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V tomto čísle naleznete
ze zasedání zastupitelstva
setkání Čermných
	Pokusy ve školní družině
	DC Dance soutěžní sezona 2015
hasiči budou mít svůj prapor
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Pozvánka na jednání zastupitelstva
v pondělí 14. 9. 2015 od 18 hodin
v nové zasedací místnosti úřadu
městyse v přízemí budovy.
www.dolni-cermna.cz

Otevření Stezky pro rodinu

Foto I L. Ešpandrová
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letní prázdniny se neúprosně
blíží ke svému konci. S tím je
spjat začátek školního roku.
Jsem velmi rád, že v letošním
roce přivítáme v první třídě
silnější ročník, než tomu
bylo v předchozích letech,
Foto
a že i následující roky slibují
početnější třídy. Pro naši základní školu
je to jistě dobrá zpráva. Ať se prvňáčkům v naší škole líbí. Rodičům pak přeji
pevné nervy.
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máhali hasiči z naší zásahové jednotky,
byly by výsadby ohroženy. I přes tuto
neocenitelnou pomoc není počasí pro
růst ideální. Realizační firma ovšem
garantovala, že výsadby,
které se neuchytí, budou na
podzim vyměněny.

Na závěr mi dovolte, abych
Vás pozval na zastávku
Vzpomínkové jízdy na Elišku
a Čeňka Junkovy, která proběhne dne 22. srpna 2015
I archiv městyse
od 9 do 11 hod na náměstí
v Dolní Čermné. V rámci zastávky by
na náměstí mělo přijet cca 80 historických vozidel a 20 motocyklů. Myslím,
že každý z nás rád vstoupí alespoň na
malou chvíli do minulosti a ocení krásu
Jak jste se mohli dozvědět z médií, těchto strojů.
v prvním pololetí letošního roku došlo
k poklesu příjmů obcí. S napětím jsme S přáním hezkého zbytku léta
sledovali jejich vývoj, na který jsme
museli reagovat pozastavením něktePetr Helekal, starosta
rých akcí. S úlevou musím konstatovat,
že v průběhu června a července se
příjmy srovnaly, a tudíž jsme mohli
Vybráno ze zasedání
plánované akce znovu spustit. Mezi
Zastupitelstva městyse
největší bude patřit oprava páteřní koDolní Čermná (5/2015 - ZM)
munikace v Jakubovicích a dokončení
nových prostor pro dětskou lékařku
v přízemí úřadu. Zmíněné akce budou
doplněny dalšími drobnými pracemi,
Před nadcházejícími prázdninami
které realizujeme naší pracovní četou
a dovolenými jednalo zastupitelstvo
(oprava chodníků atd.).
městyse dne 15. června 2015 a z jeho
obsáhlého programu vybíráme někteV poslední době jsem byl často dotaré záležitosti, které byly předmětem
zován, dokdy bude uzavřeno dětské
jednání.
hřiště. Z toho, že hřiště v dané chvíli nePrvním „netradičním“ bodem prograslouží svému účelu, tedy dětem, nejsem
mu bylo projednání návrhu plánu spovůbec nadšený. Vzhledem k realizované
lečných zařízení, který je zpracován
revitalizaci zeleně je ovšem nutné
v rámci komplexních pozemkových
dohlédnout na to, aby výsadby nebyly
úprav k. ú. Dolní Čermná (dále „KPÚ“).
poškozeny. Uvedená skutečnost by se
Podrobný komentář k připravenému
mohla obrátit proti nám při kontrolách
návrhu podali vedoucí pobočky
projektu, které budou ještě probíhat. Je
Státního pozemkového úřadu v Ústí
pravda, že nám v letošním roce nepřeje
nad Orlicí Ing. Hana Jeníčková, PhD.,
počasí. V případě, že by byly klimatické
a projektant KPÚ Ing. Martin Zavrtápodmínky standardní jako v minulých
lek. Plán společných zařízení zahrnuje:
letech, tento problém bychom již
1. cestní síť, 2. opatření k ochraně
neřešili. Osobně předpokládám, že
a tvorbě životního prostředí, 3. protihřiště otevřeme se začátkem školního
erozní opatření a 4. vodohospodářská,
roku, termín budeme konzultovat se
resp. protipovodňová opatření. Důležité je zmínit alespoň dvě kategorie:
zahradnickou firmou, která realizaci
v rámci KPÚ je navrženo celkem 64
zajišťovala. Letošní klimatické podmíncest a komunikací (hlavní, vedlejší
ky jsou z hlediska srážek nejhorší za
a doplňkové polní cesty), tyto cesty
mnoho let zpátky. Podepisují se i na
projektu revitalizace zeleně. Kdyby se
buď existují, nebo představují obnovu
zálivkou nových rostlin výrazně nepo-

cest dřívějších. Pro návrh cestní sítě
v rámci KPÚ platí zásada, že každý
vlastník se musí dostat ke svému
majetku. V rámci vodohospodářských
opatření jsou navrženy 2 poldry, a to
pod bývalou cihelnou a nad areálem
zdraví a sportu, a „minipoldr“ nad
č. p. 67. Ohledně dalšího postupu KPÚ
Ing. Jeníčková uvedla, že od měsíce
července 2015 budou probíhat jednání s konkrétními vlastníky a bude
se zpracovávat návrh pozemkových
úprav. Poté bude vydáno rozhodnutí
o KPÚ, jeho zápis do katastru nemovitostí se předpokládá v průběhu roku
2016. Pak by mělo následovat zpracování projektu společných zařízení,
vydání stavebního povolení a jejich
realizace.
Následovala zpráva o činnosti rady za
období květen a červen 2015, z jejíhož
obsahu vzalo zastupitelstvo na vědomí zejména informace:
- o dalším postupu při opravách
místních komunikací v r. 2015; na jaře
byla zrealizována oprava komunikace
v sídlišti, dále bylo radou rozhodnuto,
že bude provedena oprava místní
komunikace (hlavního tahu) v Jakubovicích; oprava místní komunikace u ZŠ
byla z důvodu vyšší technické náročnosti odložena na jaro roku 2016;
- o průběhu, dokončení a převzetí
akce „Revitalizace zeleně“; s ohledem
na klimatické podmínky je nutné
provádění pravidelné zálivky; jsou
nutné zásahy v případě poškozování
výsadeb a trávníků; rostliny, které se
neujaly, budou reklamovány;
- o přijetí nabídek na opravu podia
v areálu zdraví a sportu (provedení
klempířských a natěračských prací);
- o služební cestě starosty do družební
gminy Dzierzoniów a jednáních o připravovaných dotačních programech
na realizaci investičních („tvrdých“)
a neinvestičních („měkkých“) projektů
v rámci Euroregionu Glacensis.
V dalším bodě přednesla zprávu
kontrolního výboru RNDr. Věra
Šverclová. Uvedla, že kontrolní výbor
prověřil plnění úkolů vyplývajících
z usnesení rad a zastupitelstva od
začátku nového volebního období,
tj. od listopadu 2014 do dubna 2015.
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Konstatovala, že úkoly jsou průběžně
plněny, nesplněné zůstávají úkoly,
kde dosud běží termín k plnění, nebo
úkoly dlouhodobé.
Důležitým bodem jednání zastupitelstva byly informace o finančních
záležitostech městyse: zastupitelstvo
předně projednalo účetní závěrku
městyse za rok 2014, celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet
za rok 2014. Podstatný je závěr, že
rozpočet městyse za rok 2014 skončil
finančním přebytkem 1,1 mil. Kč
(= saldo: příjmy - výdaje) Přebytek
roku 2014 byl společně s přebytky
minulých let zapojen do rozpočtu
2015 k financování investičních akcí
v daném roce. Bylo také konstatováno, že saldo běžného rozpočtu
v r. 2014 pokrývá úročené závazky
městyse v dostatečné míře (splátky
bankovních úvěrů v daném roce).
Součástí závěrečného účtu je také
projednání hospodaření příspěvkových organizací, které rovněž hospodařily bez jakýchkoliv problémů
(ZŠ se ziskem 131.794,16 Kč, MŠ se
ziskem 33.188,6 Kč a ŠJ s 0). Účetní závěrku městyse za rok 2014, celoroční
hospodaření městyse a závěrečný
účet za rok 2014 tedy zastupitelstvo
schválilo bez výhrad.
Dále bylo v rámci finančních
záležitostí projednáno rozdělení
dotací spolkům pro účely jejich práce
v oblasti aktivit dětí a mládeže. Zastupitelstvo nakonec schválilo rozdělení
dotací pro r. 2015 v celkové sumě
232.813 Kč mezi spolky, které splnily
příslušná kritéria v souladu s vyhlášeným dotačním programem městyse.
Zastupitelstvo poté jednalo o majetkových záležitostech:
- schválilo bezúplatný převod pozemkové parcely č. 2359/4 v k. ú. Dolní
Čermná do vlastnictví Pardubického
kraje (jedná se o „záliv“ před autobusovou zastávkou na náměstí, který je
součástí hlavní silnice);
- schválilo bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 4075/ v k. ú. Dolní
Čermná od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových do
vlastnictví městyse;
- nevyhovělo žádosti o odkoupení
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pozemků ppč. 664/1 a ppč. 587/2 v k.
ú. Jakubovice;
- schválilo zveřejnění záměru prodeje
pozemkové parcely č. 3161/2 a ppč.
5023 v k. ú. Dolní Čermná.
V rámci posledního bodu jednání
zastupitelstvo:
- schválilo obecně závaznou vyhlášku
městyse č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území městyse Dolní Čermná;
- delegovalo k zastupování městyse jakožto akcionáře na valných
hromadách společnosti Vodovody
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
starostu městyse Petra Helekala a jako
náhradníka člena rady městyse Ing. Jiřího Zpěváka;
- na základě žádosti ředitelky Základní
školy Vincence Junka Dolní Čermná
schválilo výjimku z nejnižšího počtu
žáků ve třídě na školní rok 2015/2016.
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

Jak zlikvidovat olej a tuk
po smažení? A kam s ním?
Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace
nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky
a oleji po smažení by se mělo nakládat
jako s odpadem. Pokud bude tento odpad končit tím, že vysmažený olej a tuk
bude vyléván do WC, výlevek a dřezů
v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později
havarijní stav domovní kanalizace.
Kanalizace bude neprůchodná!
Občané mohou oleje nalévat do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládat
do určených separačních nádob. Tyto
označené nádoby (240 l zelené plastové
popelnice) najdete naproti č. p. 273
(dolní konec vesnice), za č. p. 234 (stará
škola uprostřed náměstí) a u č. p. 169
(koloniál BEPA).

