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V tomto čísle naleznete
ze zasedání zastupitelstva
Obnova budovy „staré“ školy
Slavnost Slabikáře	
Moudrost ukrytá v knihách
Zpráva fotbalového oddílu

3
4
13
18
21

Příjemné prožití svátků vánočních a v roce
2016 hodně zdraví, pracovních a osobních
úspěchů, pohody a optimismu.
Redakce Dolnočermenského zpravodaje
www.dolni-cermna.cz
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Slovo starosty
Milí Dolnočermáci,
v pátek 30. října 2015 jsem byl přizván
k otevření schránky z kopule místního
kostela sv. Jiří, která prochází celkovou
rekonstrukcí. Otevření se zúčastnili pan
farář Josef Roušar, pan Vladimír Jansa,
pan Václav Filáček, pan Miroslav Pecháček a já. S napětím jsme očekávali, co
uvnitř objevíme. Našli jsme zde různé
dokumenty, nejstarší pocházely z první
poloviny 19. století.
Když jsem byl následně požádán o napsání slova starosty, které by mělo být
umístěno do kopule, jako poselství dalším generacím, dlouho jsem přemýšlel,
o čem budu psát. Od první poloviny 19.
století do současnosti se událo mnoho
zásadních událostí. Ať už to byla imigrační vlna, která postihla v polovině 19.
století přelidněnou Čermnou, 1. světová
válka, světová hospodářská krize v 30.
letech 20. století, rozdělení Čermné na
Dolní a Horní Čermnou v roce 1936, II.
světová válka a následný nástup k moci
komunistů, který na dlouhá desetiletí
neumožňoval svobodu slova a režim ji
tvrdými represemi potlačoval. Zásadní
obrat nastal 17. listopadu 1989, kdy došlo
k tzv. sametové revoluci. V podstatě
se jednalo o pád komunismu a nástup
demokracie. Nadšení lidí bylo obrovské
a očekávání ještě větší. Politická garnitura
nám slibovala, že úrovně západních zemí
dosáhneme za dvacet let, k čemuž ovšem
bohužel nedošlo. S odstupem času musím konstatovat, že se plně ukázalo, jak
předchozí generace poznamenala éra komunismu. Nadšení postupně vystřídalo
„vystřízlivění“. Proběhla divoká kuponová
privatizace a došlo k „rozkradení“ spousty státního majetku. Co bylo dlouhá léta
schováváno pod pokličkou, se postupně
dostávalo na povrch. Klientismus, pro-
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pojení politické moci s podnikatelskou
elitou narůstalo do nebývalých rozměrů.
Doba se ohromně zrychlovala, mnoho
lidí se honilo, respektive ještě honí pouze
za penězi. Vystřízlivění nastalo okolo
roku 2008, kdy celosvětovou ekonomiku
postihla krize. Osobně si krizi představuji
jinak, ale je zřejmé, že měla obrovský
vliv a dopad na většinu obyvatel nejen
naší země. Po éře komunismu, kdy měli
všichni „stejně“, a následném rozmachu
ekonomiky, ve které politické elity neměly potřebu rozeznávat původ peněz,
jež hýbaly ekonomikou, došlo k prvnímu
dopadu na tvrdou zem a k vystřízlivění
mnoha lidí. Od uvedené doby sleduji
postupnou změnu. Ne nadarmo se říká,
že cesta ke štěstí je toliko neštěstím vydlážděná. Lidé asi musí skutečně poznat
utrpení a bolest, aby si byli schopni dostatečně vážit i podstatných věcí, jako je
rodina, přátelství, prostě života v pospolitosti. Jsem přesvědčen o tom, že i díky
nepříjemným událostem v minulosti se
nám daří tento cíl postupně plnit.
Pro naši obec vnímám jako velice důležitý
rok 1990, kdy obec získala právní subjektivitu. Od roku 1990 do roku 2010 byl
starostou obce Ing. Vlastislav Vyhnálek.
Obec za jeho působení realizovala zásadní investiční akce, jako např. plynofikaci
a kanalizaci, a to prostřednictvím dobrovolného svazku obcí Pod Bukovou horou.
Jednalo se o velké investiční akce. V roce
2010 byl obci vrácen statut městyse a zároveň byl vysvěcen obecní prapor a znak.
Městys Dolní Čermná se v současné
době pyšní plnou občanskou vybaveností. V městysi se podařilo vybudovat
a udržet ordinaci praktického lékaře pro
dospělé, dětské lékařky, lékárnu. Najdete zde supermarket, sportovně kulturní
areál atd. Velkou výhodou Dolní Čermné je skutečnost, že jejími obyvateli
jsou vesměs starousedlíci. Odráží se to
i ve spolkové činnosti. Dolní Čermná
patří mezi „nejživější“ obce v okolí. Standardně nejaktivnějšími spolky jsou sbor
dobrovolných hasičů, spolek divadelních ochotníků, rodinné centrum KUK,
klub důchodců, TJ Dolní Čermná a další.
V Dolní Čermné se pořádá i mnoho kulturních akcí. Za všechny bych rád zmínil
zejména mezinárodní folklorní festival
Čermenské slavnosti, koncerty Základní
umělecké školy J. Pravečka Lanškroun,
akce pro spolky s názvem „Kdo si hraje,
nezlobí“, mezinárodní metalový festival
Under dark moon, divadelní představe-
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ní místních ochotníků a mnoho dalších
akcí. Tradiční akcí je také čermenská
pouť na svátek patrona dolnočermenského kostela sv. Jiří.
Jsem přesvědčen o tom, že jak městys
žije, záleží právě na aktivních členech
spolků. Protože bez nich by městys nebyl v žádném případě schopen naplnit
kulturní život. Jsem hrdý na to, že mohu
starostovat v městysu, kde je takové
množství aktivních spoluobčanů.
Mým hlavním úkolem, spolu s vedením městyse, bude i v následujících
letech vytvářet v Dolní Čermné takové
podmínky, aby to bylo nadále vhodné
místo pro spokojený a vyvážený život
a aby od nás mladá generace neutíkala
a chtěla nadále žít a vychovávat své děti
u nás, na venkově.
Rád bych uvedl, že nebýt skvělé party
lidí, která se rozhodla pracovat pro
blaho našeho městyse, jistě bychom
nebyli tam, kde jsme nyní. Mohl bych
jmenovat mnoho osob, které tak
činily, respektive činí, ale nerad bych
na někoho zapomněl. Přesto bych zde
jednu výjimku udělal. Tou osobností je
místostarosta městyse Ing. Jiří Svoboda.
Bez jeho spolupráce si nedovedu vedení městyse vůbec představit.
To, jestli jsme vedli náš městys dobře, se
ukáže až s odstupem času. Doufám, že až
někdo bude číst tyto řádky, bude moci
konstatovat, že současné vedení pro náš
městys pracovalo, jak nejlépe mohlo.
S pozdravem našim dalším generacím
Petr Helekal, starosta

Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (7/2015 - ZM)
Z obsáhlého programu zasedání
zastupitelstva městyse konaného dne
23. 11. 2015 vybíráme některé záležitosti, které byly předmětem jednání.
Zpráva o činnosti rady městyse byla
podána za období září až listopad 2015
a s jejím podrobným obsahem se
můžete seznámit na úřední desce.
Následovala zpráva kontrolního výboru,
který v listopadu prověřil plnění úkolů,
vyplývajících z usnesení rady a zastupitelstva od začátku nového volebního
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období do září 2015, a dále informace
o přijaté změně č. 3 k rozpočtu městyse
na rok 2015.
Zastupitelstvo poté jednalo o majetkových záležitostech, kdy schválilo prodej
pozemkové parcely č. 929/11 a pozemkové parcely č. 664/2 v katastrálním
území Jakubovice a prodej částí pozemkové parcely č. 4266 v katastrálním území Dolní Čermná, ve všech případech za
cenu v místě a čase obvyklou.
Nejrozsáhlejší část jednání pak představoval bod „různé“:
Zastupitelstvo vydalo dvě nové obecně
závazné vyhlášky městyse – o místním
poplatku ze psů a o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Důvodem vydání nových vyhlášek byla
změna zákona o místních poplatcích
a zajištění jejich formálního souladu se
současně platnou legislativou, nikoliv
změny sazby jednotlivých poplatků.
Sazba poplatků zůstává ve stejné
výši jako doposud, tj. 200 Kč za psa
a základní sazba poplatku za komunální odpad činí 550 Kč za každého
poplatníka; poplatník má nadále nárok
uplatnit vymezená osvobození a úlevy.
Podrobněji se s oběma vyhláškami můžete seznámit na webových stránkách
městyse v sekci úřad městyse - veřejné
dokumenty.
Změna legislativy také byla důvodem
k novelizaci pravidel pro přidělování
dotací na podporu aktivit dětí a mládeže. Pro tuto oblast zastupitelstvo
schválilo „Program pro poskytování
dotací z rozpočtu městyse Dolní
Čermná na podporu aktivit dětí a mládeže pro rok 2016“; způsobilí žadatelé
mohou podávat přihlášky v pracovních
dnech v průběhu měsíce ledna 2016 na
úřad městyse. Novelizovaný program
je v listinné a elektronické formě zveřejněn na úřední desce městyse.
Starosta zastupitelstvo informoval
o novém provozovateli kanalizace
a ČOV, kterým od 1. 1. 2016 na základě
provedeného koncesního řízení bude
společnost Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a. s., a také o výši
stočného na rok 2016 (40,90 Kč za m3).
Následně starosta informoval o akcích,
které budou dokončeny ještě do konce
letošního roku (např. sociální zázemí

pro veřejnost a ordinace dětské lékařky
v přízemí budovy úřadu) a předložil
zastupitelům přehled o zrealizovaných
větších akcích a opravách v roce 2015
a jejich nákladech, které představují
více než 8,4 mil. Kč. Poté místostarosta
prezentoval zastupitelům studie a projekty, které městys připravuje k realizaci od roku 2016: studii obnovy budovy
č. p. 234 (stará škola), studii revitalizace
okolí hřbitova, projekty opravy místních komunikací (u základní školy,
u kostela, vybudování parkoviště u Orlovny), záměr revitalizace ubytovacích
a stravovacích kapacit v areálu zdraví
a sportu, opravu zábradlí na mostě
a lávce u č. p. 229 včetně opravy povrchu komunikace a přilehlého chodníku, studii chodníku podél hlavní silnice
v úseku od zahrady MŠ po Malův most,
záměr výstavby chodníků v úsecích,
kde jsou již připraveny obruby, záměr
vybudování oploceného sportovního
hřiště před tělocvičnou (na stávajícím
asfaltovém povrchu). Starosta pak
ještě zmínil akce, které připravují jiné
subjekty, např. vybudování opěrné
zdi na části břehu potoka (bude financovat Povodí Labe, s. p.) či výstavbu
sběrného dvora, který plánuje svazek
Mikroregion Severo-Lanškrounsko.
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).
Hana Vágnerová

Připravované
investiční záměry
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lečenské využití a hygienické zázemí pro
veřejnost. Ve druhém nadzemním podlaží dojde pouze k drobným dispozičním
úpravám s rozdělením na menší prostory,
jejichž využití se nyní upřesňuje. Ve třetím
nadzemním podlaží, v prostoru velkoryse
otevřeném do původního krovu, zakotví
knihovna a muzeum. Součástí nového
uspořádání budovy bude také zajištění
bezbariérového přístupu do jednotlivých
podlaží a celková obnova jejího vnějšího
vzhledu. Aktuálně dokončená studie byla
projednána v pracovní skupině, radě
i zastupitelstvu městyse a připravuje se
zpracování projektové dokumentace.
Návrší u kostela
Prostor mezi kostelem a Orlovnou, neméně důležitý vzhledem k prostoru náměstí,
si jistě zaslouží takovou úpravu, která
odpovídá charakteru všech okolních
dominantních staveb a jejich užívání. Ta
by mohla představovat obnovu obou
příjezdových cest z původní kamenné
dlažby, bezbariérovou dlážděnou plochu
návrší s vymezením prostoru pro pěší
(nebo jen příležitostné pojíždění) se stromy a lavičkami a jen několika parkovacími
místy. Pro parkování jakýchkoliv větších
akcí by bylo určeno nové parkoviště za
vstupem do Orlovny. V současné době
probíhají práce na studii (úvodní návrh
v grafice) a v pracovní skupině se řeší
například nejvhodnější dopravní řešení,
další rezidentní parkovací místa, veřejné
osvětlení celého území i obnova bezprostředně navazujících zelených ploch. Po
jejím schválení v orgánech městyse bude
zahájena příprava projektové dokumentace (tomuto záměru bude mimochodem
v příštím roce předcházet oprava chodníku, vozovky i zábradlí mostu na silnici
vedoucí od náměstí ke kostelu).

