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V tomto čísle naleznete
ze zasedání zastupitelstva
Letošní slavnosti
chystají nová překvapení
Byli jsme v televizi	
Školní akademie
Cyklopecky Pardubického kraje
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Labutí rodinka na Mysliveckém rybníčku

Foto I Jana Krátká

Pozvánka na jednání zastupitelstva
v pondělí 15. 6. 2015 od 18 hodin
v nové zasedací místnosti úřadu
městyse v přízemí budovy.
www.dolni-cermna.cz

Kdo si hraje, nezlobí

Foto I T. Hampl

Školní akademie

Foto I L. Ešpandrová
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
když jsem uvažoval, o čem budu
v tomto čísle zpravodaje psát, nabízelo
se několik témat. Mohl bych zde zmínit
dokončovací práce na třech projektech
financovaných z prostředků EU, dokončení opravy komunikace v sídlišti,
chystanou opravu komunikace v místní
části Jakubovice, dokončení prací na
zbudování bezbariérové zasedací místnosti úřadu, seznámit vás
s informacemi o rekonstrukci kanceláří úřadu, připravovaných projektů našeho
svazku obcí Mikroregion
Severo - L anšk rounsko…
Přesto bych rád rozvedl jiné
téma.
Práce v komunální politice
Foto I
je složitá. V převážné míře
je postavena na komunikaci. Nadarmo
se neříká: „Sto lidí, sto názorů.“ Nejen
v práci starosty jsem si ověřil, jak důležité je důkladné a neustálé vysvětlování
názorů a postojů. Myslím, že jsem se
vždy snažil tuto činnost vykonávat
nejlépe, jak umím.
Jak jste si jistě všichni všimli, centrum
městyse prochází zásadní změnou
v rámci projektu revitalizace zeleně.
U obyvatel to vyvolalo různé reakce.
Někomu se zásadní změna líbí, jiným
ne. V poslední době jsem mnoha
spoluobčanům vysvětloval důvody,
které nás k realizaci akce vedly. V drtivé
většině rozhovor začínal ve stylu, co to
tam vyvádíme. Po krátkém zdůvodnění
většina diskutujících vysvětlení přijala
s pochopením. Opět jsem si ověřil, jak
je komunikace s lidmi důležitá. Už jsem
se smířil s tím, že se jako představitel
městysu musím obrnit velkou trpělivostí.
S čím se ovšem nikdy nesmířím, je
vztah některých jedinců k veřejným
hodnotám. Revitalizace zeleně není
lacinou záležitostí. Nedokážu pochopit,
co vede některé osoby k tomu, aby
vytrhaly čerstvě zasázené rostliny a poházely je po okolí výsadeb, šlapaly po
nich apod. Osobně jsem přesvědčen, že
se jedná pouze o jedince. Nasvědčuje
tomu i to, že jsou schopni vytrhnout
stejnou rostlinu několikrát.
Tímto si dovoluji vyzvat všechny slušné

číslo 3 I rok 2015

spoluobčany ke spolupráci a pomoci.
Prosím, když uvidíte, že někdo ničí náš
společný majetek, zasáhněte. Dokážu
pochopit, že např. starší lidé mohou
mít strach zakročit, neboť chování určité části populace bývá dost agresivní.
V tomto případě se prosím obraťte
přímo na mě nebo zaměstnance úřadu.
Slibuji, že udělám vše, co bude v mých
silách, aby tito jedinci byli po zásluze
potrestáni.
Zároveň bych Vás chtěl požádat, abyste
hlavně v otevřeném areálu mezi budovami školy, tělocvičnou a obchodem
Qanto používali chodníky
a nešlapali po čerstvě
zasetých trávnících. Chápu,
že většina z vás to nedělá
úmyslně. Po dlouhá léta byly
některé zkratky vyšlapány,
a jak se říká, zvyk je železná
košile. Byla by veliká škoda,
kdyby hned na začátku
archív městyse
došlo k poškození díla.
Nerad bych, aby má slova působila dojmem, že je vše špatně. Myslím, že u nás
v Dolní Čermné je mnoho lidí, kteří
pro druhé dělají ve svém volném čase
spoustu práce. Jsem pyšný na to, že
s těmito osobami mohu spolupracovat.
Osobně jsem zastánce tvrzení, že obec
žije podle toho, jak žijí spolky. Jedním
z posledních konkrétních příkladů může
být uspořádání „Kdo si hraje, nezlobí“
místními ochotníky, kterých se zúčastnilo jedenáct družstev, z toho deset bylo
složeno z místních spolků. Kdo se akce
zúčastnil, jistě uzná, že se nejednalo
o to, kdo vyhraje. Primárním cílem bylo
se potkat, popovídat si a v neposlední
řadě se zasmát. Organizátorům i účastníkům patří velké poděkování.
Na závěr mi dovolte, abych Vás srdečně
pozval na náš mezinárodní folklorní festival Čermenské slavnosti. Galaprogram
proběhne v sobotu 20. června 2015
v Areálu zdraví a sportu Dolní Čermná.
V letošním roce se uskuteční již 27.
ročník. Záštitu nad festivalem převzaly
významné osobnosti veřejného života,
a to ministr zemědělství ČR Ing. Marian
Jurečka a hejtman Pardubického kraje
JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Připraven
je i bohatý doprovodný program, v kterém si každý určitě najde to své.
S přáním příjemně prožitého léta
Petr Helekal
starosta

Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (4/2015 - ZM)
Jarní zasedání zastupitelstva městyse bylo svoláno na 20. dubna 2015
a z jeho programu vybíráme některé informace, které byly předmětem
jednání.
Nejobsáhlejším bodem byla zpráva
o činnosti rady v březnu a dubnu
2015, která po schválení rozpočtu
začala realizovat naplánované akce
a připravovat projekty k jednotlivým záměrům.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí
zejména informace
- o výběrovém řízení na realizaci
zakázky týkající se opravy místních
komunikací v roce 2015, pro kterou
byla přijata nabídka společnosti
Strabag, a. s.; zahrnuje opravu úseku
místní komunikace v Dolní Čermné
v sídlišti a tzv. „hlavní tah“ v Jakubovicích; první část akce již byla
provedena;
- o projednání projektové dokumentace na akci Oprava místní komunikace u ZŠ; projekt na tuto akci
bude připraven, realizace v letošním
roce však bude záviset na finanční
náročnosti a stavu financí městyse;
- o projednání nabídek na zpracování studie Chodník podél silnice
II/314, Dolní Čermná;
- o průběžném projednávání prací,
zakázek a vybavení souvisejících
s reorganizací místností úřadu;
reorganizace se týká přemístění zasedací místnosti z prvního poschodí
do přízemí budovy č. p. 76 a úpravy
dvou kanceláří v prvním poschodí
v prostorách úřadu.
Rada byla také průběžně informována o stavu realizace projektu
Revitalizace zeleně a o akcích svazku
Mikroregion Severo-Lanškrounsko
(Nakládání s bioodpady a Protipovodňová opatření).
Dále byly zastupitelstvu v rámci
zprávy rady podány informace
- o průběhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dolní Čermná
včetně projednání návrhu cestní
sítě;
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- o přípravě 27. ročníku festivalu
Čermenské folklorní slavnosti
a podání žádosti na Pardubický kraj
o zařazení tohoto mezinárodního
folklórního festivalu do programu
Tvář Pardubického kraje; v letošním
roce poskytuje záštitu festivalu
ministr zemědělství ČR a hejtman
Pardubického kraje.
Dále zastupitelstvo jednalo o majetkových záležitostech:
- schválilo prodej pozemkové parcely č. 2506/5 v k. ú. Dolní Čermná
do vlastnictví žadatele;
- schválilo směnu pozemků pozemkové parcely č. 2760/4
(z majetku soukromých vlastníků)
za pozemkovou parcelu č. 2767/5
a pozemkovou parcelu č. 2767/7
(z majetku městyse) v k. ú. Dolní
Čermná;
- schválilo prodej pozemkové parcely č. 2380/5 v k. ú. Dolní Čermná
do podílového spoluvlastnictví
žadatelů;
- schválilo zveřejnění záměru
bezúplatného převodu pozemkové
parcely č. 2359/4 v k. ú. Dolní Čermná do vlastnictví Pardubického
kraje;
- projednalo nabídku k odprodeji
spoluvlastnického podílu ve výši
2/10 na pozemcích ppč. 1129 a ppč.
1130 v k. ú. Jakubovice do vlastnictví
městyse a rozhodlo spoluvlastnické
podíly na předmětných pozemcích
do majetku městyse nenabývat;
- schválilo zveřejnění záměru
prodeje části pozemkové parcely
č. 4106/48 a části pozemkové parcely č. 4106/46 v k. ú. Dolní Čermná.
V rámci posledního bodu jednání:
- se zastupitelstvo seznámilo
s kompletní koncesní dokumentací
v rámci koncesního řízení malého
rozsahu na výběr provozovatele
čistírny odpadních vod a kanalizace
pro projekt Kanalizace a ČOV Horní
a Dolní Čermná, vyslovilo s tímto
materiálem souhlas a uložilo starostovi, aby jako zástupce městysu
Dolní Čermná v DSO Pod Bukovou
horou, činil všechny potřebné kroky
směřující k výběru provozovatele
dané infrastruktury a o výsledku
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koncesního řízení průběžně informoval zastupitelstvo;
- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o realizaci plánu společných
zařízení v k. ú. Jakubovice v rámci
pozemkových úprav katastrálního
území Jakubovice prováděných
Státním pozemkovým úřadem; celkové náklady na vybudování těchto
zařízení představují bezmála 25 mil.
Kč; objekty budou vybudovány
a hrazeny ze státních prostředků
a poté budou předány do majetku
městyse;
- zastupitelstvo projednalo nabídku
společnosti Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a. s. k odprodeji akcií uvedené společnosti ve
veřejné dražbě a rozhodlo této nabídky nevyužít a akcie společnosti
neodkupovat;
- zastupitelstvo vzalo na vědomí
informace starosty o personálních
změnách ve svazku Mikroregion
Severo-Lanškrounsko,
včetně
přijetí manažerky svazku na plný
pracovní úvazek od 1. 4. 2015.
Výtah ze zápisu ze zasedání zastupitelstva je k dispozici k nahlédnutí na
úřadu městyse nebo na webových
stránkách www.dolni-cermna.cz.
Zpracovala Hana Vágnerová

Projekt
„Revitalizace zeleně“
Ačkoliv se projekt chýlí ke svému
závěru a je ve fázi, kdy zeleně přibývá,
objevilo se spoustu dotazů a nejasností ohledně realizovaných kroků.
Asi nejvíce otázek a připomínek se
týká javorů vedle staré školy naproti
budově pošty. Objevily se dotazy (na
jednu stranu oprávněné), proč byly
javory, které zde rostly, pokáceny
a nahrazeny javory na stejném místě.
Odpovědi na tuto otázku jsou hned
tři. Na prvním místě je fakt (na který
upozornila architektka při přípravě
projektu), že javory již zde rostoucí
nebyly druhově jednotné a navíc se
nejednalo o „městský“ kultivar, který
má časem vytvořit „bezúdržbovou“

korunu. Dále měly být umístěny
doprostřed záhonu z důvodu vedení
plynu. Při zpracovávání projektu si
projektantka vyžádala projektové
podklady od provozovatele plynovodu a podle toho stromy umístila
tak, aby dodržela ochranné pásmo.
Fyzickým vytýčením trasy před realizací bylo ovšem zjištěno, že plynovod
je ve skutečnosti umístěn úplně jinde,
a proto muselo dojít k současnému
osazení. Třetím faktem bylo to, že
dochází k celkové obnově porostů na
náměstí, a bylo doporučeno stromy
obnovit z důvodu věkové jednotnosti.
Další dotazy se týkaly druhového
výběru zeleně. Při přípravě byla snaha
preferovat druhy rostlin, které do naší
oblasti patří, vyjadřují venkovský ráz
(např. ovocné dřeviny), či druhy, které
nejsou jedovaté (u dětského hřiště).
U devíti stromů (smrky pichlavé na
náměstí a u školy) byla odbornicí při
průzkumu dřevin odhadnuta jejich
perspektiva do 5 let, takže by stejně
v brzké době došlo k jejich pokácení.
Je evidentní, že řada dřevin musela
být pokácena, včetně jednoho
mladého buku před základní školou.
Podařilo se přesadit pouze jeden do
prostoru za tělocvičnou, druhý měl
vytvořený velký kořenový bal a jeho
přesazení nebylo technicky možné
i kvůli výšce stromu. Osobně považuji
za důležitý fakt, že došlo k pokácení 22
stromů, ale k výsadbě 48 (včetně nových ploch u rybníka a v Areálu zdraví
a sportu). Dále se pokácelo 12 m2 živých plotů, ale dojde k výsadbě 234 m2
(dohromady i s růžemi bude vysazeno
celkem 3067 kusů keřů). Je evidentní,
že dojde k několikanásobnému ozelenění oproti původnímu stavu, což
by bez dotačních prostředků nebylo
v podmínkách městyse realizovatelné.
Celkový dojem z revitalizace se však
dostaví až v následujících letech, až
jednotlivé porosty dostatečně zakoření a rozrostou se. Je zřejmé, že ne
všechny činnosti se setkaly s kladnou
odezvou občanů, ale mohu vás ujistit,
že při přípravě projektu byly řádně
konzultovány a projednány. V případě
jakýchkoliv dotazů či nejasností jsme samozřejmě ochotni na tyto odpovědět.
Petr Helekal, starosta
Mgr. Jan Růžička, předseda komise ŽP
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Foto I L. Ešpandrová