TUKY A OLEJE VHAZUJTE DO NÁDOBY
V UZAVŘENÝCH PET LAHVÍCH.
Předejdete tak vylití oleje do nádoby
a jeho znehodnocení! Děkujeme.
DO TÉTO NÁDOBY PATŘÍ:
použité oleje a tuky z domácností,
např. fritovací oleje
ztužené jedlé tuky
DO TÉTO NÁDOBY NEPATŘÍ:
technické oleje (převodové, motorové,
tlumičové)
maziva a kapaliny
Úřad městyse Dolní Čermná

Protipovodňová opatření
Mikroregionu
Severo-Lanškrounsko
Svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko zrealizoval v letošním roce
projekt s názvem „Protipovodňová
opatření - Mikroregion Severo-Lanškrounsko“. Obce v rámci tohoto projektu, jehož náklady dosáhly částky
8 185 825 Kč, získaly nový bezdrátový
rozhlas, elektronickou sirénu a lokální
výstražný systém včetně digitálního povodňového plánu. Jaký přínos má pro
jednotlivé obce bezdrátový rozhlas
nebo elektronická siréna, asi není nutné
občanům zdůrazňovat. Pojďme se proto
blíže podívat na lokální výstražný systém celého mikroregionu a problematiku digitálního povodňového plánu obcí.
Lokální výstražný systém v našem
mikroregionu zahrnuje celkem 4 měrné
body neboli tzv. hlásné profily, z nichž
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tři obsahují i tzv. automatickou stanici.
O co konkrétně jde? V obcích Verměřovice a Horní Čermná byly na místních
vodních tocích instalovány vodočetné
latě a tzv. hladinoměry, které za pomoci
ultrazvukového snímače poskytují
informace o aktuální situaci a průběhu
stavů hladin ve vodoměrné stanici
a o případném překročení stupňů
povodňových aktivit na vodním toku.
V obci Bystřec byl na budově obecního
úřadu instalován tzv. srážkoměr. Jde
o vyhřívanou srážkoměrnou stanici
s celoročním měřením, která poskytuje
včasnou výstrahu o překročení limitních
srážek a možném povodňovém průtoku
ve spádovém povodí místních toků.
Posledním měrným bodem, ovšem již
bez automatické stanice, je samostatná
vodočetná lať na vodním toku v obci
Petrovice. Vodočetná lať sice stejně jako
hladinoměr poskytuje informace o průběhu stavů hladin a překročení stupňů
povodňových aktivit na toku, nikoliv
však pomocí elektronických dat, jako je
tomu u hladinoměru a srážkoměru, ale
pouze vizuálně.

www.edpp.cz/dpp/dolni-cermna/
Digitální povodňový plán každé obce
obsahuje ve své levé části monitoring
srážkoměrů a hladinoměrů, které jsou
relevantní pro území obce, jíž se povodňový plán týká. V případě zájmu o data
z celého mikroregionu je třeba využít
již výše zmíněného přímého přístupu
na server společnosti, která data sbírá
a vyhodnocuje. Jeho adresa zní: http://
www.envimonitoring.cz.

Měřicí a vyhodnocovací stanice sbírá
data z připojených hladinových i srážkových čidel, umístěných v obcích
Verměřovice, Horní Čermná a Bystřec,
provádí jejich vyhodnocení a při překročení nastavených limitních hodnot
odesílá alarmové SMS zprávy osobám,
které si obce mikroregionu určily. Tato
data (vždy za poslední týden) může
sledovat i veřejnost, a to buď přímo na
serveru společnosti, která je poskytuje,
nebo zprostředkovaně na webových
stránkách jednotlivých obcí, kde je
zveřejněn i odkaz na jejich digitální
povodňový plán.

Pardubický kraj vyhlásil již 7. ročník veřejné neanonymní soutěže Stavba roku
v Pardubickém kraji. Spolupořadatelem
této soutěže je Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Soutěž se koná pod záštitou
hejtmana Pardubického kraje. Cílem
soutěže je seznámit odbornou i laickou
veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architektury a projektování v Par-

Povodňový plán každé obce je základním dokumentem pro řízení ochrany
před povodněmi v jejím správním území. Řeší opatření potřebná k odvrácení
nebo zmírnění povodňových škod, ke
kterým by mohlo dojít rozvodněním
vodních toků v obci a zaplavením nemovitostí při povodni. Obsahuje rozvedení
úkolů a činností při provádění opatření
k ochraně před povodněmi, a to na
úrovni povodňové komise každé obce.
Digitální povodňový plán má svou veřejnou a neveřejnou část. Veřejnou část
povodňového plánu obce Dolní Čermná naleznete na tomto odkazu: http://
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Věříme, že digitální povodňové plány
členských obcí i nově vybudovaný lokální výstražný systém v našem mikroregionu budou přínosem pro jednotlivé
složky integrovaného systému, ale i pro
samotné obce a jejich obyvatele při
vyhledávání informací, a to jak v době
povodňové situace, tak i mimo ni.
Lenka Bártlová, manažerka svazku

Stavba roku 2015
v Pardubickém kraji

dubickém kraji. Soutěž má dále sloužit
k podpoře kvalitní komplexní realizace
staveb a zviditelnění firem v kraji. Více
na: http://stavbaroku.pardubickykraj.cz/.
(tisková zpráva Pardubického kraje)
Dolní Čermná má v soutěži Stavba roku
2015 v Pardubickém kraji své zastoupení. V letošním ročníku byla přihlášena
stavba „Zastřešení prostoru autobusové zastávky“ v Dolní Čermné v kategorii
Stavby inženýrské a dopravní; veřejná
prostranství.
Autorem návrhu a zodpovědným projektantem je Ing. Jiří Svoboda, svoboda.
plan s.r. o Dolní Čermná. Stavby bude
posuzovat osmičlenná odborná porota
podle těchto kritérií: architektonická
kvalita stavby – její funkční, prostorové
a výtvarné řešení; začlenění stavby do
okolního prostředí; kvalita stavebních
prací; spokojenost stavebníka. Další
kritéria, která zařadí do hodnocení
porota pro jejich zvláštní přínos: originální koncepce, konstrukční řešení,
vliv stavby na životní prostředí, úspory
energií apod.
Více se dozvíte na http://stavbaroku.
pardubickykraj.cz/, kde také probíhá
internetové hlasování veřejnosti, protože přihlášená díla mohou získat nejen
cenu odborné poroty, ale také cenu
veřejnosti.
Hlasovat v anketě Stavba roku můžete
do 15. 9. 2015. Věřme, že čermenská zastávka získá spoustu Vašich hlasů a bude
se pyšnit titulem Stavba roku 2015 v Pardubickém kraji.
L. Ešpandrová

Foto I A. Dušek
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Stezka pro rodinu
V neděli 12. srpna byla v Dolní Čermné
otevřena naučná „Stezka pro rodinu“,
jejímž hlavním cílem je nabídka plnohodnotně stráveného volného času
v přírodě pro celou rodinu. Trasa stezky
vychází ze starých, dříve zpracovaných
naučných stezek, které jsou v převážné
míře v současné době již zapomenuty.
Iniciátorem celé akce bylo Rodinné
centrum KUK v Dolní Čermné, avšak bez
přispění Městyse Dolní Čermná, Pardubického kraje a Lesů České republiky, s. p. by se projekt zrealizovat nepodařilo. Na projektu se dále podílelo
mnoho dobrovolníků, poděkování si
zaslouží: Jan Růžička, Aleš Hampl – příprava odborných textů o ptactvu a stromech, Jiří Vávra – výtvarné zpracování
stromů, Olga Liprová – úprava textů,
Táňa Niklová – grafická příprava, Josef
Nikl – fotografie, Michal Schlegel – návrh
a instalace panelů.
Trasa stezky začíná a končí v Areálu
zdraví a sportu, je dlouhá cca 6 km a lze
ji absolvovat pěšky, na kole i s kočárkem.
Po cestě jsou umístěna tři zastřešená
odpočívadla, informační tabule a další
naučné prvky zaměřeny na environmentální výchovu. Zábavnou formou
se děti naučí poznávat stromy, zjistí,
jaký je život v mraveništi, nebo se naučí
orientovat bez mapy a kompasu. Navštíví lesní pramen zvaný Crk, seznámí se
s ptáky žijícími v okolí, ale i s pověstmi,
které se vážou k daným místům.
Lea Schlegelová

Poděkování
Rada městyse Dolní Čermná děkuje
panu Janu Ježkovi za 10 kusů laviček,
které městysu věnoval.
Podle slov pana Ježka: „Lavičky jsou
určeny pro turistický ruch, odpočinek,
k zamyšlení nad krásným krajem Podorlicka.“
Budou umístěny na nově otevřené
Stezce pro rodinu, na vyhlídkových
a odpočinkových místech v okolí Dolní
Čermné.
Úřad městyse

Setkání Čermných
Pravidelné setkání obcí s názvem Čermná
se uskutečnilo 27. června v sousední
Horní Čermné.
„Moc se nám tam líbilo. Starali se o nás
a měli skvělou moderátorku, která dokázala zaujmout návštěvníky a vše koordinovat
tak, aby všichni měli možnost zhlédnout
co nejvíce,“ řekly členky Dolce Baby, které
vystupovaly v kulturní části programu.
Ve sportovním klání mezi obcemi se
nejlépe dařilo našim volejbalistům, kteří
stanuli na postu nejvyšším, a panu Josefu
Niklovi, ten v šachovém turnaji obsadil
druhé místo. Ani ostatní sportovci neodešli zahanbeni.
Pořadí turnaje v malé kopané
1. Czermna / Kudowa Zdrój
2. Čermná nad Orlicí
3. Horní Čermná – „netátové“
4. Horní Čermná – „tátové“
5. Dolní Čermná
6. Česká Čermná
Pořadí v hasičském sportu
1. Horní Čermná
2. Čermná nad Orlicí
3. Čermná ve Slezsku - ženy
4. Dolní Čermná
5. Čermná ve Slezsku - muži
6. Horní Čermná - Nepomuky
7. Čermná u Libouchce - ženy
8. Čermná u Libouchce - muži
Pořadí volejbalového turnaje
1. Dolní Čermná
2. Horní Čermná 1
3. Horní Čermná 2
4. Čermná nad Orlicí
5. Česká Čermná
6. Čermná ve Slezsku
Pořadí královského turnaje v šachu
1. Miroslav Kalousek (Horní Čermná)
2. Josef Nikl (Dolní Čermná)
3. Josef Dušek
4. Vladimír Dostálek
5. Dominik Havel
6. Miroslav Cimprich
7. Bára Málková
8. Stanislav Válek
9. Vojta Balcar
10. Matouš Jirásek
11. Marek Pichert
12. Filip Málek
13. Ondra Prorok
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(výsledková listina byla přejata od
pořadatelů)
Všem patří podělování za vzornou
reprezentaci městyse. Příští rok se již 25.
setkání Čermných bude konat v Čermné
ve Slezsku.
Ivana Hamplová

Významné životní
jubileum oslavili
Petr Jansa
Markéta Eimannová
Hana Nováková
Jarmila Kalcovská
Zdeněk Lněnička
Herbert Winkelmann
Miroslav Suchomel
Růžena Blažková
Marie Pecháčková
Milada Suchomelová
Marta Suchomelová
Miroslava Šemberová
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.