Obnova budovy „staré školy“ č. p. 234

Chodník podél hlavní silnice

Budova „staré školy“ je svou pozicí i objemem klíčovým prvkem plochy náměstí
v Dolní Čermné. Ostatní a neméně důležité budovy vytvářejí pomyslný obrys
tohoto místa, ta jediná však vstupuje do
volného prostoru mezi nimi a říká si tím
o reprezentativní využití. Připravovaný
záměr představuje komplexní obnovu
s novým využitím pro účely občanské
vybavenosti městysu.
Z hlavní vstupní haly přízemí budou přístupné dva menší sály pro kulturní i spo-

Pro zvýšení bezpečnosti chodců při pohybu na modernizované hlavní silnici se
připravují podklady k realizaci chodníku
v úsecích náměstí – Vránovi a náměstí – Malův most. Jedná se o dvě hlavní
trasy, na které pak dále navazují další
páteřní místní komunikace, které mohou
chodci využít. Spodní úsek bude veden
za stávajícími obrubami podél vozovky,
horní úsek bude navazovat na chodník
před firmou HaS Lanškroun, s. r. o., a to
nejprve za stávajícími obrubami a poté
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už včetně nových obrub i řešení odvodnění vozovky. Chodník v tomto horním
úseku bude veden v celé délce po levé
straně komunikace (ve směru na Horní
Čermnou) a bude zakončen místem pro
přecházení před křižovatkou u Malova
mostu. I v tomto případě byla dokončena studie s projednáním v orgánech
městyse. Zadání přípravy projektové
dokumentace bude ještě předcházet
jednání s vlastníky pozemků, kterým je
v převážné míře Pardubický kraj.
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Zmíněné akce budou finančně velice
náročné. Je zřejmé, že je nebudeme
schopni zrealizovat pouze z našich
zdrojů. Proto budeme muset napnout
všechny síly k tomu, abychom na
uvedené realizace získali potřebné
finanční prostředky z dostupných
dotačních titulů.
Za městys Dolní Čermná
Ing. Jiří Svoboda, místostarosta
Petr Helekal, starosta

5

Dobrovolný svazek obcí
Mikroregion SeveroLanškrounsko v roce 2015
Vážení občané,
dovolte nám, abychom vás na sklonku
roku 2015 seznámili s prací Dobrovolného
svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko v uplynulém roce, jehož je naše
obec členem již celé tři roky.
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Složení svazku se během uplynulého
roku nezměnilo. K dnešnímu dni počet
jeho členů čítá stále 8 (zakládajících)
obcí. Od 1. ledna 2016 se svazek rozšíří
o obec Ostrov, díky které celkový počet
obyvatel svazku v příštím roce přesáhne
hranici 7 000 obyvatel. Jsme skutečně
rádi, že se řady našeho svazku po třech
letech jeho fungování rozšiřují. Považujeme to za ocenění naší dosavadní
práce, a to obzvláště v případě obce jako
je Ostrov, která dosud v žádném svazku
obcí nikdy sdružena nebyla.
Co se týče personálního obsazení,
k zásadní změně došlo od 1. 4. 2015, kdy
svazek zaměstnal na plný pracovní úvazek manažerku svazku Bc. Lenku Bártlovou. Do této doby vykonávala funkci
manažerky JUDr. Hana Vágnerová, která
byla současně i zaměstnancem městysu
Dolní Čermná a jíž bychom rádi i touto
cestou za její práci ve svazku poděkovali.
V roce 2015 byl svazek hodně úspěšný
v realizaci dotačních projektů, když
se mu na sklonku jara a léta podařilo
dokončit celkem dva velké projekty.
Jedním z nich je projekt s názvem
„Protipovodňová opatření - Mikroregion
Severo-Lanškrounsko“, jehož náklady
dosáhly částky 8 185 825 Kč. Obce, které
se do tohoto projektu zapojily, získaly
nový bezdrátový rozhlas, elektronickou
sirénu a lokální výstražný systém včetně
digitálního povodňového plánu. Projekt
byl realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí, a to ve spolupráci se společností EMPEMONT, s. r. o.,
Valašské Meziříčí a ENVIPARTNER, s. r. o.,
Brno. Dotace na realizaci projektu činila
90 % všech způsobilých nákladů a na
dofinancování nákladů ve výši 10 % se
podílelo všech pět zapojených obcí.
Druhým dotačním projektem byl projekt
s názvem „Mikroregion Severo-Lanškrounsko – nakládání s bioodpady“.
Obce, které se projektu zúčastnily, pro
své potřeby i potřeby svých občanů
získaly celkem 1075 kompostérů a 5
štěpkovačů. Celkové náklady projektu
dosáhly částky 4 009 335 Kč. Projekt byl
realizován rovněž v rámci Operačního
programu Životní prostředí, a to ve
spolupráci se společností Dabona, s. r. o.
Rychnov nad Kněžnou, ELKOPLAST
CZ, s. r. o., Zlín a LGD Technika, s. r. o.,
Pastviny. Dotace na realizaci projektu
činila stejně jako v předchozím případě
90 % všech způsobilých nákladů a na
dofinancování nákladů ve výši 10 % se
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podílelo všech šest zapojených obcí.
Svazek ovšem během uplynulého roku
nerealizoval pouze dotační projekty.
Jeho smysl a úloha ve vztahu k členským
obcím má daleko širší rozměr.
V prvé řadě jde o společné postupy ve
všech oblastech, na kterých se členské
obce shodnou. Svazek proto v letních
měsících pečlivě pracoval na strategickém plánu rozvoje svazku na příštích
5 let, který byl jako strategický dokument
schválen na podzim. Dokument udává
směr, jímž se svazek chce ve spolupráci
s členskými obcemi do budoucna vydat.
V letošním roce tak byl například již
zahájen projekt telekomunikačních
služeb, průkazů energetické náročnosti
budov ve vlastnictví obcí, pasportů komunikací, projekt centrálního sběrného
dvora a sběrných míst. Na příští rok se
připravuje výběrové řízení na svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu,
realizace projektu opravy drobných
památek atd. Cílem společných postupů
je především zefektivnění práce obcí a finanční úspora nákladů na jejich realizaci.
Druhým, neméně důležitým, zato velmi
cenným rozměrem svazku je vzájemné
předávání zkušeností a informací mezi
starosty obcí a možnost obrátit se na
manažerku svazku s jakýmkoliv problémem či dotazem, týkajícím se chodu
obce. Úkolem manažerky je usnadnit co
nejvíce práci starostům členských obcí.
Příkladem takové pomoci je zpracování
obecně závazných vyhlášek, řešení
smluv, návrhů usnesení atd.
Veškeré informace o svazku, o jeho
aktivitách, včetně všech jeho dokumentů naleznete na webových stránkách
svazku www.dsomsl.cz, případně na
jeho facebooku. Od příštího roku se můžete rovněž těšit na jeho občasník. Jeho
úkolem vás bude průběžně informovat
o naší činnosti.
Ještě, než se s vámi pro tuto chvíli
rozloučíme, dovolte nám, abychom vás
všechny pozvali na historicky první ples
našeho svazku, který se uskuteční v pátek
1. dubna 2016 na sále Kulturního domu
ve Verměřovicích. Rádi se s vámi uvidíme.
Na závěr nám dovolte, abychom vám
popřáli Vánoce plné pohody v kruhu
vašich blízkých a do nového roku 2016
pevné zdraví, štěstí, mnoho pracovních
úspěchů a rodinné pohody.
Petr Helekal
předseda svazku

Bc. Lenka Bártlová
manažerka svazku

Foto I L. Ešpandrová

Štěpkovač
Městys Dolní Čermná nabízí služby štěpkovače s obsluhou za cenu 320 Kč na hodinu práce (účtování po ¼ hod.). Doprava
do místa štěpkování stojí 6 Kč za 1 km.
K celkové ceně nutné přičíst DPH 21 %.
V případě zájmu kontaktujte pana Jana
Hrdinu – tel.: 734 231 271.
Milada Marešová

Tisková zpráva
Představenstvo společnosti Vodovody
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. na
svém zasedání dne 27. 11. 2015 posoudilo všechny závazné podmínky cenotvorby a současně i sociální dopady zvýšení
cen vodného a stočného, a rozhodlo
o úpravě cen pro rok 2016 takto:
Zdůvodnění úpravy cen za vodné
a stočné:
Naše společnost v letech 2014 a 2015
dokončila 5 dotovaných projektů z operačního programu životního prostředí
(dále jen OPŽP). Jednalo se o tyto akce:
dostavba kanalizace a intenzifikace čistírny odpadních vod v Letohradě; stavba
nové úpravny vody v Chocni; dokončení
kanalizace a stavba nové ČOV v Brandýse nad Orlicí; dostavba kanalizace v Běstovicích s napojením na stávající ČOV
Choceň; kanalizace v Dolním Třešňovci
s napojením na kanalizační systém Lanškrouna. Celkový objem vynaložených
finančních prostředků činil 209,7 mil.
Kč, z toho dotace OPŽP 149,5 mil. Kč
a 60,2 mil. Kč vlastních zdrojů společnosti (vše v cenách bez DPH).
Objektivně vyžadovaná finanční analýza, vypracována v souvislosti s dotačními podmínkami poskytovatele dotace
(Státní fond životního prostředí) v případě projektu vodovodů, stanovuje vývoj
ceny vodného v následujících letech tak,
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bez DPH (Kč/m3)

včetně 15 % DPH (Kč/m3)

vodné

32,20

37,03

stočné

35,10

40,37

celkem vodné a stočné

67,30

77,40

aby byla zajištěna udržitelnost projektu.
Dalším parametrem, který musí naše
společnost dle zákona dodržovat, je
neustálá obnova stávajícího vodohospodářského majetku. Plán financování
obnovy infrastrukturního majetku
vyžaduje, abychom v roce 2016 investovali 52 mil. Kč do již existujících systémů. Plnění plánu financování obnovy
infrastrukturního majetku ukládá zákon
č. 274/2001 Sb. všem vlastníkům zařízení
vodovodů a kanalizací.
Oproti roku 2015 tedy po zohlednění
výše uvedených okolností dochází
pro odběratele obou služeb (vodné
i stočné) ke zvýšení o 2,50 Kč za 1 m3,
tj. o 3,86 %, což představuje pro průměrného spotřebitele zvýšení nákladů
o cca 75 Kč za rok. Jsme přesvědčeni,
že při důležitosti vodárenských služeb
pro život každého z nás, budou ceny
vodného a stočného v porovnání s některými takzvaně zbytnými službami
stále přijatelné. Takto stanovené ceny
budou i v roce 2016 pod celorepublikovým průměrem.
Ing. Bohuslav Vaňous

Zimní údržba cest
Po mnohaleté spolupráci, na žádost
pana Karla Mačáta, byla ukončena
činnost jeho firmy při vyhrnování
a odklízení sněhu z obecních cest
a veřejných prostranství.
Začátkem listopadu byla uzavřena
nová smlouva o zajištění zimní údržby místních komunikací a veřejných
prostranství městysu Dolní Čermná
s panem Petrem Krejsou z Dolní
Čermné, č. p. 104.
Při zajišťování služby novou firmou
může dojít k některým „nedorozuměním“, a proto Vás prosíme o trpělivost
a včasné předávání informací. Kontaktní osobou bude pan Jan Hrdina
z čety městyse, mob. 734 231 271.
Za úřad městyse Milada Marešová

Odvoz PET lahví
z Jakubovic
Pytle s PET lahvemi z Jakubovic se
od 1. 1. 2016 budou svážet každý poslední pátek v měsíci v 13:00 hodin
od kontejnerů na sklo u rybníčku za
bývalou hospodou.
Milada Marešová
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„našich“ spojů v neděli a o svátcích na
jiné lince, kde budou vytíženy více, se
naštěstí podařilo odvrátit, přesto jsme
přišli o ranní spoj do Ústí n. O. Důvod je
jednoduchý - skoro nikdo s ním nejezdil.
Ale podařilo se dojednat jeho převedení
na linku Lanškroun - Letohrad, kde je
předpoklad většího využití. Takže spoje
102 a 103 jsou zrušené a v neděli a svátky
jezdí z Ústí n. O. až spoj 105 ve 13:50, který
od nás jede jako spoj 104 v 14:20 kolem
nemocnice, o jejíž dopravní obsluhu nám
především šlo. Odpoledne vyjíždí z Ústí
v 17:15 a opět kolem nemocnice přijíždí
na náměstí v 17:58, otočí se a v 18:04 se
vrací do Ústí. Pozornějším z vás jistě neuniklo, že již nejede zpět do Dolní Čermné.
Je to tak, ale tahle ztráta je vynahrazena
obnovením sobotního večerního provozu linky 700913; k té se teď dostáváme.

Veřejná doprava v Dolní Čermné prošla
v uplynulém roce obdobím stabilizace,
a nebýt výluky v Dolní Dobrouči (která se
nás netýkala jen zdánlivě), nebylo by
vlastně o čem mluvit. Jediným, ale zato
trvalým a palčivým problémem tak zůstává zoufale nízké využívání autobusových
spojů cestujícími. Pardubický kraj poté, co
se „vymanil z Oreda“, udělal mnohé pro
to, aby veřejnou dopravu zatraktivnil
a i nutná omezování provozu činil s ohledem na cestující a využívání jednotlivých
spojů. Nakonec i projednávání jízdních
řádů s městysem je toho důkazem, protože v minulosti nebylo vůbec samozřejmostí. Hned v úvodu je proto nutno vyzdvihnout přístup technologa veřejné
dopravy Ing. Anety Čuhelové, která nezná
větu „to nejde“, bere ohledy na naše požadavky a vždy se snaží najít přijatelné
řešení. My tak máme jistotu, že pokud
něco nepřijme, pak je to vždy jen to, co
opravdu přijmout nelze. Čili: děláme vše
proto, aby autobusy nejezdily prázdné
a byly využívány. Důkazem jsou i změny,
které nastaly od neděle 13. 12. 2015. Jsou
všechny pozitivní a přínosné.

Dopravní obsluha na naší „nosné“ lince
z Lanškrouna do Letohradu doznala
některých změn, ale, jak jsem již uvedl,
jsou to změny k lepšímu. Ve všední dny
si polepšily hned ráno děti z Verměřovic
a Petrovic, protože přijíždějí z obou
míst na náměstí až v 7:20 a nečekají tak
dlouho na otevření školy; do Lanškrouna
dojíždí spoj 6, který je přivezl, v 7:42. Další
důležitou změnou je „urychlení“ dopoledního spoje 10 z Letohradu (9:05) k nám
(náměstí 9:29), takže se do Lanškrouna
(9:50) dostanou včas i ti, kteří pracují až
od deseti hodin. A skoro tříhodinová
pauza bude dostatečná pro vyřízení nejrůznějších záležitostí od návštěvy lékaře
přes nákupy až po zastávku na kávu se
zákuskem či pivo. V sobotu byl v roce 2013
městys bez jakékoliv veřejné dopravy,
pak dva roky jezdil alespoň ranní autobus
do Letohradu, který se vracel dopoledne
zpět; to se nezmění, jen bude ve směru
do Letohradu jezdit o 5 minut dříve (z náměstí v 7:58). Z čistě dopravního hlediska
je nejvýznamnějším pozitivním opatřením obnovení sobotního odpoledního
provozu spoje 107 z Lanškrouna (17:35)
přes Nepomuky na náměstí (17:59) a do
Letohradu (18:24); nazpět se vrací v 18:55
jako spoj 106 přes náměstí (19:20) do
Lanškrouna, kam dojede v 19:37.

