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V tomto čísle naleznete
ze zasedání zastupitelstva
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
PRAVIDELNÉ AKTIVITY RC KUK
INZERUJTE VE ZPRAVODAJI
KALENDÁŘ AKCÍ	

3
8
13
17
18

Pozvánka na jednání zastupitelstva
v pondělí 23. 11. 2015 od 18 hodin
v nové zasedací místnosti úřadu
městyse v přízemí budovy.
www.dolni-cermna.cz

Vzpomínková jízda na Elišku a Čeňka Junkovy
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
další dva měsíce utekly jako voda a do
rukou se Vám dostává podzimní číslo
zpravodaje, ve kterém se dočtete jistě
mnoho zajímavých informací.
Většinou se z mých řádků dozvídáte,
jaké akce se nám podařilo uskutečnit.
Dnes bych se rád zmínil i o záležitostech, jejichž realizaci jsme plánovali
v letošním roce, ale určitě se nám je
nepodaří dokončit. Jedná se hlavně
o opravu zábradlí na mostu a lávce
pod kostelem. Součástí opravy bude
i oprava přilehlého chodníku a asfaltu
na mostě. Opravu zčásti hradí Správa
a údržba Pardubického kraje (SUS),
zčásti městys. Akce se zpozdila kvůli
delšímu projednávání se SUS. Vzhledem
k tomu, že stavební firmy mají v současné době svoje kapacity plně vytíženy
a opravu nechceme nechávat na konec
roku, hlavně kvůli klimatickým podmínkám, k opravě dojde na jaře roku 2016.
Podobné platí i pro opravu komunikace
u základní školy. Zároveň se nám nepodaří dobudovat nové chodníky, to
z obou směrů z náměstí. V době realizace opravy hlavní komunikace se nám
sice podařilo ve spolupráci s firmou,
která opravovala hlavní komunikace,
instalovat obruby, ovšem zhotovení
chodníků podléhá projednání s Pardubickým krajem. Situaci ještě komplikuje
skutečnost, že oprava silnice byla financována z dotace a v rámci udržitelnosti
projektu je nutné dodržet podmínky
dotace. Bohužel všechna tato oficiální
projednávání většinou trvají déle, než
bychom si představovali. Přestože
na uvedené akce máme připravené
finanční prostředky, musíme je odložit
minimálně na příští rok.
Na další část nových chodníků, a to
od bývalé zahrady mateřské školy až
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po Malův most, se v současné době
zpracovává studie, která je před dokončením. Následně bude probíhat
zpracování projektové dokumentace.
S ohledem na předpokládanou cenu
díla je nutné na realizaci sehnat dotační
prostředky. Proto si nedovoluji přesně
odhadnout případný termín výstavby.
Přesto uděláme, co bude v našich silách,
aby chodníky byly vybudovány co nejdříve, neboť bezpečnost chodců je pro
nás v narůstajícím provozu prioritou.
Zároveň jednáme s PČR o častějších
kontrolách, včetně případného měření
rychlosti vozidel, neboť někteří řidiči si
silnici pletou se závodní dráhou.
S přáním příjemného podzimu
Petr Helekal
starosta

Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (6/2015 - ZM)
Z programu jednání konaného dne
14. 9. 2015 vybíráme:
Manažerka svazku obcí Mikroregion
Severo-Lanškrounsko Lenka Bártlová
informovala o dosavadních a plánovaných aktivitách svazku a přípravě
strategického plánu svazku na
období 2015 - 2020. Připomněla především projekty realizované v r. 2014
a 2015 s využitím dotací SFŽP „nakládání s bioodpady“ a „protipovodňová opatření“. Další plánovanou akcí
je výstavba sběrného dvora a předpokládá se, že na tento projekt bude
možné využít některý z dotačních
titulů v příštím roce. Bylo provedeno
poptávkové řízení na společné telekomunikační služby, které by mělo
přinést úspory pro každou z obcí.
Svazek rovněž připravuje výběrové
řízení na svoz směsného komunálního odpadu v regionu. Zastupitelstvo
také projednalo nové stanovy svazku
Mikroregion Severo-Lanškrounsko,
které byly přijaty především s ohledem k plánovaným potřebám dalšího
rozvoje svazku a k realizaci nových
společných projektů.

Rozsáhlá zpráva o činnosti rady za
období červenec až září 2015 mimo
jiné obsahovala:
- podávání průběžných informací
o stavu a dalších postupech v projektu „Revitalizace zeleně Dolní
Čermná“,
- informace starosty a místostarosty
o činnostech souvisejících s přípravou pozemků v lokalitě nad č. p.
34 určených pro budoucí výstavbu
rodinných domů,
- projednání možností provozu Areálu zdraví a sportu v dalším období
a zadání úkolů pro zpracování materiálů potřebných pro další jednání,
- informace o jednáních ohledně
zajištění zimní údržby místních
komunikací a veřejných prostranství
pro nadcházející období,
- projednání žádostí o podporu
neziskových organizací v oblasti
zdravotnické a sociální péče s tím,
že vyhověno bylo žádostem těch
subjektů, jejichž služby využívají
občané našeho městysu,
- informace o posunutí termínu pro
provozování vodohospodářské infrastruktury kanalizace a ČOV Horní
a Dolní Čermná provozovatelem
vybraným na základě malého koncesního řízení od 1. 1. 2016,
- projednání instalace platebního
terminálu na úřadu městyse pro
umožnění plateb platebními
kartami,
- seznámení se studií obnovy budovy
č. p. 234 (stará škola); rada uložila
starostovi a místostarostovi projednat ji s pracovní skupinou složenou
ze zástupců zainteresovaných stran.
Zastupitelstvo poté jednalo o majetkových záležitostech:
- schválilo bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 4080/4 v k. ú. Dolní
Čermná do vlastnictví městyse od
ČR – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových,
- schválilo zveřejnění záměru prodeje
pozemkové parcely 929/11 – ost.
plocha a pozemkové parcely
č. 664/2 – zahrada v katastrálním
území Jakubovice,
- schválilo zveřejnění záměru prodeje
částí pozemkové parcely 4266 v katastrálním území Dolní Čermná.
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V rámci posledního bodu jednání
zastupitelstvo:
- schválilo obecně závaznou vyhlášku městyse Dolní Čermná č. 2/2015
o stanovení koeficientu pro výpočet
daně z nemovitých věcí u pozemků,
zdanitelných staveb a zdanitelných
jednotek a o stanovení místního
koeficientu. Vyhláška bude účinná
pro nové zdaňovací období, tj. od
1. 1. 2016; nutno poznamenat, že
z hlediska finančního zatížení pro
občany se nic nemění oproti dosavadnímu stavu,
- schválilo Dodatek č. 1 k „Programu
obnovy venkova“ městyse Dolní
Čermná na období 2013 – 2020;
doplnění tohoto strategického
a koncepčního dokumentu spočívalo zejména v jeho aktualizaci s ohledem na další možnosti a potřeby
rozvoje městyse,
- vzalo na vědomí informace o realizovaných a připravovaných akcích
městyse - chodníky kolem hlavní
komunikace, příprava studie úpravy
prostoru kolem kostela s parkovištěm, oprava kostela v Jakubovicích,
oprava místní komunikace Jakubovice, oprava místní komunikace
u ZŠ, oprava prostor ordinace dětského lékaře a veřejného WC v přízemí budovy úřadu a dále o záměru
investice Povodí Labe, s. p. „Dolní
Čermná, opěrná zeď u potoka“.
Zápis ze zasedání zastupitelstva je
k dispozici k nahlédnutí na úřadu
městyse nebo na webových stránkách www.dolni-cermna.cz (Úřad
městyse – úřední deska – archiv ÚD).
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Příslušné dokumenty jsou k dispozici
v informačním systému posouzení vlivů
na životní prostředí (SEA) na adrese
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/
SEA_MZP216K. „Každý může zaslat své
písemné vyjádření k návrhu koncepce
a k vyhodnocení vlivů této koncepce
na životní prostředí a veřejné zdraví,
příslušnému úřadu, tedy Ministerstvu
životního prostředí, odboru posuzování
vlivů na životní prostředí a integrované
prevence, a to nejpozději do 25. října 2015,“ upozornil krajský radní pro
životní prostředí, zemědělství a venkov
Václav Kroutil.
Tisková zpráva Pardubického kraje

Gratulace míří k sousedům
Je rozhodnuto. V anketě Stavba roku
Pardubického kraje 2015 v kategorii
hlasování veřejnosti zvítězila „na celé
čáře“ rozhledna Mariánka v Horní
Čermné. Celkem získala 3 012 hlasů
z celkového počtu 8 762 hlasů.
Otevřena byla před rokem 6. září nedaleko poutního kostela na Mariánské
hoře a rychle se stala oblíbeným turistickým cílem. Obzvlášť teď na podzim,
kdy se barvy krajiny mění před očima,
je pohled z rozhledny do širokého
okolí skutečně nádherný.
L. Ešpandrová

Hana Vágnerová

Plán odpadového
hospodářství čeká veřejné
projednávání
Veřejné projednání návrhu koncepce
Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje 2016–2025 a posouzení
jejího vlivu na životní prostředí se uskuteční v úterý 20. října 2015 od 14 hodin
v sále Jana Kašpara v budově reálky
Krajského úřadu Pardubického kraje na
Komenského náměstí 120.