Mikroregion
Severo-Lanškrounsko
O připravovaných změnách v oblasti
veřejné správy diskutovala v pondělí
4. 5. 2015 se starosty svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce
veřejné správy a legislativy Mgr. Jana
Vildumetzová. V prostorách Obecního
úřadu ve Výprachticích představila sekci
ministerstva, kterou řídí, a hovořila se
starosty o praktických problémech
z oblasti veřejné správy, se kterými se

v praxi běžně setkávají.
Diskuse mezi starosty a paní náměstkyní
byla otevřená a věcná. Proběhla k novele zákona o obcích, centrálnímu registru
smluv, ale například i k organizaci veřejné správy, především pak výkonu státní
správy. Předmětem bohaté diskuse
se stalo mnohdy neúnosné přenášení
velkého množství povinností ze strany
státu na obce, což v praxi činí problémy
zejména malým obcím. V rámci setkání
byla otevřena i otázka celostátního
projektu Meziobecní spolupráce, realizovaného Svazem měst a obcí ČR, ale
i meziobecní spolupráce v rámci svazku
obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko.

„Je zřejmé, že meziobecní spolupráce
má velký potenciál a dle mého názoru
je to jedna ze zásadních možností,
jak šetřit značné finanční prostředky
obcí. Příkladem mohou být konkrétní
projekty našeho svazku. Návštěvy paní
náměstkyně si velice vážíme a určitě
ji opět rádi přivítáme. Je důležité, že ji
zajímají problémy malých obcí a že chce
svoji práci stavět i na našich podnětech,“ uvedl předseda svazku a starosta
městysu Dolní Čermná Petr Helekal.
Mgr. Jana Vildumetzová je od 1. 12. 2014
náměstkyní ministra vnitra pro řízení
sekce veřejné správy a legislativy. Je
vítězkou 2. ročníku soutěže Nadějná po-
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Foto I archiv městyse

litička organizované společností Fórum
50 %, o. p. s. a členkou Rady vlády pro
veřejnou správu, Rady vlády pro nestátní a neziskové organizace a dále zakladatelkou Stop stalking, o. s. V minulosti
působila jako výkonná ředitelka Svazku
měst a obcí ČR, zodpovědná za rozvoj,
hospodaření a majetek, organizátorka
soutěže Nejlepší starosta 2010 -14.
Lenka Bártlová
Kontakt: Bc. Lenka Bártlová, manažerka
DSO Mikroregion
Severo-Lanškrounsko, tel. 776 023 736,
e-mail: dsomsl@dsomsl.cz

Sdružení obcí Orlicko
a svazek obcí Lanškrounsko
snížily svým členům
náklady na energie
meziročně o téměř
2 miliony korun
Sdružení obcí Orlicko a svazek
obcí Lanškrounsko, které od roku 2012
společně nakupují pro své členské obce
energie na Českomoravské komoditní
burze Kladno, pořídily elektřinu a zemní
plyn na příští rok s meziroční úsporou
1 a tři čtvrtě milionu korun.
„Jedná se o jednu z největších úspor za
čtyřleté období nákupů. Poptávali jsme
dodávku téměř 23 tisíc megawatthodin
(MWh) zemního plynu a 12 tisíc MWh
elektřiny na rok 2016. U zemního plynu
jsme dosáhli úspory přes 1 a čtvrt milionu a u silové elektřiny téměř půl milionu
korun,“ uvedl předseda Sdružení obcí
Orlicko Petr Fiala.

Největší pokles byl zaznamenán u zemního plynu v režimu velkoodběr, kde
se cena meziročně sníží o 9 procent na
620 Kč za MWh. Zemní plyn v maloodběru zlevní o 8 procent, stejně jako silová elektřina v hladině vysokého napětí.
Elektřina v nízkém napětí meziročně
klesne o 4,5 procenta.
Do společného nákupu Orlicka se letos
zapojila města Lanškroun, Jablonné
nad Orlicí, Letohrad, Žamberk a Králíky,
městys Dolní Čermná a obce Albrechtice, Čenkovice, Červená Voda, Dlouhoňovice, Dolní Morava, Dolní Třešňovec,
Helvíkovice, Kameničná, Krasíkov,
Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Líšnice,
Lubník, Lukavice, Luková, Mladkov,
Mistrovice, Nekoř, Pastviny, Písečná,
Tatenice, Těchonín, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Výprachtice, Záchlumí
a Žichlínek.
Za sdružení Petr Fiala, předseda

Kanalizace není
odpadkovým košem - co
do kanalizace rozhodně
nepatří
Každá lidská činnost by se měla řídit
nějakými pravidly. Společně se tedy zamysleme, jaká pravidla musí platit pro
vypouštění odpadních vod do veřejné
kanalizace. Z povahy slova „kanalizace“
je zřejmé, že se nejedná o odpadní nádobu pro věci, které již nepotřebujeme.
Kanalizace je soustava trubních rozvodů
a dalších zařízení sloužících k odvádění
odpadních vod z našich domácností,

průmyslu a z veřejného prostranství do
čistírny odpadních vod, případně přímo
do recipientu (pozn. redakce: vodní recipient je každý vodní útvar, do něhož
vyúsťují povrchové vody nebo znečištěné odpadní vody. Jedná se o všechny
větší vodní plochy v krajině jako rybníky, přehradní nádrže, jezera. V rámci
procesu čištění odpadních vod se takto
označuje vodní útvar, který slouží k dočištění odpadních vod. Využívá se
zde samočisticí schopnost recipientu,
která spočívá ve schopnosti recipientu
zbavit se přirozenými procesy znečistění). Kanalizace je tedy určena k odvádění odpadních vod, tj. vody mírně znečištěné běžnou denní hygienou, užíváním
toalety, úklidem, praním, mytím nádobí
apod.
Co do kanalizace patří a co ne, určuje
vodoprávním úřadem schválený vnitřní předpis (pozn. redakce: text najdete
na internetových stránkách společnosti
VAK Jablonné nad Orlicí, a. s.).
Do kanalizace z běžného provozu domácnosti nepatří a zákonem je zakázáno do ní vypouštět:
- biologický odpad (zbytky jídel, odpad
z kuchyňských drtičů);
- tuky, fritovací oleje;
- veškeré hygienické potřeby;
- chemikálie pro běžný hrubý domácí
úklid v koncentrované podobě;
- nespotřebovaná léčiva;
- další nebezpečné látky.
Do kanalizace nepatří především zbytky
potravin, kterými přispíváme k množení
potkanů. Používání drtičů je výslovně
zakázáno. Drtiče způsobují zanášení
kanalizace usazenými pevnými látkami,
na které se váží zejména tuky, což může
mít za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až do úrovně plné
neprůtočnosti. Kanalizační řád nezakazuje vypouštět vodu s tuky z domácností, ale povolené koncentrace tuků
ve vypouštěné splaškové vodě jsou tak
nízké, že z nich zákaz vylévání tuků do
odpadů vyplývá. V případě nakládání s
kuchyňskými odpady v domácnostech
je rozumné oleje a tuky přendat například do krabice od mléka či starého sáčku, olej přelít do PET lahve či láhve od
oleje a odevzdat jako tříděný odpad.
Do kanalizace nepatří ani žádné hygienické potřeby, jako například dětské
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Nová lavička u křížku pod
kaštany u „Mašinářovy
pískovny“
18. května jsme konečně vybudovali
novou krásnou lavičku u křížku pod
kaštany. Srdečně tam zveme všechny
slušné tuláky, pocestné, houbaře,
borůvkáře i náhodné kolemjdoucí
k příjemnému posezení. Určitě oceníte
překrásný výhled na naši Dolní Čermnou a její okolí. Při pohledu do okolí
nezbývá než konstatovat: „ Máme tady
nádherně!“
pleny, vlhčené ubrousky, dámské hygienické potřeby, vatové tyčinky a jiné
čisticí textilní materiály. V nich jsou kromě celulózového podílu také vyztužené vrstvy tvořené plastovými foliemi.
Plastové části těchto potřeb ve vodě
nepodléhají, na rozdíl od toaletního papíru, rozkladu a dokáží zanést, případně
zcela zničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod.
Provoz čistírny odpadních vod může
výrazně zkomplikovat řada chemických
a nebezpečných látek, z nichž některé
jsou vysoce jedovaté a výbušné a mají
výrazný negativní vliv na biologické
procesy čištění odpadních vod. Jedná
se o ropné látky, louhy, kyseliny, ředidla, tuky, oleje. I relativně malé množství těchto látek může zcela zlikvidovat
bakterie, které v čistírnách odstraňují
biologicky odbouratelné látky. Rovněž
nadměrné užívání čistících, pracích a
dezinfekčních prostředků přírodě rozhodně neprospívá.

nutno nakládat podle
jejich povahy, a to v režimu platné legislativy. Odpad ukládejte roztříděný do
kontejnerů, sběrných
dvorů a sběrových míst.
Jako perličku, dokládající bezmeznou
bezohlednost v chování odběratelů, si
dovolujeme ukázat příklad, se kterým
jsme se setkali na přelomu roku 2014
– 2015. Jedná se o fotografii z česlí na
přítoku do ČOV Choceň. Takto by se
odběratelé rozhodně chovat neměli.

Na stavbě se podíleli :-):
– za majitele přilehlé „Mašinářovy
pískovny“ manžel pravnučky „mašináře
Mareše“ Miloš Marek (Rehas);
– za uživatele přilehlé „ Mašinářovy pískovny“ prapravnuk „mašináře Mareše“
Martin Matějíček;
– za náhodné kolemjdoucí (byli v nesprávný čas na správném místě :-)) Alena
Jiroušová a Edgar (jezevčík);
– za investora pravnučka „mašináře Mareše“ Jaroslava Pecháčková (Rychetská).

Vinná klobása, kterou nějaký obchodník či výrobce již na Vánoce neprodal.
Zbavil je jí tak prostřednictvím veřejné kanalizace. To není určitě příjemný
pohled.