Když to vezmeme podle linek, které
Čermnou projíždějí, je první na řadě
„oušťák“, tedy linka 700904. Zde jsou
změny minimální - ve všední dny zůstává vše při starém, jiné jsou jen neděle
a svátky. Původní úmysl, tj. provozování

Další změny se na této lince dotkly nedělního a svátečního provozu. Zrušený
„oušťák“ nahradil současný sobotní spoj
105, který teď jezdí i v neděli (z náměstí
v 7:58). Polední spoj 103 do Letohradu
jede také o 5 minut dřív (z náměstí

Jízdní řád od 13. 12. 2015
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12:04), odpolední spoj 101 se nezměnil
a večerní 107 jede shodně se sobotou,
tj. cca o hodinu dříve. V opačném směru
z Letohradu do Lanškrouna (stále jsme
u neděle) jede nově spoj 102 (Letohrad
12:40, náměstí DČ 13:00, Lanškroun
13:25), spoj 104 se nezměnil a večerní
106 jede z Letohradu o zhruba hodinu
a půl dříve - v 18:55, tedy shodně se
sobotou, opět kvůli údajné malé vytíženosti ve večerních hodinách.

hadnout dopředu. Já si opravdu myslím,
že využití veřejné dopravy pomohou
zlepšit. Ale - a to je pořád dokola - pokud tuto dopravu nebudete využívat,
časem odumře sama. Tak nechte doma
auto (v zimním období ho stejně jenom
ničíte), přestaňte se doprošovat, aby
vás někdo svezl a vzhůru na zastávky
autobusu! Jsou všude nové.

Když se podíváme na kterékoliv zastávce na vylepený jízdní řád, vidíme, že
přibyla mezi Verměřovicemi a Čermnou
zastávka v Petrovicích - to kvůli spoji 6;
stejně přibyly zastávky od Pivovaru po
Jakubovice - to zase kvůli spoji 19, aby
se až Letohradu dojelo jednou linkou.
Tím jsme se dostali plynule k poslední
„naší“ lince 700915 do Jablonného.
Ta unikla zrušení ranního spoje jen
o chlup. Správně bylo poukazováno
na jeho nevytíženost - z Jakubovic
s ním nejel během sledovaného měsíce
vůbec nikdo. Ještěže je od Tesly pravidelně využíván alespoň jednou cestující. Díky tomu jedinou změnu na lince
představuje posun poledních spojů (5,
6) v celé trase o 6 minut dopředu, aby
je mohli využít cestující, kteří přijedou
do Lanškrouna vlakem; autobus teď
odtud odjíždí až v 12:35. A „vypuštění“
odpoledního spoje 9 je jen zdánlivé bude jezdit ve stejných časech a stejné
trase jako dosud, jen byl převeden na
linku 700913 jako spoj 19, aby ti, kteří
s ním jedou z Lanškrouna, nemuseli
na náměstí vystoupit a pak zaplatit na
zbytek cesty nové jízdné.

P. S.: Podle nového jízdního řádu překonáte ráno veřejnou dopravou trasu z náměstí v Dolní Čermné do Prahy (i s 20
minutovým čekáním na přípoje) za
neuvěřitelné 2 hodiny a 22 minuty (do
Pardubic za 1 hodinu a 27 minut). A to
za normální jízdné bez dalších příplatků.
No, nekupte to.

Dolnočermenský zpravodaj vychází
týden po změnách jízdních řádů, takže
první informace a zkušenosti už máte.
Tradičně vložený přehled odjezdů
z náměstí využijete až od 4. ledna; to
proto, že tam kvůli přehlednosti nejsou
uvedena vánoční a novoroční omezení.
Do té doby jste odkázáni na vyvěšené
jízdní řády u zastávek a na internetové
stránky městyse. A máte čas na všechny
změny reagovat, popřípadě navrhnout
i další řešení, která by dále pomohla
zlepšit veřejnou dopravu. Už v úvodu
jsem napsal, že změny jsou pozitivní; již
zmiňovaná Ing. Čuhelová však vyjádřila
obavu, abychom jimi nezpůsobili potíže
těm, kteří dosud spoje využívali, a vyhovovaly jim. To se však nedá nikdy od-

Zdeněk Ježek
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Mikulášský jarmark
Úžasnou mikulášskou atmosféru měl
možnost zažít ten, kdo navštívil letošní
čermenský jarmark. Již od 15 hodin se
náměstím, díky členům souboru Jitřenka a reprodukované hudbě, linuly tóny
písní lákající obyvatele obhlédnout
i zakoupit si originální výrobky či cukroví, které vyrobily například děti z dětského domova, rodinné centrum KUK,
Petra Pecháčková, Tereza Hamplová, Iva
Jirečková, Lenka Mikulová, Vlastimil Vyhnálek… S čertovskou pohádkou nás
přišly pobavit holčičky a kluci z mateřské školy. Též nechybělo taneční vystoupení skupiny DC DANCE ani každoroční proslov starosty Petra Helekala. Za
fantastickou podívanou přišel děti odměnit Mikuláš s andělem i čertem. Závěrečnou tečkou této vydařené akce bylo
rozsvícení kouzelně ozdobeného vánočního stromu.
Monika Marková

Tříkrálová sbírka 2016
V prvních dvou lednových týdnech
proběhne v našich obcích a městech
tradiční Tříkrálová sbírka. Koledníci
přinesou do našich domácností přání
štěstí, zdraví a pokoje, předají lidem
drobné dárky a informace o činnosti
Charity, a všem občanům nabídnou
možnost přispět potřebným.
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická akce v ČR. Za 16 let své existence
si získala důvěru lidí a díky ní se Oblastní
charitě daří podporovat některé služby
na Orlickoústecku.
Ve sbírce za rok 2015 vybralo v našem
regionu 504 skupinek koledníků celkem
2.309.509 Kč. 65 % z výtěžku zůstává
Oblastní charitě a tato částka byla použita v souladu se záměry zejména na
zajištění služby domácí hospicové péče,
sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi, zajištění služby odborného poradenství a rozšíření o nové kontaktní
místo v České Třebové.
Díky Tříkrálové sbírce 2015 mohla
Oblastní charita pomoci např. pečující rodině Š. a pacientovi domácí
hospicové péče. Paní Š. pečovala se
svými nejbližšími o svého 84letého
tchána s onkologickým onemocněním. Rodině pomáhaly sestry domácí
hospicové péče.
Finanční prostředky jsme také využili na
pomoc klientům Šance pro rodinu – na
sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi. Pracovnice terénní sociální
služby dojíždějí do rodin, jejichž členům
pomáhají v různých oblastech života.
Záměry použití Tříkrálové sbírky 2016:
zajištění služeb na Orlickoústecku:
- charitní pečovatelská služba,
- domácí hospicová péče,
- sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi,
- občanská poradna,
- Centrum pod střechou v Letohradě,
- sociální sprcha v Ústí nad Orlicí,
- nízkoprahové denní centrum pro lidi
bez domova v Lanškrouně,
- rodinné centrum Kopretina Sloupnice,
- přímá pomoc,
- mimořádné situace,
- fond na rozvoj současných projektů,
- pomoc do Indie (vzdělávací projekty
pro děti a mládež).
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Každá skupinka koledníků Tříkrálové sbírky má u sebe zapečetěnou pokladničku
se znakem Charity ČR, průkaz vedoucího
skupinky, na kterém je číslo shodné
s číslem pokladničky, a občanský průkaz,
kterým se v případě potřeby prokazuje.
Bližší obecné informace k Tříkrálové
sbírce najdete na www.trikralovasbirka.
cz, regionální informace k TS a k činnosti
Oblastní charity naleznete na www.uo.
charita.cz a v časopise Charitní aktuality,
který budou rozdávat koledníci. Podporou charitních služeb sbírka pomáhá
konkrétním lidem.
Iva Marková
Oblastní charita Ústí nad Orlicí,
Na Kopečku 356, Letohrad
Iva Marková, tel. 734 769 713,
markova.iva@orlicko.cz
www.uo.charita.cz
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Pohnutý až tragický příběh člověka,
kterému nešťastný odchod manželky se
dvěma dětmi do Nového světa natrvalo
změnil již do té doby nelehký život. Františkovi zůstala doma jedenáctiletá Mařenka. Za nějaký čas se seznámí s o sedmnáct
let mladší Filomenou. Čas plyne, život je
těžký, trpký – planý – odtud Františkova
přezdívka Pláňava. V roce 1909 přijíždějí
do Čermné misionáři, nastává neočekávaný zvrat. Příběh byl napsán podle
skutečné události. Vše se dozvíte z knížky
„Pláňava“ autorky - čermenské rodačky Andrey Bednářové. Vyšlo ve vydavatelství
OFTIS Ústí nad Orlicí. V Dolní Čermné si
můžete knihu zakoupit za 119 Kč u paní
Markové v obchůdku na zastávce.
Roman Veverka

Foto I L. Ešpandrová

Čermenský kalendář 2016
Už tradičně byl v předvánočním čase na
mikulášském jarmarku k zakoupení čermenský kalendář pro rok 2016. Kalendář
byl vytvořen na téma stromy v Dolní
Čermné, fotografie celkem tří autorů byly
doplněny citáty. Za laskavé poskytnutí
fotografií děkuji pánům J. Niklovi a V. Vyhnálkovi a přeji jim „dobré světlo“ nejen
v příštím roce.
V současné době si můžete kalendář
koupit u paní Jitky Markové nebo na
úřadu městyse. Věříme, že vám bude
příjemným průvodcem po celý rok 2016.
L. Ešpandrová

Co se stalo před 127 lety?
Jules Verne vydal ve Francii své Dva roky
prázdnin. V Praze se narodil Eduard Bass.
A z Čermné se vystěhovalo několik rodin
do Ameriky. Píše se rok 1888.

Knížka probouzí vzpomínky
Knížka „Pláňava“ je o naší babičce Mařence (matka mé matky; * 5. 8. 1877, †
2. 1. 1947). Měla těžký život. V knížce je
na straně 45 jedna chyba. V době, kdy
Mařenka ovdověla, byla těhotná. Jako
pohrobek se jí narodil chlapec František.
Tak zůstala jako vdova se čtyřmi dětmi
(Marie * 7. 12. 1901, Anna * 4. 1. 1904,
Hedvika * 12. 10. 1905, František
* 30. 9. 1907).
Když se znovu provdala, založila s Petrem Hrdinou firmu „Obchod s vlasy“.
Vykupovali od kadeřníků vlasy, které
impregnovali a dále prodávali do Vídně
parukářům. Zaměstnávali jeden čas
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i pět dělnic. Firmě se dařilo, protože
postavili na náměstí jednopatrový
secesní dům, který podědila má matka
jako nejstarší.
Na straně 58 v dopise Mařence píše
její matka o svém otci. Byl to obávaný
pytlák a jednou ho při pytlačení nachytal vrchní z letohradského (dříve
kyšpereckého) zámku. Vrchní ho zezadu
zastřelil. Potom však dostal strach, že
to byla vlastně zákeřná vražda, a tak
na mrtvého navršil hromadu klestí
a zapálil. V rodině se tradovalo, že se
vrchní po čase z hrůzného činu pomátl
na rozumu.
Eva Havlová

Věž farního kostela sv. Jiří
zatím nevydala tajemství
Ve čtvrtek 29. října 2015 v 10:05 hod.
byla za účasti duchovního správce P. Josefa Roušara stavební firmou Bromach, s. r. o. sňata makovice věže kostela a vyjmuta schránka, kde byly uloženy
historické
dokumenty.
Makovice
a schránka byly porušeny prostřelením.
V květnu 1945 při průjezdu Rudé armády Dolní Čermnou si jeden sovětský
důstojník z makovice udělal terč a puškou makovici prostřelil. Tím prostřelil
i schránku s písemnými dokumenty.
Následkem toho a vlivem klimatu došlo
k poškození dokumentů (9 či 10 listů
neznámého obsahu). Další přiložené
dokumenty složené ve formátu dopisu
jsou doslova spečeny (není znám počet
listů ani obsah). Dokumenty byly vyňaty
ze schránky 29. 10. 2015 v 11:00 hod. na
faře. Otevírání schránky o rozměrech 10
x 7 x 16,5 cm byli přítomni: duchovní
správce farnosti P. Josef Roušar, starosta
městyse pan Petr Helekal, s.m. Ludmila
Kubicová, SSJ, pastorační asistentka,
pan Vladimír Jansa, bývalý kronikář
městyse, pan MVDr. Václav Filáček, zvěrolékař v.v., a pan Miroslav Pecháček,
č. p. 218.
Písemné materiály byly zabaleny v novinách, které se vlhkostí poškodily a při
snaze materiály vyjmout z obalu byly
téměř zničeny. Snad bude možné zjistit
datum vydání a přečíst z útržků některé
drobné články, s těmi vás seznámíme
později. Historické materiály jsou z roku
1821. Jsou natolik slepeny, že nebylo
možné je mechanicky oddělit, aniž by
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„100 let Jednoty Orla v Dolní
Čermné“ (2013).
Současné pohlednice Dolní Čermné
a kalendář 2015.
21. Vložené tiskoviny: Katolický týdeník,
Orlické noviny, Nový hlas, Vlastivědné listy Pardubického kraje, Poutník,
Dolnočermenský zpravodaj, Hnutí
pro život ČR.
22. Vložené kovové mince platné
v r. 2015: 1,– 2,– 5,– 10,– 20,– 50 Kč.
Haléře byly zrušeny.
Bankovky 100,– 200,– 500,– 1000,–
2000,– a 5000 Kč. Jsou papírové
a nejsou přeloženy.
Ceny zboží a služeb jsou sice
uváděny až na haléře, na celé Kč
jsou však zaokrouhlovány při
součtu.
Foto I L. Ešpandrová

se nepoškodily. Potřebovaly odborný
zásah restaurátora. Proto byly odvezeny
do restaurátorské dílny Univerzity
Pardubice se sídlem v Litomyšli. Protokolárně je převzal vedoucí restaurátorského ateliéru pan Mgr. Radomír Slovík.
V Litomyšli budou odborně ošetřeny,
od sebe odděleny, zrestaurovány a zakonzervovány. Do data vložení nových
materiálů do makovice, kam měly být
vloženy i jejich fotokopie, se to však
nestihlo. Po jejich navrácení budou
uloženy v archívu fary. S jejich obsahem
vás seznámíme.
Nové dokumenty pro příští generace
vložené do makovice při opravě věže
v roce 2015
Je historickou praxí, že se do věží kostelů a radnic při jejich opravách vkládají
listinné materiály, které odhalí příštím
generacím historii, život, práci, kulturu,
společenskou a politickou situaci
současné doby a relace cen, mezd a důchodů. Jsou však vkládána i poselství
představitelů místní duchovní a občanské správy příštím generacím. Součástí
materiálů bývají vložené platné mince,
drobné místní tisky a noviny.
Dokumenty, vložené do makovice věže:
1. Politická situace ve světě.
2. Slovo kněze, administrátora farnosti
P. Mgr. Josefa Roušara, příštím
pokolením.
3. Slovo starosty městyse pro příští
generace.

