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Tak takový výhled na Vás čeká na trati běhu v Dolní Čermné 12. 6. 2016. Za to ten kopec stojí!
M. Svobodová
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Pozvánka na jednání zastupitelstva v pondělí 25. 4. 2016 od 18 hodin v nové zasedací
místnosti úřadu městyse v přízemí budovy.
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Divadelní představení „Jak to dělají andělé“
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou zimní měsíce, které již
standardně zimu nepřipomínaly. Je však
pravda, že nám počasí ušetřilo finanční
prostředky za vyhrnování sněhu, ty
budeme moci investovat do jiných akcí.
Začátek letošního roku byl ve znamení
dokončování prostor pro ordinaci
dětské lékařky v přízemí budovy úřadu
městyse. Dětská lékařka se do nové ordinace přestěhovala v polovině března.
Jsem přesvědčen, že tento přesun do
přízemí ocení hlavně maminky, které
se již nebudou muset se svými dětmi
trmácet do schodů.
Leden a únor je pro městys důležitý
z hlediska přípravy, projednání a schválení rozpočtu. Jedná se o dokument,
podle kterého městys hospodaří.
V únoru ho projednalo zastupitelstvo
s tím, že ho schválilo jako schodkový.
Neznamená to, že bychom hospodařili
„do minusu“, ale vzhledem k tomu, že
jsme do letošního financování zapojili
přebytky (úspory) rozpočtu z minulých
let ve výši bezmála 4 000 000 Kč, bylo
nutné ho takto z legislativního pohledu
pojmenovat. Příjmy rozpočtu byly
rozpočtovány ve výši 21 062 400 Kč,
výdaje 25 052 400 Kč, rozdíl je kryt výše
uvedeným přebytkem. Do příjmů nejsou zahrnuty případné výnosy z dotací,
o které jsme požádali. V současné době
máme podáno pět žádostí v rozsahu
bezmála 3 000 000 Kč a na dalších se
pracuje. Již několikrát jsem zmínil, že
nejsem zastáncem dotací, ale bohužel
to bez nich v současné době nejde.
Většími plánovanými investičními
akcemi letošního roku jsou oprava
komunikace u základní školy, výměna
kopilitové stěny u tělocvičny za plastová
okna, vybudování parkoviště u Orlovny
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a oprava kostela v Jakubovicích. Realizace prvních dvou akcí je plánována
na letní prázdniny. Parkoviště bychom
rádi vybudovali v druhé polovině roku.
Oprava kostela by měla proběhnout
v prvním pololetí letošního roku a bude
financována z dotace a darů.
Dále plánujeme provedení menších
akcí, jako např. opravu chodníku od
pošty po Pizzerii Evženie, opravu
zázemí obecní čety, výměnu výtahu
ve školní jídelně, výměnu oken a dveří
v Hasičském domě, opravu veřejného
osvětlení na náměstí. Uvedené akce
se chystáme do značné míry realizovat
naší pracovní četou, především ve
spolupráci s místními podnikateli.
V současné době však čekáme na to,
zda nám úřad práce přidělí pracovníky
na veřejně prospěšné práce (v minulých
letech byl proces přidělování pracovníků jednodušší). Do budoucna budeme
muset zvážit, zda nerozšířit pracovní
četu městyse o trvalé zaměstnance,
neboť práce neustále přibývá. Výpadek
dvou tří měsíců v roce, kdy musíme
čekat na přidělení nových pracovníků,
se jednoznačně promítne na množství
odvedené práce. S narůstajícími příjmy
městyse by neměl být problém toto
finančně zvládnout.
Jednou z priorit letošní roku je zpracování projektových dokumentací na
velké investiční akce. Tyto jsou nezbytné pro podání žádostí o dotace. Nejdůležitější z tohoto pohledu je zpracování
dokumentace na akci „Chodníky Dolní
Čermná“, na které intenzivně pracujeme a musíme ji dokončit během dubna,
abychom stihli podat žádost o dotaci
do Integrovaného operačního programu. Akci průběžně připravujeme více
jak jeden rok. V případě, že s žádostí
uspějeme, předpokládáme realizaci
v roce 2017 a vybudujeme bezmála
1,5 km chodníků včetně nového veřejného osvětlení. V průběhu dubna 2016
budeme kontaktovat další obyvatele,
kterých se stavba přímo dotkne. Uvedená akce by měla jednoznačně zlepšit
bezpečnost chodců, a to hlavně dětí.
Podrobněji je vše popsáno na jiném
místě zpravodaje.
Další významnou, projekčně zpracovávanou akcí je oprava prostor návrší
u kostela sv. Jiří. Projekt byl projednán
se všemi zainteresovanými. Prozatím
bylo dokončení projektu pozastaveno,
neboť projektant přednostně řeší
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projektovou dokumentaci na akci
„Chodníky Dolní Čermná“. Pokračovat
se bude tak, abychom byli nachystáni
na vyhlášení dotačního titulu. Předpokládáme, že bude vypsán na přelomu
roků 2016/2017.