Foto I L. Ešpandrová

Návštěva Českého Švýcarska
Ve dnech 17. a 18. září 2015 jsme se jako
Mikroregion zúčastnili výjezdního pracovního semináře, pořádaného Svazkem
obcí Za Letištěm se sídlem v Ostřešanech, v rámci projektu Regionální škola
obnovy a rozvoje venkova. Cílem tohoto
semináře byla návštěva projektů, realizovaných v severních Čechách - na území
MAS Český sever (dříve MAS Šluknovsko)
za podpory dotačních prostředků z nejrůznějších dotačních programů.
První den semináře jsme na Šluknovsku
nejprve navštívili jednu ze tří rozhleden
v tzv. Tolštejnském panství s názvem
Vlčí hora. Tato rozhledna, podpořená
z PRV LEADER, se vypíná na zalesněné
čedičové hoře, ležící asi 4 km severozápadně od městečka Krásná Lípa. Z její
kryté vyhlídkové plošiny se nám otevřel
rozhled do dalekého okolí na hřeben
Lužických hor s vrcholky Luže, Jedlová
a Sudenec, na Českosaské Švýcarsko
s Růžovským vrchem, děčínským Sněžníkem a stolovými horami v Německu.
Východně lze dohlédnout dokonce
až ke vzdáleným hřebenům Ještědu,
Jizerských hor a Krkonoš. Po návratu
z rozhledny nás čekal poutavý výklad
majitele společnosti NOBILIS TILIA,
jehož podniková prodejna se nachází
pod Vlčí horou. Tato společnost je
mj. i výrobcem regionálního produktu
Českosaského Švýcarska, a to české
přírodní aromaterapeutické kosmetiky.
Druhou a v tento den poslední zastávkou bylo malebné městečko Krásná
Lípa. Toto město leží na rozhraní Lužických hor a Českého Švýcarska a je sídlem správy stejnojmenného národního
parku. Místostarostou nám byly představeny projekty, jež město v minulosti
uskutečnilo, např. revitalizaci náměstí,
záchranu opuštěných textilních fabrik,
společenského domu Továrna, revitalizaci rybníka Cimrák (stezka pro brusle
a kola) a sportovního areálu. Navštívili
jsme i komunitní centrum, které realizuje práci s romskou komunitou či
vzdělávací programy. Zajímavá byla
rovněž prohlídka Domu Českého Švýcarska, kde jsme mj. zhlédli i interaktivní
expozici k tomuto národnímu parku, či
návštěva Křinického pivovaru, kde jsme
měli možnost ochutnat jejich regionální
produkty. Přenocovali jsme v penzionu
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Lípa, ten je součástí dalšího podpořeného projektu s názvem Lípa resort,
a stal se v roce 2013 dokonce stavbou
roku. Výše uvedené projekty v městě
Krásná Lípa byly realizovány za finanční
podpory dotačních programů, jako je
ROP, SFŽP či LEADER.
Druhý den semináře jsme započali
vskutku královsky. V Rumburku jsme
navštívili jednak klášterní kostel sv. Vavřince, ale také i barokní skvost severních
Čech - Loretánskou kapli, kde jsme si
prohlédli expozici církevního umění Via
Sacra, podpořenou z programu LEADER.
Loretánská kaple v Rumburku je kopií
Svaté chýše v Loretu u Ancony v Itálii.
Dalšími zajímavými pátečními zastávkami byly dvě obce. Nejprve obec Horní
Podluží, kde jsme za doprovodu pana
starosty navštívili jednak sjezdovku,
jednak komunitní centrum, vše podpořené z programu LEADER, a následně
obec Jiřetín pod Jedlovou. Tato obec je
prohlášena za městskou památkovou
zónu, jejím centrem je revitalizované
náměstí, podpořené z programu ROP.
Navštívili jsme zde velmi pěkný sportovní areál, který se nachází ve východní
části obce v bezprostřední blízkosti lesa.
Místní zajímavostí je rovněž Křížová
hora – poutní místo s křížovou cestou
s 11 zděnými rokokovými kapličkami
s reliéfními výjevy, s kaplí Povýšení
sv. Kříže a s kaplí Božího hrobu. Toto
poutní místo se objevuje ve filmovém
zpracování máchovského eposu Máj.
V závěru našeho dvoudenního putování
po Šluknovském výběžku jsme se zastavili ve městě Varnsdorf. Zde jsme nejprve navštívili centrálu a kancelář našeho
hostitele - MAS Český sever a následně
pivovar Kocour. Pivovar Kocour, který
je dnes rovněž výrobcem regionálních
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produktů, začal vařit pivo na konci roku
2007. Do dnešního dne uvařil již více
jak 30 druhů piv různých stylů. Součástí
pivovaru je také restaurace, kde jsme
poobědvali a ochutnali několik jejich
výrobků. I tento pivovar byl podpořen
z programu PRV, za jehož pomoci došlo
k rekonstrukci ubytovacího a stravovacího zařízení.
Na závěr je třeba poděkovat organizátorům tohoto výjezdního semináře.
Pro všechny zúčastněné byl jistě nejen
dostatečným námětem k čerpání dotačních prostředků, ať již z národních či
evropských fondů, ale i podnětem k realizaci velmi zajímavých projektů, jež lze
za pomoci takové podpory uskutečnit.
Lenka Bártlová
manažerka svazku

Lezecký výcvik
na Mariánské hoře
Dne 8. 10. 2015 se JSDHO Dolní Čermná
společně s jednotkami Žichlínek a HZS
Lanškroun zúčastnily lezeckého výcviku
z rozhledny na Mariánské hoře. Výcvik
vedl instruktor lezců HZS Pavel Zámečník.
Procvičili jsme vázaní uzlů a vyzkoušeli
jsme si techniku slaňováni, která slouží
k sebezáchraně, záchraně osob z výšky
a k pracím ve výškách. Samotné slaňování si mohli vyzkoušet všichni, ti co se
nebáli,tak slaňovali z vršku rozhledny
z výšky cca 19 m. Celé cvičení trvalo zhruba 4 hodiny a díky němu jsme načerpali
další cenné zkušenosti, které budeme
moci dále využívat u zásahů.
Michal Nastoupil

Významné životní
jubileum oslavili
Věra Formánková
Josef Nastoupil
Helena Vašíčková
Milena Bednářová
Jan Fajt
Karel Faltejsek
Zdeněk Macháček
Daniela Šilarová
Libuše Betlachová
Jana Marešová
Pavel Jansa
Anna Ondráčková
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.

Vzpomínková jízda na
Elišku a Čeňka Junkovy
V sobotu 22. srpna proběhla v Dolní
Čermné zastávka Vzpomínkové jízdy na
Elišku a Čeňka Junkovy. Náměstí rodné
vesnice Čeňka Junka se tak po 10 letech
opět zaplnilo historickými vozy. Diváci
mohli obdivovat více jak 60 veteránů
značek Bugatti, Ford, Audi, Aero, BMW,
Wanderer, Praga, Škoda, Tatra, Jawa,
Zündapp, Victorie a další neméně známé
kousky vyrobené do roku 1948. K nejcennějším vozům patřily „bugattky“. Právě
s továrním vozem zn. Bugatti je spojována celá závodní kariéra obou manželů.
Manželé Junkovi vlastnili celkem 8 těchto
závodních aut a patřili bezesporu k nejlepším zákazníkům této automobilky.
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O tom, že jsou manželé Junkovi legendami, svědčí i velký počet účastníků
vzpomínkové jízdy. Podle slov jednoho
z organizátorů pana Stanislava Pavlišty
z Veterán klubu Litomyšl, je těžké
najít datum pro takovouto akci, aby se
termínově nekryl s jiným srazem veteránů. I když se v České republice jede
jen jedna Vzpomínková jízda na Elišku
a Čeňka Junkovy (v roce 1999 - 2005
se konaly 4 ročníky memoriálu Čenka
Junka, letošní již 20. ročník memoriál
Elišky Junkové v Novém Bydžově) mají
majitelé těchto nablýskaných veteránu
svůj diář plný.
V závěru přehlídky byla uctěna památka u pamětní desky Vincence Junka
a předání pamětních listů. Této příležitosti jsme využili a popřáli k životnímu
jubileu panu Vladimíru Junkovi, synovi
Elišky Junkové, který byl přítomen celé
vzpomínkové akce i s rodinou.
Diváci mohli kromě historických vozidel zhlédnout i malou výstavu fotografií ze života Elišky a Čenka Junkových,
ze závodů na ploché dráze, které se
kdysi v Dolní Čermné konaly a nesly
název Junkův memoriál.
První ročník vzpomínkové jízdy dále
pokračoval přes Letohrad zpět na
nádvoří zámku v Litomyšli, kde se uskutečnil křest knihy pana Vladimíra Junka
„Eliška Junková vlastní rukou“.
Jsme rádi, že se akce setkala s tak velkým zájmem diváků a rádi bychom Vás
tímto pozvali do místní knihovny, kde
je nově vydaná kniha k zapůjčení.
Kateřina Veselá