4. Biskupství, farnost, správa farnosti
Dolní Čermné, farní aktivity a akce.
5. Opravy farního kostela sv. Jiří od
r. 1948.
6. Historie kostela sv. Jiří od počátku.
7. Zvony farního kostela
8. Náboženské poměry a církevní
správa farnosti – seznam farářů od
r. 1720.
9. Seznam kaplanů ve farnosti.
10. Návštěvy biskupů ve farnosti
Čermná – Dolní Čermná.
11. Historie biřmování ve farnosti.
12. Historie kostelního pěveckého
sboru.
13. Varhaníci a regenschori na kůru
farního kostela.
14. Návrhy budování nového hřbitova
v našem městysi.
15. Vzpomínka na dlouholetého pana
faráře P. Čeňka Ptáčka (působil v D.
Čermné 55 let).
16. Historie poutního kostela Narození
P. Marie na Mariánské hoře
17. O městysi Dolní Čermné v roce
2015: popis městyse, obyvatelstvo,
správa městyse, spolky a jejich
aktivity, politické strany, podnikatelé, zdravotnictví, školství a kultura.
18. Evropská unie – struktura.
19. Současné ceny základních potravin
a energií, mzdy, důchody.
20. Přiložené vydané publikace:
„Čermenské obrázky“ (1995) –
pověsti, báje a příběhy.
„Drobné sakrální stavby“ (2003) –
kříže, kapličky, obrazy, Boží muka
v D. Čermné.

Materiály zpracoval, připravil a napsal
z pověření kněze Vladimír Jansa
(*1938), Dolní Čermná č. 7, bývalý kronikář městyse.
Současné listinné materiály a přílohy
byly v pátek 5. listopadu 2015 v 14:45
hod. na faře vloženy do dvou měděných
tubusů za přítomnosti duchovního
správce P. Mgr. Josefa Roušara, pastorační asistentky s. m. Ludmily Kubicové
a p. Vladimíra Jansy. Tubusy byly
vodotěsně uzavřeny za přítomnosti
P. Mgr. Josefa Roušara a v pondělí
9. 11. 2015 během dopoledne vyzdviženy na věž kostela.
V. Jansa

Významné životní
jubileum oslavili
Eva Dostálková
Jiří Vávra
Karel Bilý
Pavel Křivohlávek
Věra Tošovská
Marie Kalousková
Luboš Hrdina
Hana Petrová
Přemysl Tancibudek
František Hylský
Jaroslav Švehla
Jaroslava Rebhánová
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.
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Česko zpívá koledy
Do této akce se Dolní Čermná zapojila
podruhé. Letos se zúčastnilo přibližně
sto účastníků. Zpívalo se za doprovodu
živé hudby Honzy Dostála a dětského fol
klórního souboru Jitřenka. Zazpívali jsme
jedenáct koled a píseň Vánoce, Vánoce
přicházejí. Pro nepříznivé počasí se akce
konala v chodbě a na schodišti bývalé
školy, venku se lidé mohli ohřát u ohňů,
které strážili členové ZJ SDH.
Občerstvení pro zahřátí zajistili místní divadelníci. Přes nepříznivé počasí a trochu
stísněné podmínky návštěvníci odcházeli
spokojeni.
Ivana Hamplová

Vánoce
Jediné slovo a kolik dovede vzbudit
vzpomínek, ve kterých se to třpytí
skleněnými ozdobami, voní jehličím
a cukrovím. Jediné slovo a v mysli rázem zavládne tichá, zvláštní slavnostní
atmosféra očekávání a těšení se.
Moje vánoční vzpomínky jsou spojeny
s místem, kde jsme prožili krásných jedenáct let - s Novými Hrady, kde stojí
krásný rokokový zámek, do něhož
jsme chodili do školky.
Příprava na Vánoce začínala Adventem. V kostele visel na lustru zavěšený
zelený věnec a já měl radost z přibývajících plápolajících svíček, neboť

ohlašovaly blízkost Vánoc.
Peklo se cukroví. Vzpomínám na tatínka, jak sedí u kuchyňského stolu a točí
klikou mlýnku na maso, kam se vkládalo
těsto. To pak lezlo ven v požadovaném
tvaru. Tomuto druhu cukroví jsme říkali
„ze strojku“. My jsme mohli odkrajovat
a mastit plech. Vybavují se mi tyto
podvečery s vůní lineckého těsta, kdy
tlumeně hrálo rádio a bylo přerušováno
jen maminčinými povely a řinčením plechů. Také jsme plnili formičky těstem –
to těsto jsme rádi uždibovali a jedli.
Štědrého dne jsme se nemohli dočkat,
hlavně já jsem několik nocí předtím
pořádně nespal, neboť jsem nechtěl
nic promeškat. Záhy nám rodiče sdělili, že dárky nakupují sami. Ježíšek jim
umožňuje chodit do práce a vydělat si.
Takže rodiče Ježíškovi pomáhají. Jak
by to všechno taky stihnul, říkal jsem
si. Nevzpomínám si, že bychom z toho
utrpěli šok. Rád jsem na Štědrý den
zdobil stromeček. Maminka trvala na
tom, že má stát až na Štědrý den. Líbilo
se mi to. Během zdobení jsme se dívali
na pohádku Pyšná princezna. Tu mám
spojenou právě se zdobením stromku.
K obědu byla zelňačka, kterou moc
nemusím. Jinak jsme nic moc nejedli.
Maminka většinou pekla vánočky a po
obědě nás s tatínkem vyhnala na
procházku, abychom se prošli a ona
měla klid na poslední přípravy. My jsme
obcházeli vesnici, vyšli jsme si na Starý
Hrad, k zámku nad rybník, ale vůbec
nám to neutíkalo. A my se tolik těšili
na večer. Při návratu nás mamka lehce
vyplísnila za to, že už jsme tak brzo
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doma… Bylo s námi k nevydržení.
Večeře se odbyla rychle, hned poté
jsme již hleděli pod stromeček, kde byly
naskládány dárky. Prý jsme jedli již ve
čtyři hodiny, a to kvůli mně. Nešlo to se
mnou vydržet. K jídlu byl řízek, neboť
jedny Vánoce se tatínkovi zabodla kost
do krku a maminka mu ji pod lustrem
v kuchyni vytahovala. Až později jsme
měli kapra. Polévkou jsme se nezdržovali, neboť ji maminka neměla ráda.
Žádné zpívání koled, to přišlo až později, kdy tatínek přečetl evangelium
o narození Pána Ježíše, abychom
nezapomněli, proč Vánoce slavíme.
Následoval zpěv Narodil se Kristus Pán,
modlitba před jídlem a začalo se jíst.
Hned po večeři jsme se vrhli na dárky
jak Tataři na Moravu. U nás nebývalo
zvykem, že nejmladší roznáší dárky,
každý dárek se musí před očima ostatních rozbalit a potom se radovat. To
my mohli svá případná zklamání ukrýt
v chumlu létajícího balicího papíru,
jásotu a všeobecného zmatku. Velká radost bývala z tzv. tvrdých dárků. Potom
jsme si hráli, zkoušeli tzv. měkké dárky.
Jako děti jsme na půlnoční nechodili.
Jednou mě rodiče na půlnoční vzali, ale
já tam usnul a dost hlasitě chrápal. Tak
jsem příště nešel. Do dnešního dne mi
dělá obtíže vydržet tak dlouho bdělý.
Nyní to dělám tak, že si včas na dvě
hodiny zalezu do pelechu…
V kostele se mi líbil pohyblivý Betlém.
Osvětlená okénka malých domečků,
stojících na skále nad betlémskou jeskyní. Představoval jsem si, co se tam asi
děje, kdo by tam asi bydlel…
Na Vánocích bylo pěkné, že jsme byli
společně doma a bylo nám hezky.
Děkuji rodičům, že nás naučili rozlišovat
podstatné od méně důležitého třeba
i způsobem slavení Vánoc. Dodnes rád
vzpomínám na Vánoce a rád prožívám
i ty současné, které jsou sice trochu jiné,
ale stále stejně krásné.
Josef Roušar

Vítání občánků
Společenská komise uspořádala 22. října
a 12. listopadu tradiční slavnost vítání nových občánků městyse Dolní Čermná.
Starosta městyse Petr Helekal a člen rady
Jiří Zpěvák přivítali devět dětí, které se
narodily v období od jara do podzimu le-
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tošního roku. Pro rodiče, prarodiče a další
hosty připravili žáci z mateřské školy
krátké vystoupení s podzimní tematikou.
Rodiče obdrželi od městyse pro své děti
drobný dárek. Slavnostní obřad zakončilo
fotografování a podpisy do pamětní knihy. Jménem společenské komise bych
ráda poděkovala mateřské škole za přípravu vystoupení, základní škole za zapůjčení prostor a Františku Marešovi za
ilustrace do pamětní knihy.
Saša Pirklová

Setkání s jubilanty
V úterý 8. prosince 2015 uspořádal ve
školní jídelně městys a společenská komise setkání občanů, kteří v letošním roce
oslavili životní výročí. V úvodu přítomné
přivítal starosta městyse Petr Helekal. Posezení oslavencům zpříjemnilo vystoupení skupiny Dolce Baby, dětí z mateřské
školy a ze ZUŠ Jindřicha Pravečka. Se zájmem všichni zhlédli historické a současné
fotografie Dolní Čermné a pobavení přinesly i vybrané zápisy z kroniky obce
z roků narození přítomných jubilantů. Poděkování patří všem vystupujícím a zaměstnancům školní jídelny.
Saša Pirklová

Foto I L. Ešpandrová

Nakonec šťastná dvojka
Až ve druhém kole výběrového řízení
byla vybrána cestovní kancelář, se kterou jsme 22. listopadu kolem poledne
vyrazili s využitím peněz získaných
v rámci výzvy číslo 56, programu (OP VK)
vyhlášeném MŠMT, do Velké Británie.
Čtyřicet šikovných žáků druhého stupně,
čtyři obětavé paní učitelky, dva spolehliví řidiči ČSAD Hradec Králové a výborný
průvodce Michal Kunert – bývalý žák
naší ZŠ - se společně nalodilo na trajekt
ve francouzském přístavu Dunkerque.
Cesta do anglického Doveru byla klidná
a příjemná. V pondělí ráno nás sluníčko
přivítalo v Londýně. Za velmi chladného
a větrného počasí jsme prošli kolem
nejznámějších památek Londýna (viděli
jsme např. Parlament a Big Ben, Westminster Abbey, Buckingham Palace,

Trafalgar Square). Využili jsme čas na prohlídku Národní galerie a obrazů Moneta,
Van Gogha a dalších mistrů. Některé však
daleko víc potěšila návštěva obchodního
domu hraček Hamleys. Krásný den jsme
ukončili večerní prohlídkou Londýna
z kabin London Eye. Pak už nás autobus
dovezl na místo setkání s anglickými rodinami, které nám poskytly na celý týden
zázemí. Byly to dramatické chvíle plné
očekávání. Všichni to však zvládli skvěle.
V úterý ráno si cestou pěšky na výuku
bylo opravdu o čem povídat. Devět
hodin poslouchat anglicky mluvícího
učitele mnohé vysílilo a přivedlo k zamyšlení, zda v hodinách angličtiny
přeci jen trochu nepřidat. Nakonec však
všichni obdrželi certifikát a mohli se
těšit na středeční výlet do Brightonu.
To, že trochu pršelo, vůbec nevadilo.
Prohlídka Sea Life s mnoha mořskými
živočichy byla zajímavá. Cestou jsme
stihli pěší procházku s výhledem na
pobřeží se známými útesy Seven Sisters.
Někteří byli od mořských vln mokří až po
kolena, ale určitě to byl zážitek. Čtvrtý
den si přišli na své milovníci fotbalu. Být
u stadionu Chelsea, komu se to podaří!
Také v přírodovědném muzeu a Muzeu
vědy si každý našel to své! Zvláště interaktivní část o Zemi a člověku oprášila
znalosti z těchto oborů. Procházka po
Oxford Street s nákupy suvenýrů, večerní
projížďka lodí po Temži a lanovkou nad
městem dovršila další nádherný den.
Na pátek jsme si nechali to nejatraktivnější. Doubel deckerem a metrem jsme
se přiblížili naposledy do centra. Od
katedrály sv. Pavla jsme přes Millenium
Bridge a dále podél řeky Temže přešli až
k Tower Bridge. Prohlédli jsme si most
i jeho strojovnu a přesunuli se k Toweru.
V paláci a zároveň pevnosti Jejího Veli-