Pokud se potkáte u pískovny s našimi
psy, tak nekoušou, pokud bude ve střelnici někdo střílet, tak Vás snad nezastřelí, pokud bude v okolí někdo trénovat
na motorce, tak Vás určitě nezajede. Jste
vítáni, pokud v dobrém přicházíte…

Ing. Lubomír Fiedler, VTN

Jaroslava Pecháčková (Rychetská)

Do stokové sítě dále nepatří následující
látky:
- látky radioaktivní;
- látky infekční a karcinogenní;
- jedy, žíraviny a výbušniny;
- pesticidy;
- omamné látky, hořlavé látky;
- biologicky nerozložitelné tenzidy;
- organická rozpouštědla;
- ropné látky, silážní šťávy;
- průmyslová a statková hnojiva;
- látky způsobující změnu barvy vody;
- látky, které by mohly způsobit ucpání
kanalizační stoky.
Jak je uvedeno, do kanalizace nepatří
řada látek. S těmito látkami (odpady) je

Foto I L. Ešpandrová
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Charita
vyhlašuje
sbírku pro Nepál
Nepálem otřáslo 25. dubna ničivé zemětřesení o síle 7,9 stupně Richterovy
škály. Neštěstí si vyžádalo již více než
1 800 obětí na životech (zraněných
je téměř pět tisíc) a způsobilo velké
materiální škody především v oblasti
severozápadně od Kathmandu. Podle
odhadů jde o nejhorší zemětřesení
v Nepálu za posledních 80 let. Česká
Charita vyhlásila finanční sbírku
a uvolnila částku 200 000 Kč.
Do poskytování pomoci se okamžitě
zapojili záchranáři, lékaři, množství
dobrovolníků. Pomoc organizuje také
nepálská Charita (Caritas Nepal). Její
ředitel Fr. Pius Perumana, SJ v epicentru zemětřesení ve městě Kathmandu
zdůraznil naléhavou potřebu okamžité pomoci. „Štěstím v neštěstí“
podle Perumany byl pouze fakt, že
k zemětřesení došlo ve dne. V noci by
obětí na životech bylo mnohem víc.
„Aktuálně potřebují zejména jídlo,
vodu a přístřešky pro lidi,“ upřesnil
Lukáš Laube z Charity ČR, která
vyhlásila na pomoc obětem finanční
sbírku.
Charita ČR podpoří partnerskou Caritas Nepal z prostředků veřejné sbírky,
kam mohou lidé posílat finanční dary.
Číslo účtu: 55660022/0800 u České
spořitelny, variabilní symbol 107.
Z prostředků krizového fondu Charita
ČR okamžitě uvolnila částku na krizovou pomoc ve výši 200 000 Kč.
Kontakt:
Lukáš Laube, humanitární pomoc
a rozvojová spolupráce, tel.
733 676 677, lulas.laube@charita.cz
Jan Oulík, oddělení pro tisk
a komunikaci, tel. 603 895 984,
jan.oulik@charita.cz
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P. Čeněk Ptáček

Květinkový den
Místní organizace
ČČK děkuje všem,
kteří koupili květinky a podpořili
boj proti rakovině.
Členky ČČK prodaly
v Dolní Čermné
celkem 300 kusů.
Zdena Mikulová,
předsedkyně místní organizace ČČK

Vítání občánků
Vítání občánků, tentokrát pěti holčiček
a čtyř chlapců, se uskutečnilo 14. května
v prostorách základní školy, které v tuto
slavnostní chvíli zalilo jarní slunce. Rodiče přivedli nejen své ratolesti, ale také
hrdé prarodiče. Zazpívaly a zatančily
děti z mateřské školy, starosta v krátkém proslovu popřál rodinám šťastnou
budoucnost a noví občánci dostali malý
dárek od městyse.
L. Ešpandrová

Významné životní
jubileum oslavili

Letos tomu bude již 20 let, co nás na
věčnost k Nebeskému Otci předešel
dlouholetý čermenský pan farář P. Čeněk Ptáček. Byl jsem požádán napsat
o osobnosti, která kladně poznamenala
mé mládí a dala mi bohatý základ katolického náboženství. Již několikrát jsem
pro zpravodaj měl tu čest o něm psát,
naposledy tomu bylo zcela nedávno,
v roce 2012 u příležitosti stého výročí
jeho narození. Proto bych se, milý čtenáři, nerad opakoval, i když, jak dobře
víme, opakování je matka moudrosti.
Narodil se v roce, kdy šel slavný a „nepřemožitelný“ Titanik ke dnu - tedy
17. ledna 1912 jako nejmladší z pěti
bratrů rodičům Janu a Marii. Své mládí
prožil na lanškrounské periferii, svá
studentská léta pak v Zábřeze, kde
maturoval, a v Hradci Králové, kde byl
29. června 1937 vysvěcen na kněze.
Do naší farnosti přišel v roce 1940
a Čermná byla jeho sedmé a poslední
kněžské působiště. Po čtyřech letech
byl slavnostně ustaven farářem farnosti
Dolní Čermná, což bylo zakončením
zdárně složené farářské zkoušky. Titul
faráře pak měl po dlouhá léta jako jediný z celého vikariátu.
V roce 1945 dal základ vzniku Junáka
v naší obci. Byl členem místní organizace Orla a klubu filatelistů. Rád vzpomínám na svá školní léta, kdy jsem měl
tu možnost a čest po páteční hodině

Hana Šilarová
Jan Faltejsek
Lenka Ježková
Josef Ešpandr
Vilém Balcar
Marie Vacková
Josefa Nováková
Ludmila Nastoupilová
Jiří Bednář
Miloš Marek
Robert Faltus
Zdeňka Motlová
Pavel Formánek
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.

Foto I archiv městyse
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náboženství nést mu na faru aktovku
a cestou se jej ptát na věci z náboženství. Bylo zajímavé, jak dokázal okamžitě
reagovat a odpověď nedala na sebe
dlouho čekat. Díky hodinám náboženství, které měl možnost učit pouze od
2. do 7. třídy, vlastním čtyři sešity dobře
zpracovaného katolického katechismu
a kdykoliv něco potřebuji, sáhnu po
některém z nich.
Nejen já, ale i mnozí z vás, čtenářů, rádi
vzpomínají na jeho trefná a přiléhavá
kázání, která míval. Mnohdy v nás
zatrnulo a pocit, že mluví právě o nás,
nás vyváděl z míry. Neměl rád módní
výstřelky ve zbožnosti, ale věrně se
držel tradice Církve. Onehdy jsem měl
možnost slyšet vyprávět známého,
jak dokázal s kluky v Horní Čermné
„kopnout merunu“, když šel učit náboženství, a optat se jinověrce, jak se mu
daří a co je nového doma. To jejich farář
podle jeho slov nedokázal a přístup
našeho pana faráře měl za následek, že
známý přešel ke katolíkům.
Široký záběr ve znalostech, a to nejen
těch náboženských, měl za to, že si
pan farář uměl s každým povídat. Po
smrti slečny (farní hospodyně) Marie
Lebedové v r. 1980 byl odkázán vést si
domácnost sám a později spoléhal i na
Vás, farníky, kteří jste mu v jeho stáří
ulehčovali. Rád vzpomínal na svá kaplanská léta, která prožil v Poličce, kam
se na žádost místního děkana třikrát
vracel. S přibývajícími léty však i jemu
začaly ubývat síly. Chůze se stávala
namáhavou, ale i přes to do posledních
dnů s věrností jemu vlastní plnil své
kněžské povolání.
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z rukou starosty obce Ing. Vlastislava
Vyhnálka přijal světící biskup královéhradecký, Msgre. Josef Kajnek.
Pane faráři, za vše ještě jednou srdečné
a upřímné díky!
Lukáš Nastoupil

Letošní slavnosti chystají
nová překvapení
Dolní Čermná opět po roce ožije třetí
červnovou sobotu hlavním programem
již 27. ročníku mezinárodního folklorního festivalu Čermenské slavnosti.
Sobotní program začíná již od 10 hodin
tradičním Hecbojem, ve kterém soutěží
týmy zúčastněných souborů v zábavných disciplínách o putovní pohár
festivalu.
Ve 14 hodin startuje v Areálu zdraví
a sportu zábavné odpoledne, které
bude v letošním roce velmi pestré.
Velká pozornost je věnována jarmarku,
který letos nabídne více než 12 různých
řemesel, z nichž většinu si může každý
návštěvník sám vyzkoušet a vytvořit si
drobné upomínky. Konkrétní řemesla
jsou uvedena na plakátech.
Představí se domácí taneční scéna DC
Dance, která odpolední program zahájí. Následovat bude Divadélko JÓJO
s pohádkou Sarka a Farka. Po půl čtvrté
rozezvučí čermenský areál bubeníci
ORdrums společně s formací Improvizace. V ní se společně se studenty Petra

Oravce, vedoucího skupiny, předvede i
host Marco Frangos.
Po celé odpoledne bude možné povozit
se na koních a v areálu slavností bude
jezdit také kočár s koňmi. Pro děti
bude připraven skákací hrad a další
atrakcí bude určitě laserová střelnice.
Samozřejmě bude připraveno bohaté
občerstvení, ochutnávky regionálních
potravin a dobré vínko vinotéky
Poklady z Moravy. Během zábavného
odpoledne budou připravena k testování elektrokola e-totem, na kterých si
každý bude moci vyzkoušet, co vlastně
elektrokolo umí.
Hlavní program festivalu Galaprogram
začíná od 17 hodin a postupně se
divákům představí sedm českých a zahraničních souborů, z nichž největším
„tahákem“ bude vedle domácí Jitřenky
zcela jistě soubor skotských dudáků The
Rebel Pipers.
Po ukončení Galaprogramu bude k tanci
i poslechu hrát brněnská country kapela
The Rentiers, jejíž produkci doplní okolo
22. hodiny ohňová show a ve 23 hodin
slavnostní ohňostroj.
V letošním roce se rozšířil páteční program také v Lanškrouně, kde prakticky
po celý den budou některé zúčastněné
soubory vystupovat na různých místech
a představí se také v rámci slavnostního
zahájení Hlínafestu v zámeckých zahradách.
Ať už si vyberete z Čermenských slavností jakýkoliv program festivalu, jste
srdečně zváni.
Za tým organizátorů Petr Ryba

„Lidé si vyprávějí o moudrosti svatých,
církev je nepřestává chválit a jejich jména zůstávají věčně v paměti.“ Sirachovec
44,15,14
Zemřel 7. července 1995 v nemocnici
v Ústí nad Orlicí, kam jej mnozí z vás
přijeli krátce před jeho smrtí navštívit.
Zůstaly nám krásné vzpomínky na člověka, který většinu svého života (55 let)
prožil v naší obci a celý život sloužil
Pánu Bohu a lidem.
V roce 2004 u příležitosti 700. výročí
první písemné zmínky o obci Čermná
mu bylo uděleno čestné uznání, které

Foto I archiv Jitřenka
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Návštěva z USA
v Dolní Čermné
V USA je už několik roků boom vyhledat své „rodové kořeny“ v místě
původního bydliště svých přistěhovalých předků z Evropy. Ti opustili svůj
domov zpravidla z hospodářských,
ekonomických či náboženských důvodů v průběhu 17. až 20. století. Američan, který může doložit svůj rodový
původ rodokmenem, je považován ve
společnosti za váženějšího občana.
V průběhu 19. a 20. století se z Čermné
vystěhovalo z ekonomických důvodů
mnoho rodin a svobodných jednotlivců. Pokud se chtěli migranti z mocnářství legálně vystěhovat, museli si
podat žádost o vystěhovalecký pas
u okresního hejtmanství, doložený vyjádřením vojenského úřadu a domovské obce. Teprve po vystavení pasu
se mohli vystěhovat. Existovala však
i nelegální emigrace, která byla daleko
vyšší než legální. Střízlivým odhadem
z Čermné emigrovalo během let více
jak 1 200 osob, a to jak jednotlivců, tak
i celých rodin.
Agenturou v Litomyšli, která zprostředkovává styky cizinců s rodovými
místy emigrantů a s příbuznými, byl
informován o příjezdu Američanů pan
J. Vávra z Horní Čermné. Američané
se zajímali o rod Vávrů a Jansů (statky). Požádal mě, zda bych jim podal
stručný výklad historie Čermné – Dolní
Čermné, zajistil prohlídku kostela
sv. Jiří, prohlídku muzejních exponátů a zavedl je do rodného statku
jejich čermenských předků. Žalostným
stavem obou statků byli šokovaní.
Zde si fotografovali polorozbořené
objekty zarůstající plevelem a náletem
dřevin. Byli smutní ze stavu nemovitostí, z nichž vycestovali do USA jejich
předkové. Když se ptali po příčině
devastace, bylo jim vysvětleno, že
komunistický režim v počátcích vyhnal
dobré sedláky ze svých sídel, nebo je
žalářoval, aby negativně neovlivňovali
zakládání JZD, které na pozemcích
začalo kolektivně hospodařit. Režim
přerval rodové vztahy lidí k půdě,
majetku a obci. Zabrané soukromé
vlastnictví nahradil vlastnictvím kolektivním, kde všechno bylo všech, bez
jakékoli zodpovědnosti jednotlivců