Vzpomínková jízda na
Elišku a Čeňka Junkovy
Náš rodák, jeho manželka – slavní Češi.
Co o nich víme? Myslíme si, že osvěžit
paměť neuškodí.
Čeněk Junek - vlastním jménem Vincenc Junek; 25. května 1894 Čermná –15. července 1928 Nürburgring)
byl československý automobilový závodník, manžel automobilové závodnice Elišky Junkové. Zahynul při Velké
ceně Německa v roce 1928 ve voze Bugatti Typo 35 B v závodě nižší třídy.
Na jeho počest je v Dolní Čermné od
roku 1999 pořádána jízda historických
vozidel pod názvem Memoriál Čeňka
Junka.
Převzato z: https://cs.wikipedia.org/
wiki/%C4%8Cen%C4%9Bk_Junek
Eliška Junková - Khásová, narozená
jako Alžběta Pospíšilová, (16. listopadu 1900, Olomouc – 5. ledna 1994, Praha) byla česká automobilová závodnice.
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Závodila na vozech Bugatti, a to nejprve jako spolujezdkyně svého manžela Čeňka Junka a posléze sama.
Ve dvacátých letech byla nejrychlejší
ženou světa a jako jediná žena v historii Grand Prix se dokázala vyrovnat
nejlepším jezdcům této soutěže. Jejím
největším úspěchem bylo páté místo
z její samostatné éry v závodě Targa
Florio, kterého dosáhla v roce 1928.
Vedle toho vyhrála i několik dalších
závodů (Lochotín – Třemošná či závod
do vrchu Klausenpassu).
Mezinárodní závod Zbraslav – Jíloviště vyhrála v roce 1926 v absolutní klasifikaci a stala se tak první ženou na světě,
které se to povedlo. Svou závodnickou
kariéru ukončila roku 1928 v reakci na
smrt manžela a dále se věnovala organizační práci v motoristickém sportu
(podílela se například na přípravách
výstavby brněnského Masarykova okruhu). V šedesátých letech 20. století psala
motoristické sloupky do časopisu Za
volantem a v roce 1972 vydala v nakladatelství Olympia knihu Má vzpomínka
je Bugatti. Za své úspěchy získala ocenění Zasloužilá mistryně sportu.
Po dokončení studií, v šestnácti letech, začala pracovat v nově zřizované
olomoucké pobočce Pražské úvěrové
banky jako korespondentka burzovního oddělení. Zřízení pobočky měl na
starosti Čeněk Junek, a když tuto práci
po půl roce dokončil, byl pověřen
založením další pobočky v Brně. Tam
si s sebou vzal i několik svých osvědčených pracovníků, mezi nimiž byla
také Alžběta.
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Po čase byl Junek pracovně povolán
do Prahy a Alžběta ho tam následovala.
Složila zde zkoušku z angličtiny (výborné znalosti němčiny měla již odmala)
a začala se věnovat francouzštině. Aby
se v ní zdokonalila, odjela roku 1918 na
stáž do Francie, kde byla zaměstnána
v zahradnické firmě v Antibes. Jejím
snem bylo navštívit Cejlon, kam chtěla
cestovat přes Španělsko na Gibraltar a odtud přes severní Afriku, Přední
Asii a indický subkontinent. Vydala se
na cestu, ale španělští celníci ji nechtěli
vpustit do své země, a proto zvolila
jinou trasu: chtěla se nechat zaměstnat
v kuchyni na britské lodi, která plula na
Cejlon. Ovšem ani ve Spojeném království vízum potřebné k plánované
cestě nedostala.
Mezi tím však do Paříže dorazil Čeněk
Junek, který přijel na tamní autosalon. Tou dobou se totiž Junek začal
zúčastňovat automobilových soutěží.
Tento sport se zalíbil i Alžbětě. Na autosalonu je tehdy zaujal model Bugatti
T30. Při další návštěvě Prahy se Alžběta
dokonce potají zapsala do autoškoly a posléze úspěšně složila i řidičskou
zkoušku.
S Junkem měla (tehdy jedenadvacetiletá) Alžběta svatbu 24. června 1922. Během obřadu se Alžbětě
nezměnilo pouze příjmení, ale i křestní
jméno. České jméno „Alžběta“ se totiž
v jiných jazycích překládá jako „Elisabeth“ a odtud vychází zkratka „Eli“
či „Eliza“ (tak jí také v zahraničí často
říkali). Z tohoto označení pak následně
vzniklo české „Eliška“, a tak se z Alžběty
Pospíšilové stala Eliška Junková.
Svatební cestu strávili přípravami na
závod Karlovy Vary – Mariánské Lázně,
ale během příprav Junek havaroval
a zničil svůj vůz Mercedes-Benz. Proto
se Junkovi vydali na pařížský autosalon, kde si pořídili již dříve vyhlédnutý
automobil Bugatti T30. Na jaře 1923 jej
pak nechali přestavět na vůz závodní.
Do závodního vozu Junková usedla
v dubnu roku 1923, a to jako spolujezdkyně svého manžela. V létě
téhož roku si pořídili novější Bugatti
T32 a s ním triumfovali v závodech
u Plzně a Rumburka. V srpnu roku
následujícího si Junkovi pořídili
vůz Bugatti T35 a v září 1924 se Junková posadila za volant závodního
automobilu Bugatti T30 a svůj první
závod (na trati Lochotín – Třemošná)
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v kategorii cestovních vozů vyhrála.
Hned v dalším roce dominovala
v květnu ve slavném závodě Zbraslav – Jíloviště (v kategorii cestovních
vozů s vozem Bugatti T30), zatímco její
manžel s vozem Bugatti T35 zvítězil
v tomtéž závodě v kategorii závodních
vozů. Tyto úspěchy sklízeli manželé
Junkovi téměř ve všech zbývajících
závodech v roce 1925.
Během roku 1926 převzala po manželovi vůz Bugatti T35 a s ním na desátém
ročníku závodu Zbraslav – Jíloviště,
který se konal 9. května 1926, zajela
dokonce absolutně nejrychlejší čas
(porazila i svého manžela, jenž startoval na výkonnějším stroji Bugatti T35B),
a jako první žena na světě tak vyhrála
mezinárodní závod v absolutní klasifikaci. Ještě v témže roce dojela druhá
ve své třídě v tehdy nejtěžším závodu
do švýcarského vrchu Klausenpass,
což byl její první zahraniční závod.
Nejvýznamnějších úspěchů však Junková dosáhla na Sicílii v závodě Targa
Florio, který se jezdil na pět okruhů,
z nichž každý měřil 108 km, převýšení téměř 1000 m, projíždělo se takřka
1500 zatáčkami a trasa většinou vedla
po šotolinových tratích. V té době byl
považován za nejtěžší na světě. Při
svém prvním zdejším vystoupení
(v roce 1927) sice musela kvůli poruše
řízení svého vozu Bugatti T37 odstoupit z průběžného druhého místa, avšak
již v roce následujícím (závod se jel tehdy 6. května 1928) navzdory potížím
s vozem Bugatti T35B v posledním kole
závodu dojela v čase 7:27:40 hod. na
celkové páté pozici. Za svůj úspěch získala: pohár za nejrychlejší druhé kolo;
pohár za nejlepší amatérský výkon;
dámskou cenu. Po příjezdu domů byla
označována za královnu volantu.
Vedle úspěchu v závodu Targa Florio přinesl rok 1928 Junkové i ránu
v podobě úmrtí manžela, k němuž
došlo 15. července během Velké ceny
Německa na okruhu v Nürburgringu
(kde o rok dřív triumfovala). Na rozměklém asfaltu dostal jeho vůz smyk,
jezdec byl vymrštěn z vozu a hlavou
narazil do skály, o niž si prorazil lebku.
Po smrti manžela svou závodní kariéru
ukončila.
Převzato z: https://cs.wikipedia.org/
wiki/Eli%C5%A1ka_Junkov%C3%A1
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Děti z dětského domova
na Knoflíkiádě
Knoflíkiáda se v Rudolticích na Zámečku konala už po čtvrté. Naše účast
však byla premiérová. Do soutěže se
zapojila 1. rodinná skupina, kde děti
vyráběly knoflíkové botičky – princeznovské a veselé. Děti z druhé rodinné
skupiny vyrobily knoflíkový strom.
Botičky se líbily porotě a vyhrály! Návštěvníci ocenili i strom z knoflíků. Výrobky se staly součástí expozice Zámečku. Příští rok zase knoflíkujeme!
Za všechny zúčastněné
Marta Švehlová

Foto I archiv DD

Rozloučení s předškoláky
Jak už bylo napsáno na webových
stránkách naší mateřské školy, na děti
a jejich rodiče čekalo odpoledne plné
her a soutěží. Děti si připravily pro rodiče krátké představení v podobě
písniček a básniček, poté si i s rodiči
zatančily a zahrály hry, při kterých
děti poznávaly své rodiče a naopak.
Jako vzpomínku na školku si děti odnesly drobné dárečky a také své
portfolio - pracovní listy, které se
ukládají do složek po celou docházku
do MŠ. Doufáme, že se všem zúčastněným odpoledne líbilo a děti budou
mít hezkou vzpomínku na poslední
dny v mateřské školce. Ještě jednou
přejeme krásné prázdniny a plno
úspěchů ve škole.

Foto I I. Hamplová

Kateřina Ptáčková

Jak se staví sen
Jen co děti ve škole obdržely svá vysvědčení a nastaly jim kýžené prázdniny, v mateřské škole vypukla očekávaná vysněná rekonstrukce obou tříd.
Jak ve třídě Kytiček, tak ve třídě Sluníček se mohou děti v září těšit na nový
nábytek a výmalbu.
Slavěna Adamcová

Foto I E. Kostelecká
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Učit se, učit se, učit se …
Pravidelné čtenáře zpravodaje už nepřekvapuje, že se s „železnou“ pravidelností v každém čísle dozvídají
o nejrůznějších akcích, které místní základní škola pro své žáky pořádala, či se
jiných (nejčastěji v rámci regionu) s vybranými žáky účastnila. Informujeme
Vás o soutěžích, vzdělávacích a výchovných programech, projektech…
Všechny tyto aktivity souvisejí se základním posláním základních škol
v systému vzdělávání (tj. „Základní
škola je celosvětově základní článek vzdělávání nezletilých. Účelem je
jak žáky naučit základním vědomostem, ale také je konfrontovat s vrstevspolečenskovědní
základ
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níky a naučit je řešit problémy. Vzdělání
je základním předpokladem rozvoje
jednotlivce i komunit všude na světě.“;
zdroj: UNESCO).
Přes všechny klady, které tyto činnosti
přinášejí, však nadále zůstává v tradičním vzdělávání základních škol v ČR na
prvním místě výuka ve škole, ve třídě,
podle zpracovaného školního vzdělávacího programu. I zde pravidelně
zjišťujeme, jaké úrovně vzdělání naši
žáci dosáhli, jen trochu jinými formami.
Jako třídní učitelka vycházející deváté
třídy jsem ve školním roce 2014/2015 se
svými žáky intenzivně prožívala jejich
první významnou konfrontaci s vrstevníky v rámci přijímacího řízení na střední školy. Většina z nich musela prokázat
opravdu dobré znalosti a dovednosti
v testu z českého jazyka a literatury

výsledků žáků ZŠ Vincence Junka
Dolní Čermná

a matematiky (a dle výsledků – zisku
bodů – se umístili naši žáci na vybraných středních školách na předních
příčkách, mnozí mezi nejlepšími). Naši
žáci byli tedy přijati na vysněné střední
školy a to je jasným ukazatelem kvality
jejich přípravy.
Ne však jediným. Devátá třída byla
vybrána ČŠI (Česká školní inspekce) do
výběrového testování vycházejících
žáků a účastnila se ověřování znalostí ze společenskovědního základu
(15. 5. 2015) a z přírodovědného přehledu (18. 5. 2015). Testování proběhlo
v elektronické podobě, žákům byly
vygenerovány testy dvojí obtížnosti.
V tabulce se můžete seznámit s výsledky jejich snažení a porovnat je s vyhodnocením testů žáků z celé ČR (číselné
údaje: úspěšnost žáků v procentech).
výsledky žáků 9. tříd z celé ČR

obtížnost 1

obtížnost 2

obtížnost 1

obtížnost 2

zeměpis

57

70

53

68

dějepis

60

66

59

77

výchova k občanství

62

76

58

71

přírodovědný přehled

výsledků žáků ZŠ Vincence Junka
Dolní Čermná

výsledky žáků 9. tříd z celé ČR

obtížnost 1

obtížnost 2

obtížnost 1

obtížnost 2

chemie

65

50

50

46

biologie

63

41

53

50

fyzika

58

42

50

51

Dále byli deváťáci monitorováni Společností pro kvalitu školy, o. s. a dne 24. 4. 2015 byli testováni ze znalostí v šesti vyučovacích předmětech. Opět formou elektronickou. Předkládám Vám výsledky úspěšnosti naší školy a další dva velmi zajímavé ukazatele: P = kolik
procent škol v testovaném vzorku dosáhlo horšího výkonu než daná škola v rámci celé ČR; P(k) = kolik procent škol dosáhlo horšího
výkonu než daná škola v rámci Pardubického kraje (tj. např. P = 85: v rámci ČR bylo 85 % škol horších ve výsledku než naše škola).
kolik procent škol vzorku
dosáhlo horšího výkonu

