orlovna

MŠ

9. 5.

"Kdo si hraje, nezlobí"

13:30

AZAS

SDO

DČ

ČČK

Orlovna

ZŠ

AZAS

SDH

viz plakáty

AZAS

pan M. Hrdina

13. 5.

Český den boje proti rakovině "Květinkový den"

13. 5.

Školní akademie "Cesta kolem
světa"

16. 5.

Okrsková soutěž v požárním sportu

22. 5.

Rock metal fest

31. 5.

Pochod pohádkovým lesem

13:30

AZAS

MŠ, ČČK

20. 6.

Čermenské folklórní slavnosti

viz plakáty

AZAS

městys, FS Jitřenka

Čermenský motosraz

viz plakáty

AZAS

pan L. Marek

26. – 28. 6.
4. 7.

18:00

Otevření stezky pro rodiny

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

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

Sousedský ples

Foto I T. Hampl

Maškarní ples

Foto I F. Mareš

Hasičský ples

Foto I A. Pirklová

Dětský karneval

Foto I F. Mareš
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