Foto I archiv V. Jansy

a bez úcty k majetku předků. To Američané velice těžko chápali.
Poté jsme navštívili muzeum radií
a elektrosoučástek, které vyráběla Tesla, n. p. Lanškroun ve firmě H & S pana
Hrodka. Pan Hrodek je též provedl
provozem výroby elektrosoučástek,
konstrukcí a výrobou strojů. Že to
Američany zajímalo, o tom svědčí
dlouhý čas strávený v této firmě.
Po obědě si prohlédli muzejní sbírky
městyse. Ze všeho nejvíce obdivovali
patriotismus našich občanů, kteří do
muzea darovali tolik starých předmětů
zcela zdarma, ač by některé mohli
výhodně zpeněžit. Velice je zaujal unikátní prapor čermenských vojenských
vysloužilců z války v roce 1866, selský
ženský kroj, tkalcovský stav a živě
se zajímali o funkci a užití některých
starých nástrojů a předmětů, které
neznali.
Zde jsem si uvědomil kruté podmínky,
které čekaly jejich předky, když přišli
do neznámých končin; tvrdá práce
při zúrodňování půdy bez jakékoli
techniky, stavění skromných příbytků.
Těžký život vyvažovala vzájemnou
soudržnost a pomoc. Tehdy mě napadla myšlenka, jak by asi obstáli naši
dnešní zhýčkaní mladí lidé.
Američany jsem poté dovedl do kostela sv. Jiří a následovala jeho prohlídka
s historickým výkladem. V rozzářeném
kostele obdivovali staré rokokové
oltáře a kazatelnu z 18. století, epitaf

Blíživských z Blíživa a na Petrovicích
z r. 1585. Dokonce vylezli i na věž, aby
zhlédli starý zvon sv. Jiří z roku 1536
a slyšeli zvuk i dalších dvou zvonů.
Prohlédli si hřbitov, zvláště se zajímali
o hroby svých předků Vávrů a Jansů.
Po prohlídce kostela jsme se vrátili
zpět na náměstí, kde měli zaparkovaná
auta. Zde jsme se s nimi rozloučili. Při
loučení nám předali upomínku z jejich
státu Jižní Dakoty – kovového letícího
orla a pak již jen přání šťastné další
cesty a zamávání za odjíždějícími auty.
V. Jansa

Demografický vývoj
městyse v roce 2014
V roce 2014 se zastavil pokles počtu
obyvatel městyse, který se snižoval od
roku 2010. Počet obyvatel oproti roku
2013 vzrostl o 10 osob. Příznivý vývoj
zajistila vyšší porodnost, nižší úmrtnost
a kladná migrace (větší příliv než odliv
obyvatel z městyse). Porodnost v městysi je ovlivněna větším počtem obyvatel
v produktivním věku. Potěšitelné je, že
naši obyvatelé nestárnou, ale mládnou.
Průměrný věk všech občanů je 39,5 roků.
To dává jistotu našemu městysi, že se
nebude vylidňovat. Přírůstek obyvatel
je podporován příznivými podmínkami
pro jejich život a práci; zajištěnost

Dolnočermenský zpravodaj
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infrastruktury, obchody, služby, kultura,
pracovní příležitosti, dostupné stavební
parcely, v neposlední řadě i čilý spolkový a sportovní život, celkový vzhled
městyse a dobré sousedské vztahy.
Teď trochu demografické statistiky:
Počet obyvatel k 31. 12. 2014: 1 321 osob,
z toho Jakubovice: 110. Z celkového
počtu: muži - 651, ženy - 670. Počet
narozených: 16, počet zemřelých: 8, vliv
migrace: 2. Věková struktura obyvatel:
dospělí nad 18 let: 1 073, děti 15 - 18 let:
46, děti 7 - 15 let: 202, děti do 7 let: 90.
Děti narozené v Dolní Čermné v roce
2014: Edita Bednářová, Mia Mertová,
Tomáš Zezulka, Matouš Málek, Julie
Brožková, Stanislav Kott, Alex Buřval,
Alexandr Bárta, Matyáš Hrdina, František
Macan, Dominik Žák, Sofie Pecháčková,
Tobiáš Svoboda, Klára Formánková, Filip
Jirouš a Viktorie Pecháčková.
Vítání občánků v roce 2014 se uskutečnilo 5. 6. a 6. 11. Děti do společenství
občanů našeho městyse přivítal člen
rady a zastupitelstva pan Jiří Zpěvák
a paní Saša Pirklová, přítomen byl i pan
starosta. V krátkém kulturním programu vystoupily děti z MŠ, které předaly
maminkám kytičku a malý dárek od
městyse.
Zemřelí občané v roce 2014: František
Jansa (92 let), Valentin Kunert (84 let),
Josef Faltejsek (77 let), Markéta Faltejsková (79 let), Jiří Kratochvíl (71 let),
Růžena Kubíčková (90 let), Jana Ruprychová (48 let) a Věra Chmelíčková (85).
V úterý 2. prosince zorganizoval městys
spolu se společenskou komisí tradiční
setkání s jubilanty ve školní jídelně,
kteří dovršili kulatých jubileí v roce
2014. Jubilantům, kterých bylo 19, popřál do dalších let zdraví a spokojenost
i pan starosta, který jim předal dárek.
Součástí oslavy byl i kulturní program
- vystoupení skupiny Dolce Baby, malých muzikantů ZUŠ Lanškroun a dětí
z mateřské školy. Posezení s přípitkem
a u kávy s občerstvením bylo zpříjemněno promítáním filmu o dětských
dnech v Dolní Čermné v 60. letech 20.
stol. Nejstarší občankou je paní Josefa
Nováková. Gratulujeme a přejeme zdraví a sílu do dalších let.

Foto I archiv MŠ

Podařený výlet
Prší, prší, jen se leje,
my na výlet už jedeme.
Jedeme do Potštejna,
kde bydlela princezna.
Potom ještě na letiště,
stihneme i dětské hřiště.
Počasí se umoudřilo,
tak se nám vše vydařilo.
Žádné mlsy už nemáme,
proto domů pospícháme.
Ve čtvrtek 21. 5. 2015 byly děti z mateřské školy na výletě. Navštívily zámek
Potštejn, letiště Žamberk a dětské hřiště
Babeta v Žamberku.
Jana Šponiarová

U broučků na paloučku
Ve čtvrtek 7. května se místní Orlovna
zaplnila broučky a beruškami, včeličkami a čmeláčky, pavoučky, motýlky
a mravenečky. Děti z mateřské školy
v kostýmech, které jim připravili rodiče,
předvedly své vystoupení ke Dni matek
s názvem „U broučků na paloučku“.
Význam tohoto svátku vyzdvihl v úvodu starosta městyse Petr Helekal. Obavy
některých rodičů z ostychu svých dětí
se nepotvrdily a velké módní přehlídky
broučků se zúčastnily všechny děti.
Závěrečné vystoupení patřilo předškolákům, kteří po prázdninách mateřskou
školu opustí. Nechyběly ani dárky, které
pro maminky vyrobily děti společně se

V. Jansa
Pozn. redakce: za správnost údajů od
povídá autor.

Foto I archiv MŠ
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svými tatínky s láskou a z lásky.
Poděkování patří rodičům dětí za
přípravu kostýmů a především celému
personálu mateřské školy za přípravu
vystoupení.
Ivana Hamplová

Úklid dětského hřiště
Děti už vědí, že s každoročním příchodem jara nás čeká úklid dětského hřiště.
Podařilo se nám vystihnout pěkné počasí
a 25. 3. jsme se vydali směrem „hřišťátko“.
Děti utvořily bez váhání malé skupinky,
chopily se nářadí, každý chtěl mít něco
v ruce. Skupinky dostaly svůj vymezený
prostor, který pečlivě uhrabaly a uklidily.
Společnými silami bylo vše hotovo za hodinu a ještě zbyl čas na krátké „provětrání“ skluzavek i houpaček. I když si letošní
jaro dává načas, my máme uklizeno.

Foto I archiv ŠD

Věra Balcarová, vedoucí vychovatelka ŠD

Báječné dopoledne
„Paní učitelko, už bude svačina?“ znělo
páteční ráno třídami mateřské školky.
Nebylo to způsobeno hladem, nýbrž
nedočkavostí předškolních dětí. Těšily
se na první lekci plavání, na kterou jsme
jeli do Lanškrouna. Jelikož jsme měli čas,
zastavili jsme se na výstavě stavebnice
Lega na zámku v Lanškrouně. Děti zde
mohly vidět různé modely aut, nádraží,
vlaky i lanškrounskou radnici. Zhlédly
krátký kreslený film o zakladateli stavebnice Lega a pohrály si u „legových“
stolečků. První lekce plavání proběhla
výborně, děti byly nadšené. Naučily
se s instruktorkami krátké básničky,
pohrály si a trénovaly ve vodě používání
různých pomůcek pro neplavce.

Foto I archiv MŠ

a další papoušky, kteří se jmenovali
Charlie, Eliška, Chico a Rocky. Dozvěděl
jsem se, že se musí odmalička koupat,
aby si na to zvykli. Když jedete třeba

Aleš Jansa, žák 2. třídy

Kateřina Ptáčková

Byl to krásný den. Viděla jsem moc hezké druhy papoušků. Někteří byli velcí,
někteří barevní a někteří hodně vzácní.
Byla s nimi velká legrace, létali po celé
tělocvičně, až jsem se lekla, když jeden
narazil při letu do okna. Dozvěděla jsem
se, že existuje asi 300 druhů papoušků.
Moc se mi to líbilo a přála bych si takového papouška mít doma.

Papoušci
8. dubna jsme šli do tělocvičny na papoušky. Přivítali nás pán a paní z Králík.
Nejdříve nám řekli něco o nepřátelích
papoušků. Pak nám ukázali několik
papoušků, třeba kakadu, aru vojenskou

na dovolenou, tak si ho musíte také
vzít s sebou, aby nebyl smutný. Také
nám ukázali, co jedí: papriku, ořechy,
ovoce atd. U nás by žít ve volné přírodě
nemohli, protože by tu nenašli nic
k jídlu. Mně se nejvíc líbil papoušek
jménem Rocky. Také kakadu byl krásný.
Moc se mi to líbilo.