kolik procent škol vzorku
dosáhlo horšího výkonu

úspěšnost školy v daném
předmětu

v rámci celé ČR

v rámci Pardubického
kraje

český jazyk a literatura

69,8

80

50

matematika

47,5

90

100

anglický jazyk

62,9

43

25

chemie

60,1

97

100

fyzika

61,7

33

50

biologie

76

90

100

Uvedené údaje nám ukazují, že se žáci naší školy co do znalostí a dovedností získaných v rámci základního vzdělávání mezi
svými vrstevníky v žádném případě neztratí a jejich připravenost ze základní školy jim zcela určitě usnadní počátky vzdělávání
na střední škole. Jen nezaspat na startu a využít všeho, co jste se doposud naučili, milí absolventi!
Olga Liprová
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Barbora Marková, Aneta Mačátová, Daniela Filipová a Václav Mareš. Finále
Technoplanety bylo v části Prahy, která
se jmenuje Divoká Šárka. Luštili jsme
11 úloh, když jsme vyřešili jednu, šli
jsme na druhé stanoviště. Některé šifry
nás napadly po chvilce, některé nám trvaly déle. Konec byl asi v 15:15 a pak
bylo vyhlášení. Náš tým skončil na 39.
místě z 52. Byl to krásný den, na který
nikdy nezapomeneme, doufáme, že se
do finále dostaneme i příští rok. Děkujeme paní učitelce Zdeně Pupíkové za čas
a podporu v Praze.
Klára Vlčková, členka týmu Příšerky
Foto I archiv ZŠ

Pasování prvňáčků
na čtenáře
Tak nám prvňáčci úspěšně přelouskali
celý slabikář. Mohla tak nastat slavnostní chvíle – Pasování prvňáčků na čtenáře. Akce proběhla 19. června v místní
knihovně. Paní knihovnice si s nimi
o jejich strastiplné cestě ke čtení popovídala, ukázala jim knihovnu a poradila
jim, kde najdou knížky, které by se jim
mohli líbit. Možná tedy, až bude v létě
škaredě, některý z nich do knihovny
zavítá a stráví s knihou nejednu příjemnou chvilku. Na závěr akce proběhlo
samotné pasování mečem a děti si
odnesly stužku a pamětní list, který jim
bude tuto slavnostní chvíli připomínat.
Tak někdy na shledanou v knihovně,
protože jak říká latinské přísloví: Kniha
je jako zahrada, kterou nosíš v kapse.

názií se umístili na 44. místě. Dále
postoupil v kategorii jednotlivců Daniel
Horský, který se umístil na 33. místě.
Soutěžícím gratulujeme.
Alexandra Pirklová

Technoplaneta
3. června 2015 se v Praze uskutečnilo finále logické soutěže Technoplanety. Do
Prahy jsme jeli hned brzy ráno kolem
5:40 a dorazili jsme chvíli před devátou
hodinou. Z naší školy postoupil tým Příšerky (7. třída) ve složení: Klára Vlčková,

Projekt Podpora technických
a přírodovědných předmětů
vyvrcholil
Poslední (osmou) byla zakončena série
návštěv našich žáků na SŠUP v Ústí nad
Orlicí. V průběhu dvou let jsme s využitím finanční podpory EU absolvovali
projektové dny, při kterých se mohli
žáci seznámit s některými profesemi,
pro které připravuje střední škola své
absolventy, a využívat moderní techniku, která byla pro projekt zakoupena.
Měli jsme možnost seznámit se s výrobou ve firmě Škoda Auto Mladá Boleslav a navštívit naučně vzdělávací instituci „IQ Dolní oblast Vítkovice“.
Na poslední návštěvě SŠUP se sešly

Dana Vychytilová, tř. uč. 1. třídy

Celostátní finále Eurorebus
15. června se v Top hotelu Praha konalo
celostátní finále soutěže Eurorebus.
Z krajských kol se probojovalo téměř tisíc soutěžících ze základních a středních
škol. Z naší školy se finále zúčastnilo
družstvo v kategorii ZŠ 02 složené
z žáků deváté třídy – Markéta Lešikarová, Daniel Horský a Jan Mareš. V konkurenci nejlepších základních škol a gym-

Foto I archiv ZŠ
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všechny základní školy zapojené do
projektu společně v Ústí n. O. (z Dolních
Libchav, Dolní Dobrouče, Dolní Čermné
a ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí).
Každá škola nominovala dvě družstva,
která soutěžila v osmi technických,
vědomostních i sportovních disciplínách. Odpoledne, během slavnostního
vyhlášení, čekaly na každého účastníka
ceny. Pan ředitel Zdeněk Rössler předal našemu družstvu z 9. třídy cenu
za 1. místo. V celkovém hodnocení
škol, u něhož se sčítaly bodové zisky
obou dvou týmů, jsme obsadili třetí
příčku. Smyslem soutěže nebylo určit
vítěze, ale v závěru projektu dát žákům
možnost se pobavit a přitom uplatnit
nabyté dovednosti.
Yvona Rybová

Dětské zábavné odpoledne
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Foto I archiv ŠD

Pokusy ve školní družině

Na přípravě programu ke Dni dětí se
podíleli všichni žáci 9. třídy, a na žáky 1.
stupně i menší děti z mateřské školy
tak 1. června čekalo v tělocvičně, kam
nás zahnalo počasí, 17 stanovišť s nejrůznějšími činnostmi. Děti si protáhly
tělo při jízdě na koloběžce, skákání
v pytli, střelbě na branku či koš, ale
také šikovnost a paměť při „kimovce“,
hledání předmětů, skládání puzzle apod. V jednu chvíli tělocvična
připomínala rušné tržiště – lákavé nabídky ke hrám i mnoho zájemců si zde
užít pěkné odpoledne, splnit 17 úkolů
a získat malou odměnu.

V úterý, 9. června se zvědavé děti z „družinky“ mohly podívat na zajímavé pokusy předváděné námi, sedmáky. Každý
sedmák si připravil svůj vlastní pokus, ke
kterému podal logické vysvětlení. Objevily se pokusy jak s ohněm, tak s vodou.
Ale nejvíce legrace si děti užily s inteligentní hmotou vyrobenou z vody
a škrobu, která se v klidu chová jako
pevná látka, ale v pohybu se z ní stává
kapalina. Po ukončení prezentací si děti
samy nějaké pokusy vyzkoušely. Veliký
úspěch sklidil i Van de Graaffův generátor. Bylo to moc krásně strávené odpoledne zakončené velikým potleskem.

Olga Liprová

Zdena Kohlová, Simona Formánková,
žákyně 7. třídy

Foto I archiv ZŠ

Přežití v přírodě
I letos se 5. třída zúčastnila přežití
v přírodě. Žáci se velmi těšili, vůbec
nevěděli, jak daleko a kam půjdou.
Došli jsme na určené místo se všemi
zavazadly. Všechno se nám vydařilo,
jak počasí, tak i celý program přežití.
Přežívali jsme v Dolní Čermné u Crku
na soukromém pozemku. Zázemí bylo
výborné, velké prostory, pramenitá
voda, krásná příroda. Děti byly velice
šikovné. Nasbíraly dřevo, rozdělaly
oheň, upekly si buřty a zpívání u táboráku do půlnoci - to byly nepopsatelné
zážitky. Noc jsme strávili ve stanech,
které jsme si sami rozložili. Dlouho
jsme nespali, děti vymyslely hry, nejnapínavější byla stezka odvahy.
Druhý den – to byla příprava oběda,
bramborový guláš v kotlíkách, a jak
nám všem chutnal. Odpoledne jsme
se vydali na cestu domů, sluníčko
svítilo, bylo horko, ale my plní dobré
nálady a zážitků došli domů a zalehli
do pelíšků. Zajímavé bylo děti pozorovat, jak si užívali pobyt v přírodě, jak
jim chutnala voda z Crku, některé si
vyrobily vlastní bionápoj a donesly ho
domů maminkám a tatínkům.
Marie Faltejsková, třídní učitelka
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která je v zahraničí. Vyprávěla nám
o životě tohoto dravce, např. čím
se živí, že loví kořist zpravidla ve
skupině, v jižní Americe může hnízdit
i na kaktusech, jak rychle může létat,
kolik stojí, jakou má barvu očí i teplotu
(42 °C). Zaujala nás otázka, jestli Jack
dokáže sníst maso z konzervy pro
kočky. Dozvěděli jsme se, že káně jí jen
syrové neochucené maso. Jack měl po
celou dobu na hlavě čepičku, protože
přepeřuje a je citlivější, a tak by mohl
z takového množství lidí dostat šok.
Kdo chtěl, mohl si na konci podržet
káně na rukavici. Všem se Natálčino
povídání líbilo.
Foto I archiv ŠD

Družina má talent
V pátek 12. června 2015 uskutečnila společná akce obou oddělení školní družiny
„Družina má talent“. Soutěžící i organizátoři se na svá vystoupení připravovali
celé 2 měsíce. Soutěž připravila děvčata
ze 4. třídy Sabina Uhlíková, Petra Vašková,
Týnka Marešová, Anička Marešová a Kačka Stará, které se převlékly za známé české zpěvačky Lucii Bílou, Lucii Vondráčkovou, Lenny Filipovou, Ivetu Bartošovou
a Ewu Farnou. Celý program uváděla
Martina Macháčková.
Soutěžící se předvedli se skladbičkami
na klavír a housle, zazněly písničky,
vtipy i hádanky. Dva soutěžící si připravili
fyzikální pokusy. Dále jsme slyšeli hru na

buben, viděli bublinkovou šou, dvě
taneční vystoupení skupin, break dance.
První místo obsadili Tomáš Zpěvák
a Verunka Stříbrná, ale vyhráli vlastně
všichni. Příjemné páteční odpoledne
jsme zakončili minidiskotékou. Už teď se
můžeme těšit na příští rok, protože nám
organizátorky slíbily, že pro nás „talent“
připraví znovu.
Věra Balcarová

Vzácná návštěva
ve školní družině
Ve čtvrtek 18. 6. k nám zavítala slečna
Natálka, která se stará o dravce – káně
Harrisova jménem Jack. Natálka hlídá
Jacka jedné brněnské veterinářce,

Foto I archiv ŠD

Michaela Malcová, Petra Vašková,
žákyně 4. třídy
Slečna Natálka nám přinesla ukázat
káně. Nejprve nám povídala něco
o životě dravců. Káně Harrisova žije
pouze v Americe, dožívá se 50 – 60 let,
v sokolnictví je oblíbené podobně
jako u nás jestřáb. Jmenoval se Jack
a je mu 5 let. Sameček bývá menší
a rozpětí křídel má až 1,5 m. Ptali jsme
se, jak Jacka převáží z místa na místo,
proč má na hlavě neustále čepičku,
a dokonce jsme si mohli pohladit peří
i jeho velké drápy. Moc se nám to
líbilo.
Aleš Jansa, Lukáš Němeček, Filip Málek,
žáci 2. třídy