Foto I archiv ZŠ
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čenstva všichni obdivovali především
britské korunovační klenoty. Na závěr
jsme se nadzemní dráhou přesunuli do
čtvrti Greenwich, kde se v parku nachází
observatoř a zelený laserový paprsek
ukazuje nultý poledník. To už byl však
opravdu konec. Unavení, ale určitě
spokojeni jsme nastoupili do autobusu
a pomalu se blížili do přístavu. Cesta lodí
přes kanál tentokrát nebyla příjemná.
Díky špatnému počasí měla loď zpoždění a velké vlny podráždily naše žaludky.
Pak už šlo všechno hladce, a tak se nás
rodiče konečně dočkali! Všichni v pořádku a s úžasnými zážitky zase doma.
Díky odvaze rodičů a ředitelky školy pustit v této nejisté době své děti do světa
a skvělé práci našeho průvodce jsme
mohli strávit krásný týden v Londýně. Ta
dvojka byla opravdu šťastná.
Yvona Rybová

Pečení svatomartinských
rohlíčků v mateřské škole
Víte, proč se na svátek sv. Martina pečou
svatomartinské rohlíčky? V mateřské
škole jsme se nejprve seznámili s pověstí o sv. Martinovi a kováři. Martin neměl
dostatek peněz na zaplacení za okování
svého koně, protože je rozdal chudým.
Kovář trval na ceně, a tak kůň setřásl
podkovu – vrátil to, co nemohl jeho pán
zaplatit. Kovář nakonec Martina, který
chudým pomáhal, poznal, zastyděl se
za svou lakotu a pozval Martina do
domu. Kovářka Martinovi upekla sladké
rohlíky ve tvaru podkovy, naplnila je
mákem. Pečení svatomartinských rohlíčků jsme si vyzkoušeli. Chutnaly
všem. Dětem i rodičům.
Ivana Hamplová
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Hudební pořad Wolfík
Seznámení s vážnou hudbou jednoduchou a hravou formou zprostředkoval
dětem mateřské školy malý Wolfík.
Loutka, která představovala W. A. Mozarta v hudebně naučném programu Martina Kubáta, profesora varhanické školy
v Opavě. Děti vyslechly úryvky z několika
Mozartových skladeb a zpěvem a tancem se aktivně zapojily do děje příběhu
o životě hudebního velikána.
Ivana Hamplová

Za kamarády do školy
S našimi předškoláky jsme na konci listopadu navštívili 1. třídu, abychom se
po pěti měsících opět setkali se svými
kamarády. Těšili jsme se také na to, jak
nám prvňáčci předvedou, co se s paní
učitelkou Moravcovou ve škole už naučili. A předvedli. Seděli hrdě ve svých
lavicích, na kterých ležel novotou zářící

Foto I I. Hamplová

slabikář, z kterého nám přečetli. Na
„kouzelné tabulce“ nám předvedli psaní
podle diktátu paní učitelky a pak nám
ukázali, jak umí počítat zpaměti. Na závěr našeho setkání nám zazpívali a slíbili, že nám naši návštěvu oplatí v červnu
v mateřské školce. Už teď se na ni těšíme.
Slávka Adamcová

Slavnost Slabikáře
A už je to opět tady. Další generace prvňáčků má za sebou první tři měsíce školního roku. Přečtenou Živou abecedu už
mohou nechat doma v šuplíku a do aktovek jim teď přibyla mnohem obsáhlejší
učebnice – Slabikář. Tento slavnostní den
jsme si patřičně užili. Kromě již zmíněného dárku, Slabikáře, jsme si pochutnali na
dortu, který k takovéto slavnosti zajisté
patří a byl odměnou dětem za jejich dosavadní snažení.
Není nic krásnějšího, než vidět rozzářené
oči dětí, když listovaly novou učebnicí.
Vykřikovaly, která písmenka už znají,
která mají ve svých jménech. Moc se jim

Foto I I. Hamplová
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Logická olympiáda

Foto I archiv ZŠ

líbily obrázky. Už se prý těší, až si všechno
společně přečteme. A na konci školního
roku se půjdeme pochlubit dětem do MŠ
a přečteme jim pohádku.
Přeji všem svým prvňáčkům, aby jim jejich
píle a chuť do čtení vydržela co nejdéle.
Ivana Moravcová

Čertovský rej - generálka
na sobotu
V pátek 4. 12. se to hned od rána hemžilo kolem školy malými čertíky, andílky, rozvážně prošlo i pár „minimikulášků“. Žáci 1. stupně se totiž chystali na
Čertovský rej, který pro ně připravili ti

nejstarší – žáci 5. třídy. Nejprve módní
přehlídka (než při soutěžích utrpí krásné kostýmy) - dětem to moc slušelo.
Soutěže a diskotéka rozhýbaly opravdu všechny. Páťáci rej organizovali podle předem domluveného a nacvičeného programu. Velkým pomocníkem
jim byly i úplně nové bezdrátové mi
krofony a velký reproduktor (to jsme
do školy zakoupili na konci minulého
školního roku za peníze, které jste žákům darovali formou dobrovolného
vstupného na školní akademii). Dvě
hodiny dostatečně prověřily odhodlanost všech zvládnout i sobotního
„opravdového Mikuláše“. V poledne
jsme se z tělocvičny rozcházeli vesele
naladěni.
Olga Liprová

Logická olympiáda, pořádaná Mensou
České republiky, je soutěž založená na
logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje od žáků samostatný a kreativní
přístup. Na naší škole proběhlo v říjnu
školní kolo. Nejúspěšnější řešitelkou na
1. stupni byla Martina Macháčková (5.
třída), která si svým výkonem vybojovala postup do krajského kola, to se
konalo 6. listopadu v Pardubicích.
V těžké konkurenci čtyřiceti nejlepších
žáků z kraje získala krásné 10. místo.
Nejlepší žák na 2. stupni byl Jakub Kacálek (6. třída). Na postup do krajského
kola svým počtem bodů nedosáhl.
Alexandra Růžičková

Přírodovědný klokan
Přírodovědný klokan je soutěž pro
žáky 8. a 9. tříd (kategorie Kadet) a pro
středoškolské žáky (kategorie Junior).
Testuje znalosti z matematiky, fyziky,
chemie, přírodopisu a zeměpisu. Jednotlivé otázky jsou bodově hodnocené 3, 4 nebo 5 body. Žáci do začátku
získávají 24 bodů, při špatné odpovědi
se jim jeden bod odčítá. Mohou celkově získat 120 bodů. V letošním roce
školní kola probíhala 13. října. Na 3.
místě se v naší škole umístila Barbora
Marková (8. tř.), na 2. místě Matěj Mikula (9. tř.) a nejúspěšnějším byl Martin
Jansa (9. tř.), který se v okrese Ústí nad
Orlicí umístil na 14. místě. Na jaře nás
čeká obdobná soutěž - Matematický
klokan.
Alexandra Růžičková

Bobřík informatiky

Foto I archiv ZŠ

Letošního ročníku se zúčastnilo
52 597 soutěžících z 509 škol. Soutěžící
vyplňovali test na počítači v prostředí
webového prohlížeče. Starší žáci řešili
po dobu 40 minut 15 příkladů, mladší
měli na 12 otázek 30 minut. U každé
otázky bylo napsáno, kolik bodů soutěžící získá za správnou odpověď a ko-
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lik bodů ztratí, pokud neuhodne. Na
otázku mohl soutěžící také neodpovědět; v tom případě neztratil žádný bod
(u špatných odpovědí se body odečítaly). Ihned po ukončení soutěže se žáci
dozvěděli, jak odpovídali, kolik mají
bodů a na kterém místě se umístili.
Z naší školy bylo úspěšných 10 soutěžících. Z kategorie 4. a 5. třídy - Vacková
Adéla, Macháčková Martina, Uhlíková
Sabina, Maixnerová Karolína, Marešová Kristýna, Vašková Petra, Malcová
Michaela (všechny z páté třídy) a Marešová Michaela (4. tř.), z kategorie
6. a 7. třídy Kacálek Jakub (6. tř.), z 8.
třídy Kohlová Zdeňka. Všem úspěšným
blahopřejeme.
Zdeňka Pupíková

Foto I archiv ZŠ

O Přemyslovcích s Pernštejny

Dravci

Neobvyklé divadelní
představení

V pondělí 12. října nám výuku ve škole
zpestřil vzdělávací program se živými
dravci a sovami ze záchranné stanice
Seiferos Brno.
Všichni žáci školy s učiteli se sešli v areálu AZAS, kde se dozvěděli spoustu
informací o našich dravcích a sovách.
Šikovní žáci, kteří správně zodpověděli
otázky na konci přednášky, se mohli
aktivně zúčastnit praktických ukázek
letu ptáků. Pro většinu zúčastněných
to byla jedna z mnoha možností, jak si
zblízka prohlédnout nebo si pohladit
jinak divoce žijící ptáky. Více informací
o této záchranné stanici můžete nalézt
na webových stránkách
www. seiferos.cz.

V pondělí 26. října 2015 se proměnila
místní tělocvična v sídlo prvních Přemyslovců, neboť k nám zavítali členové ze
skupiny historického šermu – Pernštejni.
A společně se všemi žáky školy se pustili do učiva z vlastivědy a dějepisu skutečně s vervou! Velice poutavým způsobem došlo k představení prvních
Přemyslovců počínaje prvním historicky
doloženým panovníkem Bořivojem. Asi
největším zážitkem programu bylo to, že
se vybrané děti mohly zapojit v podobě
různých historických postav a vstupovat
do děje. Představení vyvrcholilo šermířským soubojem, po němž byl dán prostor k dotazům a prohlídce replik oblečení i zbraní. A co říci závěrem? Kdyby se
tak všechny znalosti daly získat podobně
zajímavou a zábavnou formou.

13. 10. se skupina třiceti dětí z naší školy
vypravila do Pardubic na divadelní
představení Make Love, not war (Lásku,
ne válku) na motivy Arístofanovy Lysis
traty. Byl to vtipný příběh o dívčí válce
vedené nikoliv mužskými zbraněmi, ale
ženskou rafinovaností, plný pohybu,
písniček, dobových kostýmů a úsměvné
nadsázky.
Představení se uskutečnilo se v Malém
sále Konzervatoře v Pardubicích. Děti
byly nadšené, byl to pro většinu velký
zážitek. Nejen kvůli poutavému ději, ale
především díky provedení v anglickém
jazyce. Doufám, že to nebylo naposled,
kdy jsme absolvovali podobnou akci
a žáci si mohli i jinak (než jen ve školních
lavicích) ověřit svou znalost angličtiny.

Ivana Moravcová

Jaroslava Havlíčková

Marie Faltejsková

Foto I archiv ZŠ
Foto I archiv ZŠ
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Beseda o Lince důvěry
V průběhu školního roku se snažíme
působit na žáky pomocí preventivních
programů vztahujících se k problémům
dětí, mládeže i dospělých. Objednáváme interaktivní programy i besedy
s odborníky. Tentokrát jsme pozvali
pracovnici Linky důvěry z Ústí nad Orlicí,
která nám vysvětlila, jakým způsobem
pomáhá tato organizace lidem v nouzi.
Beseda byla určena pro žáky 2. stupně.
Jejím cílem bylo přiblížit dětem, jak
„linka“ pracuje, jaké jsou její možnosti,
a snížit tak přirozený strach obrátit se na
linku v případě potřeby. Příklady z praxe
objasnily, kdo se na linku obrací. Interaktivní hrou lektorka žáky seznámila
s některými problémy lidí obracejících
se na nonstop telefonickou linku 465 52
42 52. Žáci mohli posoudit výhody i nevýhody této formy pomoci. Ocenili například přístupnost 24 hodin denně odkudkoliv a především anonymitu. Na
druhou stranu jsme si všichni uvědomili,
jak těžká a vysilující je práce pracovníků
linky důvěry. Myslím, že jsme se na konci
vyučovací hodiny rozcházeli s myšlenkou, ať tuto službu nemusíme nikdy
potřebovat.
Yvona Rybová