Foto I archiv ZŠ

Bára Svobodová, žákyně 3. třídy
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Dozvěděl jsem se, že některý druh se
dožívá až 100 let. Mají různé nepřátele.
Jsou různě zbarvení, aby se mohli v přírodě zamaskovat. Někteří umí i mluvit.
Nejvíce se mi líbili velcí papoušci.
Jakub Jirásek, žák 2. třídy
Největší mezi papoušky je ara hyacintový, ale toho neměli, protože je moc
drahý. Dozvěděla jsem se, že největšími
nepřáteli papoušků jsou šelmy, opice,
sovy a hadi.
Nela Schlegelová, žákyně 2. třídy

Byli jsme v televizi!
V pátek 15. 5. jsme se tradičně zúčastnili okrskového kola soutěže „Právo pro
každého“. Smíšené družstvo ve složení
Iveta Adamcová, Tereza Štorková, Martin Jansa a Tomáš Mazák (všichni z 8.
třídy) společně s dalšími deseti družstvy
lanškrounských a vesnických škol odpovídalo na otázky z oblasti práva (rodinného, pracovního, trestního apod.),
se kterými se občan potýká v běžném
životě. Naše skupina se umístila na 9.
místě. V příjemném prostředí lanškrounského zámku se na soutěži také poprvé
v historii objevilo soutěžní družstvo
místního gymnázia a krátkou reportáž
z akce natočila i regionální televize. Na
slavnostním předávání diplomů poděkovali žákům za účast a dobré výsledky
v testu také představitelé města.
Olga Liprová
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Přírodovědné soutěže
Ve čtvrtek 23. dubna a v pondělí
27. dubna 2015 se v Domově dětí
a mládeže Damián v Lanškrouně konalo okresní kolo biologické olympiády.
I letos jsme měli v soutěži naše reprezentanty jak v kategorii C (8. - 9. třída),
tak v kategorii D (6. - 7. třída). Předtím
ještě proběhlo v naší škole školní kolo,
ze kterého vzešli postupující. Před
okresním kolem museli žáci doma vypracovat náročný vstupní úkol, který
byl dále hodnocen odbornou porotou
a započítával se do celkového počtu
bodů, které děti mohly v průběhu
soutěže získat. V samotném okresním
kole se žáci potýkali s „poznávačkou“
rostlin, živočichů a nerostů, s laboratorní prací a s vědomostním testem. 7.
třídu reprezentovaly Daniela Filipová,
Zdena Kohlová a Barbora Marková a 8.
třídu Martin Jansa. V kategorii D se na
vynikajícím 6. místě umístila Daniela
Filipová, na 11. místě Barbora Marková
a na 18. místě Zdena Kohlová, dívky
jsou úspěšnými řešitelkami soutěže.
V kategorii C se na 13. místě umístil
Martin Jansa. Biologická olympiáda
klade na děti vysoké nároky nejenom
na vědomosti a dovednosti, které získaly vy škole, ale především na jejich
domácí přípravu. Tímto bych chtěla
všem účastníkům poděkovat za jejich
snahu a píli a povzbudit do dalších
přírodovědných soutěží.
Letos v květnu se naše škola zúčastnila
regionální soutěže v poznávání rostlin,
živočichů a nerostů, kterou pořádá ZŠ

Habrmanova v České Třebové. V úterý
5. května byli vysláni milovníci přírody
z 3., 4. a 5. třídy a v úterý 19. května
účastníci z 6. - 9. třídy. Letos byla
účast opravdu hojná. Z 1. stupně
se na poznávací soutěž pravidelně
připravovalo 20 žáků a z 2. stupně 11
žáků. Po školním kole byli na základě
získaných bodů vybráni žáci, kteří se
do České Třebové vypravili naši školu
reprezentovat.
Michaela Marešová z 3. třídy získala
krásné 7. místo, Marie Macanová 22.
místo, Tereza Čadová 27. místo, Leona
Vacková 24. místo, Renata Zachařová
29. místo a Barbora Svobodová 38.
místo. Z 4. a 5. třídy Petra Vašková
získala 12. místo, Anežka Macanová
15. místo, Barbora Málková 21. místo,
Adéla Vacková 47. místo, Nela Pecháčková 49. místo a Michaela Malcová 52.
místo z 67 soutěžících.
Za druhý stupeň vyjely změřit své
znalosti Tereza Vávrová z 6. třídy, která
obsadila vynikající 3. místo, Daniela Filipová ze 7. třídy, která vybojovala pěkné 8. místo a Zdena Kohlová (také ze 7.
třídy) 9. místo. Dále Marie Maixnerová
z 6. třídy 13. místo, Barbora Marková ze
7. třídy 32. místo a Veronika Pravdová
(z 6. třídy) 40. – 41. místo. Za 9. ročník
postupovala Karolína Pecháčková,
která se umístila na 29. místě.
Aneta Krahulcová

Matematická olympiáda
V letošním školním roce odstartoval již
64. ročník matematické olympiády. Na
naší škole proběhlo školní kolo na přelomu ledna a února, z něho postoupili tři
žáci do kola okresního. To se konalo
8. dubna v Ústí nad Orlicí. V kategorii Z 6
(žáci 6. třídy) se umístil Michal Klouček
na 19. místě a Adéla Beránková na 28.
místě. V kategorii Z 7 (žáci 7. třídy) se
umístila Daniela Filipová na 10. místě.
Společně se těšíme na další ročník.
Foto I archiv ZŠ

Alexandra Pirklová
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Dopravní soutěž
mladých cyklistů
Exkurze do Mladé Boleslavi
Dne 9. 4. 2015 se 6., 7. a 8. třída vydala na
exkurzi do mladoboleslavské automobilky. Jako první jsme navštívili Muzeum
ŠKODA, které jako společný podnik
v roce 1895 založili Václav Laurin a Václav Klement. Byla tam vystavena auta od
19. století do dnešní doby. Když jsme šli
do výrobny, dostali jsme reflexní vesty,
aby si zaměstnanci nemysleli, že tam
pracujeme. Viděli jsme, jak na začátku
vypadala auta jako obyčejné plechovky,
ale na konci z nich vznikla krásná auta!
Museli jsme jezdit autobusem tam
a zpět, abychom se dostali do výrobny
aut, do montáže a zase zpět. Kolem
druhé hodiny jsme jeli domů, ale ještě
jsme se stavili na benzínové pumpě, kde
bylo vše hodně drahé. Za odměnu jsme
všichni dostali sladký muffin a jablko.
Moc se to všem líbilo, bylo to zajímavé
a v budoucnu bych tam chtěl pracovat.
Tomáš Petr, 6. třída

Výchovný koncert
Co to jen slyším? Nejsem na nějakém
zámku či hradu? Očekává se příjezd
krále? Přesně tyto pocity nejspíše
měli žáci prvního a druhého stupně
Základní školy Vincence Junka v Dolní
Čermné na začátku pásma výchovné-

ho koncertu, který se konal v pondělí
25. 5. 2015. Jedna ze tříd se nám proměnila v koncertní sál. Ale pozor, ne
ledajaký! Díky manželům Kocůrkovým
jsme mohli cestovat různými hudebními obdobími a představovat si atmosféru třeba na dvoře krále Karla IV.,
přesunout se do synagogy, kde se nesl
židovský žalm nebo do pusté přírody,
kde si pomocí vydlabaných zvířecích
rohů dříve lidé předávali informace. Zazněly však i ukázky mnohem exotičtější
hudby z různých jiných zemí a kultur.
Mohli jsme zhlédnout nejen klasické
nástroje, které probíráme v hudební
výchově, ale spíše ty, na které se
pomalu zapomíná – trubka clarina,
šalmaj, flétna vytvořená z bambusu…
Těchto nástrojů se příliš nedochovalo
a často bývají dle dobových obrázků
vyráběny na zakázku. Ale na své si
přišli i milovníci klasické hudby, neboť
nechyběly ukázky z koncertů jednoho
z nejslavnějších hudebních skladatelů
všech dob – Wolfganga Amadea Mozarta. Vyslechli jsme si od něj mimo jiné
velmi známý Turecký pochod. Nezapomnělo se však ani na populární hudbu,
která je dnešním žákům blízká. Zazněly
i zpívané písně s doprovodem kytary.
Na konci programu bylo vyřčeno jakési
poslání či přání, aby se žáci stále více
vzdělávali v cizím jazyce a rozuměli
tak i cizojazyčným písním. Věřím, že
se všem hudební program líbil a že si
žáci odnesli nové hudební zkušenosti
a zážitky.
Jaroslava Havlíčková

13. května pořádal Dům dětí a mládeže
v Ústí nad Orlicí soutěž mladých cyklistů, která se již tradičně uskutečnila
v areálu Střední automobilové školy.
Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách –
v jízdě zručnosti, jízdě po dopravním
hřišti, v písemném testu a základech
první pomoci. Naše škola soutěžila
v mladší i starší kategorii. Mladší žáci
se ve složení Rous Matěj, Gregor Tim,
Peichlová Tereza a Vlčková Barbora
umístili na 5. místě. Starší žáci - Petr
Tomáš, Junek Jakub, Vávrová Tereza
a Vlčková Klára - získali 4. místo.
Alexandra Pirklová, Monika Sklenářová

Turistický kurs
V úterý 19. 5. 2015 jsme se sešli před
školou. Dostali jsme poučení, jak se
máme chovat při jízdě ve skupině na
kole na silnici, a vyjeli jsme. Cestou nás
zastihl déšť, ale pokračovali jsme dál.
Když jsme dojeli do Budislavi (asi 60 km),
ubytovali jsme se v chatkách a po odpočinku jsme šli na večeři.
Druhý den od rána pršelo a my jsme se
pěšky vydali do Toulovcových maštalí.
Doprovázel nás pan učitel Lněnička.
Kolem 15. hodiny jsme se vrátili úplně
promoklí, zmrzlí, vyčerpaní a hladoví.
Když jsme se vzpamatovali z náročného
výletu, šli jsme na kuřecí řízek.
Třetí den jsme se vypravili na kolách
do Nových Hradů, kde jsme navštívili

Dolnočermenský zpravodaj
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muzeum cyklistiky. Nejlepší na výletě
bylo bludiště, kde jsme hráli hru Na policajty a zloděje. Večer jsme hráli v jedné
chatce všichni společenské hry.
Čtvrtý den ráno jsme museli uklidit celý
areál. Potom jsme jeli domů. Bylo to
náročné, ale společně jsme to zvládli.
Byl to dobrý výlet, až na škaredé počasí.
Lucie, Iveta, Bára, Nela a Marika

Eurorebus
Eurorebus je zeměpisně zaměřená
vědomostní soutěž pro základní školy
a odpovídající ročníky gymnázií, ve
které soutěží jednotlivci i celé školní

třídy. Žáci sbírali body na základě testů
a úkolů, které plnili na internetu od září
do března. Nejúspěšnější třídy a jednotlivci se probojovali do krajského
kola, které je společné pro Pardubický
a Královehradecký kraj. Z naší školy
v kategorii Eurorebus - junior (žáci I.
stupně ZŠ) postoupil tým – Tereza
Čadová, Eliška Stříbrná a Barbora Vlčková. Děvčata se umístila na 9. místě.
V kategorii Eurorebus ZŠ 01 (6. a 7. třída)
postoupila 6. třída - Tomáš Petr, Michal
Klouček a Anna Stará. Ti se umístili na
25. místě. Ve stejné kategorii postoupila
i 7. třída - Simona Formánková, Aneta
Mačátová a Daniela Filipová, dívky se
umístily na 27. místě. V kategorii Eurorebus ZŠ 02 (8. a 9. třída) se do krajského
kola probojovala 9. třída ve složení

Foto I archiv ZŠ

Daniel Horský, Jan Mareš a Markéta Lešikarová, ti obsadili krásné 2. místo, což
je nejlepší umístění, jakého kdy naše
škola v této soutěži dosáhla. V kategorii Eurorebus - jednotlivec se Daniel
Horský umístil na 5. místě. Tým 9. třídy
a jednotlivec Daniel Horský postupují
do celostátního finále, které se koná
15. června v Praze. Budeme držet palce!
Alexandra Pirklová

Šest medailí z OVOV
Přivezli je naši žáci ze soutěže atletické
všestrannosti nazvané Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů, která se
letos uskutečňuje pod záštitou našich
olympioniků desetibojařů - Roberta
Změlíka a Romana Šebrleho. Hlavní
myšlenkou soutěže je přispět ke zvýšení
sportovní aktivity co největšího počtu
dívek a chlapců základních škol.
Této akce se naše škola spolu s dalšími
šesti školami okresu účastní již po třetí.
Poprvé se však našemu osmičlennému
družstvu složenému ze čtyř dívek a čtyř
chlapců podařilo postoupit z druhého
místa do krajského kola. V okresním kole
museli absolvovat v jednom dopoledni
šest disciplín. Po sečtení bodů z jednotlivých disciplín (běh 60 m, trojskok, hod
medicinbalem, kliky – 2 minuty, přeskok
přes švihadlo různými způsoby – 2 minuty, dribling mezi metami – 2 minuty) bylo
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určeno pořadí družstev a jednotlivců. Do
Moravské Třebové na krajské kolo se
v červnu podívají také žákyně prvního
stupně Eliška Stříbrná a Barbora Vlčková.
K dobrému výsledku svou účastí přispěli
i Martina Macháčková, Sandra Hejl, Daniela Filipová a Matěj Rous.
Výsledky družstev:
1. místo: ZŠ Klášterec
2. místo: ZŠ Vincence Junka Dolní
Čermná (Adam Smetana, Petr Filip,
Tomáš Pyszný, Václav Mareš, Adéla
Beránková, Tereza Vávrová, Samanta
Hejl, Barbora Marková)
3. ZŠ Horní Čermná
Výsledky jednotlivců:
2. místo: Eliška Stříbrná, Tereza Vávrová
3. místo Barbora Vlčková, Adam
Smetana, Milada Flosová