OVOV
Odznak Všestrannosti Olympijských
Vítězů pro žáky základních škol, jejich
učitele i rodiče pokračoval v měsíci
červnu krajskými koly. Naše škola postoupila do Moravské Třebové, která
již tradičně tento závod pořádá.
2. 6. za krásného teplého počasí
absolvovalo 10 žáků naší školy sedm
disciplín. (běh na 60 m, skok do dálky,
skok přes švihadlo (2 min.), hod míčkem do dálky, shyby na šikmé lavičce
a lehy - sedy (2 min.), běh na 1000 m).
V konkurenci týmů, z nichž některé
mají nadějné atlety, skončilo naše
družstvo (4 dívky, 4 chlapci) na 10. místě. V jednotlivcích byli nejlepší Tomáš
Pyszný (19. místo) a Adéla Beránková
(11. místo). Žákyně Eliška Stříbrná ze

Dolnočermenský zpravodaj
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4. třídy skončila ve své kategorii šestá.
Tento atletický závod prověří fyzickou
kondici i schopnosti žáků, absolvovat
všechny disciplíny v jednom dni je
náročné. Myslím, že všichni mohli být
se svými výkony spokojeni a příští rok
třeba své bodové hodnocení zlepšit.
V průběhu roku splnili někteří žáci
v rámci OVOV deset disciplín, za své
bodové ohodnocení získali Odznak
všestrannosti Olympijských Vítězů:
stříbrný: Eliška Stříbrná, Barbora
Vlčková, Adéla Beránková; bronzový:
Barbora Marková, Daniela Filipová,
Samantha Hejl, Tomáš Pyszný, Václav
Mareš, Adam Smetana, Petr Filip.
Yvona Rybová
Foto I archiv ZŠ

Sportovní den
Letos jsme chtěli sportovat v opravdu
důstojném prostředí – byl pro nás připraven atletický stadion Romana Šebrleho v Lanškrouně. Deštivé počasí
však vše změnilo – termín sportovního
dne byl posunut a plán překonat dosavadní sportovní výkony v Lanškrouně jsme přeložili na podzim 2015.
Sportovní den proběhl tedy v již všem
známé podobě (v areálu zdraví a sportu s tradičními úkoly organizovanými
žáky 9. třídy). Po splnění všech disciplín si žáci podle svého zájmu zahráli
plážový volejbal, přehazovanou, fotbal. Třídní učitelé pak ve svých třídách
vyhodnotili nejlepší sportovce třídy.

Foto I archiv ZŠ

Olga Liprová

Olympijský den
Naše škola se připojila k mezinárodnímu Olympijskému dni přespolním
během na 1000 m, který uskutečnila
v rámci sportovního dne 24. 6. 2015.
Stali jsme se tak součástí T-Mobile
Olympijského běhu. Z naší školy běželo celkem 132 žáků. Většina z nich závod brala opravdu vážně, a tak v průběhu dne byl mnohokrát rekord tratě
překonán. Nejrychlejším běžcem školy se stal Tomáš Faltejsek.
Yvona Rybová

Foto I archiv ZŠ
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Olympijský den
Pořadí

Dívky

Třída

Čas

Chlapci

Třída

Čas

1.

M. Flosová

9. tř.

4:24

T. Faltejsek

9. tř.

3:54

2.

E. Stříbrná

4. tř.

4:26

D. Mokrejš

8. tř.

3:55

3.

A. Beránková

6. tř.

4:32

D. Ryšavý

9. tř.

3:57

4.

T. Vávrová

6. tř.

4:44

J. Mareš

9. tř.

3:58

5.

S. Hejl

7. tř.

4:56

V. Formánek

9. tř.

4:26

6.

A. Kohlová

4. tř.

4:58

T. Pyszný

7. tř.

4:30

7.

D. Filipová

7. tř.

5:02

M. Rous

5. tř.

4:32

8.

A. Macanová

5. tř.

5:03

L.Vondra

4. tř.

4:34

9.

S. Hejl

5. tř.

5:13

P. Filip

7. tř.

4:36

10.

B. Vlčková

5. tř.

5:18

D. Nastoupil

9. tř.

4:38

Branný den
Každoročně v závěru školního roku probíhá na naší škole branný den. Děti vybíhají
do terénu a zdolávají stanovenou trasu
v co nejkratším čase. Děti již předem odhadují nejen to, které úkoly budou na
trase plnit, ale především s kým budou ve
skupince. Do hlídky jsou zařazeni jeden
až dva žáci z každého ročníku kromě prvního. Pro děti je to zajímavá zkušenost,
protože se často setkají s někým, koho
znají jen od vidění. Při plnění úkolů musí
naučit domluvit se, spolupracovat, respektovat se navzájem, pomáhat si.
Letos děti opět plnily úkoly na stanoviš-

tích zaměřené na práci s mapou, obratnost, vázání uzlů, užití „morseovky“ apod.
Také si mohly vyzkoušet základy první
pomoci, ošetření různých poranění přímo
na figurínách pod odborným dohledem
členů ČČK. Tímto bychom jim chtěli
poděkovat za hezkou přípravu akce a čas
strávený s dětmi.
Hana Zpěváková

Koncert ZUŠ
Další z pravidelných koncertů žáků
ZUŠ Lanškroun se uskutečnil v pondělí 22. června v 17 hodin v Orlovně
v Dolní Čermné.

Foto I L. Ešpandrová

Na jevišti se vystřídalo 24 účinkujících se
svými učiteli. Zazněly skladby klasické,
současné i tvorba autorská. Představili
se hráči hudebního oboru hry na klavír,
zobcovou i příčnou flétnu, bicí, trubku,
pozoun, housle a nově i violoncello,
které v ZUŠ Lanškroun začali vyučovat
teprve nedávno. Charismatický učitel
Petr Oravec dovedl navodit skvělou
atmosféru a zapojit všechny přítomné.
Vše pod taktovkou ředitele ZUŠ Pavla
Vašíčka.
Nyní si užívají žáci i učitelé zasloužené
volno. Příznivci hudby se však již nyní
mohou těšit na další koncert, který ZUŠ
Lanškroun plánuje v Dolní Čermné na
prosinec.
Ivana Hamplová

Ohlédnutí za Čermenskými
slavnostmi
Letošní ročník festivalu probíhal v období, kdy počasí podobným akcím zrovna
moc nepřálo. A to se projevilo i na Čermenských slavnostech, kdy to občas pro
déšť nevypadalo vůbec dobře. I přesto
však (možná i díky intenzivnější propagaci) přišlo do areálu skoro stejně diváků
jako v uplynulém roce.
Máme za sebou již sedmadvacátý ročník.
Každoročně zajišťovat tuto akci finančně
i organizačně není vůbec jednoduché.
Jedna věc je organizace a řízení, to je
určitě důležité a primární a všude se
zato dostává slova díků, záleží i na slavnostním přijetí i na zahájení na podiu.
Ale toto poděkování patří všem, kteří se
na zajištění průběhu festivalu podíleli
a bez kterých by vůbec nebylo myslitelné cokoli připravovat. Za všechny patří
poděkování alespoň Petru Helekalovi,
Ivě a Aleši Hamplovým, Jiřímu Applovi,
Jitce Beranové a Evě Vackové i Honzovi
Hrdinovi s dalšími pomocníky a mnoha
dalším, včetně rodičů dětí Jitřenky. Letos
jsem s potěšením více než dříve poznal,
jak bezvadně klapala parta ve štábu
festivalu a jak bez větších problému vše
proběhlo v pořádku. Bez nich by festival
v současné podobě nebyl.
V letošním roce jsme se blíže provázali
s městem Lanškroun, kde se tak konal
páteční celodenní program. Začínal
dopoledním koncertem pro školy na zámeckém nádvoří, po obědě byli zástupci
souborů přijati u starosty na lanškroun-

Dolnočermenský zpravodaj

15

číslo 4 I rok 2015

kterém hrála country kapela. Představila
se i letohradská Balestra s krásnou ohňovou show a hodinu před půlnocí rozzářil
areál již tradiční ohňostroj.
Myslím si, že letošní slavnosti byly vydařené. Ještě jednou děkuji všem, kteří
pomáhali, a pevně věřím, že to společně
ještě pár let vydržíme.
Petr Ryba

DC DANCE - soutěžní
sezóna 2015
„Pokud chcete něčeho dosáhnout, musíte pracovat, zatímco ostatní se baví.“
Foto I L. Ešpandrová

ské radnici, poté bylo vystoupení v Penzionu pro seniory a odpoledne pak při
slavnostním zahájení Hlínafestu proběhl
v krásných zámeckých zahradách koncert všech souborů. Navečer pak ještě
v rámci Hlínafestu zahrály v zámeckých
zahradách lidové muziky jednotlivých
souborů. Pro nepřízeň počasí se musely
produkce ukončit a hraní se pak přeneslo do prostor přísálí restaurace v areálu
sportu v Dolní Čermné. Muzikanti ani
tanečníci nezklamali, a tak se končilo za
denního světla.
Sobotní dopoledne téměř propršelo,
proto se tradiční Hecboj konal ve stanu
areálu, což se ukázalo jako ideální řešení.
Prostory sice praskaly ve švech, ale celá
soutěž proběhla v báječné atmosféře za
mohutného povzbuzování souboráckých fanoušků.
Zábavné odpoledne pak bylo částečně
„řízeno“ rozmary počasí. Letošní rozšířené ukázky lidových řemesel přilákaly
mnoho návštěvníků a bylo příjemné
vidět rostoucí úroveň celého jarmarku.
Těsně před vlastním vyvrcholením
festivalu - Galaprogramem, byli všichni
zástupci zúčastněných souborů na
slavnostním přijetí v krásně vyzdobených prostorách společenské místnosti Areálu zdraví. Díky Věře a Jiřímu
Balcarovým byla výzdoba již tradičně
provedena s citem a dobře doplnila
příjemnou atmosféru přijetí, kterého se
zúčastnila řada oficiálních hostů i z řad
podnikatelů, kteří konání festivalu
významně podporují.
Galaprogram proběhl podle předem
pečlivě připraveného scénáře. Jen
škoda, že na poslední chvíli zklamal

soubor skotských dudáků, který zrušil
dohodnuté vystoupení pondělí před
festivalem, kdy již není prostor zajistit
náhradu. Po tahanicích poslali alespoň
zástupce, což bylo jen slabou náhražkou.
I to bohužel k pořádání podobné akce
patří, do poslední chvíle nikdy nemáme
jistotu, kdo skutečně dorazí.
A pokud jsem uvedl, že vše probíhalo
podle předem připraveného scénáře,
tak i tam došlo ke změně - a to když
se pro nepříznivé počasí přesunulo
do hlavního programu vystoupení
lotyšských pouličních artistů Dundaga
(mimochodem velmi zdařilého). Další
program už běžel normálně a postupně
se představovaly soubory Jitřenka od
nás i z Českého Krumlova, Tepličan a Jánošík senior ze Slovenska, Jaro z Ústí nad
Orlicí a osamocený zástupce skotských
dudáků.
Příjemnou změnou letošního ročníku
byl i následný večerní program, při