První důležité rozhodnutí
Jako každý rok se i letos žáci devátého
ročníku snaží co nejzodpovědněji si
zvolit, co budou studovat po základní
škole a jaké povolání je bude v dospělosti živit.
Přemýšlíte, zda je to důležité? Pro naše
žáky určitě ano, je to první vážné rozhodnutí, měla by je bavit škola, měla
by je bavit i práce, na kterou je studium
připraví, a v neposlední řadě by je měl
zvolený obor uživit.
I ve škole se snažíme s nelehkým výběrem žákům pomoci. 29. září se deváťáci
zúčastnili exkurze na Úřad práce v Ústí
nad Orlicí. Seznámili se s prostředím instituce, která může v dospělosti pomoci, když si člověk neví rady jak dál. Ráno
žáky čekala paní Tomšová. Nejprve nás
seznámila s obory v našem okrese, žádanými i s těmi, ve kterých se jen těžko
hledá uplatnění. Poté si zájemci mohli

vyzkoušet test, který se zaměřuje na
určení zájmů a z toho vyplývajících
možných profesí, a v neposlední řadě
si každý mohl vyhledat v registru povolání, které by rád vykonával, a zjistit
si o něm vše – co musí mít za školu,
jaké jsou zdravotní předpoklady apod.
V závěru paní Tomšová nabídla žákům
i možnost individuální konzultace
s rodiči.
O týden později se v České Třebové
konala tradiční „Přehlídka škol a učilišť“
nejen z našeho regionu. Většina žáků
využila možnost tuto „burzu škol“
s rodiči navštívit a nahlédnout pod pokličku budoucích profesí zase o něco
více. Většina z nich už má cílovou školu
v hledáčku a chystá se na Dny otevřených dveří, které v současné době již
všechny SŠ nabízí.
Mimo školy je dobré poznat i prostředí
podniků, ve kterých by žák mohl
v budoucnu pracovat. Dne 22. 10. se
pět chlapců z 9. třídy vydalo na prakticky zaměřenou exkurzi do dílen SOU
Lanškroun a na prohlídku firmy FOREZ
v Ostrově a Sázavě u Lanškrouna. Po
ránu je na učilišti čekalo překvapení,
nebudou jen sedět a poslouchat,
vyrobí si z plechu krabičku a odnesou
domů?! Nebudu napínat, po prvotních
rozpacích si za pomoci pana mistra
a kluků z 3. ročníku se vším poradili
a výrobky byly víc než povedené. Poté
je čekala 3D tiskárna i razidlo minci,
všechno si zkusit na vlastní kůži, to bylo
to, co kluci po skončení exkurze nejvíce
ocenili. Druhou polovinu času strávili
na exkurzi ve firmě Forez Ostrov a Sázava. Informací bylo velké množství,
ale je to pochopitelné – prošli se po
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provozech kovovýroby i plastů, viděli
výrobu ruční i za pomocí nejmodernější techniky. Zážitků mnoho, teď hlavně,
aby přišlo i to správné nadšení z toho,
jak zajímavý a potřebný je obor nástrojař, na který byl tento den zacílen.
Bude-li třeba, pojedeme i na další exkurze a prohlídky a našim deváťákům
přejeme šťastné vykročení z dětství
do života.
J. Beranová, výchovný poradce

Netradiční pokusy ve škole
Přednášku pro žáky 7. - 9. ročníku naší
školy si v pátek 23. října 2015 připravila
RNDr. Renata Holubová, CSc. z katedry
experimentální fyziky Přírodovědecké
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Společné dopoledne bylo rozděleno
na dvě části. První část byla spíše teoretická. Při promítání prezentace byly
děti seznámeny s principem chlazení
ledničky. Lektorka jim vysvětlila fungování indukčního vařiče a mikrovlnné
trouby. Po teorii následovala praktická
část. Paní lektorka předvedla, co udělá
mikrovlnná trouba s CD, jak rychle se
ohřeje voda na indukčním vařiči, jak se
dá v mikrovlnné troubě rozsvítit prasklá
žárovka, jak efektně hoří sáček od čaje
a mnoho dalších zajímavých experimentů. Děti nezůstaly jen v roli diváků.
Každý si vyzkoušel pokusy a brčkem,
svíčkou, plechovkami, vodou…
Myslím, že čas věnovaný pokusům
uběhl velmi rychle. Bylo vidět, že to

Foto I archiv ZŠ

Dolnočermenský zpravodaj

17

číslo 6 I rok 2015

děti bavilo. Po třech hodinách se nerady rozcházely do svých tříd. Využití
poznatků z hodin fyziky v praxi je snad
bude motivovat k většímu zájmu o tento vyučovací předmět.
Zdeňka Pupíková

Okupace sovětskými
vojsky 1968
V rámci „Příběhů bezpráví – měsíce filmu na školách“ jsme se přihlásili do celorepublikového dějepisného projektu
společně s dalšími 1900 základními
a středními školami. Celý projekt si vzala
pod záštitu společnost Člověk v tísni,
která se již přes deset let snaží učitelům
poskytovat vhodné filmy, knihy, materiály k výuce dějepisu, pořádá besedy, výstavy a přispívá k tomu, aby mladí lidé
cítili spoluzodpovědnost za stav naší
společnosti a angažovali se ve veřejném
dění. Tento rok bylo téma zaměřeno na
okupaci naší země v roce 1968. Heslem
celého projektu je: „Minulost nevyfotíte,
ptejte se těch, kteří to zažili…“.
Ještě před samotným projektem
jsme v hale školy vytvořili výstavu
plakátů, na kterých jsou autentické
fotografie z této nelehké doby, aby na
žáky dýchla pochmurná atmosféra.
Ve čtvrtek 12. listopadu nadešel onen
den, kdy se sešli žáci 6. – 9. třídy, aby
společně zhlédli krátké dokumenty,
nad kterými mohli následně diskutovat
s pamětníkem a bývalým učitelem dějepisu – Zdeňkem Lněničkou, který všem
poutavě vyprávěl vlastní zážitky z této
doby v okolí Dolní Čermné. Tímto mu
moc děkuji za pomoc, vstřícný přístup
a čas strávený s námi! Věřím, že se nám

Foto I archiv ZŠ

povedlo žákům přiblížit, co se tehdy
vlastně stalo, zdůraznit tragické následky vpádu vojsk a dlouholetého pobytu
sovětské armády na našem území.
Jaroslava Havlíčková

Moudrost ukrytá v knihách
V letošním školním roce jsme se poprvé
přihlásili do projektu Pedagogické
knihovny J. A. Komenského v Praze
a Slovenské pedagogické knižnice
v Bratislavě „Záložka do knihy spojuje školy“. Již 6. ročník mezinárodního projektu byl určen pro základní
školy a osmiletá gymnázia. Tématem
letošního ročníku byla „Moudrost
ukrytá v knihách“. Cílem projektu je
navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství
prostřednictvím výměny záložek do
knih. Z českých a slovenských škol byly
vytvořeny dvojice podle typu školy
a počtu přihlášených žáků. Všichni žáci
naší školy vytvořili záložky a před podzimními prázdninami jsme na Slovensko (na Základní školu v Ružomberku)

Foto I archiv ZŠ

„vypravili“ balíček, do kterého jsme
kromě krásných záložek vyrobených
nejrůznějšími technikami (zvládli jsme
160 kusů) vložili také pozdravné dopisy,
pohlednice Dolní Čermné, fotografie
naší školy a almanach vydaný k výročí
školy. Netrpělivě jsme očekávali zásilku
z partnerské školy a… nedočkali jsme
se. I když byl česko-slovenský projekt
ukončen 31. 10. , záložky slovenských
dětí do naší školy (i přes pokusy zjistit
příčinu prostřednictvím dotazů e-mailem) dodnes nedorazily. Že by až pod
vánoční stromeček?
Olga Liprová

Florbalový turnaj
Ve dnech 19. a 20. listopadu se konala
okresní kola ve florbalu. Z naší školy se
zúčastnili žáci 2. stupně. Chlapci se
umístili na 3. místě. Na turnajích si žáci
konečně mohli vyzkoušet vše, co jsme
dosud pouze trénovali v místní tělocvičně v rámci sportovního kroužku
florbalu (scházíme se ve středu a v pátek po obědě).
Aneta Krahulcová

Foto I archiv ZŠ

18

číslo 6 I rok 2015

Dolnočermenský zpravodaj

Zlatý Ámos může být také
z Pardubického kraje
Žáci základních škol a studenti škol středních mohou již po třiadvacáté nominovat
své oblíbené kantory do populární ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos
2016. V případě nominace minimálně tří
učitelů z Pardubického kraje bude vyhlášen také Krajský Ámos 2016. Nominační
kolo končí 31. prosince.
Přihlásit svou paní učitelku nebo svého
pana učitele do Zlatého Ámose není složité. Do on-line přihlášky, kterou najdete
na www.zlatyamos.cz, je potřeba napsat
stručnou charakteristiku nominovaného,
popsat jednu společně prožitou příhodu
a připojit naskenovaný formulář s podpisy sta osob, které s nominací souhlasí.
V lednu a v únoru 2016 proběhnou
regionální kola. V nich musí žáci a studenti před porotou vtipně a originálně
vysvětlit, proč svou učitelku nebo učitele
nominovali. Kdo zvládne regionální kolo,
postupuje do semifinále, ve kterém se
rozhodne o šestici kandidátů na titul
Zlatý Ámos. A v pátek 18. března 2016
se ve veřejném klání rozhodne, kdo převezme korunu a žezlo nejoblíbenějšího
učitele České republiky ve školním roce
2015/2016.
Jak už se stalo v posledních ročnících
tradicí, Ámosů bude koncem března příštího roku víc. Tradičně dospělá porota vybere Zlatého Ámose, dětská porota zvolí
Dětského Ámose a prostřednictvím SMS
může každý ovlivnit nositele titulu Ámos
sympaťák. Kromě toho Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ocení
Ámose češtináře, ČEZ - zlatý partner ankety, vybere Ámose fyzikáře a Unipetrol
- stříbrný partner, pak Ámose chemikáře.
Tisková zpráva Pardubického kraje

Ohlédnutí za
„jitřenkovským“ rokem
Letošní rok byl z mého pohledu pro
Jitřenku rokem úspěšným a velmi aktivním. Soubor absolvovala řadu
úspěšných vystoupení, z těch větších
např. výročí Krajského úřadu Pardubického kraje, Mezinárodní folklorní
festival bábik na Slovensku, Čermen-
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ské slavnosti, Jízdu králů, zájezd do
Lotyšska, výročí Česko-německého
přátelství Moravská Třebová, Mezinárodní festival Český Krumlov či slavnostní koncert 50. výročí soboru Jaro.
Přitom se vždy snažíme o to, aby nejenom vlastní prezentace souboru byla
co nejlepší, ale abychom navštívili
okolní památky, udělali si výlet apod.
Prostě je pro nás stejně důležité vedle
dobré reprezentace i to, aby si děti
odvezly co možná nejvíce vzpomínek. Přitom je nutné stále držet nad
kolektivem ochrannou ruku, tmelit ho
a současně udržovat v něm pozitivní
náladu. A výsledek se letos více než
kdy jindy projevil v Lotyšsku, kde
se úžasným způsobem celá taneční
skupina Jitřenky propojila s muzikou
a společně prozpívané večery byly
jednou z našich nejmocnějších zážitků.
To, že o dobrou zábavu nebývá nouze,
o tom měli nedávno možnost přesvědčit se všichni ti, kteří přijali pozvání
na společné posezení s promítáním.
Atmosféra byla výborná, pobavili
jsme se a konečně byl i čas na chvíli se
zastavit a popovídat si. A to vše bylo
příjemnější o to, že jsme v pohodě
seděli vedle sebe vedení, rodiče, děti
i ti odrostlejší z Jitřenky. Přesvědčivý
důkaz o tom, že Jitřenka je dobrá parta, která mezi sebou dobře vychází.
Zážitků bylo letos skutečně mnoho, na
Slovensku zase měla Jitřenka možnost
přivítat slovenského prezidenta, i když

to předem nikdo nevěděl. Také jsme
zkusili, byť jen trochu, krásu slovenských velehor i tradiční slovenskou
pohostinnost. Užili jsme si společně
Jízdu králů na Hané, i když to spíše
vypadalo jako na Sahaře. Také jsme
poznali další Jitřenku, se kterou jsme
se na svých festivalech vyměnili.
Obvykle s rostoucím počtem vystoupení roste i jejich kvalita. Připočtu-li
k tomu vysokou úroveň muziky, byla
tak dobrá kvalita vystoupení Jitřenky
v druhé polovině letošního roku logickým vyústěním. V současné době
se intenzivně pracuje na tom, aby se
do Jitřenky zapojili i ti odrostlejší, kteří
již pracují či jsou na školách. Určitě to
může být vhodným propojením.
Naopak v letošním roce skončila
nejmladší část Jitřenky, byla to otázka
času. Není v silách jedince táhnout
zátěž celého souboru. Bohužel se
zatím nenašel, kdo by zastoupil. Je to
i otázka zkušeností, znalostí, kreativity a měl by mít i značnou průpravu
taneční a pedagogické vlohy, spojené
s přirozenou autoritou. Pevně ale věříme, že se někdo časem najde a že se
podaří i tuto skupinu obnovit.
Jitřenka si také posílila velmi dobrou
pozici v rámci Pardubického kraje.
Těšíme se dobré podpoře a usilujeme
o zařazení do prestižní skupiny kulturních a sportovních akcí kraje Tvář
Pardubického kraje. Držte nám palce,
aby se vše podařilo, byla by to další
motivace do příštích let (a samozřejmě
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i veliký závazek). O podpoře nakonec
svědčí i to, že jsme byli s Yvonou mezi
hosty pana hejtmana Netolického
na slavnostní večeři s panem prezidentem Zemanem při jeho nedávné
návštěvě zdejšího regionu. A to je jistě
i společné ocenění nejen nás, ale Vás
všech, kteří kolem Jitřenky i festivalu
jakýmkoli způsobem pomáháte.
Příští rok, konkrétně 4. března, plánujeme společně oslavit více než 20 let
trvání souboru Jitřenka slavnostním
koncertem v Orlovně. Prosím, pamatujte na tento datum a přijďte Jitřenku
podpořit a snad se i společně s námi
pobavit.
Závěr mého ohlédnutí patří již
tradičně poděkování za celoroční
práci - Yvoně Rybové a Ivě Moravcové,
Standovi Tejklovi a Tomáši Liprovi
i městysi Dolní Čermná se starostou
Petrem Helekalem za trvalou podporu
souboru ve všech směrech.
Protože letos je toto již poslední
příležitost, děkuji ještě jednou všem,
kteří pomáhají i při organizaci Čermenských slavností, a pevně věřím,
že s námi vydrží. Přeji všem lidem
dobré vůle pevné zdraví a příjemně
strávenou dobu vánoční, nejlépe mezi
těmi, s kterými je mu dobře. A ještě
něco - nezapomínejte se na sebe občas usmívat. My to Jitřenku učíme už
přes dvacet let.
Petr Ryba