Foto I archiv ZŠ

Yvona Rybová

Soutěž ve vybíjené
V úterý 14. dubna se žákyně vybrané ze
4. a 5. třídy zúčastnily okrskového kola
ve vybíjené, které se konalo v Lanškrouně. Dívky byly naprosto sehraným týmem. Za doprovodu skandování diváků
vybojovaly 2. místo a od vítězného
družstva ze ZŠ A. Jiráska v Lanškrouně
je v celkovém skóre dělil pouhý jeden
bod. Děvčata zažila vynikající atmosféru
a svůj sportovní úspěch oslavila zmrzlinou v cukrárně.
Olga Pokorná

Foto I archiv ZŠ

Školní akademie - Cesta
kolem světa
Na naši „výpravu“ dne 13. 5. Vás přišlo
opravdu hodně. Potěšilo nás to, protože
třídy svá vystoupení svědomitě trénovaly
několik týdnů (starší žáci většinou ve svém
volném čase). Děkujeme za Váš potlesk
a pochvalu, za štědrou finanční podporu
této akce a rodičům a prarodičům vystupujících žáků za pomoc při přípravě kostýmů a rekvizit. Všechno jsou nyní už jen
milé vzpomínky nad fotografiemi a videozáznamem. Napřesrok si to určitě opět
společně užijeme.
Olga Liprová

Foto I L. Ešpandrová
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Pálení čarodějnic
Opět po roce jsme se převlékli do čarodějnických kostýmů, abychom společně
zahájili ve čtvrtek 30. dubna, v předvečer Filipojakubské noci, již třetí ročník
akce Pálení čarodějnic. Plocha pod pódiem v Areálu zdraví a sportu v Dolní
Čermné se v 16 hodin otevřela všem
dětem. Opět byla plná her, soutěží, dovednostních a tvořivých aktivit, které
děti zvládaly s lehkostí a s úsměvem ve
tváři. Po 18. hodině si pro sladkou odměnu dorazili poslední návštěvníci,
kteří úspěšně zdolali připravené úkoly.
Následně pak mohli zástupci Rodinného centra KUK, Sboru dobrovolných hasičů a Městyse Dolní Čermná společně
přistoupit k zapálení čarodějnice.
Na tento den se těšili i děti a junioři
z taneční skupiny DC Dance, pro které
se vystoupení na této akci stalo již
tradicí a jedním z vrcholů jejich sezóny.
Všechna taneční vystoupení přilákala
pohledy diváků a roztleskala všechny
přítomné.
Mnohokrát děkujeme za rekordní účast
dětí, která nás velmi těší a motivuje k dalším činnostem, a v sobotu 30. 4. 2016 se
budeme těšit v čarodějnickém znovu na
viděnou.
Martina Svobodová

Kdo si hraje, nezlobí aneb
„Veni, vidi, vici“
V sobotu 9. května pod taktovkou Evy
Kostelecké proběhl čtvrtý řádný ročník
her „Kdo si hraje, nezlobí“. Zúčastnilo se
deset soutěžních družstev z řad čermenských spolků. Disciplín bylo sedm
a navíc vědomostní kvíz, sestavený
z otázek navržených jednotlivými soutěžními družstvy.

Foto I archiv ZŠ

Co se nám však pokusilo zkomplikovat
situaci, bylo počasí. Všechny předchozí
ročníky nám více nebo méně propršely,
a my už ztráceli naději, že se nám tato
akce někdy po stránce počasí vydaří.
Letos ale bylo překvapivě slunečno.
Tím jsme se ovšem nenechali zaskočit
a ověřili si, že i v těchto podmínkách
může mít soutěž úspěch! Těší nás, že
cestu do areálu našlo mnohem víc
diváků, než v ročnících předchozích.
Snad se nám v tomto duchu vyvede
pár dalších ročníků.
Vždy zdůrazňujeme, že při této akci
není konečné pořadí to hlavní. Přesto – když se jedná o soutěž – k pořadí
si něco řekněme. V podtitulu názvu
článku jsem uvedl „Veni, vidi, vici“, což
volně přeloženo znamená „Přišel jsem,
viděl jsem, zvítězil jsem“. A právě tento
citát lze použít pro družstvo skautek.
Zúčastnily se poprvé a hned vyhrály!
Objevila se sice připomínka, že při
kvízu se snažily používat k získávání
informací mobilní telefon, ale mohu
prohlásit, že po mírném upozornění
toho zanechaly a navíc výsledek kvízu
o jejich konečném vítězství nerozhodl. Měly náskok už z předchozích
disciplín. Proto jim ještě jednou gratulujeme. A abychom doplnili pořadí
„na pomyslné bedně“, tak na druhém
místě skončilo družstvo městyse a na
třetím šachisté.
Teď už nám nezbývá než těšit se na
pátý ročník v očekávání, zda skautky
putovní cenu pro vítěze obhájí, nebo
předají někomu dalšímu.
Za SDO Aleš Hampl

Přijímačky dopadly na
jedničku a …
26. červen 2015 je posledním dnem docházky na naši školu pro žáky 9. třídy:
pro Tomáše Faltejska, Miladu Flosovou,
Václava Formánka, Jakuba Hlaváčka, Daniela Horského, Anežku Jansovou, Janu
Krejsovou, Markétu Lešikarovou, Moniku
Macháčkovou, Jana Mareše, Adélu Markovou, Daniela Nastoupila, Josefa Pecháčka,
Karolínu Pecháčkovou, Aleše Ryšavého,
Davida Ryšavého, Kateřinu Zimovou.
Všem vycházejícím žákům přejeme
mnoho úspěchů na školách a učilištích,
kam byli přijati, a spokojenost v osobním životě.
Olga Liprová

Táborový víkend
pro nejmenší
V termínu 24. 7.–26. 7. 2015 pořádáme víkend na skautském táboře pro děti - benjamíny. Zveme tímto děti ve věku od čtyř do
šesti let na tábor, který bude přizpůsoben
programem právě pro tuto věkovou kategorii. Přihlášky a více informací k tomuto
táboru u Veroniky Severinové, Kláry Ryšavé
a Kláry Macháčkové. Cena je 300 Kč/osobu.
Starší děti (od 1. třídy) zveme na tábor,
který pořádáme společně se skautským
oddílem ve Verměřovicích. Tábor pořádáme od 18. 7. do 1. 8. 2015.
Veronika Severinová
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Výtvarná soutěž Požární
ochrana očima dětí

Foto I Vendula Steidlová

Vítání ptačího zpěvu
V neděli 3. května se ve čtyři hodiny na
náměstí v Dolní Čermné sešlo 43 zájemců o ranní procházku přírodou a poslech
ptačích hlasů.
Jan Růžička, Petr Havel a Michal Nastoupil se odpojili a šli pro ostatní účastníky
připravit ukázku odchytu a kroužkování
ptáků. Ostatní pod vedením Martina
Novotného a Aleše Hampla vyrazili po
silnici k Malovu mostu, dále po Smrčině
na Mariánskou horu a odtud po lesní
cestě na jakubovickou silnici a zpět do
Dolní Čermné.
Jako tradičně se vycházky zúčastnili
místní i přespolní, pravidelní účastníci
i zcela noví. Cestou jsme poslouchali
a pozorovali ranní ptačí zpěváky a vyprávěli si o zajímavostech z ptačího
života. Bonusem byl krásný východ
slunce, který nás zastihl cestou na Mariánskou horu. Tam jsme si prohlédli překrásnou krajinu z rozhledny Mariánka.
Pěkným zážitkem cestou z Mariánské
hory byla vzrušená reakce lindušky lesní
na nahrávku svého hlasu.
U silnice v blízkosti Malovy boroviny
proběhla ukázka odchycených ptáků
s jejich kroužkováním. Mezi jiným tam
bylo přihlížejícím připomenuto, že
i pěnice černohlavá může mít hlavu
hnědou, když se jedná o samici! Kromě
páru pěnic černohlavých se ještě chytili
samce strnada rákosního a budníčka
menšího.
Procházku jsme zakončili v místní
„hasičárně“. Kromě občerstvení, které
opravdu přišlo k duhu, proběhla beseda
o ptácích, Jan Růžička promítl a oko-

mentoval prezentaci o loňském kroužkování čápů bílých na Lanškrounsku
a děti si zpracovaly několik zábavných
testíčků s ptačí tématikou. Návštěvníci
si mohli prohlédnout i sojku obecnou,
strnada obecného a střízlíka obecného,
kteří se chytili dodatečně.
Děkujeme všem, kdo neváhali vstát
v brzkou hodinu a absolvovali s námi
přibližně sedmikilometrovou procházku. Vzhledem k letošnímu počasí to
bylo velmi příjemné.
Dále chceme poděkovat Martinu Novotnému za provedení odborné části, Tereze
Hamplové za přípravu programu pro děti
a našim partnerkám za přípravu občerstvení a obsluhu. Už dnes vás všechny zveme na první květnovou neděli příštího
roku, kdy proběhne další ročník.
Aleš Hampl, Jan Růžička,
Petr Havel, Michal Nastoupil

Výtvarnou soutěž Požární ochrana očima dětí organizuje každoročně Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Náš
sbor organizuje tuto soutěž pro děti
z Dolní Čermné. V letošním roce se zapojila mateřská škola, školní družina,
dětský domov a děti z hasičského
kroužku. Tři vybrané výkresy z každé
kategorie postoupily do okresního
kola, ve kterém se v kategorii mladších
dětí předškolního věku na 2. místě
umístil Alex Ptáček a na 3. místě Matěj
Ptáček (oba z mateřské školky). V druhé
kategorii dětí z mateřských škol se na 1.
místě umístila Klára Svobodová a na 3.
místě Matyáš Uhlík. Na 1. místě se ve
své kategorii umístil v okresním kole
také Jára Flos.
Jan Růžička

Mladí hasiči
Činnost kroužku mladých hasičů pokračuje jarní sezónou. O víkendu 8.
a 9. května se zúčastnilo družstvo mladších žáků soutěže O pohár obce Svatý
Jiří, která je tradičně tréninkem před
okresním kolem. Naši žáci se umístili na
10. místě. Dále se zúčastnili okrskové
soutěže v Dolní Čermné, kde soutěžili
v disciplíně požární útok a štafeta požárních dvojic a obsadili celkové 1. mís-

Foto I archiv SDH
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to. Závěrečným závodem mladých hasičů je okresní kolo hry PLAMEN, které se
uskuteční na konci května v Mladkově.
Nová sezóna mladých hasičů začíná
s novým školním rokem, takže zveme
všechny zájemce.
Jan Růžička

Okresní kolo
v požárním sportu
V sobotu 23. května se uskutečnilo
v Mladkově okresní kolo v požárním
sportu dospělých. Náš sbor měl zastoupení jednoho družstva v kategorii
mužů a jednoho družstva v kategorii
žen. V běhu na 100 metrů překážek
jednotlivce se nejlépe dařilo Markétě
Lešikarové a v kategorii mužů Josefu
Novákovi, kteří se oba stali okresními
přeborníky. V celkových výsledcích se
naše obě družstva umístila na 2. místech a budou reprezentovat náš okres
na krajském kole v požárním sportu,
které proběhne v sobotu 13. června na
stadionu v Lanškrouně.
Jan Růžička

Okrsková soutěž
v požárním sportu
V sobotu 16. května se v Areálu zdraví
a sportu v Dolní Čermné uskutečnilo
okrskové kolo soutěže v požárním sportu dospělých. Přestože náš okrsek tvoří