I letos jsme se hned po úspěšném vánočním vystoupení začali připravovat na
soutěže. Dospělé skupiny A a B pracují
od ledna na nových choreografiích a ve
zkratce lze říci, že jsme zhruba dva měsíce v kuse neměli volný víkend. Přispěla
k tomu i různá plesová vystoupení, která
byla téměř každý pátek. A protože jsme
trénovali převážně o sobotách a nedělích dopoledne, něco jako „víkendový
odpočinek“ pro nás zkrátka po dobu
soutěžních příprav neexistuje. Ale teď
už k jednotlivým soutěžím a výsledkům.
Českotřebovský taneční pohár 7. 3. 2015
A je to tu! První soutěž letošní sezóny,
která se konala poměrně brzy. Měli
jsme tedy co dělat, ale na druhou stranu
brzký termín nemusí být na škodu, protože nás všechny pohání dopředu. První
soutěž funguje zároveň jako zkouška
toho, jak naše nové choreografie uspějí.
Nebudu se dlouze rozepisovat – uspěly
lépe, než jsme mohli očekávat. Obě
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dospělé skupiny se umístily ve svých kategoriích skvěle a přivezli jsme si domů
jedno první a jedno druhé místo! Lepší
motivaci do dalšího soutěžení jsme si
nemohli přát.
M - Style Dance Třebíč 18. 4. 2015
Tuto soutěž známe už „jako svoje
boty“. Zúčastnili jsme se jí letos po
čtvrté. Letos byla ale trochu jiná. Z důvodu velkého počtu soutěžních skupin
i diváků bylo klání přesunuto do velké
sportovní haly, kde vládla úplně jiná
atmosféra. Co se týče taneční úrovně –
letos jednoznačně nejvyšší ze všech.
Medaile jsme sice nezískali, zato jsme
si přivezli cenné zkušenosti, inspiraci
a motivaci se dál zlepšovat. Obě naše
skupiny A i B se umístily opravdu pár
bodů od finále. Pěkných pár soupeřů
jsme tedy nechali za sebou a myslím,
že můžeme být všichni spokojeni. Do
Dolní Čermné přijíždíme autobusem
kolem půl druhé v noci. I takto náročné
mohou soutěže být.
Nyní bych se krátce zmínila o našich
mladších tanečnících. Že se letos
poprvé chystají na soutěž naši junioři,
bylo jasné už od začátku sezóny. To byl
náš letošní cíl. Laťka, kterou chceme
přeskočit. Ale že se s námi tento rok vypraví na soutěže i skupinka dětí, jsem
ještě někdy v březnu sama netušila.
Děti i junioři začali s intenzivnějšími
tréninky na velkém velikonočním soustředění. Nejvíce práce jsme proto
odvedli během měsíce dubna.
O Jablonskou tanečnici 2. 5. 2015
Opět soutěž, na které nejsme žádnými
nováčky. Do Jablonného jezdíme
pravidelně od roku 2010, čili letos pro
nás tak trochu jubilejní pátá účast. Ze
všech předešlých ročníků jsme si vždy
odvezli nějaký cenný kov a prozradím,
že ani letos tomu nebylo jinak. Ale
nepředbíhejme. Okolo desáté hodiny
dopoledne se sešli všichni naši tanečníci v čermenské tělocvičně na poslední
tréninky. Upřesňujeme kroky a ladíme
detaily, protože na soutěži jde zkrátka
o všechno. Navíc pro naše děti a juniory je to soutěž vůbec první. Celkem se
nás z DC Dance zúčastnilo 37 tanečníků
ve čtyřech skupinách. Soutěžíme podle
věku, ale všichni v kategorii Street
Dance, která bývá tradičně jednou
z těch náročnějších, a to jak tanečně,

tak co se týče konkurence. Na soutěži
v Jablonném byla jednoznačně nejlepší atmosféra! Všichni jsme se navzájem
podpořili jako jeden tým, přesně, jak
to má být. Možná i díky tomu podali
všichni naši tanečníci skvělé výkony
a nechali na parketu, jak se říká, všechno. Že si nevymýšlím ani nepřeháním,
můžete sami posoudit podle výsledků,
kterých jsme dosáhli.
děti – Kitty Bounce – 3. místo
junioři – Make Some Noise – 3. místo
dospělí B – Until You Hate Me – 1. místo
dospělí A – Volání divočiny – 1. místo
Motion & Emotions Uničov 16. 5. 2015
Této taneční soutěže se zúčastnila
pouze naše dospělá kategorie,
konktrétně skupina A, se svým vystoupením Volání divočiny. Touto choreografií jsme si dovolili trochu zariskovat
a hlavně stylem tance vybočit z řady.
V Uničově se asi nejvíce ukázalo, že
co porotce, to názor. Tři z pěti členů
poroty nás poslali do finále, a i když je
to nadpoloviční většina, na postup do
finále to nestačilo. S prázdnou jsme ale
přece jenom neodjeli, obdrželi jsme
totiž speciální cenu poroty. Od jedné
z porotkyň, která je zároveň skvělou
tanečnicí, nám dokonce po čase přišla
na náš skupinový facebook zpráva
o tom, jak moc se jí naše choreografie
líbila, ať se nevzdáváme a jdeme si dál
svým stylem a svou cestou. Takže kdo
ví, jestli jsme si z této soutěže nakonec
neodnesli něco mnohem vice, než
umístění na předních místech.
Summer Dance Cup Kunštát 30. 5. 2015
Poslední z našich letošních soutěží,
kterou jsme pojali tak trochu jako
celodenní výlet, jelikož jsme vyjížděli
z Čermné už kolem půl sedmé ráno.
Všechny děti byly i přesto celou cestu
v dobré náladě a o nějaké trémě
nemohla být vůbec řeč. Soutěže se zúčastnilo hodně skupin, z nichž některé
byly opravdu tanečně o několik úrovní
výše, než jsme my. To ale není vůbec
na škodu. Je potřeba občas vidět lepší
soupeře, všechny tanečníky to pak
motivuje k tomu, aby se na trénincích
ještě vice snažili. S výsledky můžeme
být moc spokojeni: děti – 4. místo
a junioři – 5. místo. Konkurence byla
opravdu veliká a naše děti se rozhodně
neztratily. Naopak ukázaly, že by s nimi
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do budoucna měli soupeři v každém
případě počítat! Sladkou tečkou na
závěr dne bylo skvělé a nečekané umístění naší „dospělácké” choreografie
Volání divočiny, a to sice 1. místo ve své
kategorii. Tomu se tedy říká zakončení
soutěžní sezóny, jak má být!
Závěrečné vystoupení 28. 6. 2015
Na závěrečném vystoupení se jako
tradičně představily všechny naše skupinky s tím nejlepším, co se tanečníci
za letošní školní rok naučili. A že toho
nebylo málo! Celá sezóna byla opravdu
náročná a odvedli jsme velký kus práce.
Děkujeme všem divákům, kteří nás přišli podpořit, moc si toho vážíme a budeme se na všechny těšit na některém
z našich dalších vystoupení v příštím
školním roce.
Věra Marešová

Jitřenka v Lotyšsku
V polovině července se vydal soubor Jitřenka společně se souborem Jaro na
letošní nejdelší cestu - přes Polsko
a Litvu do Lotyšska.
Jen samotná cesta trvala přes 20 hodin
a bylo dobře, že jsme vyjeli na noc. Cílem cesty byla Kuldiga, což je přímořské
městečko na severozápadě Lotyšska.
Cestu jsme si zpestřili návštěvou
známého poutního místa Hora křížů
nedaleko litevského města Šiauliai. Tato
pamětihodnost, kde je několik desítek
tisíc křížů, je zapsána na listinu UNESCO.
První vystoupení bylo v rámci festivalu
sýra v městském parku, kde byla řada
řemeslnických stánků a různých atrakcí,
spojených především s ochutnávkami
místních sýrů. Počasí nám přálo, protože
hned po našem hodinovém vystoupení
se spustil silný déšť a kdo se neschoval,
byl za chvíli promočený. Největším překvapením pro děti byla určitě podávaná
polévka, která byla nejenže studená, ale
navíc krásně fialová. Později jsme zjistili,
že byla s řepou a dochucená koprem.
Chutná pro nás, ale pro většinu dětí
asi ne. Následně servírované opékané
klobásky s hranolky vše rychle spravily.
Času moc nebylo a už jsme museli rychle cestovat na cca 200 km vzdálenou
Kolku, což je významný a velmi známý
mys mezi Rižským zálivem a Baltickým
mořem. Právě proto se zde každoročně

Dolnočermenský zpravodaj

17

číslo 4 I rok 2015

Myslivecký táborák

Foto I archiv Jitřenky

koná festival moře, na který jsme byli
pozváni. Po cestě stále nepřestávalo
pršet a teprve krátce po příjezdu déšť
ustal. Vystoupení se konalo přímo na
pláži kousek od moře. A protože se obecenstvo pro déšť vytratilo, zařídili jsme
se podle svého. Původně měla hrát jen
muzika. Ta hrála v krojích a všichni ostatní jsme bosi tančili a zpívali. Postupně
přišli všichni zbývající diváci a bylo
z toho zajímavé vystoupení. I zvukaři se
zalíbilo, a tak aby přispěl svou trochou
do mlýna, začal pouštět za muzikou
umělou mlhu. Vydařené a zajímavé,
myslím, že v historii lidového umění
poprvé.
V neděli jsme se pak už přemístili do
hlavního města Riga, kde jsme měli individuální prohlídku. Je to krásné město
plné zeleně a květin, nezvykle čisté
a klidné. Mnoho chrámů a historických
památek přímo vybízí k návštěvám. Neopomněli jsme také zajít na vyhlášenou
tržnici - obrovské hangáry, kde je úžasná nabídka zejména rybích produktů,
zeleniny a ovoce.
K večeru jsme se přemístili do nedalekého letoviska Jurmala, což jsou
nejznámější lotyšské přímořské lázně.
Ubytování bylo skromnější, ale pro naše
potřeby ideální. Museli jsme se stravovat
sami, a tak děti z Jitřenky mají určitě dodnes největší vzpomínky právě na své
kulinářské umění. A že bylo občas na co
zírat, to mohu potvrdit. Fungovaly úžasně, spolupracovaly, samy si nakupovaly,
plánovaly, musely si po sobě uklízetprostě perfektní. Jen jsme museli slíbit,
že doma nebudeme vyprávět, jak hezky
myly a utíraly nádobí…

Během týdenního pobytu v Jurmale
jsme každý den společně vyráželi na
poznávací zájezdy do nejzajímavějších
míst. Postupně jsme navštívili bobařské
středisko, známé hradní komplexy
Turaida a Sigulda, národní park v Ligatne i vyhlášenou atrakci, kterou je
prohlídka obrovského podzemního
bunkru z doby před osamostatněním
Lotyšska, kdy byl určen se svými 2
tisíci čtverečnými metry pod zemí pro
vybrané politické špičky bývalého
ruského režimu v Rize. Byl to mimochodem jeden z nejtajnějších objektů až do
vstupu Lotyšska do NATO. Během pobytu jsme se všichni dozvěděli mnoho
zajímavého o Lotyšsku, a to především
díky Honzovi Dostálovi, který zde často
pracovně působí, a navíc celý zájezd
organizačně dojednal.
O tom, že se během zájezdu vytvořila
bezvadná parta, svědčí také společně
strávené večery, kdy se hrálo a zpívalo.
I muzika byla překvapená, kolik toho
děti z Jitřenky umí.
Poslední dny jsme pak strávili v Dundaze, kde byla dvě vystoupení na festivalu
místních koláčů, což je vyhlášená specialita tohoto regionu, která se pyšní vlastní
ochrannou nálepkou EU. V Dundaze
jsme také navštívili místní zámek a absolvovali exkurzi do nedaleké továrny
na zpracování a výrobu vlny. Poslední
večer pak ještě mnozí navštívili zábavný
program v areálu festivalu a poté už
jsme se chystali na zpáteční cestu.
Mohu-li hodnotit tento zájezd, patří
bezesporu k těm nejlepším, i když byl
poměrně náročný.
Petr Ryba

Dne 18. 7. 2015 pořádalo Myslivecké
sdružení „KRAHUJEC“ Petrovice – Dolní
Čermná tradiční, již 41. Myslivecký táborák. V počátcích táboráků hrávala kapela
KMČ (Kdo Měl Čas). Postupem času se
objednávaly kapely z okolí. V letošním
roce hrála kapela Wejvrat a podle ohlasů návštěvníků se velice líbila, oproti jiným ročníkům, kdy někteří odcházeli
nespokojení s muzikou.
S čím také byli návštěvníci spokojeni,
byla myslivecká kuchyně. Na výběr
byl tradiční srnčí guláš, kančí pečeně,
svíčková a špízy. Kdo není vyznavačem
myslivecké kuchyně, mohl ochutnat
výborné uzené a klobásy.
I v letošním roce se celkem zadařilo,
i když návštěvníků v posledních letech
ubývá. S láskou uvařené a připravené
pochoutky se však vždy prodají. Velký
dík patří p. Janě Novákové s manželem,
kteří obětavě v tom velkém vedru
stáli u plotny, a všem ostatním, kteří se
jakkoliv podíleli na zdárném průběhu
našeho tradičního táboráku.