Přirozené je vyrůstat
v rodině
Pardubický kraj a Dětský domov Dolní
Čermná uspořádaly v úterý 15. září dopoledne jednání u kulatého stolu na téma
transformace péče o ohrožené děti a mládež. Spolu se zástupci Dolní i Horní
Čermné, partnerských organizací a institucí především z oblasti školství, zdravotnictví a sociální, diskutovali jak o současné
podobě péče o děti v dětském domově,
tak zejména o možných změnách, které
nyní zástupci domova zpracovávají do
podoby transformačního plánu.
Počty dětí, které vyrůstají v tzv. ústavní
výchově v dětských domovech v posledních letech, spíše klesají, naopak
množství dětí, které mají možnost
vyrůstat v pěstounských rodinách, roste.
„Souvisí to s dlouhodobou národní strategií, která preferuje rodinné formy péče
o ohrožené děti a mládež. Jedná se o oblast velmi citlivou, a proto se Pardubický
kraj rozhodl pro aktivní řešení situace,“
informovala Jana Pernicová, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje pro
oblast školství, a dodala: „Přihlásili jsme
se do výzvy MPSV. Vznikl projekt, jehož
výsledkem budou konkrétní transformační plány pro všech osm zařízení zřizovaných naším krajem a také komplexní
koncepce péče v rámci celého kraje
zaměřená právě na podporu ohrožených
biologických rodin a v neposlední řadě
i na pěstouny a hostitelské rodiny.“

Dětský domov Dolní Čermná je zapojen
do projektu „Transformace péče o ohrožené děti a mládež v Pardubickém kraji“.
Stejně jako v dalších sedmi zařízeních
zřízených Pardubickým krajem hledají
i pracovníci tohoto domova cesty, jak
nejlépe v následujících letech využít probíhající změny ve prospěch dětí. „Jsme
domovem tzv. rodinného typu, to znamená, že již nyní děti v našem domově
vyrůstají v šesti rodinných skupinách. Ve
změnách, které navrhujeme do našeho
transformačního plánu, vidíme příležitost. Mimo jiné chceme vytvořit lepší
podmínky pro přípravu našich mladých
dospělých na odchod do samostatného
života, “ popsala současnou situaci ředitelka Dětského domova Dolní Čermná
Iva Nesvadbová.
„Dětský domov je pro Čermnou takřka
nedílnou součástí. Věřím, že připravované změny budou přínosem pro děti, které
v domově aktuálně vyrůstají, a zároveň
že posílí a rozšíří stávající služby pro
rodiny, ať už terénní, nebo ambulantní,
a děti tak budou stále méně opouštět
své rodiče a přirozené prostředí,“ popsal
svá očekávání Jiří Svoboda, místostarosta
městyse.
Projekt probíhá od února letošního roku
a osm transformačních plánů by mělo
být kompletně připraveno nejpozději
v dubnu 2016. Současně vznikají rozsáhlé analýzy, pracovníci zapojených
zařízení se účastní vzdělávání o deinstitucionalizaci i k tématům přímé práce
s dětmi, probíhají konzultace k tvorbě
transformačních plánů a v neposlední
řadě důkladné vyhodnocování potřeb
samotných dětí.
Tisková zpráva Pardubického kraje

Mnozí jsou pěstouny.
A proč jimi nejste i vy?
Pětiletý Toník i osmiletá Anička nemůžou
vyrůstat s mámou a tátou. Organizace
Amalthea ve spolupráci s Pardubickým
krajem pro ně hledá náhradní rodinu.
A nejen pro ně. „Pěstounů, kteří přijmou
dítě do své rodiny na delší dobu, je stále
málo. Potřebujeme je pro děti malé, větší,
zdravé i s hendikepem, různého etnika,
sourozence, zkrátka vítáme každého člověka s vážným zájmem o pěstounství,“
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říká Pavel Šotola, radní Pardubického
kraje pro sociální péči a neziskový sektor.
Pardubický kraj hledá rodiny i jednotlivce, kteří by byli ochotní nabídnout zázemí, péči a podporu dětem, které aktuálně
nemohou z různých důvodů žít ve své
vlastní rodině. Chcete-li se o pěstounství
dozvědět více, zavolejte na bezplatnou
telefonní linku 800 888 245 nebo napište
na e-mail pestouni@pardubickykraj.cz.
Pro další informace kontaktujte neziskovou organizaci Amalthea, Pardubický kraj
nebo přímo úřad v místě vašeho bydliště.
Můžete také přijít na besedu o pěstounské péči, které Amalthea v rámci projektu
podpořeného Ministerstvem práce a sociálních věcí pořádá v různých městech
našeho kraje. Konkrétní termíny najdete
na www.amalthea.cz.
Tisková zpráva Pardubického kraje

Naučná stezka pro rodinu
a její osud?
S velkou chutí jsme se zúčastnili 12. července otevření naučné stezky pro rodinu.
Byla to skvělá procházka, něco jsme se my
i naše děti přiučili. Jenom jsme si řekli, že
si stezku projdeme někdy v klidu a vychutnáme si všechny zastávky, znovu budeme poznávat stromy, v klidu si přečteme informační panely.
Na naši procházku jsme se vypravili
v sobotním odpoledni koncem září. Cesta
byla fajn, u Crku jsme se posilnili vlastními
zásobami, u Kreuzigerova kříže jsme
ochutnali sladké ostružiny. Tímto místem
ovšem veškerá romantika skončila. Cesta
dál až k jakubovské silnici se změnila,
bohužel k horšímu. Společnost Lesy ČR se
pustila do odvodňovacích a melioračních
prací a my jsme brkali přes kameny, které
vystouply díky seškrábnutí vrchní vrstvy
cesty. Dokonce si nejsme jisti, jestli nechybí i nějaké interaktivní tabule podél cesty.
Technika (nákladní auta, bagry) umístěná
podél cesty nás ani nepřekvapuje. A tak
si říkáme, ouha, jak by stezku absolvovali
rodiče s kočárky či cyklisté?
Nezbývá než doufat, že cesta bude
uvedena do stavu původního. Je nám líto
těch, kteří stezku vymysleli a realizovali.
Doufejme, že jejich práce nepřijde vniveč.
Jitka a Pavel Židkovi

Foto I L. Ešpandrová

Oprava lesní cesty
na naučné stezce
V průběhu září začaly Lesy ČR, s. p. s opravou lesní cesty v úseku Kreuzigerův kříž –
Hajnova bouda. Tuto cestu kopíruje i polovina naučné stezky pro rodinu. Podle
slov pana revírníka Vlastislava Bednáře by
měla být oprava hotova do prosince tohoto roku a okolí cesty vráceno do původního stavu (včetně chybějící informační cedule o životě v mraveništi).
Počítejte prosím tedy v tomto úseku s výskytem těžké techniky a možnými dočasnými ztíženými podmínkami průjezdu.
Věříme, že opravená silnice přispěje
k lepší sjízdnosti tohoto úseku a nový
povrch cesty ocení i samotní návštěvníci
naučné stezky.
Katka Veselá

Rekonstrukce
v mateřské škole
Na děti čekalo v mateřské škole 1. září
překvapení. Přišly do barevně vymalovaných tříd, vybavených novým nábytkem. Ten na míru projektoval Ing.
Jiří Svoboda. Na otázku, jak se dětem
v opravených třídách líbí, odpověděly
děti po svém („dobrý“ a „hustý“) a porovnávaly třídy, která je hezčí. V „nábytkové stavebnici“ se rychle zorientovaly a k našemu milému překvapení si
začaly ochotněji uklízet hračky.
Celá rekonstrukce proběhla za částečného provozu se vstřícným a aktivním
přispěním
všech
zaměstnankyň
mateřské školy, především pak paní
školnice Evy Kostelecké. Poděkování
patří i pracovní četě městyse, která

Foto I I. Hamplová

8

číslo 5 I rok 2015

Dolnočermenský zpravodaj

v úmorných horkých letních dnech
provedla největší část rekonstrukce.
Po třiceti letech tedy došlo ve třídách
k částečné výměně nábytku. Je krásný
a praktický, třídy se „rozsvítily“ a my
všechny si přejeme, aby se tu děti cítily
dobře.
Ivana Hamplová

Celé Česko čte dětem
Naše mateřská škola se zapojila do
projektu „Celé Česko čte dětem“. Zveme rodinné příslušníky a všechny příznivce z široké veřejnosti, aby přišli do
naší mateřské školky přečíst dětem
pohádku před spaním. Do této akce se
zapojily již maminky i babičky dětí
z našich tříd, kterým tímto děkujeme.
Pokud budete mít zájem, můžete se
domluvit osobně nebo telefonicky,
knihu si můžete donést, nebo vybrat
z knihovničky ve školce. Pravidelné
předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního
zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení.
„Aby měly svět rády. Aby se jim v něm
líbilo. Aby věděly, že je větší než to,
co vidí jenom očima. Aby mu věřily.
A aby věřily nám, co jim čteme. Když
čte taková maminka nebo tatínek – to
je svět, jak má být: krásný, vzrušující,
důvěryhodný, bezpečný a útulný.“
(Luděk Richter, dramaturg, režisér
a herec Divadelní společnosti Kejklíř)
Kateřina Ptáčková