Foto I archiv SDH

pouze 4 sbory (Dolní Čermná, Horní
Čermná, Nepomuky a Petrovice), tak se
na soutěži ve 4 kategoriích představilo
celkem 15 družstev dospělých a 3 družstva mladých hasičů. Mladší kategorie
dospělých soutěžila v požárním útoku
a v běhu na 100 metrů překážek, kde
v ženách zvítězila Lucie Langrová
a v mužích Josef Novák (oba z družstev
SDH Dolní Čermná. Starší kategorie
soutěží pouze v požárním útoku.
Výsledky:

Ženy I. (mladší)
1. Dolní Čermná A
2. Nepomuky
3. Horní Čermná
Ženy II.
1. Horní Čermná

Jan Růžička

Zasloužilý hasič
Titul Zasloužilý hasič je nejvyšším vyznamenáním Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska. Uděluje se členům, kteří svou
dlouholetou prací přispěli k rozvoji sborů
dobrovolných hasičů. Náš sbor měl ve své
historii doposud pouze dva držitele tohoto titulu – pana Ladislava Svobodu a pana
Zdeňka Duška. Ve čtvrtek 7. května obdržel
na zámku v Přibyslavi toto vyznamenání
z rukou starosty Sdružení hasičů Jiří Pavlišta. Po slavnostním ceremoniálu, fotografování a prohlídce hasičského muzea následovala slavnostní večeře na počest nových
držitelů titulu. Vyznamenání je zároveň
poděkováním za dlouholetou činnost Jirky
v našem sboru.
Jan Růžička

Muži I. (mladší)
1. Horní Čermná A
2. Nepomuky
3. Dolní Čermná B
Muži II. (starší)
1. Horní Čermná
2. Nepomuky
3. Dolní Čermná

Český pohár v běhu
na 100 metrů překážek

Foto I archiv SDH

Tradičně se náš sbor objevuje i na
soutěžích Českého poháru v běhu na
100 metrů překážek jednotlivce. Pohár
se skládá z celkem 6 soutěží a soutěžící

20

číslo 3 I rok 2015

Dolnočermenský zpravodaj

Foto I archiv SDH

získávají za celkové umístění body. První závod Českého poháru se uskutečnil
2. 5. v Praze. Markéta Lešikarová se v kategorii středních dorostenek umístila
na celkovém 10. místě, v kategorii žen
Markéta Marková obsadila 2. příčku, Lucie Langrová 26. místo. Druhý závod se
běžel 17. 5. v Olomouci, kde se Markéta
Lešikarová umístila na 5. místě, v kategorii žen zvítězila Markéta Marková.
V průběžném pořadí Českého poháru
je Markéta Marková na 1. místě, Markéta
Lešikarová na průběžném 7. místě.
Jan Růžička

Martin Matějíček se ve
Skotsku neztratil
4. května odstartovala ve Fort Williamu
legendární Skotská šestidenní, slavný
trialový závod s téměř stoletou tradicí.
Poprvé se tento závod jel v roce 1911.
Na startu letošního ročníku byl se svojí
trialovou motorkou zn. GAS GAS také
Martin Matějíček z Dolní Čermné.
Martine, kolik závodníků se zúčastnilo
tohoto závodu a jak se vlastně jezdec
na takový závod kvalifikuje?
Každoročně je na startu kolem 280
jezdců, a to především z časových důvodů. Každý den je start prvního jezdce
v 7:30 a jednotliví závodníci startují po
minutě, tudíž poslední jezdec startuje
po poledni. Čas na závod je cca 8 hodin
(záleží na délce trati). Poslední jezdec

tedy dojíždí před setměním. Z toho
důvodu je počet jezdců limitován. Přihlášek bývá přibližně 400 a pořadatel
posléze vybírá, či losuje dané „šťastlivce“, kteří se mohou na závod vypravit.
Letos bylo na startu konkrétně 288
jezdců, do cíle jich dorazilo 220.
Od startu do cíle bylo 900 km, ujet
150 km za den na „šlapačce“ je určitě
fyzicky náročné. Chtěl ses na to někdy
vykašlat, sbalit se a jet domů?
Bezesporu to byl velmi náročný závod.
Nejen fyzicky, ale i psychicky. Snad
každého závodníka tam potká celá
řada problémů od techniky až po
zdraví. Popravdě, po druhém dni jsem
už byl docela unavený a hodně jsem
se těšil na konec, ale měl jsem před
sebou ještě 5 dní dřiny. I když se mi
občas nedařilo v úsecích, hned první
den jsem utopil motorku v řece, několikrát jsem promrznul v bahně, v dešti
a jednou i v chumelenici, tak mě za
celou dobu nenapadlo se jen tak vzdát
a odjet domů, to bych se musel hanbou
propadnout. Naštěstí mne žádné velké
problémy, kvůli kterým bych nebyl
schopen závod dokončit, nepotkaly,
a tak jsem úspěšně dojel do cíle s pěkným výsledkem.
Pořadatelé zvolili trasu závodu náročným terénem.
Všechny kontrolované úseky jsou
postaveny v korytech horských potoků,
je to tedy velmi specifický závod, úplně
odlišný od normálního ježdění. Jedná se

Foto I archiv Martin Matějíček

o takzvanou trialovou klasiku. Nicméně
nejvíce vyčerpávající jsou přejezdy
mezi úseky. Hodně kilometrů se najezdí
po cestách i silnicích, to by krom té zimy
bylo v pohodě, ale velmi náročné jsou
přejezdy přes místní rašeliniště. To jsou
místa, kde se jezdec pěkně zapotí a při
troše nepozornosti může i celou motorku utopit v bahně. Počasí bylo celkem
typické pro Skotsko – zima, mlha a déšť.
Letos však i občas svítilo sluníčko.
V celkovém hodnocení hraje svoji roli
jednak čas, jednak bodování rozhodčích. Ti byli po celé trati, nebo jen na
kontrolních úsecích?
Je dán časový limit na soutěžní den,
který se počítá od startu do cíle. Při
překročení časového limitu se jezdci
přičítají trestné minuty. 1 minuta =
1 trestný bod. Překročení delší než
60 minut = diskvalifikace. Aby to člověk
stihnul, tak se musí jet opravdu rychle.
Při nějaké technické závadě není šance
limit stihnout. Rozhodčí jsou pouze na
kontrolovaných úsecích, kterých je každý den 30. Úseky se neopakují – každý
den jsou na novém místě.
Závodník má tedy určitý časový limit,
za který musí jízdu zvládnout. Pokud je
rychlejší, má ve zbývajícím čase prostor
pro údržbu motocyklu. V opačném
případě má smůlu. Jak jsi to zvládl?
Předpokládám, že na přípravu motorky
jsi nějaký čas měl.
Časový limit jsem nestihl pouze jednou,
a to o šest minut, jinak jsem si každý
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Cyklopecky Pardubického
kraje lákají na výlety
i atraktivní ceny

Foto I K. Pácha

den nějaký čas najel. Jeden den jsem
si najel dokonce hodinu, ale většinou
to bylo kolem 10 minut. Další čas na
přípravu motorky je 20 minut před
startem, ale i tak je toho celkově dost
málo. Za takovou dobu udělám pouze
nejnutnější – výměna vzduchového
filtru, utažení šroubů, výměna zadní
pneumatiky, očištění toho největšího
bahna z motoru a případně další věci,
které jsou potřeba. Avšak když se přihodí nějaká vážnější technická závada, tak
má jezdec prostě smůlu.
Nejlepší umístění jezdce ze starého
kontinentu v celkové klasifikaci, 43. místo v celkové klasifikaci a 3. místo mezi
nováčky, tedy těmi, kdo jeli závod poprvé – to jsou krásné Martinovy „známky“
z letošní Skotské šestidenní. Teď je čas
doplnit známky do vysokoškolského
indexu. Držím palce a děkuju, že sis
mezi zkouškami udělal čas na rozhovor.

Májový turnaj
stolního tenisu
Spolek příznivců stolního tenisu v Dolní
Čermné uspořádal v tělocvičně 16. 5.
květnový turnaj. Turnaje se zúčastnilo
43 hráčů ve věkovém rozpětí 8 až
70 roků. Z toho 12 dětí, 7 žen, 24 mužů
z Dolní Čermné 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 odehráno rekordních 239 utkání.
Vítězové si odnesli krásné poháry a jiné
ceny. Krásný sobotní den provázela
přátelská sportovní atmosféra.
Výborně zorganizovaný turnaj p. M.
Markem byl příjemnou sportovní tečkou za sezónou 2014 - 2015.

L. Ešpandrová

Karel Pácha

Výsledky jednotlivých kategorií
1.

2.

3.

dívky

Vlčková Bára

Formánková Simona

Pravdová Veronika

chlapci

Mrštík Václav

Mikula Matěj

Petr Tomáš

ženy

Petrová Andrea

Formánková Petra

Cardová Jaroslava

muži do 50 let

Hanzel Ivan

Kylar Petr

Jelínek Milan

muži nad 50 let

Pácha Karel

Marek Miloš

Adamcová Naďa

čtyřhra

Černohous, Mrštík

Jelínek M., Jelínek

Formánek, Skalický

Koho by nelákalo procestovat zajímavá
místa v Pardubickém kraji a vyhrát horské kolo, pobyt na Dolní Moravě nebo
třeba digitální fotoaparát? O tyto a další
hodnotné ceny mohou letos soutěžit
účastníci Cyklopecek Pardubického kraje.
Soutěž začíná 1. června a potrvá do
19. října 2015. Pořádají ji Pardubický kraj
a Destinační společnost Východní Čechy,
hlavním partnerem je společnost CYKLO
WORLD, a. s.
„Už čtvrtým rokem se snažíme představit
to nejlepší z Pardubického kraje. Letos
jsme připravili 17 cyklotras, aby se turisté
na náš region podívali také ze sedla kola,
ze stupátka koloběžky nebo s inline
bruslemi na nohou. Vandrovat mohou
ale samozřejmě i pěšky,“ říká krajský radní
pro cestovní ruch René Živný. „Do Vandrovní knížky jsme vybrali cesty vedoucí
nejzajímavějšími místy celého kraje. Ty
nejlehčí zvládnou i rodiny s dětmi, na
těch těžších budou mít co dělat i zkušení
bikeři. Nechybí ani tipy, kde si půjčit kolo,
kde si smočit zmožená chodidla v chladné řece a kde se vykoupat celí,“ dodává
René Živný.
Turisté se tak mohou vydat Za tajemstvím hradu Svojanov, Za koupáním na
Konopáč, Po hřebeni Suchého vrchu,
Po stopách koňských kopyt, ale také
vyzkoušet Single trails na Dolní Moravě,
pumptrek na Podhůře či Královský inline
v údolí Tiché Orlice.
Vandrovní knížku si turisté mohou
vyzvednout na všech informačních centrech v kraji nebo si ji stáhnout z internetu.
Na každé z cyklotras jsou jedno nebo dvě
místa, kde lze získat razítko do Vandrovní
knížky. K zařazení do slosování o ceny je
potřeba ulovit alespoň tři razítka ze tří
cyklotras. Stačí absolvovat i jen část cyklotrasy a nezáleží na tom, jestli na kole,
pěšky nebo jiným způsobem. Vyplněnou
zadní stranu Vandrovní knížky s alespoň
třemi razítky je pak nutné odeslat poštou
na adresu Destinační společnosti Východní Čechy nebo vyfocenou či naskenovanou na e-mail dsvc@vychodnicechy.
info do 22. října 2015.
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O co se hraje:
1. cena: horské kolo Merida
2. cena: dvoudenní pobyt pro dvě osoby
v Penzionu Terezka na Dolní Moravě
3. cena: digitální fotoaparát
4. cena: mobilní telefon
5. cena: koloběžka
6. cena: batoh na kolo
7. cena: cyklistická přilba
8. cena: bezdrátový cyklocomputer
9. – 10. cena: cyklolékárnička a sada nářadí
11. – 20. cena: dárkové předměty a vstupenky na vybrané kulturní, společenské
a sportovní akce v Pardubickém kraji.
Ceny do soutěže věnovala společnost CYKLO WORLD, a. s., hlavní partner soutěže,
dále SNĚŽNÍK, a. s., Destinační společnost
Východní Čechy a Pardubický kraj.
Cyklopecky Pardubického kraje jsou již
čtvrtým ročníkem letní cestovatelské
soutěže Letní pecky, poznej všecky Pardubického kraje. V minulých letech lidé
v rámci soutěže poznávali nové turistické
atrakce financované z evropských fondů,
místa a památky dýchající tradicemi
i destinace nabízející neobyčejné zážitky
a akční podívanou.
Podrobné informace k soutěži jsou
k dispozici na
www.vychodnicechy.info/cyklopecky
a www.pardubickykraj.cz/cyklopecky.
Tisková zpráva Pardubického kraje