Foto I L. Ešpandrová

Děkujeme všem příznivcům myslivosti
a návštěvníkům našeho táboráku za
podporu a sympatie k naší přírodě, lesům a naší krásné myslivosti. Těšíme se
zase za rok, doufáme, že nám zachováte
přízeň.
Vaši přátelé myslivci z Petrovic a Dolní
Čermné.
Josef Vašíček

Dětský den
27. 7. 2015 jsme si pro vás připravili dětský den, při kterém jsme chtěli, společně
s vámi, oslavit výročí 70. let od založení
skautského oddílu Dolní Čermná. Snad
to je jen příchodem prázdnin, ale na
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tuto akci se dostavilo pouze jedno dítě
s doprovodem, ostatní – to byly děti,
které do skauta chodí. Je to veliká škoda
a zamrzí to, když plánujete akci, chystáte se na ni delší dobu a pak je účast téměř nulová.
Pro děti jsme nachystali lanové překážky, střelbu, lasování, chůzi na chůdách aj. V klubovnách byla nachystaná
výstava k historii místní organizace.
S dětmi jsme si zahráli, popovídali
o tom, jak to vypadalo dřív a pak jsme
společně usedli k ohni a ještě si opekli
buřty, někteří zkusili plést turbánek.
Na závěr jsme rozdali dárky a rozloučili
jsme se.
Veronika Severinová,
vedoucí oddílu Dolní Čermná

Skautský letní tábor
V sobotu 18. července jsme spolu se
skauty z Verměřovic vyrazili na tábořiště Větrná Hůrka do Výprachtic. Cestou
jsme netrpělivě zírali do dáli, abychom
už konečně zahlédli špičky našich stanů. A najednou to přišlo. Všichni sbíhali dolů do tábořiště, kde jsme sebou
plácli do chladivého stínu a prohlíželi
si okolí, které se na 14 dní stalo naším
druhým domovem.
První dva dny na táboře byly spíše pracovní. Nejprve jsme měli za úkol zhotovit si postele, což znamenalo sehnat
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si kůly, zatlouct je do země a vyplést si
postele šňůrou. Když byly ty nezbytné,
pro děti spíše nudnější práce hotové,
mohla začít celotáborová hra. Její pointa byla, že v egyptském Údolí králů
byla vykradena hrobka významného
vládce faraona Meniho. Otevření a vykradení hrobky způsobilo, že na celý
Egypt sestoupila faraonova kletba, která se projevuje nejrůznějšími ranami,
pohromami. Královna Nefertiti proto
požádala naše družiny, aby pomohly
navrátit ukradené a ztracené artefakty
a aby kletba přestala úplně, musí vrátit
i Meniho mumii zpět do jeho hrobky.
Například jeden den na ně čekala rána
s názvem Neproniknutelná temnota.
To znamenalo, že dětem se zavázaly
oči a všechny hry musely zvládnout
poslepu. Jiný den bylo zjištěno, že při
loupeži v hrobce byla rozbita nástěnná
mozaika, kterou musí opravit. Jejich
úkolem bylo sehnat látky, obarvit je
stanovenými přírodními rostlinami
a sestavit přesnou mozaiku. Každý
večer za dětmi přicházela královna Nefertiti spolu s Egypťany, aby zhodnotila
den a popřípadě vyvěštila, co je čeká
další den. Poté každý člen družin přišel
ke královně a na dlouhý převinovací
svitek napsal, co se mu ten den líbilo
nebo co se mu povedlo.
V pátek 24. 7. za námi přijeli tábořit
i malí Benjamínci ve věku do 6 let. Také
je čekal víkend plný dobrodružství. Jejich úkolem nebylo pomáhat královně,

Foto I archiv Skaut

ale získat 5 pírek, které z nich udělají
pravé indiány. Poté, co si vyrobili a ozdobili své čelenky, začali s plněním.
Získávali např. pírko malíře, míření
nebo odvahy. Na konci jejich víkendového dobrodružství je čekaly malé
odměny a diplom jako důkaz splnění
požadavků pravého indiána.
I na letošním táboře jedna odvážná
osoba splnila Tři orlí pera, neboli
24 hodin mlčet, 24 hodin hladovět
a 24 hodin strávit v lese, aniž by ji
kdokoliv viděl. Gratulujeme Hedvice
Sykové. Člověk by ani nevěřil, jak ten
tábor vždycky rychle uteče. I letos
tomu bylo tak a nám už jen zbývá těšit
se na ten příští.
Samozřejmě od září budou opět probíhat každý pátek od 16:00 skautské
družinovky v naší klubovně u rybníka.
Nováčky vřele vítáme!
Klára Ryšavá

Jela jsem cyklistický
závod, kolo jsem naštěstí
nepotřebovala
Když se mi naskytla příležitost vidět
etapu mezinárodního cyklistického závodu Závod míru UCI23 (muži do 23 let),
který se konal koncem května v Jeseníkách, neváhala jsem šanci využít. Sice se
jako neřidič musím na místo startu vydat vlakem, cesta ale není dlouhá a užívám si výhledů na Jeseníky, které jsou
zalité sluncem. Těším se moc.
Start etapy je u hotelu Priessnitz, kam
přicházím s dostatečným předstihem,
abych si stihla vyfotit všechny zúčastněné národní týmy. Jsou zde zástupci USA,
Ukrajiny, Polska Lotyšska, Japonska,
Kolumbie, Belgie, Argentiny, Švýcarska, Itálie, Rakouska, Velké Británie,
Německa, Lucemburska, Holandska,
Francie, týmu Astany a pochopitelně
nechybí Česká republika. Určitě nesmím
zapomenout vyfotit odchovance lanškrounské SKP Duhy Michala Schlegla
a Daniela Turka, reprezentanty českého
národního výběru. Každý tým má kolem
svého technického vozu jakousi základnu (přístřešek, stolky, křesla), závodníci
odpočívají a soustředí se před startem,
také kontrolují naposledy svá kola.
Hladký průjezd jesenickými křižovatkami budou jistit ve spolupráci s policií
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níky, ale trpělivě čekají i na ty poslední
a tleskají jim. Následuje vyhlášení vítězů,
čeká mě návrat do Jeseníku. Také DC
Moto Team čeká 42 km zpáteční cesty.
Vracím se sice unavená, ale se spoustou
zážitků a doufám, že i se spoustou použitelných fotek. Děkuju panu Svoradovi
za příjemnou společnost a těším se, že
se zase někdy uvidíme. Dost možná už
16. srpna v Olomouci na startu 3. etapy
Czech Cycling Tour 2015.
Fotky ze závodů si můžete prohlédnout
na: dcmototeam.rajce.idnes.cz.
L. Ešpandrová
Foto I L. Ešpandrová

ČR členové DC Moto Teamu. Jejich
úhledně seřazené stroje budí pozornost diváků, kterých je tady opravdu
hodně. Nervozita před startem stoupá,
všichni závodníci už podepsali startovní
listinu a pomalu se řadí za startovní
pásku, doprovodná vozidla najíždějí na
řazení, v konvoji mají všechna určené
místo. Piloti motocyklů startují, zapínají vysílačky, někteří zůstanou před
pelotonem, někteří vyrážejí dopředu
obsadit křižovatky, kterými peloton za
chvíli „proletí“. Mám to neuvěřitelné
štěstí, že pojedu v autě s ředitelem
závodu Jánem Svoradou, bývalým vynikajícím československým cyklistou.
Takže stíhám poslední fotku na startu
a vyrážíme.
Podél trati tleskají nadšení fanoušci,
bude to krásný závod. Pan Svorada je
ve spojení s ostatními vozy vysílačkou,
takže přehled o vývoji situace v pelotonu máme „z první ruky“. Rozhodčí hlásí,
kdo je v úniku a jak velký je jeho náskok
před pelotonem, ale hlásí jen čísla, pan
Svorada musí dohledat na startovní
listině jména. Český rozhlas Ostrava si
pro své posluchače telefonuje během
závodu několikrát o informace o vývoji
závodu. Takže trochu adrenalin. Ve
vysílačce slyšíme žádosti o vyslání
technického vozu (to když má někdo ze
závodníků defekt, naštěstí nikdo nevolá
lékaře), telefon z rozhlasu… Mazec.
Vidím práci motorkářů fakt zblízka,
neustále nás dojíždějí a předjíždějí, aby
stačili být na křižovatkách včas, nesmějí
dopustit ohrožení závodníků, auto
v protisměru může způsobit katastrofu.
Cyklisté na ně spoléhají a počítají s cestou bez překážek. Je to náročné fyzicky

i psychicky, mají plné ruce práce, musí
se maximálně soustředit. K focení pelotonu na začátku etapy moc příležitosti
nemám, zkouším to alespoň přes zpětné zrcátko u auta. No vida, jde to.
Jakmile ale získáme dostatečný náskok,
můžeme zastavit, nejlépe v kopci, pod
námi serpentiny, přítomnost jiného
fotografa či kameramana dává tušit, že
odtud bude pěkný výhled, rychle (jinak
to nejde) mačkám spoušť, a jakmile
se závodníci přiblíží, spěcháme zase
dopředu. Ján Svorada v sobě závodníka
nezapře, a tak cestou nahlas uvažuje,
kdo v úniku vydrží, kdo je favorit. „Tady
je úzká cesta, ta by mohla peloton roztrhat, a kdyby trochu zafoukalo, bude to
zajímavé,“ odhaduje vývoj závodu. Po
necelých čtyřech hodinách je 122 km
dlouhá etapa za námi, blížíme s k Rýmařovu, cílovému městu etapy.
Přijíždíme na náměstí plné fanoušků
a diváků, kteří nadšeně vítají první závod-

Letní tábor SDH aneb
Týden v cirkuse
SDH Dolní Čermná uspořádal již 22. letní
dětský tábor. Ten letošní se nesl v duchu
cirkusu a uskutečnil se od neděle 19. do
soboty 25. července v tradičním místě –
tábornické osadě Strážná - Vosí údolí. Tábora se zúčastnilo celkem 99 dětí a 20
dospělých. V letošním programu nechybělo množství her, včetně olympijského
klání, ve kterém soutěžil každý sám za
sebe. Nechyběl samozřejmě závěrečný
ceremoniál s udělováním opravdových
medailí. Kromě her byl v programu i zájezd do krytého bazénu, diskotéka nebo
vystoupení opravdového kouzelníka.
Poděkování patří všem dospělým, kteří
se jakkoliv podíleli na organizaci letního
tábora. V příštím roce se tábor opět uskuteční, tentokrát v tradičním termínu prvního červencového týdne.
Jan Růžička

Foto I archiv SDH
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metrů překážek získala 5. místo.
V neděli 14. června 2015 se tamtéž konala krajská soutěž dorostu Pardubického
kraje. Náš sbor měl zastoupení v družstvu dorostenek. Celkově obsadilo
družstvo 4. místo. V běhu na 100 metrů
překážek se nejlépe dařilo Lucii Langrové, která obsadila 5. místo. Milada
Flosová se v soutěži jednotlivců umístila
na celkovém 4. místě.
Jan Růžička