Posvícenské dozvuky 2015
Klub důchodců v Dolní Čermné založil
v roce 2003 tradici pořádání Posvícenských dozvuků, jichž se účastní důchodci ze sedmi klubů okolních vesnic.
„Dozvuky“ se konají vždy v úterý po
oslavě tradičního posvícení ve farním
kostele sv. Jiří. Letos 10. listopadu 2015
v 14:00 hod. na sále Orlovny. Akce se
zúčastnilo 102 seniorů z Verměřovic,
Petrovic, Jablonného n. O., Bystřece,
Výprachtic, Horního Třešňovce, Horní
a Dolní Čermné a přijelo i několik seniorek z Lanškrouna. Připočítáme-li obsluhu a některé členky DC Baby, pak se
na sále v tanci a při obsluze pohybovalo asi 140 osob. K tanci a poslechu
hrála oblíbená Svatebčanka“, senioři
se dobře bavili a také si zatančili. Obsluha s občerstvením a v kuchyni byla
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také perfektní. Zde je nutno poděkovat členkám Dolce Baby, bez nichž bychom sami obsluhu těžko zvládali.
Jako vždy nás návštěvou podrželi naši
přátelé z Horní Čermné, jichž přišlo 34.
Zahanbující je však účast pouhých 13
seniorů z Dolní Čermné (mimo Dolce
Baby). V zábavném programu vystoupila zdejší populární skupina Dolce
Baby s námořnickým programem,
dále Jitřenka s pěkným holandským
tancem a dalším hezkým vystoupením. Na závěr si děti ze souboru šly
zatančit se seniory. Bylo to od nich
velmi milé a velmi dobře hodnocené
přítomnými seniory. Díky vám, Jitřenko a DC Baby! Hosté se dobře bavili při
pohoštění posvícenskými koláčky,
trubičkami a věnečky. Pro hosty byla
též připravena večeře. Zde bych chtěl
veřejně poděkovat ochotným manželům Václavu a Zdence Mikulovým
a dále všem, kteří se podíleli prací, ve
službách a na organizaci této akce,
včetně úklidové čety Orla. Veřejný dík
patří vyslovit městysi Dolní Čermná za
jeho finanční podporu této akce, konané v rámci Dne seniorů. Na akci nechyběla ani bohatá tombola. Návštěvníci se kolem 18. hodiny spokojeni
rozcházeli do svých domovů. Vyjadřovali nám díky za příjemné odpoledne,
obsluhu, hezké prostředí, pěkný program a ujistili nás, že příští rok přijdou
zase. A věřte, toto uznání potěší a povzbudí do dalších aktivit. A tak: budeme-li živí a zdraví, za rok na shledanou!
V. Jansa

Ještěrka na slunci
Dne 8. listopadu 2015 se členové místní
organizace ČČK společně s rodinnými
příslušníky vydali do Letohradu, kam
zavítali známí čeští herci Hana Maciuchová a Jaroslav Satoranský s divadelní
hrou Ještěrka na slunci.
„Komorní komediálně laděná hra zachycuje odvrácenou tvář skandálního
života divadelní ikony Sáry Bernhardtové, legendy francouzského divadla, ve
společnosti jediného muže - oddaného
tajemníka – Georgea Pitoua. Groteskní
i jímavé rozhovory již nemohoucí a nemocné Bernhardtové s Pitouem, který
trpělivě snáší její rozmary i hašteřivost,
otevírají nejen poutavý pohled na svět
přelomu 19. a 20. století, ale především
do osamělé duše velké osobnosti
světového divadla.“ (oficiální stránky
divadla k této hře)
Mistrovský výkon obou herců potěšil a je
hoden obdivu. Samotné téma (i když
velmi citlivě protkané laskavým humorem) bylo smutné – velká touha hrdinky
po plnohodnotném životě obklopeném
rodinou a nejbližšími přáteli se střetává
s realitou: přátelé postupně odcházejí,
syn, vnučky se vzdalují, už tak podlomené zdraví silně omezuje každodenní život
ženy zvyklé na slávu, obdiv, úspěchy,
cestování… Autor John Murrell napsal
dílo působivé. A listopadový večer v přítomnosti obou vynikajících umělců vše
ještě více podtrhl.
Olga Liprová
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Taneční pro každého
Na žádost účastníků předchozích lekcí
jsme i letos uspořádali seriál lekcí tance
-Taneční pro každého. Orel taneční pořádá již potřetí. S potěšením můžeme
konstatovat, že se do letošních podzimních lekcí zapojilo mnoho nových
účastníků. Jedná se vždy o několik lekcí,
které kromě dvou až dvou a půl hodin
tance skýtají i příjemné posezení s přáteli. Tentokrát se první lekce cyklu konala v pondělí 16. listopadu. Role instruktorů se jako obvykle zhostili sourozenci
Langrovi, kteří si poradí jak se začátečníky, tak i s pokročilejšími tanečníky. Jejich přístup přispívá k uvolněné atmosféře. Za jejich obětavou službu jim
patří veliké poděkování.
Začátečníci mají možnost naučit se
tanec od základů a pokročilí si kroky
zopakovat, případně vylepšit svou techniku, naučit se nové figury a sestavy. Je
to skvělá příležitost si výborně zatančit,
pohodlně, s podstatně menší hustotou
párů na parketu než třeba na plese.
Všem účastníkům děkujeme za přízeň
a podporu a těšíme se na Vás na další
lekci 20. prosince 2015 v 18 hodin
v Orlovně. Platí se jednotlivé lekce.
Cena za lekci a osobu je 50 Kč. Další
přepokládaná lekce bude 27. 12. od
17:00 hod. Sledujte vývěsku Orla na
náměstí. Začít můžete kdykoliv. Přijďte
si s námi zatančit a připravit se na
plesovou sezónu.
František Mareš
za pořádající Jednotu Orla Dolní
Čermná

Proletěli jsme se balónem
V pátek 6. listopadu jsme v Orlovně
v Dolní Čermné přivítali Spolek divadelních ochotníků Šlégl z Němčic s vlastní
hrou (autorem je jeden z herců Václav
Chochola) „Lidé v balónech“. Na poměrně náročné scéně jsme byli svědky příběhu z období války Severu proti Jihu,
kdy skupina lidí prchá ve dvou balónech
z nepřátelského města.
Nebudu zde líčit děj – každý mohl
představení navštívit – jen uvedu, co
jsem si z představení odnesl já. Podle
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mého názoru se prostřednictvím zdánlivě feministického tématu řešila otázka
jednak toho, že každý máme v životě
nějakou úlohu bez ohledu na vzdělání
a společenské postavení, jednak pojetí
svobody. Ne vždy to, co je považováno
za svobodu jedním, je nutně chápáno
jako svoboda někým druhým. To jsme
zde názorně viděli na příkladu nezávislé
manželky vědce a vynálezce na straně
jedné a bývalé otrokyně na straně
druhé. Tato závažná témata však byla
podána velice vtipnou a nenásilnou formou, takže diváci se především dobře
pobavili.
Jedinou slabší stránkou představení
byla divácká účast. Přibližně 35 diváků
na tak velkou a (jak si někdy říkáme) kulturní obec je přece jen dost málo. Jsem
přesvědčený, že se lidé za pár korun
a „doma“ mohli pobavit víc, než mno
hdy za vstupné ve stokorunách a přitom
ještě za představením muset jezdit. Pro
příště, bohužel, budeme nuceni velice
zvažovat, zda něco takového pořádat.
Za SDO Aleš Hampl

Okresní kolo závodu
požárnické všestrannosti
V sobotu 17. října se v Dolní Dobrouči
uskutečnilo okresní kolo Závodu požárnické všestrannosti mladých hasičů
a dorostu. Soutěžní družstvo mladších
žáků se umístilo na celkovém 23. místě
z 39 soutěžících družstev. Starší žáci nebyli moc úspěšní a obsadili 35. místo.
V soutěži dorostenek – jednotlivkyň se
v mladší kategorii umístila Simona Helekalová na 6. místě, ve střední kategorii
Milada Flosová na 1. místě a ve starší
kategorii Markéta Lešikarová na 1. místě. Umístění v ZPV je výchozím umístěním pro jarní soutěžní kolo. V příštím
roce se okresní kolo ZPV uskuteční u nás
v Dolní Čermné.
Jan Růžička

vozidel nachází i pamětní síň Dany
a Emila Zátopkových. Druhou zastávkou byl Štramberk. Kdo chtěl, vystoupal na hradní věž Trúbu nebo si na náměstí prohlédl výrobu tradičních
štramberských „uší“. Večerním programem byla exkurze do pivovaru Radegast v Nošovicích. Bohužel velké pivovary neprovází ve všech svých
výrobních částech, takže pro některé
byla prohlídka pivovaru zklamáním.
Zajímavým poznatkem je to, že v tomto pivovaru se vyrábí kromě značky
Radegast a Birell ještě lahvové pivo
Kozel a Gambrinus pro Moravu.
Jan Růžička

Přání
Sbor dobrovolných hasičů Dolní
Čermná přeje všem svým členům
a příznivcům spokojené prožití vánočních svátků a všechno nejlepší v novém roce 2016.

Memoriál Jana Vacka
Memoriál Jana Vacka se konal v den
státního svátku 17. listopadu. Termín
pro turnaj ve stolním tenise bychom
chtěli zachovat i v dalších letech. Tento
turnaj na počest pana Vacka nahrazuje
dříve pořádaný Mikulášský turnaj, na
němž se pan Vacek podílel jak organizačně, tak i jako skvělý hráč.
Už první ročník se setkal s hojnou
účastí, ve třech kategoriích se zúčastnilo celkem 27 hráčů v opravdu
širokém věkovém spektru. V kategorii
mužů do 50 let soupeřilo 7 sportovců,

Hasičský zájezd
V sobotu 31. října uspořádal SDH zájezd pro své členy a zájemce. Prvním
cílem bylo Muzeum Tatra v Kopřivnici,
kde se kromě expozice historických

Foto I archiv Orla
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na prvních třech místech se umístili
pánové Kylar (1.), Petr (2.) a Filip (3.).
V kategorii mužů nad 50 let bylo hráčů
hned 12, první byl pan Pácha, druhý
pan Mačát a třetí pan Adamec. V kategorii žen soupeřilo 8 hráček, z nichž
první se umístila slečna Petrová, druhá
paní Stará a třetí byla paní Kůrková.
Ve všech kategoriích bylo odehráno
celkem 112 zápasů, však se také akce
neočekávaně protáhla až do odpoledne. Krásné ceny nám vyrobila Míla
Vacková.
Pan Vacek, dívaje se na to odněkud
shora, má určitě radost :). Snad se bude
dařit i v dalších letech.
František Mareš
za pořádající Jednotu Orla Dolní
Čermná

Pozlacený svátek trialu
České trialové reprezentační družstvo
ve složení Martin Matějíček (Dolní
Čermná), Martin Křoustek (Skuhrov
nad Bělou), Jiří Svoboda (Náchod)
a Marek Wünsch (Psáry) zvítězilo na letošním Mistrovství světa družstev
v kategorii INTERNATIONAL TROPHY.
TDN neboli „trial národů“ je největším
svátkem trialu na světě. Každá ze zúčastněných zemí může vyslat do boje
pouze jedno družstvo mužů a jedno
družstvo žen. Mistrovství trvá dva
dny – jeden den soutěží ženy, druhý
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den pak muži ve dvou kategoriích.
Dějištěm letošního mistrovsví byla
španělská Tarragona. Doslova na pobřeží Středozemního moře, za plného
svitu slunce, mezi rozpálenými skalami
bojovali jezdci z celého světa o co
nejlepší reprezentaci své země. Byl to
napínavý boj o každé šlápnutí a o každý trestný bod.
Našim trialistům se podařilo svým
soustředěným výkonem zvítězit ve své
kategorii a nechat za sebou družstva
Německa, Austrálie, Švédska, USA,
Irska, Rakouska a dalších osmi států.
Ukázali tak velkou sílu a vyrovnanost
současného českého trialu.
Jaroslava Pecháčková

Rafani a LHL 2015/2016
Už v polovině září začala na zimním
stadionu v Lanškrouně Lanškrounská
hokejová liga. V LHL hraje v této sezoně rekordních 42 celků rozdělených
v první části do tří skupin. Po první
části se budou hrát utkání v šesti skupinách, týmy budou do skupin zařazeny
podle výsledků prvního kola. Tým Rafanů z Dolní Čermné nastoupil ke svému prvnímu zápasu 25. září. Rafani
mají zatím bilanci příznivou, z osmi zápasů šestkrát vyhráli a dvakrát remízovali. Přejme Rafanům další vítězství,
sezona ještě zdaleka nekončí.
L. Ešpandrová

Zpráva fotbalového oddílu
TJ AZAS Dolní Čermná –
podzim
Vážení spoluobčané,

Foto I archiv Matějíček

dovolte, abych Vás seznámil s činností
fotbalového oddílu. Do letošního
ročníku (2015-2016) jsme přihlásili dvě
mužstva: mužstvo mužů – III. tř. okresního přeboru a mužstvo starší přípravky.
Soutěž je organizovaná formou turnajů
u jednotlivých družstev.
Mužstvo starších žáků z důvodu nedostatečného počtu hráčů ukončilo
svoji činnost, proto jsme nabídli hráčům
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Pomoc nablízku
Potřebujete radu nebo pomoc? Dostali
jste se do nepříznivé životní situace, se
kterou si nevíte rady? Potřebujete pomoci se zajištěním péče o sebe, svou
domácnost či o svého blízkého? Chcete
něco změnit?
Kontaktujte sociální pracovníka, který
Vám ZDARMA poradí, pomůže nebo
zprostředkuje
pomoc.
Sociálního
pracovníka můžete navštívit zcela nezávazně a anonymně. Víte-li o někom,
komu může sociální pracovník pomoci,
neváhejte sociálního pracovníka kontaktovat.