Začala sezóna cyklobusů
O sobotách, nedělích a státních svátcích
mohou milovníci cykloturisticky v Pardubickém kraji i letos využít autobusové
linky s přepravou jízdních kol. Provoz
cyklobusů začal v sobotu 30. května,
jízdné je stanoveno podle tarifu IREDO
a přeprava jízdního kola stojí 20 korun
bez ohledu na tarifní vzdálenost.
Na zajištění této dopravy se podílejí čtyři dopravci na osmi linkách. Jízdní kola
jsou přepravována většinou na speciálních cyklobusových přívěsech, na lince
680019 uvnitř upraveného autobusu.
Obecně platí, že cyklobusy jsou určené
pro přepravu jízdních kol do hmotnosti
15 kilogramů, na tuto zátěž jsou totiž
dimenzovány úchyty na kola. Přeprava
tedy není určená pro elektrokola.
Cyklobusy jezdí o sobotách, nedělích
a státních svátcích od 30. května do
28. září 2015, pouze linka 680019 je
v provozu od 3. července do 30. srpna 2015 a jezdí navíc v pátek. Všechny
jízdní řády jsou k dispozici na www.
portal.idos.cz.
Přehled cyklobusů v Pardubickém kraji:
620717 Chrudim – Pardubice – Třebechovice pod Orebem – Opočno –

Dolnočermenský zpravodaj

Dobruška – Deštné v Orlických horách,
Šerlich
650555 Pardubice – Chrudim – Seč –
Hoješín
660143 Jablonné nad Orlicí – Letohrad –
Žamberk – Deštné v Orlických horách,
Šerlich
660144 Rychnov nad Kněžnou – Žamberk – Letohrad – Jablonné nad Orlicí –
Suchý vrch
660146 Holice – Borohrádek – Kostelec
nad Orlicí – Rychnov nad Kněžnou –
Deštné v Orlických horách, Šerlich
680019 Polička – Moravská Třebová –
Svitavy – Česká Třebová – Litomyšl –
Vysoké Mýto – Proseč – Polička
680948 Litomyšl – Ústí nad Orlicí – Česká Třebová – Lanškroun – Suchý vrch –
Králíky – Dolní Morava
700949 Lanškroun – Česká Třebová –
Ústí nad Orlicí – Letohrad / Litomyšl –
Vysoké Mýto – Choceň – Žamberk –
Pastviny – Deštné v Orlických horách,
Šerlich
Tisková zpráva Pardubického kraje
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Omezení
otevírací
doby v obecní
knihovně
Během července a srpna
bude místní knihovna pro
veřejnost otevřena pouze ve čtvrtek od 15 do 18
hodin. K obvyklé otevírací
době (tedy i v pondělí) se
vrátíme od září 2015. Děkuji
za pochopení.
Olga Liprová

číslo 3 I rok 2015

Provozní doba restaurace Kemp
1. 6. – 13. 9. 2015
	Po – Čt: 11:00 – 21:00
	Pá – So: 11:00 – 22:00
	Ne: 11:00 – 21:00
V případě nepříznivého počasí může být
provozní doba upravena. Po předchozí domluvě je možno
otevřít i mimo pravidelnou provozní dobu.
Bc. Petra Rösslerová
provozní restaurace Céčko a Kemp, tel.: 603 520 896
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Stomatologická pohotovost
ve dnech

lékař

adresa

telefon

13. – 14. 6. 2015

MUDr.

Šrámek

Letohrad, U Dvora 815

465 621 551

20. – 21. 6. 2015

MUDr.

Ulman

Tatenice 268

465 381 212

27. – 28. 6. 2015

MUDr.

Vacková

Lanškroun, Hradební 227

465 322 348

4. – 5. 7. 2015

MUDr.

Valentová

Lanškroun, Strážní 151

465 322 907

6. 7. 2015

MUDr.

Vebrová

Žamberk, Raisova 814

465 613 441

11. – 12. 7. 2015

MUDr.

Vítková

Červená Voda 333 (MOVIOM)

465 626 460

18. – 19. 7. 2015

MUDr.

Machková

Žamberk, Školská 834

465 613 103

25. – 26. 7. 2015

MUDr.

Appl

Dolní Čermná 222

465 393 266

1. – 2. 8. 2015

MUDr.

Bílý

Lanškroun, Opletalova 567

465 324 829

8. – 9. 8. 2015

MUDr.

Beranová

Jablonné nad Orlicí, U koupaliště 149

465 642 267

15. – 16. 8. 2015

MUDr.

Filipová

Lanškroun, Strážní 151

465 325 212

22. – 23. 8. 2015

MUDr.

Hrdinová

Lanškroun, Opletalova 567

456 324 829

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

Dolnočermenský zpravodaj
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AKTUÁLNĚ Z MAS ORLICKO, z.s.
Kolektiv zaměstnanců MAS ORLICKO, z.s. nepřetržitě, od loňského roku pracuje na zdárném splnění požadovaných standardů pro získání
Standardizace pro nové programové období 2014 – 2020, díky kterým prokážeme, že jsme schopni se podílet na realizaci programů
financovaných z evropských fondů. Velkou část požadavků již máme splněnou a v současnosti již dolaďujeme drobné nedostatky. Koncem
srpna bychom se měli dozvědět, jak jsme byli úspěšní. Vzhledem k těmto okolnostem a časové prodlevě schvalování programů Evropskou
komisí, nejsou v současné době vyhlášeny nové výzvy pro žadatele. Dá se ale předpokládat, že v druhé polovině letošního roku budeme již
schopni podat zájemcům bližší informace.
Přesto nezahálíme a nabízíme služby v oblasti poradenství, prostřednictvím seminářů pro NNO.
MAS ORLICKO, z.s. v minulém roce uspořádala 6 seminářů na pomoc spolkům (dříve občanská sdružení) při přizpůsobení jejich základních
dokumentů novému občanskému zákoníku. V návaznosti na to v současné době připravujeme další semináře, které se budou zabývat tématy
- neziskové organizace uzavírá smlouvy, nezisková organizace jako nájemce/ pronajímatel, v roli spotřebitele, pořadatele akcí pro veřejnost
nebo jako žadatel o dotace. Na první semináře se budete moc těšit již v červnu 2015. Přednášejícím těchto seminářů bude paní Mgr. Miroslava
Bednářová. Podrobnější informace budou zveřejněny na webových stránkách MAS ORLICKO, z.s., facebookových stránkách, rozeslány
emailem na všechny obce v území MAS ORLICKO, z.s. a neziskovým organizacím.
V rámci příprav podpor pro neziskové organizace aktuálně vyzýváme neziskové organizace k předkládání projektových záměrů na investice
do zázemí a technického vybavení v souvislosti s technickým a přírodovědným vzděláváním. Potřebujete vybavit zázemí pro Váš včelařský
kroužek, nebo pro dílnu modelářů? Zašlete své projekty na strategie@mas.orlicko.cz, nebo si sjednejte konzultaci u slečny Alice Brožkové.
Uvedené projekty budou využity také pro agendu místních akčních plánů, kterou bude MAS ORLICKO realizovat ve spolupráci s ORP Žamberk
a Ústí nad Orlicí a která přinese mimo jiné více služeb pro školy v území (doučování, vzdělávání, asistenty, výměnu zkušeností a další aktivity).
Aktuálně přijímáme také projektové záměry na pořízení vybavení pro rozvoj mikropodniků do 10 zaměstnanců s méně než 3letou historií.
Předběžnou výzvu k předkládání projektů vyhlásila agentura CzechInvest a MAS ORLICKO nabídne zájemcům konzultační podporu a pomoc
při zpracování projektů ve spolupráci s Agenturou. Bližší informace podá Ing. Tomáš Vacenovský.
V rámci aktivit projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivních chod úřadů“ probíhá aktuálně práce na tvorbě dodatku strategie
komunitně vedeného místního rozvoje MAS. Tématem tohoto dodatku je spolupráce obcí navzájem a kooperace s místní akční skupinou.
Tento dokument by měl být dokončen v průběhu měsíce června.
Následovat bude druhý kulatý stůl pro starosty obcí, na němž budou dodatky strategií všech zapojených MAS projednány včetně tzv. Paktů
spolupráce obcí v regionu MAS. Dodatky i Pakty o spolupráci budou poté schváleny na nejbližší valné hromadě.
Stejně jako loni, v rámci projektu Jedeme všichni – projela další cyklojízda naším územím.
O státním svátku 8. 5. vyrazil peloton cyklojízdy z Opavska a 10.5. dorazil na naše území v oblasti pod Králickým Sněžníkem. Z dalších akcí na
tento rok chystáme dvě představení cyklotrenažeru.
Realizace projektů žadatelů úspěšně pokračuje. Do posledního termínu podání žádosti o proplacení (30.6.2015) zbývá dokumenty podat
pouze posledním 5 žadatelům. Tím bude minulé období v realizační fázi ukončeno. Stále ještě máme v kanceláři několik volných výtisků Knihy
všech podpořených projeků. Máte-li zájem, můžete si je u nás zdarma vyzvednout.
Pro více informací sledujte naše webové stránky www.mas.orlicko.cz.
Srdečně zdraví
Kolektiv zaměstnanců MAS ORLICKO, z.s.
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Minulost a současnost

Foto I archiv městyse, L. Ešpandrová
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Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí v Dolní Čermné
Datum konání

Název akce

Začátek akce

13. 6.

Cyklistické odpoledne pro seniory
a vnoučata

19. 6.

Diakonie - sbírka pro potřebné

15:30 - 17:00

20. 6.

Čermenské folklórní slavnosti

viz plakáty

22. 6.

Koncert žáku ZUŠ J. Pravečka

17:00

26. - 28. 6.

14:30

Místo konání

Pořadatel

AZAS

Jednota Orel

skautská klubovna

Junák - český skaut

AZAS

městys, FS Jitřenka

Orlovna

ZUŠ Lanškroun

Čermenský motosraz

viz plakáty

AZAS

pan L. Marek

27. 6.

Setkání Čermných

viz plakáty

Horní Čermná

obec Horní Čermná

27. 6.

Dětský den

15:00

skautská klubovna

Junák - český skaut

28. 6.

Závěrečné vystoupení DC Dance

17:00

tělocvična

DC Dance

Otevření stezky pro rodiny

9:00

AZAS

RC KUK, městys

myslivecká chata

myslivecké sdružení
Krahujec

Strážná

SDH

4. 7.
18. 7.
19. - 25. 7.
18. 7. - 1. 8.
24. 7. - 26. 7.
8. 8.
17. - 21. 8.
22. 8.

Myslivecký táborák

viz plakáty

Letní tábor SDH
Skautský letní tábor

skauti

Víkend na táboře pro benjamíny
Zahradní slavnost

viz plakáty

Příměstský tábor RC KUK
Vzpomínková jízda na Elišku a
Čeňka Junkovi

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

viz plakáty

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

"Na Větrné hůrce"

Junák - český skaut

AZAS

SDH

AZAS

RC KUK

náměstí DČ

Veteránklub Litomyšl

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

Pálení čarodějnic

Foto I L. Ešpandrová

Vítání občánků

Foto I L. Ešpandrová

U broučků na paloučku

Foto I L. Ešpandrová
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