Foto I L. Ešpandrová

Uspávání broučků - prima
zábava pro děti
a jejich rodiče
S prvním říjnovým pátkem nastal ten
pravý čas na podvečer strávený na příjemné akci pořádané mateřskou školkou – uspávání broučků. Vzpomínáme,
jak jsme před čtyřmi lety vyrazili spolu
s naší dcerkou poprvé s lampiónem
uspat broučky a nevěděli jsme, co nás
čeká. A musíme říct, že jsme byli tehdy
velmi příjemně překvapení skvělou
akcí, rodinnou náladou a příjemnou večerní procházkou, na které jsme potkali
různé bytosti z říše pohádkové. Proto
jsme ani letos nemohli chybět. Místem
konání a výchozím bodem byl letos
kemp (dříve to bývala školní zahrada
a vloni louka u myslivecké chaty). Začali
jsme opékáním donesených buřtů. Každý měl za úkol přinést i dvě polínka…

no každý vzal raději víc, dokonce se objevila i hoblovaná prkýnka (asi nějaký
tatínek truhlář), takže bychom mohli
sedět u ohně do pozdních večerních
hodin, než bychom všechno spálili. Ale
to už se začaly děti usazovat ve stanu na
lavičky a těšily se na „Pohádku pro berušku“ v podání divadélka Štafličky. Po
skončení pohádky vyrazili první nedočkavci na okruh. My, staří „mazáci“, jsme
věděli, že je lépe počkat až do úplné
tmy a vyrazit až úplně nakonec, protože
ve tmě jsou zážitky s nadpozemskými
bytostmi větší. Cestičku osvětlovaly
svíčky, abychom věděli, kudy jít. Na startu rozdala paní učitelka Jana všem dětem céčko, aby je ochránilo. Hned u potůčku na nás čekal zástupce vodní
říše – vodník se svým „brekeke“. Pokračovali jsme nahoru ke „slepičárně“
a tam… ohnivý mužíček. Bílá paní se
procházela po cestě, proto jsme raději
šli do lesíka s vílami. U loupežníka si děti
vyměnily céčko navlečením na meč za
poklad – malou sladkost pro každého.
Cestou zpátky jsme potkali několik blikajících broučků a jednoho velkého
broučka i s postelí, kterou si stlal k příjemnému zimnímu spánku. Věříme, že
i letos jsme nic nezanedbali a broučci už
pěkně spinkají.
PS: Dík patří především všem učitelkám
a zaměstnankyním školky, protože je to
akce nad rámec jejich povinností. A dík
také všem ochotníkům, kteří účinkují
v této přírodní hře. Úspěch celé akce
podtrhuje letošní hojná účast nejen dětí
z mateřské školky z Dolní Čermné a jejich rodičů a prarodičů, ale i přespolních
dětí a rodičů.

Foto I I. Hamplová

Rodiče Martinky Židkové

Dolnočermenský zpravodaj

9

číslo 5 I rok 2015

dopravní kurz, kterým završí výuku dopravní výchovy na prvním stupni. Teoretická část (zahrnující znalost předpisů,
značek a orientaci v křižovatkách) letos
proběhla 16. září. Na praktickou část
(jízdu na dopravním hřišti podle značek
i semaforů a jízdu zručnosti) jsme vyrazili 17. 9. do Lanškrouna ke sportovní hale
B. Modrého.
Na závěr paní Kůrková, pod jejímž
vedením kurz proběhl, předala úspěšným absolventům průkaz cyklisty. Své
znalosti a dovednosti si všichni ještě
budou muset upevňovat a procvičovat,
zpočátku radši pod dohledem „dospěláků“. Všem cyklistům i „necyklistům“ přeji
vždy šťastnou cestu.
Hana Zpěváková
Foto I archiv ZŠ

Poznejme se
Sám název tohoto celoškolního projektu
napovídá, že naším cílem hned na začátku školního roku bylo odstranit pomyslnou bariéru „strachu“, hlavně mezi žáky
prvního a druhého stupně. Ve čtvrtek
4. 9. 2015 jsme se po první vyučovací
hodině všichni sešli v areálu místního
kempu. Vytvořili jsme celkem jedenáct
družstev, v každém z nich bylo průměrně
třináct žáků se zástupci z každé třídy.
Hned po rozřazení začala fantazie pracovat na plné obrátky. Týmy si měly vymyslet svůj vlastní název, takže se zde objevili Mimoni, Lordi, Žolíci, družstvo „Snaha
byla“ a další. Nejstarší žáci se úkolu
zhostili s přehledem, neboť drželi
ochranná křídla nad mladšími spolužáky.
A program byl velmi pestrý! Měli jsme
připraveno celkem jedenáct pohybových aktivit, např. dva v triku, hod vajíčkem, netradiční lov, beeball, pavučina…
Každý tým měl možnost si vsadit žolíka
na jednu z disciplín a získat tím dvojnásobný počet bodů. Vyučující všechny
získané body pečlivě zapisovali na předem připravené kartičky, aby mohli vše
sečíst a vyhodnotit. Soutěžením a sdělováním dojmů z prázdnin jsme zabrali
celé dopoledne, ale věřím, že se to všem
líbilo! Tímto bychom chtěli poděkovat za
vlídné přijetí a pomoc při organizaci paní
Kateřině Veselé.
Následující den přišlo tolik očekávané
vyhlášení výsledků a ocenění snahy.
Velkým oříškem bylo opětovné seřazení

jednotlivých týmů na hřišti vedle školy,
ale nakonec se vše povedlo! Všichni si
zasloužili pochvalu a tři nejlepší družstva
dostala sladkou odměnu. Dle úsměvů
a soutěžního nasazení soudím, že projekt
přispěl k příjemnému zpestření začátku
školního roku a že takových celoškolních
akcí naplánujeme v budoucnu více.
Jaroslava Havlíčková

Dopravní kurz čtvrté třídy
Snad všechny děti rády jezdí na kole. Od
deseti let mohou dokonce vyrazit samy.
Aby se vždy vrátily z výletu v pořádku,
musí znát dopravní předpisy a hlavně se
jimi řídit – jezdit bezpečně a zodpovědně. Ve čtvrtém ročníku děti absolvují

Jitřenka na návštěvě
u Jitřenky
Koncem září absolvovala Jitřenka svůj
letos asi poslední delší výjezd, tentokrát
na Mezinárodní folklorní festival Český
Krumlov, který je propojen se Svatováclavskými slavnostmi. Společně s námi se
ho účastnilo dalších 7 souborů, včetně
souborů z Chorvatska a souboru skotských dudáků - těch, kteří nám na poslední chvíli odmítli vystoupit na letošních slavnostech. Stejně tak jako u nás
vystupovaly vedle sebe dvě Jitřenkyz Českého Krumlova a z Dolní Čermné.
Město Český Krumlov je městem
zapsaným na listině památek UNESCO.
A během našeho třídenního hostování
jsme se mnohokrát přesvědčili, že
plným právem.

Foto I archiv ZŠ
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Orlí (vý)let na křídlech
starých pegasů

Foto I P. Ryba

Hned po příjezdu do města nás čekalo
první pouliční vystoupení ve starobylých
uličkách. Všude bylo i v tuto roční dobu
mnoho zahraničních turistů, a tak kdekoliv se vystupovalo, okamžitě byla okolo
řada diváků. Nejvíce pak turistů z Japonska. Ti jsou známí svou vášní fotografovat všechno a všude. Děti v krojích byly
více než atraktivním zážitkem, navíc pak
ve starobylém Krumlově, a proto se také
fotilo téměř na každém kroku.
V páteční podvečer nás čekala tři
vystoupení, přičemž to poslední bylo
na náměstí na hlavním podiu. Náměstí
bylo doslova nacpané stánky s řemeslnými výrobky i s občerstvením, všude
plno návštěvníků, a tak atmosféra byla
velmi příjemná. Po večeři byl připraven
společný taneční večer v domě mládeže, při kterém se jednotlivé soubory
představily krátkou taneční ukázkou
a učily se navzájem některému ze svých
oblíbených tanců. Večer jsme odjeli asi
12 km za město do ubytovacího zařízení,
kde jsme trávili i příští noc. Škoda jen,
že jsme si tak nemohli více užít večerní
prohlídku města.
V sobotu se Jitřenka představila divákům
znovu třikrát - dvakrát na hlavním podiu
na náměstí a jednou v klášterní zahradě.
To je místo, odkud je jeden z nejhezčích
výhledů na českokrumlovský zámek.
Nejvíce se vydařilo večerní vystoupení
na hlavní scéně, již za umělého osvětlení.
Původně poloprázdné hlediště se velmi
rychle naplnilo návštěvníky, kteří do té
doby chodili mezi stánky. Přilákaly je
rytmické zvuky hrábí i dřeváků z jednotlivých tanců Jitřenky. Pro diváky to
byla zároveň obrovská změna po předchozích vystoupeních jiných souborů.
Všichni tančili s velikou chutí a divadelní

projev v jednotlivých pásmech i zdařilá
choreografie, která doslova zaplnila celé
jeviště, byly téměř dokonalé. Již dlouho
se Jitřenka tak dobře neprezentovala.
Možná to bylo i tím, že už toho pomalu
měli všichni plné zuby, kdoví.
Odpoledne jsme mezi jednotlivými výstupy stihli kompletní prohlídku města
i zámku s krásně upravenými zámeckými
zahradami. A po večerním vystoupení
jsme ještě vyrazili na zámek znovu, tentokrát na prohlídku interiérů s výstupem
na zámeckou věž, odkud byl úchvatný
pohled na osvětlené město.
Protože festival končí v sobotu večer, měli
jsme již neděli volnou. Využili jsme toho
a dohodli jsme si návštěvu grafitových
dolů. První veselí zavládlo v okamžiku,
kdy každý nafasoval slušivou kombinézu
a gumáky a vzápětí helmu se světlem.
Jen co se v tom všichni naučili pohybovat, čekal na nás důlní vláček. Vtěsnat se
do malinkých vagonků byl docela kumšt
a někteří (pravda) potřebovali notnou
pomoc. Situace se opakovala při výstupu v podzemí a není divu, že jsme se
hodně nasmáli. Prohlídka byla zajímavá
a myslím, že i poučná. Domů jsme odjížděli s dobrým pocitem. Český Krumlov si
všichni užili a potěšilo, že Jitřenka z Dolní
Čermné opět nezklamala.
Nyní už čeká Jitřenku vystoupení v sobotu 17. října v Roškotově divadle v Ústí
nad Orlicí, kde bude slavnostní koncert
k 50. výročí vzniku souboru Jaro. Jitřenka
slaví v letošním roce 20 let od svého založení, ale vzhledem k výročí „Jara“ jsme
stanovili termín oslav včetně koncertu
v Dolní Čermné na 4. březen příštího
roku, kdy už bude více klidu vše připravit
a nacvičit.
Petr Ryba