Foto I L. Ešpandrová

možnost hostování v okolních městech. Toto využilo sedm hráčů, šest jich
hostuje v Jablonném nad Orlicí a jeden
v Lanškrouně. V případě, že by se
zajistil dostatečný počet hráčů v Dolní
Čermné, činnost oddílu se obnoví.
Mužstvo starší přípravky se skládá
z chlapců 1. - 3. třídy základní školy. Asi
polovina hráčů je ve věku mladší přípravky, proto jsou výsledky mužstva
zatím hodně kolísavé. Některé zápasy
jsou vyrovnané, ale méně zkušeností,
které naši hráči mají, způsobí, že
nakonec prohrají, jiné zápasy, kde
členové mužstva soupeřů hrají spolu
delší dobu a jsou věkově vyrovnanější,
prohráváme vyšším rozdílem. Kluky to
mrzí, někdy jsou i slzičky, ale všichni
musíme být trpěliví, protože první
sezona je vždy nejtěžší. Touto cestou
bych chtěl poděkovat Mírovi Pecháčkovi a Tomáši Valtrovi a některým
hráčům mužstva mužů, kteří pomáhají
při tréninku. Oba jmenovaní se též aktivně zúčastňují turnajů. Velký dík patří
rodičům hráčů, protože si pravidelně
vyzvedávají děti po tréninku, zajišťují
dopravu na turnaje vlastními vozidly
a aktivně pomáhají např. při strojení,
zavazování kopaček, po turnaji s úklidem dresů, šatny apod. Mužstvo starší
přípravky má 19 hráčů, ale kluci, kteří
navštěvují poslední ročník mateřské
školy, vzhledem k velkému věkovému
rozdílu zatím za mužstvo nenastupují.
Jinak stále probíhá nábor žáků, proto-

že, jak se říká, dětí není nikdy dost.
Mužstvo mužů je účastníkem III.
tř. okresního přeboru a po podzimní
části soutěže je na 4. místě. Odstup od
prvního místa je 8 bodů a od 2. místa
4 body. Chtěl bych poděkovat trenéru
Miroslavu Suchomelovi a asistentu
trenéra p. Josefu Babickému, kteří
se maximálně věnují mužstvu jak při
trénincích, tak i při zápasech. Věříme,
že v jarní části soutěže se naši hráči
pokusí o postup do vyšší soutěže. Je
škoda, že jsme prohospodařili minimálně 5 bodů, kdy jsme i přes velkou
převahu a šance v zápasech nevstřelili
branky nebo po zbytečných chybách
branky obdrželi, ale takový je fotbal.
Doufáme, že se hráčům v zimní přípravě vyhnou zdravotní problémy. V jarní
části soutěže si přejeme, aby hráči
dobře potrénovali a jaro zvládli.
Zimní příprava starší přípravky začíná
v pondělí 4. 1. 2016 od 15:00 hod.
v tělocvičně ZŠ. Zimní příprava mužů
začíná v pátek 8. 1. 2016, bližší informace budou na stránkách spoluhráčů.
Na závěr bych chtěl popřát klidné
a spokojené vánoční svátky a hodně
zdraví a štěstí v roce 2016 všem hráčům, trenérům, funkcionářům i ostatním, kteří vypomáhají čermenskému
fotbalu. Přání patří též rodičům žáků,
všem našim příznivcům, ale i ostatním
občanům naší obce.
Jan Hampl
předseda fotbalového oddílu

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Lanškroun
nám. J. M. Marků 8 (bývalá pošta) - 1.
patro, č. dveří 23
Mgr. Hana Mikulová
tel.: 465 385 267
e-mail: hana.mikulova@lanskroun.eu
Bc. Radim Šišán, DiS.
tel.: 465 385 241
e-mail: radim.sisan@lanskroun.eu
V jakých oblastech Vám může sociální
pracovník pomoci?
Bydlení: pomoc při udržení stávajícího
bydlení, pomoc s hledáním náhradního
bydlení, poradenství v oblasti nájemních smluv apod.
Finance: poradenství týkající se půjček
včetně vysvětlení možných rizik, podpora při správném hospodaření s financemi, sestavení domácího rozpočtu,
pomoc při řešení dluhů a exekucí; doporučení na specializovaná místa; pomoc
při komunikaci s věřiteli; spolupráce při
domluvě splátkových kalendářů; poskytnutí informací o sociálních dávkách.
Komu je pomoc určena?
Osobám ohroženým sociálním vyloučením (v důsledku stáří, nemoci,
zdravotního postižení, jiné sociální události nebo které vyplývá z příslušnosti
k národnostní menšině nebo lokální
komunitě). Osobám se zdravotním postižením nebo duševním postižením.
Osobám, jež pečují o osoby závislé na
péči jiné osoby. Osobám s různým stup-
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něm omezení způsobilosti k právním
úkonům a opatrovníkům.
Osobám ohroženým rizikovým způsobem života (závislosti na alkoholu,
na hracích automatech, na drogách).
Obětem agrese, trestné činnosti a domácího násilí. Osobám, které ztratily
přístřeší nebo se nacházejí v nejistém
či neadekvátním bydlení. Nezaměstnaným a osobám s materiálními
problémy (nízké příjmy, zadlužení).
Rodinám s dětmi. Imigrantům (ze zemí
EU, EHP a dalších).
Které další instituce mohou pomoci?
Úřad práce: zprostředkování zaměstnání: tel. 950 172 240. Kontaktní místo:
státní sociální podpora: tel. 950 172 250
(253, 254, 450); hmotná nouze: tel.
950 172 434 a 950 172 440; dávky pro
osoby se zdravotním postižením,
sociální služby, příspěvek na péči: tel.
950 172 412 a 950 172 252.

Výzva

Oblastní charita Ústí nad Orlicí: Centrum sociálních služeb Lanškroun,
Havlíčkova 1129: tel. 734 281 416, email:
centrum.lan@orlicko.cz. Ošetřovatelská
služba Lanškroun, nám. A. Jiráska 2: tel.
731 402 339, email: chos.lan@orlicko.cz.

Rád bych zrestauroval betlém, který vyrobil můj praděda Vincenc Appl (1897 –
1972, tesař) z Dolní Čermné č. p. 90.
Betlém byl k vidění na téže adrese zhruba
v letech 1940 – 1970. Tímto prosím, zda-li
někdo nevlastní ve sbírkách svých pra
rodičů nebo praprarodičů fotografie
tohoto (zpočátku pohyblivého) betlému.
Děkuji.
Lukáš Dostálek

Občanská poradna: každý týden v pátek
v době od 9 do 12 hodin: tel. 465 520 520
(734 281 415).

Kontakt: Lukáš Dostálek,
Dolní Čermná 90; tel.: 775 069 766;
e-mail: dotatrans@gmail.com

Sociální služby Lanškroun (poskytovatel
pečovatelské služby): tel. 465 503 006.

Oprava lesní cesty na
naučné stezce
Měsíc před termínem byla dokončena
oprava lesní cesty v úseku Kreuzigerův
kříž – Hajnova bouda. V průběhu dvou
měsíců došlo ke zpevnění a rozšíření
stávající komunikace v majetku Lesů
ČR, s. p. Na naučnou stezku budou
vráceny chybějící prvky, odpočivadla
doplněna o koše na odpadky.
Kateřina Veselá

Foto I K. Veselá
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K přání příjemného prožití
vánočních svátků
a mnoha úspěchů v novém roce 2016
připojujeme poděkování
za Vaši důvěru a dobrou spolupráci.
Vše nejlepší přeje
kolektiv pracovníků MAS ORLICKO, z.s.

číslo 6 I rok 2015
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Stomatologická pohotovost
ve dnech

lékař

adresa

telefon

19. – 20. 12. 2015

MUDr.

Strnadová

Marie

Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622

465 642 765

24. 12. 2015

MUDr.

Appl

Martin

Dolní Čermná 222

465 393 266

25. 12. 2015

MUDr.

Bílý

Aleš

Lanškroun, Opletalova 567

465 324 829

26. – 27. 12. 2015

MUDr.

Beranová

Renata

Jablonné nad Orlicí, U koupaliště
149

465 642 267

28. 12. 2015

MUDr.

Filipová

Jitka

Lanškroun, Strážní 151

465 325 212

29. 12. 2015

MDDr.

Hrdinová

Michaela

Lanškroun, Opletalova 567

456 324 829

30. 12. 2015

MUDr.

Jaslovská

Marie

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 818

31. 12. 2015

MUDr.

Ježáková

Daniela

Letohrad, U Dvora 815

465 620 528

1. 1. 2016

MUDr.

Jedličková

Zuzana

Bystřec 182

465 642 990

2. – 3. 1. 2016

MUDr.

Johnová

Marie

Letohrad, Šedivská 498

465 622 216

9. – 10. 1. 2016

MUDr.

Kobzová

Zdeňka

Lanškroun, 5. května 2

465 322 897

16. – 17. 1. 2016

MUDr.

Mareš

Miroslav

Žamberk, Školská 834

465 613 103

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!

Městys Dolní Čermná
Úřední hodiny o vánočních svátcích
Středa

23. 12. 2015

zavřeno

Čtvrtek 24. 12. 2015

zavřeno - svátek

Pátek

zavřeno - svátek

25. 12. 2015

Pondělí 28. 12. 2015

8:00 - 15:00 hodin

Úterý

29. 12. 2015

8:00 - 15:00 hodin

Středa

30. 12. 2015

8:00 - 15:00 hodin

Čtvrtek 31. 12. 2015

zavřeno

Pátek

zavřeno - svátek

1. 1. 2016

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.

Ceník

formát

cena

A4

1000 Kč

A5

500 Kč

A6

250 Kč
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Římskokatolická farnost Dolní Čermná v době vánoční zve
16:00 h. mše svatá
(zaměřená pro děti)

kostel Verměřovice, zpěvem koled
doprovází děti a mládež z Verměřovic

24:00 h. mše svatá „půlnoční“

kostel Dolní Čermná, zpívá místní
chrámový sbor

10:30 h. mše svatá

kostel Dolní Čermná, zpívá schola dětí

15:00 h. zpěvy z nešpor

kostel Dolní Čermná, zpívá místní
chrámový sbor

sobota 26. 12.

7:30 h. mše svatá

kostel Dolní Čermná

svátek svatého Štěpána,
prvomučedníka

10:30 h. mše svatá

kostel Dolní Čermná, hudbou
a zpěvem doprovází mládež

neděle 27. 12.

7:30 h. mše svatá

kostel Dolní Čermná

svátek Svaté Rodiny Ježíše,
Marie a Josefa

10:30 h. mše svatá

kostel Dolní Čermná

pondělí 28. 12.

15:00 h. tradiční šachový
turnaj

fara Dolní Čermná

16:00 h. mše svatá

kostel Dolní Čermná

čtvrtek 24. 12. 2015
ŠTĚDRÝ DEN

pátek 25. 12.
slavnost NAROZENÍ PÁNĚ,
Boží hod vánoční

čtvrtek 31. 12. 2015
svatého Silvestra I., papeže

pátek 1. 1. 2016
slavnost MATKY BOŽÍ,
PANNY MARIE
Světový den modliteb za mír.

středa 6. 1.
slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ,
sv. Tři Králové

neděle 10. 1.
svátek Křtu Páně
Končí doba vánoční.

Poděkování za uplynulý rok
2015
7:30 h. mše svatá

kostel Dolní Čermná

10:30 h. mše svatá

kostel Dolní Čermná

15:00 h. adorace a požehnání

kostel Dolní Čermná

18:00 h. mše svatá
(žehnání vody, kadidla a
křídy)

kostel Dolní Čermná

7:30 h. mše svatá

kostel Dolní Čermná

10:30 h. mše svatá

kostel Dolní Čermná, doprovází
místní chrámový sbor
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Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí v Dolní Čermné
Datum konání

Název akce

Začátek akce

20. 12.

Vánoční vystoupení DC Dance

16:00

tělocvična

DC Dance

27. 12.

Jakubovické vánoční souznění

16:00

kostel Jakubovice

pan Hrodek

28. 12.

Turnaj Jana Vacka

8:00

tělocvična

pan Marek

29. 12.

Vánoční badmintonový turnaj

8:15

tělocvična

kroužek badmintonu

31. 12.

Silvestrovský běh 2015

10:30

před tělocvičnou

pan Bednář

16. 1. 2016

Sousedský ples

19:30

Orlovna

SDO

23. 1. 2016

Dětský karneval

14:00

Orlovna

Jednota Orel

21. 1. 2016

Pojďte si hrát na dobu rytířů
a princezen

10:45

MŠ

MŠ

30. 1. 2016

Maškarní ples

19:30

Orlovna

Jednota Orel

13. 2. 2016

Hasičský ples

Orlovna

SDH

27. 2. 2016

Rockový ples

Orlovna

J. Burešová

Výroční koncert Jitřenky

Orlovna

FS Jitřenka

24. 4. 2016

Pouťové posezení

Orlovna

Jednota Orel

30. 4. 2016

Čarodějnice

AZAS

SDH, RC KUK

Rock metal fest

AZAS

M. Hrdina

4. 3. 2016

20. – 21. 5. 2016

Místo konání

Pořadatel

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

červenec – srpen 2016

Cyklovýlet pro seniory a děti

červenec – srpen 2016

Propinkejte se na Velehrad

Jednota Orel

červenec – srpen 2016

Vyjížďka historických kol do
Nových Hradů

Jednota Orel

13. 8. 2016

Den se sousedy

AZAS

červenec – srpen 2016 Zájezd prarodičů s vnoučaty
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

místní spolky,
městys
Klub důchodců

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

Vítání občánků

Setkání s jubilanty

Foto I L. Ešpandrová

Posvícenské dozvuky

Foto I L. Ešpandrová
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