Velká cena Ústeckoorlicka
v požárním útoku

Hasiči budou mít svůj
slavnostní prapor
Již několikrát jsme čtenáře Dolnočermenského zpravodaje informovali o tom,
že Sbor dobrovolných hasičů si nechává
zhotovit slavnostní vyšívaný prapor. Byla
uspořádána sbírka a v poměrně krátké
době se podařilo shromáždit dostatek finančních prostředků na jeho výrobu.
Prapor bude hotový v polovině srpna
a v neděli 30. srpna 2015 bude slavnostně
uveden a v místním kostele sv. Jiří požehnán. Zveme tímto všechny občany na
tuto významnou slavnost. Zároveň velmi
děkujeme všem dárcům, kteří se jakoukoliv částkou podíleli na jeho zhotovení.
Jan Růžička

6. června odstartovala v Horním Třešňovci ligová soutěž v požárním útoku týmů
z Ústeckoorlicka. Za SDH Dolní Čermná
startuje již 5. sezónu družstvo mužů. Do
letní přestávky se uskutečnilo celkem 6
závodů, koncem srpna startuje druhá
část, která čítá celkem 5 závodů. Našim
mužům se prozatím moc nedaří, takže
po šesti závodech obsadili 11. příčku se
31 body. Umístění v jednotlivých soutěžích je uvedeno níže v tabulce.
Jan Růžička

Kroužek mladých hasičů
Ve středu 2. září startuje činnost kroužku mladých hasičů ve školním roce
2015/2016. První schůzka se koná od
15 hodin v Areálu zdraví a sportu v Dolní
Čermné. Zveme všechny zájemce. První
soutěží v novém ročníku je Závod požárnické všestrannosti v Černovíře
26. září 2015.
Jan Růžička

Ohlédnutí za Čermenským
motosrazem
Ve dnech 26. až 28. června 2015 se
uskutečnil patnáctý ročník Čermenského motosrazu. Již tradiční program
účastníkům v pátek nabídl zábavu
pod taktovkou kapely Alibi rock, v sobotu si mohl každý zasoutěžit v „pití
piva na ex“, běhu na lyžích, předvést
své rybářské dovednosti v „motorybičkách“ a dalších zajímavých soutěžích. V 13 hodin odstartovala vyjížďka
směřující na sjezdovku do Českých

Hornotřešňovský pohár

6. června

10. místo

Bystřecký pohár

7. června

9. místo

O černého výra – Černovír

27. června

9. místo

Orlický pohár – Letohrad Orlice

6. července

12. místo

O Zelený pohár – D. Třešňovec

11. července

16. místo

Nepomucký pohár

18. července

9. místo

Družstva SDH Dolní
Čermná v krajských
soutěžích
Na sérii okresních kol navázala nejlepší
družstva postupem do krajských kol.
V sobotu 13. června 2015 se na atletickém stadionu Romana Šebrleho v Lanškrouně konalo společné krajské kolo
v požárním sportu Pardubického a Královéhradeckého kraje. Náš sbor reprezentovalo družstvo mužů a družstvo
žen. V celkovém umístění družstvo žen
vybojovalo 4. místo a družstvo mužů
6. místo. Lucie Langrová v běhu na 100

Foto I archiv SDH
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pulaci s hadicí, proudnicí aj.
Již nyní organizátoři přemýšlí nad tím,
jak pochod Pohádkovým lesem 2016
zpestřit a obohatit. Fotografie z pochodu Pohádkovým lesem si můžete
prohlédnout na webových stránkách
mateřské školy a na dolnicermna.
rajce.idnes.cz/.
Ivana Hamplová

Ještě ke hrám
„KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ“

Foto I Motoklub Česká Třebová

Petrovic, kde bylo možno si vyzkoušet
horské minikáry. Na další zastávce
následovalo v „čermenské obalovně“
vystoupení Martina Matějíčka, momentálně jednoho z nejúspěšnějších
českých trialistů. Bezpečný průběh
vyjížďky zajistil DC Moto Team, za
což jim patří velký dík. Po návratu
z vyjížďky pokračoval program
vystoupeními „Dolce baby“ a „DC
Dance“. Večer zahájila kapela Stresor
a zakončil ohňostroj. O občerstvení
se výborně postaral hokejový klub HC
Rafani. Poděkování patří: sponzorům,
Městysu Dolní Čermná a dále všem,
kteří se podíleli na přípravě a organizaci motosrazu. Pokud se vám akce
líbila, přijďte příští rok zase.

domácích i z širokého okolí.
Novinkou letošního Pohádkového
lesa byl výměnný obchod. Děti na
jedenácti stanovištích sbíraly žetony,
které si v cíli vyměnily za drobné
hračky či pamlsky podle své volby.
Poděkování patří organizátorům,
především divadelníkům, a příznivcům Pohádkového lesa, kteří
ztvárnili pohádkové postavy, zvládli
vše vysvětlit a účastníky pobavit.
Další poděkování patří členům JSDH.
Hasiči se postarali o atraktivní zpestření v cíli. Děti si mohly prohlédnout
hasičskou techniku, a dokonce si
vyzkoušet části výbavy hasičů, mani-

V minulém čísle zpravodaje jsem psal
o průběhu a výsledcích letošního
ročníku her „Kdo si hraje, nezlobí“. Po
vydání se ke mně donesl názor, že
jsem vítězné družstvo skautek nařkl
z podvádění (používání mobilních telefonů v průběhu kvizu).
Zmínka v článku byla vedena snahou
uvést vše na pravou míru, protože
v průběhu kvizu a těsně po jeho skončení bylo na užívání mobilů skautkami
poukazováno. Domníval jsem se, že
jsem v článku vše dostatečně vysvětlil. Pokud ne, tak se omlouvám za
slovní neobratnost. Z pozice hlavního
rozhodčího prohlašuji, že průběh her
byl regulérní a skautky si vítězství
vybojovaly zaslouženě.

Aleš Hampl, hlavní rozhodčí her

Petra Marková

Pochod
pohádkovým lesem
V neděli 31. května se již po 27. vydaly
děti a jejich doprovod na Pochod pohádkovým lesem, který již tradičně
pořádá Mateřská škola Dolní Čermná
ve spolupráci s ČČK, pod záštitou
Městyse Dolní Čermná. Pěkné počasí
přilákalo rekordních 475 účastníků

Foto I I. Hamplová

Foto I T. Hampl

22

číslo 4 I rok 2015

Dolnočermenský zpravodaj

Stomatologická pohotovost
ve dnech

lékař

adresa

telefon

22. – 23. 8. 2015

MDDr.

Hrdinová

Lanškroun, Opletalova 567

456 324 829

29. – 30. 8. 2015

MUDr.

Jaslovská

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 818

5. – 6. 9. 2015

MUDr.

Karásková

Letohrad, U Dvora 815

465 620 358

12. – 13. 9. 2015

MUDr.

Jedličková

Bystřec 182

465 642 990

19. – 20. 9. 2015

MUDr.

Johnová

Letohrad, Šedivská 498

465 622 216

26. – 27. 9. 2015

MUDr.

Kobzová

Lanškroun, 5. května 2

465 322 897

28. 9. 2015

MDDr.

Kopecký

Mladkov 133

465 635 441

3. – 4. 10. 2015

MDDr.

Mareš

Žamberk, Školská 834

465 613 103

10. – 11. 10. 2015

MUDr.

Machková

Žamberk, Školská 834

465 613 103

17. – 18. 10. 2015

MUDr.

Milota

Lanškroun, Svobody 356

465 322 787

24. – 25. 10. 2015

MUDr.

Nováková

Lanškroun, Dukelských hrdinů 615

604 749 331

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!

Koncert žáků ZUŠ

Foto I L. Ešpandrová
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www.dolni-cermna.cz
Víte, že
... průměrný počet návštěv na webových stránkách městyse je více než 100 denně
... od spuštění webových stránek je to téměř 98 000 návštěv
... najdete zde nejen aktuální informace týkající se městyse, ale také například tipy na výlety do
okolí a všechna čísla Dolnočermenských zpravodajů od roku 2007

Upozornění
pro soukromé
podnikatele

Inzerujte nabídky v Dolnočermenském zpravodaji.
Pro místní podnikatele a obyvatele sleva 20 %.
Inzerce podle vlastního návrhu.
Ceník

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.

Školní jídelna přijme
kuchaře

Školní jídelna Dolní Čermná přijme do
hlavního pracovního procesu kuchařku/
kuchaře vyučenou/ého v oboru. Praxe
výhodou. Bližší informace podá ředitelka
školní jídelny na mobil 605 945 410.
Jana Krobotová

formát

cena

A4

1000 Kč

A5

500 Kč

A6

250 Kč

Nabídka bytu

Městys Dolní Čermná nabízí od 1. října 2015
k pronájmu byt 3+1 o rozloze 66,9 m2 v 2.
nadzemním podlaží v Dolní Čermné čp.
224. Bližší informace na tel. 465 393 125
p. Kubíčková.

Úřad městyse
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Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí v Dolní Čermné
Datum konání

Název akce

Začátek akce

Místo konání

Pořadatel

Vzpomínková jízda na Elišku
a Čeňka Junkovy

9:00

náměstí DČ

Veteránklub Litomyšl

5. 9.

Kondiční jízdy a jízdy zručnosti pro
motorkáře

9:00

obalovna DČ

DC Moto Team

13. 9

Pouť na Mariánské hoře

Mariánská hora

farnost

19. 9.

Burza oblečení

viz plakátky

stará škola

RC KUK

září

Drakiáda

viz plakátky

viz plakátky

RC KUK

září

Mykologická vycházka

viz plakátky

Sraz - bude
upřesněno, pak
Hasičský dům

místní ornitologové

19:30

Orlovna

SDO

viz plakátky

náměstí

místní spolky, městys

22. 8.

6. 11.

divadelní představení Lidé v
balónech (Spolek divadelních
ochotníků Šlégl Němčice)

4. 12.

Mikulášský jarmark

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

Historické fotografie z Memoriálů Čeňka Junka

Foto I archiv městyse

Pochod pohádkovým lesem

Foto I L. Ešpandrová, I. Hamplová

Předškoláci 2014 – 2015

Foto I R. Lepka

H I STO R I C K É M Ě STO L I TOMYŠ L BY LO Z A LOŽ E N O P Ř E D V Í C E JA K 75 0 L E T Y A J E Z A PS Á N O V S E Z N A MU SV Ě TOV É H O D Ě D I C T V Í U N E S CO

Č A LO U N I C T V Í
FLÍDR

TA U R U S T R A N S
HORNÍ ÚJEZD

www.veteranklublitomysl.cz

náměstí Dolní Čermná

9 - 11 hodin

22. srpna 2015

vzpomínkové jízdy

ZASTÁVKA

Vzpomínková jízda na Elišku a Čeňka Junkovy
P O D Z Á Š T I TO U M Ě S TA L I TO MY Š L E A V L A D Í M Í R A J U N K A

STK

P O Ř Á DÁ V E T E R Á N K LU B L I TOMYŠ L

TOM Á Š
JANECKÝ

VÁ C L AV
CIBULKA

21.— 23. SRPNA 2015 NA ZÁ MKU V LITOMYŠLI

Program:
— výstava historických vozidel
na zámeckém nádvoří v pátek a v sobotu
— vyjížďka vozidel do rodné obce Vincence Junka
s návštěvou Muzea řemesel v Letohradě
— program završí křest knihy Ing. Vladimíra Junka
— bohatý doprovodný program
— ubytování účastníků zajištěno

A U T O GA L E R I E
Š KO DA
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
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