Začněme tím, jak to vůbec vzniklo. Můj
tatínek (a já taky) má rád cyklovýlety
a vůbec kolo. Děda, to je objevitel a sběratel a díky němu dostávají věci druhou
šanci. Vlastně nás tato akce napadla
spolu s návrhem na cyklistické odpoledne pro seniory i vnoučata, které Orel
Dolní Čermná pořádal letos 13. června jako taková náročnější alternativa i pro
další věkové skupiny. Neměla ovšem
mít vzdělávací účel, ale měla být jen tak
pro radost a pro zábavu, možná trochu
recesí. A když jsme u dědy nalezli potřebné vybavení, bylo v podstatě rozhodnuto.
Na neděli 9. 8. 2015 tedy byla naplánována akce s názvem Orlí let na křídlech
starých pegasů. Později před slovo let
přibylo do závorky „vý“, aby bylo zřejmější, oč se jedná. Prostě a jednoduše –
výlet, výlet na historických bicyklech
(minimálně 25 let) na Suchý vrch.
9. srpna o půl deváté jsme se sešli
v Čermné na náměstí v dosti zoufalém
počtu pěti cyklistů (Petr, František a Jan
Marešovi, Karel a Jakub Macháčkovi)
a dvou členů doprovodu (Marta a Michaela Marešovy). Udělali jsme společné
foto, nechali jsme si natočit „planý výjezd“, a po dalších snímcích ve tři čtvrtě
na devět vyrazili do Verměřovic na mši.
Po mši se k nám naštěstí připojili další
dva cyklisté, byli to Jan Moravec mladší
a Jan Moravec starší, který si ihned
vysloužil přezdívku „pan Komárek“,
díky svému vzezření, jelikož do téměř
stejného oděvu byl oblečen pan Komárek ve filmu Na samotě u lesa, když šel
na pohřeb. Náš pan Komárek měl ještě
starší zelený bicykl značky Eska a na
řidítkách se mu vedle zvonku z NDR
pohupovala koženková „doktorská“
brašna, v níž měl potřebné vybavení
a především velmi důležitou svačinu.
Ještě u kostela jsme si vysloužili několik
obdivných pohledů a pochval. Přikráčel
k nám také pan Václav Macan, chvíli nás
pozoroval a potom poznamenal, že má
starých kol doma taky dost, a že by jel
třeba s námi, že si to rozmyslí, že nás
případně dojede.
Náš peloton se od kostela vydal silně
výletním tempem přes verměřovické
Poříčí směrem na Jablonné. Tam jsme
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se zastavili u Hanusů, kde nás čekalo
menší občerstvení. Potom jsme se
odebrali na náměstí, kde před hotelem
U medvěda následovaly další fotografie.
Příští zastávka byla hned pod náměstím,
stavili jsme se na nanuk. Každý pokojně
olizoval svůj pomalu se roztékající
a mimochodem dosti rychle mizející
„cuc na kládě“, když panu Komárkovi
začala zvonit brašna. Volal už podruhé
pan Macan, že se řítí za námi a kde jsme.
Když se přihnal na svém modrobílém
Velamosu a nakoupil potřebné provozní kapaliny, vydali jsme se směrem na
Orličky. Z Orliček jsme potom pokračovali nejpřímější a nejstrmější cestou na
Hvězdu pod Suchým vrchem. Dokud
to komu šlo, šlapal, a komu to přestalo
jít, šel. Záviselo vždy na tom kterém
převodu, jímž daný bicykl disponoval,
ti s tužším převodem zase měli výhodu
při jízdě z kopce. Na Hvězdě byla další
svačinová, pojedli jsme jablka s bábovkou od babičky, vyfotil si nás pan farář,
který tam už na nás číhal, a vydali jsme
se na vrchol. Jeli jsme, jak se dalo. Když
jsme někoho potkali, smekali jsme čepice a klobouky a uctivě zdravili. Nahoře
jsme zaparkovali naše „oře“ do stojanu
a čekali na pana Komárka s panem Macanem, ti šli pěšky, jelikož měli nejtěžší
převod. Mezi tím naši „oři“ upoutali skupinku turistů německé národnosti. A na
řadu přišel hlavní bod programu, a sice
oběd. Paní v bufetu jsme se evidentně
líbili. Potom ještě následovaly drobné
servisní úkony, Otyla totiž stávkovala,
nechtěla točit pedálem (Otyla jest bicykl mého druhého dědečka, místního
kostelníka, byla zapůjčena cyklistovi
Karlovi). Pan Macan, stoje u červeného
cestovního motocyklu BMW, nahlas
zauvažoval nad výměnou stroje. A potom, doufajíce v účinnost starých bubnových brzd v zadních kolech našich
strojů, jsme se pustili z kopce dolů
směr Červenovodské sedlo. Tam byla
odstraněna další závada, tentokrát na
nejmenším kole, a také zbytky vzorku
přední pneumatiky mé Boženy z mých
holení. Nastrouhaná guma se na mé
holeně dostala díky neúspěšnému
pokusu zpomalit Boženu před ostrou
zákrutou i přední plášťovou brzdou.
Dál jsme jeli po státní silnici č. 11 na
Čenkovice, z Čenkovic potom přes Převáž do Výprachtic. Z kopce byl vždycky
nejrychlejší pan Macan, měl těžký
převod a byl nejtěžší (snad se neurazí),
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Foto I archiv Orla

takže mu to dobře jelo. Jak se člověk
lekl, když v poklidném soustředění se
na cestu upaloval z kopečka a najednou
kolem něj prosvištěl modrobílý dámský
Velamos s panem Macanem v rozepnuté vlající košili a s neuvěřitelně rachotícím zadním blatníkem. Pan Komárek
s taškou na řidítkách se držel z kopce
zkrátka, byť měl nejtěžší převod, nejspíš
nebyl přesvědčen o brzdném účinku
své Esky. Stavili jsme se ještě na pouti
ve Výprachticích, abychom doplnili provozní kapaliny, a z Výprachtic přes Horní
Čermnou domů. Jó, z kopce se to jelo…
Poslední zastávku jsme si udělali kolem
čtvrté odpolední u Orlovny na poslední
společné foto. Celkem jsme najeli
téměř 50 kilometrů a po cestě pobavili,
potěšili, zaujali, či přiměli zavzpomínat
bezpočet lidí, včetně sebe. Opravdu to
byl „kouzelný“ výlet, nezapomenutelný
zážitek. Je fajn se občas pobavit i trochu
jinak, než podle dnešních zvyků, třeba
jako naši dědové zamlada. Děkuji všem
účastníkům, doprovodu, fotografovi.
A ještě vyjádřím obdiv všem účastníkům (tedy ne, že bych se chtěl chválit),
že se všichni dostali, kam chtěli a ujeli
celých těch 50 km, potom ještě našim
strojům, že to přežily, a zvláštní obdiv
patří nejmladšímu účastníku, Honzíku
Moravcovi, který ujel to stejné, co
ostatní, ovšem na polovičním bicyklu.
A abych nezapomněl, metál by měli
dostat i naši strážní andělé, proč asi psát
ani nemusím…
Tak tedy ještě jednou jménem jednoty
Orel v Dolní Čermné děkuji všem a třeba někdy zase někam vyrazíme.
František Mareš

Mykologická vycházka
V sobotu 26. září se uskutečnila druhá
mykologická vycházka v Dolní Čermné. Opět ji vedl pan Martin Mička, mykolog z České Třebové. Zvolili jsme
trasu obdobnou té loňské. Vzhledem
k tomu, že z důvodu letošního sucha
roste výrazně méně hub než loni,
mohli jsme trasu mírně prodloužit,
a tím jsme se dostali až nad sad po
cestu tvořící hranici katastru s Horní
Dobroučí.

Foto I I. Hamplová
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Jak jsem už naznačil, hub letos roste
znatelně méně, než loni. Oproti loňským takřka sto padesáti druhům to
letos bylo přibližně padesát. Přesto
se i mezi nimi našly zajímavé kousky.
Atraktivním druhem byl vějířovec
obrovský, kterým byl obrostlý veliký
pařez, vzácným nálezem byl kotrč
Němcův. Co nás překvapilo, byla
poměrná hojnost hřibů smrkových,
dokonce i větších kousků. Holubinky
letos rostou velice sporadicky, přesto
jsme našli i holubinku lepkavou, která
je v rámci republiky nehojná až vzácná, častěji se vyskytuje pouze právě
zde ve východních Čechách. Tak, jak
se loni masově vyskytovala holubinka
hlínožlutá, letos její roli nejčastější
houby převzala lištička pomerančová.
Závěr byl opět v „hasičárně“, kde
proběhla komentovaná ukázka donesených hub, účastníci měli možnost
nechat si určit vlastní donesené
houby a pěknou tečkou bylo občerstvení, které sestávalo z kyselé polévky
z kotrče kadeřavého, ozdobené
kouskem mísenky oranžové, a hovězího guláše, který mohl být na přání
vylepšen přídavkem hub.
Oproti loňsku bylo letos nejen méně
hub, ale i méně účastníků. Nevím, zda
to bylo způsobeno termínem (sobota
oproti loňské neděli), nebo obavami
veřejnosti, že stejně nic neroste.
S odstupem času vše vyhodnotíme
a zařídíme se pro příště. Na závěr
chci poděkovat všem, kteří se o tuto
vycházku zasloužili. Jednak Martinu
Mičkovi, který po odborné stránce celou akci zaštítil a vedl, a jednak všem,
kteří zajistili a připravili občerstvení
a na místě nás obsluhovali. Teď už se
jen můžeme těšit na příští sezónu.

Dolnočermenský zpravodaj

Foto I L. Ešpandrová

plnění úkolů dne předešlého, za což
děti obdržely žetonky s pokladem.
S dětmi jsme prošly pohádkami Tři
oříšky pro Popelku, Zlatovláska, Shrek,
Červená Karkulka a Madagaskar.
V pondělí pomohly děti Popelce místo
holoubků přebrat hrách a čočku a vytvořily kostým na ples. V úterý v duchu
pohádky Shrek děti navštívily kmotřičku vílu v bažině, vyrobily královský
erb a pomohli najít princeznu Fionu.
Nezapomenutelným zážitkem byl
bezesporu středeční rytířský turnaj na
zámku Jiříka a Zlatovlásky. Ve čtvrtek
se děti spolu s Červenou Karkulkou
vypravily za babičkou, cestou je čekala
spousta nástrah a úkolů, které zvládly
na jedničku. V závěru dne byl pro děti

Aleš Hampl

Příměstský tábor 2015
Předposlední týden v srpnu se již pátým rokem uskutečnil příměstský tábor konaný Rodinným centrem KUK.
Letošní rok byl ve znamení pohádek,
téma tábora znělo „Z pohádky do pohádky“. Pohádkovým týdnem děti každé ráno provázel pohádkový dědeček, který uváděl pohádkové téma
daného dne, úkoly dne a kontroloval

Foto I L. Ešpandrová

odměnou příjezd místních hasičů.
Páteční den přinesl výrobu zvířecích
škrabošek, soutěže a pohádkových
odměn za získané žetonky.
Pevně věřím, že se dětem letošní
tábor líbil a zpříjemnil jim konec letošních prázdnin. Všem dobrovolníkům,
kteří se podíleli na přípravě a realizaci
tábora, patří veliký dík.
Lea Schlegelová

Burza oblečení
18. a 19. října se konala další burza
podzimního a zimního oblečení
a sportovních potřeb Rodinného centra KUK. Nabídka zboží předčila naše
očekávání a opět bylo z čeho vybírat lyže, brusle, kojenecké zboží a v obrovském množství oblečení dětské,
dámské i pánské ve všech možných
velikostech. Znovu jsme naplnili veškeré možné prostory kvalitním oblečením z druhé ruky. V nabídce bylo
zboží od rekordního počtu prodejců.
Věříme, že ti, kteří nakoupili, připravili
nejen své děti na nadcházející zimu.
Děkujeme všem, kteří se svým nákupem či prodejem podíleli na této akci
a mimo jiné tím také podpořili Rodinné centrum KUK.
Martina Svobodová

Dolnočermenský zpravodaj
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Pravidelné aktivity pro děti a mládež - RC KUK 2015-2016
Zájmová činnost/
kroužek

Cena

Termín/čas konání

Cílová věková
skupina

Vedení

Poznámka

Cvičení rodičů s dětmi

350,-Kč,
jednorázový vstup
20,-Kč

pondělí 16.00 - 17.00

předškolní děti
s rodiči

J. Chovancová

5. říjen 2015 - duben 2016

Keramika
(11 dvouhodinových lekcí)

1000,-Kč

pondělí 15.30 - 17.30

1. i 2. stupeň

L. Macháčková

1x za 14 dnů
od 12. 10. 2015

Keramika
(11 dvouhodinových lekcí)

1000,-Kč

úterý 14.30 - 16.30

1. i 2. stupeň

M. Vacková

1x za 14 dnů
od 6.10.2015

Keramika volné lekce
(dospělí, děti a mládež
jednorázově)

individuálně

úterý 17.00 - 18.30

dospělí, děti,
mládež

M. Vacková/L.
Macháčková

1x za 14 dnů
od 6. 10. 2015

Badminton

500,- Kč/ 700,-Kč

úterý 15.30 - 17.00
pátek 15.30 - 18.00

děti 6 -18 let

J.Schöpp /V.
Krňávek

15. 9. 2015 - květen 2016

Stolní tenis

400,-Kč

úterý 17.00 - 18.00

děti 6 - 18 let

M. Marek

13. říjen 2015 - duben 2016

DC Dance Mini, Děti,
Junioři

700,-Kč/800,-Kč

sobota 14.30 - 19.00

přípravka, mladší ,
starší děti

V. Marešová

3. říjen 2015 - květen 2016

DC Dance dospělí

1000,-Kč

pátek, sobota

dospělí

V. Marešová

říjen 2015 - červen 2016

Slavnostní uvedení
praporu SDH
V neděli 30. srpna 2015 se uskutečnilo
slavnostní uvedení nového vyšívaného
praporu SDH Dolní Čermná. Prapor vyšila firma Velebný z Ústí nad Orlicí. Na lícní
straně je znak SDH Dolní Čermná, který
tvoří znak městyse a zkřížené žebříky
a sekyrka s ratolestmi. Rubová strana má
hlavní motiv sv. Floriána, patrona hasičů,
který drží ochranu nad kostelem sv. Jiří,
jakožto dominantou Dolní Čermné,
a hasičským domem. Barevné vyhotovení je bílé s červeným okrajem (symbol

ohně) a modrým okrajem (symbol vody).
Slavnost začala průvodem od hasičského domu do kostela sv. Jiří. Zde proběhla
slavnost žehnání, při které byly na prapor připnuty stuhy kmotrů – starosty
městyse Petra Helekala a senátora Petra
Šilara, dále stuha žehnací a stuha – dar
od kamarádů hasičů z Liptovské Tepličky.
Po skončení slavnosti bylo pro hosty
připraveno posezení ve školní jídelně.
Chtěl bych tímto poděkovat panu faráři
Josefu Roušarovi, chrámovému sboru,
dechové hudbě a všem, kteří se na této
akci podíleli. Rovněž velký dík patří všem
dárcům, bez kterých by nebylo možné
prapor zhotovit.
Jan Růžička

Foto I archiv SDH

Mladí hasiči
Od září opět probíhá kroužek mladých
hasičů. Schůzky se konají každou středu
od 15 do 16:30 hodin v Areálu zdraví
a sportu. Od listopadu se budou konat
v tělocvičně. První soutěží, kterou byl zahájen letošní ročník celoroční hry PLAMEN, byl Závod požárnické všestrannosti – Memoriál Zdeňka Veselého
v Černovíře. Ten se konal v sobotu 26. září
a náš sbor reprezentovaly 2 pětičlenné
hlídky mladších žáků a 1 hlídka starších
žáků. Mladší žáci se umístili na 35. a 41.
místě, starší žáci obsadili 37. místo.

Foto I archiv SDH
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V běhu na 60 metrů překážek jednotlivce se nejlépe dařilo Kateřině Malcové,
která se umístila na 5. místě. Příští soutěží je okresní kolo hry PLAMEN a soutěže
dorostu v Závodu požárnické všestrannosti, které se uskuteční 17. října 2015
v Dolní Dobrouči. Činnost kolektivu
mladých hasičů a dorostu je podpořena
z grantu Pardubického kraje a dotace
Městyse Dolní Čermná.
Jan Růžička

Úspěšný závěr sezóny
Velká cena Ústeckoorlicka 2015 má za
sebou konec. Seriál 11 soutěží v požárním útoku mužů a žen bude slavnostně
vyhodnocen 14. listopadu 2015 v Sokolovně v Horní Čermné. Naši muži se
v letošním roce účastnili všech soutěží
a skončili na celkovém 7. místě, což je
zatím nejlepší výsledek. Přispěl k tomu
úspěšný závěr sezóny. 29. srpna proběhla soutěž v Brandýse nad Orlicí, kde
naši muži skončili na celkovém 6. místě.
Po neúspěchu v Lanškrouně 5. 9. , kde
měli neplatný pokus, se umístili úspěšně na 4. místě v Lanšperku (6. 9. ).
Opravdový vrchol sezóny však přišel až
v České Třebové, kde v sobotu 12. 9.
poprvé zvítězili, a odvezli si tak putovní
pohár starosty města. Výsledek zpečetili 2. místem v posledním závodu
v Nekoři (19. 9. ). Celkově se jim povedlo
nasbírat 91 bodů.
Jan Růžička
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SDH Dolní Čermná má
mistryni světa
Již mnohokrát jsme psali o velkých
úspěších Markéty Markové v požárním
sportu. Několikanásobná mistryně České republiky v požárním sportu má za
sebou úspěšný rok. V Českém poháru
v běhu na 100 metrů překážek jednotlivce suverénně vedla již od 4. závodu
a skončila na celkovém 1. místě. V konkurenci asi 120 závodnic s přehledem
zvítězila za umístění v šesti závodech.
Díky svým úspěchům je již druhým
rokem členkou reprezentace České
republiky v požárním sportu v kategorii
juniorek. V letošním roce reprezentovala Českou republiku, resp. Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska na Mistrovství světa juniorů v požárním sportu
v Bělorusku v Grodnu. Ve dvojboji
(součet z běhu na 100 metrů překážek
a výstup na věž) se umístila rovněž na
celkovém 3. místě. Celkově reprezentace ČR skončila na 3. místě. Druhou
soutěží bylo Mistrovství světa v požárním sportu v Petrohradě v Rusku. Zde
Markéta reprezentovala v kategorii žen.
Zde Markéta společně s družstvem
získala zlatou medaili ve štafetě 4 x
100 metrů, a stala se tak mistryní světa.
Markétě patří obrovský dík za vynikající
reprezentaci a doufejme, že se jí bude
dařit i v následujících sezónách.
Jan Růžička

Hlášení pálení?
A elektronicky?
Hasiči Pardubického kraje provozují
službu pro občany, firmy a právnické
osoby, která jim má šetřit čas a finanční
náklady. Pálení klestí v Pardubickém
kraji lze hlásit též elektronicky.
Elektronicky
Pálení lze nahlásit prostřednictvím
elektronického formuláře, který občané
najdou na webových stránkách HZS
Pardubického kraje – www.hzspa.
cz (záložka pálení) nebo přímo na
adrese
http://www.hzspa.cz/paleni
pod názvem „Hlášení pálení“, které je
umístěno na úvodní straně na horní
liště. Elektronický formulář občany sám
navádí, co mají vyplnit. Po jeho odeslání
se veškeré informace zobrazí obsluze
operačního střediska hasičů na počítačích na příslušném místě na mapě.
Telefonem
Pálení lze nadále hlásit i telefonicky na
Krajské operační a informační středisko
HZS Pardubického kraje tel. 950 570 112.
Při ohlášení je třeba uvést jméno, telefonické spojení na osobu, která bude
spalování provádět, přesnou identifikaci místa, kde ke spalování dojde, datum
spalování, hodinu, od kdy do kdy bude
spalování probíhat, případě další údaje,
které bude požadovat příslušník hasičského záchranného sboru. Ohlášení
se rozhodně neprovádí na čísla linek
tísňového volání (112 a 150), které slouží
přímé pomoci postiženým.
Ohlášením předejdete zbytečným
výjezdům hasičů k ohlášeným požárům
trávy, lesa, odpadu atd. a také přesným
udáním místa zajistíte, že případná
pomoc hasičů bude přesnější, a tím
i rychlejší. Profesionální i dobrovolní
hasiči chtějí být v očích veřejnosti vidění
jako složka, která je bližnímu ku pomoci, nikoli jako trestající, proto prosíme,
nahlaste Vaše pálení biologického odpadu třeba přes webové stránky hasičů
na operační středisko!

Foto I archiv SDH

V jarních a podzimních měsících hasiči,
častěji než kdy jindy, vyjíždějí k požárům trávy a lesních porostů. Častěji také
vyjíždějí k požárům nebo k dohašování

Dolnočermenský zpravodaj

špatně zabezpečených ohnišť.
Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákona o PO) fyzická osoba
nesmí provádět plošné vypalování
porostů, a i přesto je u nás vypalování
trávy neustále oblíbené. Ten, kdo se
totiž rozhodne „vyčistit“ svou zahradu
ohněm, může zaplatit i několikatisícovou pokutu.
Při plošném vypalování porostů se
dopouští přestupku dle zákona o požární ochraně, za který jí hrozí pokuta
do 25 000 Kč. Fyzické osoby mohou
provádět
kontrolované
spalování
hořlavých látek, např. shrabanou trávu
pálit na hromadě. Podnikající právnické
a podnikající fyzické osoby taktéž nesmí
plošně vypalovat porosty. Při spalování
hořlavých látek na volném prostranství
jsou navíc povinny stanovit opatření
proti vzniku a šíření požáru. Podnikající
právnické a podnikající fyzické osoby se
při plošném vypalování porostů dopouští přestupku dle zákona o PO, za který
jí hrozí pokuta do 500 000 Kč (stejná pokuta hrozí pro nenahlášení požáru). Dále
jsou povinni spalování předem oznámit
příslušnému hasičskému záchrannému
sboru kraje. Navíc dle zákona o PO pro
fyzické osoby, podnikající právnické
a podnikající fyzické osoby je povinnost
bezodkladně oznamovat každý vzniklý
požár příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.
Nezapomeňte také, že při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, např. zákonem
o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem
o odpadech nebo s vyhláškami obcí.
Vendula Horáková, tisková mluvčí HZS
Pardubického kraje
radyvnouzi.cz

DC Moto Team v roce 2015
DC Moto Team v letošním roce absolvoval opět řadu cyklistických závodů a má
za sebou také historicky první přímý televizní přenos.
Duben
Jako každý rok jsme se sešli na schůzi
k zahájení sezony a hned druhý den
na kondičních jízdách. Motorkáři se
procvičili při jízdách zručnosti, připra-

číslo 5 I rok 2015
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vili si jedenáct různě obtížných tras.
Poděkování patří panu P. Matějíčkovi
za poskytnutí areálu bývalé obalovny
pro tuto akci. Prvním závodem v sezoně byl závod kadetů GP Matoušek,
který startoval své etapy v Jevíčku,
Moravské Třebové a Biskupicích a vedl
mladé cyklisty okolím těchto měst.
Květen
Na konci května se vydalo dvacet čtyři
motorek na Závod míru UCI 23 (dvacet
dva zajišťovalo peloton, jedna byla
určena pro televizní kameru a další
pro fotografa). Závodu mužů do 23 let
se účastnily národní týmy z 16 zemí
světa a etapy vedoucí přes vrcholky
Jeseníků (a to doslova, protože cílem
jedné z nich byl Praděd) prověřily síly
všech. Za český národní tým nastoupili
cyklisté J. Černý, M. Schlegl, F. Sisr, D.
Turek, M. Kukrle, V. Nipl.
Červen
Červnový Malý závod míru Lanškroun
je pro DC Moto závod tradiční už po
mnoho let, 18 marschalů doprovází
nejmladší cyklisty – žáky (pozn.: „marschal“ je označení řidiče doprovodného motocyklu v propozicích mezinárodních cyklistických závodů).
Červenec
V červenci jsme zavítali opět do Lanškrouna na Force cup kategorie Elite
a UCI 23, který byl součástí Českého
poháru v silniční cyklistice. Do cíle jako
první přijel domácí Tomáš Bucháček.

Srpen
1. srpna doprovodilo osmnáct marschalů
ohromný cyklistický závod Krakonošův
cyklomaraton. Na startu se objevilo více
než tři sta cyklistů amatérů i profesionálů
odhodlaných zdolat 140 km českopolským pohraničím s celkovým převýšením
tratě 2 606 m.
A vracíme se do Lanškrouna: 7 - 9. srpna
se jede Regionem Orlicka, hned týden
nato odjíždí DC Moto Team téměř
v kompletní sestavě již po šesté na největší a nejprestižnější etapový cyklistický
závod v České republice, a to Czech Cycling Tour 2015. Dvacet sedm marschalů
celkem: dvaadvacet na práci v pelotonu,
dva pro kamery České televize pro přímý
přenos, jeden pro fotografa, jeden pro
reportážní kameru ČT, jeden pro Radio
Tour (člověk, který poskytuje zprávy
z pelotonu doprovodným vozidlům) bylo
připraveno absolvovat čtvrteční časovku
i dalších 520 km tří etap. Úmorné vedro
během závodu sužovalo dvacet tři sedmičlenných týmů ze čtrnácti zemí. Z českých závodníků byli na startu L. König, F.
Paďour, K. Hník, M. Schlegl, D. Turek, P.
Vakoč, A. Kaňkovský, T. Bucháček, J. Bárta,
Z. Štybar.
Novou zkušeností pro DC Moto Team
bylo zajištění přímého televizního
přenosu nedělních okruhů v Dolanech.
Organizační přípravy probíhaly již tři
týdny před závodem, technické pak v sobotu a v neděli před startem. Bylo třeba
na dvě motorky namontovat přenosová
zařízení, 150 cm vysoké antény a vyzkoušet komunikaci s přenosovým vozem.
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Vzhledem k tomu, že se jednalo o první
přímý přenos cyklistiky v České republice
po dvanácti letech, nervozita panovala
veliká. Navíc oba kameramani seděli na
motorce poprvé v životě! Ale dojeli do
cíle v pořádku všichni, závodníci i motorkáři a diváci u televizních obrazovek si
snad taky přišli na své.
Září
V září byly připraveny kondiční jízdy
pro veřejnost. Příchozí motorkáři měli
možnost vyzkoušet si, do jaké míry
ovládají svůj stroj. Slalomy, osmičky a jiné
záludnosti jim daly více či méně zabrat.
Někteří se na začátku pěkně zapotili,
ale s množstvím projetých „koleček“
nervozita opadla a dařilo se čím dál lépe.
Opět děkujeme panu P. Matějíčkovi za
poskytnutí areálu.
Posledním závodem letošní sezony byla
East Bohemia Tour, etapový závod série
Europe Tour mezinárodní cyklistické unie
UCI. Etapy tohoto závodu se jezdily jako
okruhy, v pátek kolem Třebechovic pod
Orebem, v sobotu okolím Hořic a v neděli vedla etapa Podorlickem, se startem
a cílem v Opočně. V neděli se také konal
závod pro amatérské cyklisty, také zde
hladký průjezd závodníkům v režimu
částečně omezeného silničního provozu
zajistili marschalové.
Letošní sezona cyklistických závodů
skončila. Všichni si oddychli a těší se, že
si odpočinou a přes zimu se budou věnovat údržbě svých strojů. Ale jakmile se
přehoupne začátek nového roku, začnou
se pídit po termínech závodů. Prostě je
to baví. I když se ze závodů vracejí domů
unavení, i když musí obětovat dny dovolené, i když musí jet ve vedru nebo v dešti, znovu se postaví na start, probublají
motory a těsně před výstřelem startéra
vyrazí na trasu „vyčistit silnice“.
Ludmila Ešpandrová

Pardubický kraj má
v soutěži DestinaCZe tři
želízka v ohni
Která místa máte nejraději? Na kterém výletě se vám nejvíce líbilo? Hlasujte v třetím
ročníku soutěže o nejlepší turistické
atraktivity DestinaCZe 2015, kterou vyhlásila agentura CzechTourism. Pardubický

kraj zastupují hned tři turistické lokality.
„Hlasuje se v pěti kategoriích. Pardubický kraj v soutěži reprezentují
Orlické hory a Podorlicko, Železné hory
a Relax & sport resort Dolní Morava,“
říká krajský radní pro cestovní ruch
René Živný. „Hlasovat lze jednoduše na
webové stránce www.destinacze2015.
cz. Stačí se jen zaregistrovat a rozdělit
deset hlasů. Je přitom na každém hlasujícím, zda podpoří deset různých finalistů
nebo všechny hlasy přidělí jen jedinému
z nich,“ vysvětluje radní. Pro hlasující jsou
připraveny vstupenky do soutěžících
areálů a další zajímavé odměny. Hlavní
cenou je víkendový pobyt pro dvě osoby
v hotelu Skanzen v Modré na Slovácku.
„Pardubický kraj má své zástupce
v kategorii Cítit se jako doma: destinace
EDEN 2015, jejímž tématem je cestovní
ruch a lokální gastronomie. Mezi finalisty postoupily destinace Orlické hory
a Podorlicko s produktem ’Magdalenina
kuchařka’ a Železné hory s produktem
’Gurmánská stezka’, které se utkají s Broumovskem, Jeseníky a Slováckem,“ uvádí
ředitelka Destinační agentury Východní
Čechy Alena Horáková.
Relax & sport resort Dolní Morava soutěží
v kategorii Trendy novinky 2015, konkurují mu zábavní vědecký park VIDA,
Legiovlak, zážitkový areál plný poznání
Centrum Eden a scéna nového cirkusu
Jatka 78.
Více informací o samotné soutěži a jednotlivých finalistech je k dispozici na
www.destinacze2015.cz.
Tisková zpráva Pardubického kraje

Dotační programy v oblasti
sportu, volnočasových
aktivit a cestovním ruchu
vyhlášeny
Pardubický kraj vyhlásil programové dotace na rok 2016 v oblasti sportu, volnočasových aktivit a cestovního ruchu.
Konkrétní podmínky pro žadatele jsou
zveřejněny na webových stránkách Pardubického kraje v sekci Dotační programy a granty.

Dolnočermenský zpravodaj

„Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit je určen například na podporu pravidelné činnosti sportovních
organizací, handicapovaných sportovců,
či volnočasových aktivit. Druhý program
je zaměřen na výstavbu, rekonstrukce
a opravy sportovních zařízení nebo
pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací.
Současně jsme vyhlásili i program na
podporu budování infrastruktury cestovního ruchu v kraji,“ oznámil krajský radní
pro sport, cestovní ruch, volnočasové
aktivity a informatiku René Živný. „Lhůta
pro podání žádostí je od 9. listopadu do
7. prosince letošního roku,“ dodal radní.
Přehled vyhlášených programů:
Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit
Program B1: Podpora pravidelné činnosti sportovních organizací
Program B2: Podpora handicapovaných
sportovců
Program B3: Podpora sportu pro všechny
Program B4: Podpora sportovní reprezentace kraje
Program B5: Podpora významných
sportovních akcí
Program F1: Podpora volnočasových
aktivit
Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav
sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních
zařízení a organizací
Program C1: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení,
pořízení investičního movitého majetku
sportovních zařízení a organizací
Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji
Letos granty rozdělily 13,5 milionu
korun. Na letošní rok schválila Rada
Pardubického kraje v oblasti sportu
a volnočasových aktivit podporu pro
326 žadatelů ve výši 9,5 milionu korun.
Grantový program v oblasti cestovního
ruchu rozdělil čtyři miliony korun mezi
34 žadatelů. Podpořené projekty se
týkaly základní i doprovodné infrastruktury v oblasti cestovního ruchu, jako
např. obnovy rozhledny, vybudování
dětských hřišť a odpočinkových míst
pro turisty i cykloturisty a podobně.
Tisková zpráva Pardubického kraje

Dolnočermenský zpravodaj
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Stomatologická pohotovost
ve dnech

lékař

adresa

telefon

17. - 18. 10. 2015

MUDr.

Milota

Karel

Lanškroun, Svobody 356

465 322 787

24. - 25. 10. 2015

MUDr.

Nováková

Gabriela

Lanškroun, Dukelských hrdinů 615

604 749 331

28. 10. 2015

MUDr.

Pavlová

Simona

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 822

31. 10. - 1. 11. 2015

MUDr.

Strnadová

Marie

Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622

465 642 765

7. - 8. 11. 2015

MUDr.

Špička

Jan

Králíky 414

465 631 154

14. - 15. 11. 2015

MUDr.

Špičková

Marie

Králíky 414

456 631 274

17. 11. 2015

MUDr.

Šrámek

Petr

Letohrad, U Dvora 815

465 621 551

21. - 22. 11. 2015

MUDr.

Ulman

Jaroslav

Tatenice 268

465 381 212

28. - 29. 11. 2015

MUDr.

Vacková

Jana

Lanškroun, Hradební 227

465 322 348

5. - 6. 12. 2015

MUDr.

Vebrová

Zdeňka

Žamberk, Raisova 814

465 613 441

12. - 13. 12. 2015

MUDr.

Vítková

Eva

Červená Voda 333 (MOVIOM)

465 626 460

19. - 20. 12. 2015

MUDr.

Strnadová

Marie

Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622

465 642 765

Když Vás v sobotu, neděli či ve svátek rozbolí zub, můžete v době od 8:00 do 11:00 hodin navštívit lékaře, který ten den slouží
pohotovost ve své ordinaci. Přehled pohotovostních služeb je uveden v následující tabulce (zdroj: http://sociologie.iglu.cz/zubarna/
pages/s_zubni_pohotovost.htm). Než se vydáte na zubní pohotovost, ověřte si službu zubního lékaře dle rozpisu telefonicky.
Stomatologové si můžou službu mezi sebou vyměnit! Informaci se dovíte na tel.: 465 710 111 - Orlickoústecká nemocnice, a.s.
Znovu upozorňujeme! Před návštěvou stomatologické pohotovosti si raději telefonicky ověřte, zda nedošlo ke změně lékaře
konajícího službu!

Upozornění
pro soukromé
podnikatele
Nabízíme všem místním soukromým podnikatelům a živnostníkům možnost prezentace
jejich firmy v Dolnočermenském
zpravodaji (vychází v nákladu
550 ks) a na nových webových
stránkách městysu. Zájemci
nechť kontaktují Úřad městysu
Dolní Čermná, Ing. Miladu
Marešovou, tel: 465 393 125,
e-mail: majetek@dolni-cermna.cz.

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

cena

A4

1000 Kč

A5

500 Kč

A6

250 Kč

18

číslo 5 I rok 2015

Dolnočermenský zpravodaj

Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí v Dolní Čermné
Datum konání
listopad

Název akce

Začátek akce

Turnaj ve stolním tenisu

Místo konání

Pořadatel

Orlovna

Jednota Orel

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

19:30

Orlovna

SDO

10. 11.

Posvícenské dozvuky

14:00

Orlovna

Klub důchodců

14. 11.

Výlov čermenského rybníka

viz plakátky

čermenský rybník

Plundrovo rybářství

4. 12.

Mikulášský jarmark

viz plakátky

náměstí

místní spolky, městys

9. 12.

Česko zpívá koledy

viz plakátky

náměstí

městys, FS Jitřenka

6. 11.

14. 12.

Koncert ZUŠ

17:00

Orlovna

ZUŠ Lanškroun

27. 12.

Jakubovické vánoční souznění

16:00

kostel Jakubovice

pan Hrodek

28. 12.

Vánoční turnaj ve stolním tenisu

tělocvična

pan Marek

31. 12.

Silvestrovský běh 2015

před tělocvičnou

pan Bednář

10:00

16. 1. 2016

Sousedský ples

Orlovna

SDO

23. 1. 2016

Dětský karneval

Orlovna

Jednota Orel

30. 1. 2016

Maškarní ples

Orlovna

Jednota Orel

13. 2. 2016

Hasičský ples

Orlovna

SDH

Výroční koncert Jitřenky

Orlovna

FS Jitřenka

Pouťové posezení

Orlovna

Jednota Orel

4. 3. 2016
24. 4. 2016
5. 6. 2016

Pochod pohádkovým lesem

13:30

AZAS

MŠ, ČČK

25. 6. 2016

Čermenské folklórní slavnosti

viz plakáty

AZAS

městys, FS Jitřenka

AZAS

Jednota Orel

červen 2016

Cyklovýlet pro seniory a děti

červen 2016

Propinkejte se na Velehrad

Jednota Orel

Vyjížďka historických kol do
Nových Hradů

Jednota Orel

červenec - srpen
2016
13. 8. 2016

Den se sousedy

srpen 2016

Zájezd prarodičů s vnoučaty

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

AZAS

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

místní spolky, městys
Klub důchodců

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

Slavnostní žehnání praporu SDH

Foto I L. Ešpandrová a archiv SDH

Malí fotbalisté

Foto I L. Ešpandrová
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