Největší připravovanou investiční akcí
je „Obnova budovy č. p. 234“ (stará
škola). Jedná se o velice nákladnou
opravu. Předpokládané náklady činí
přibližně 20 mil. Kč. Vzhledem k tomu,
že jediným možným dotačním titulem
je financování projektu z přeshraniční
česko - polské spolupráce „Interreg
V-A Česká republika – Polsko“, jednáme
intenzivně s naším polským družebním
partnerem Gminou Dzierżoniów o společném projektu. Výše dotace je 90 %
uznatelných nákladů.
Na závěr bych Vás chtěl poprosit o spolupráci. V posledních dvou týdnech se
začaly objevovat skutečnosti, které mi
vůbec nedělají radost. Na Letné bylo
rozbito silniční zrcadlo, u zastřešení prostoru vývěsní a úřední desky na náměstí
někdo ukopl plechování a o poškozování majetku v Areálu zdraví a sportu
již ani nemluvím. Kdyby byl někdo
z Vás přítomen poškozování majetku
městyse nebo byl schopen k uvedeným
záležitostem sdělit jakékoliv informace,
prosím, zastavte se za mnou. Určitě to
není žádné donášení, ale zájem o náš
společný majetek. Nenechme si ho ničit! Udělám vše pro to, aby se podobné
výtržnosti a vandalismus pokud možno
neopakovaly. Proto jsem začal jednat
i s Policií ČR o provedení konkrétních
opatření, která budou obdobné záležitosti co nejvíce eliminovat. Předem
děkuji za spolupráci.
Petr Helekal
starosta

Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (9/2016 - ZM)
První
jednání
zastupitelstva
v roce 2016, které se konalo dne
29. 2. 2016, bylo svoláno především
za účelem projednání rozpočtu
městyse na příslušný rok.
Zpráva o činnosti rady městyse
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byla podána za období od konce
prosince do února 2016. Celkem
se konala čtyři zasedání rady,
předmětem jednání byly mimo jiné
otázky provozu kanalizace a ČOV
související se změnou provozovatele, projednání poslední rozpočtové
změny č. 5 k rozpočtu 2015, příprava návrhu rozpočtu pro r. 2016
a plánovaní hlavních investičních
akcí, jednání o způsobu ocenění
nemovitostí v AZAS pro účely
majetkového vypořádání mezi
městysem a TJ, výběr zhotovitele
na opravu místní komunikace u ZŠ,
projektová příprava a další náležitosti související s akcí „Chodníky
Dolní Čermná“ pro podání žádosti
o dotaci do IROP, příprava kulturně
sportovní akce „Den se sousedy
2016“. S podrobnějším obsahem se
můžete seznámit v zápisu z jednání
zastupitelstva, který je uveřejněn
v archivu úřední desky.
Následovaly zprávy z jednání výborů. Za kontrolní výbor byla podána
zpráva o kontrole plnění úkolů rady
a zastupitelstva; ty se v zásadě plní
v stanovených termínech. Nadále
bude kontrolní výbor sledovat
plnění dlouhodobých úkolů a těch,
u nichž termíny ještě běží. Předseda
finančního výboru pak informoval
o obsahu dvou jednání, na kterých
byly projednávány především záležitosti změny provozování kanalizace a způsob výpočtu stočného pro
r. 2016, probíhající a připravované
investiční akce s konstatováním,
že jejich realizace se bude odvíjet
od finančních příjmů městyse i od
možnosti čerpání dotací na větší
akce. Na únorovém zasedání pak
finanční výbor projednával návrh
rozpočtu na rok 2016.
Hlavním bodem v oblasti finanční
bylo projednání rozpočtu městyse
na rok 2016. Na straně příjmů
počítá rozpočet s nižší částkou ve
srovnání se skutečností r. 2015.
Zatím nejsou rozpočtovány dotační
příjmy, které nejsou jisté, resp.
nejsou na ně uzavřeny příslušné
smlouvy. Ve výdajích je s největší
částkou počítáno na financování
oprav místních komunikací. Důležité jsou také výdaje na zpracování
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studií a projektů naplánovaných
akcí (zastavovací studie nového sídliště rodinných domků nad č. p. 34,
projekty na obnovu č. p. 234 - staré
školy, prostoru u kostela, rozšíření
AZAS…). Nadále budou financovány opravy a rekonstrukce obecního
majetku (např. v budově úřadu,
v bytovém domě č. p. 226, AZASu,
veřejného osvětlení na náměstí…).
Rozpočet na rok 2016 byl nakonec
schválen s předpokládanými příjmy
ve výši 21 062 400 Kč, s předpokládanými výdaji ve výši 23 676 400 Kč,
splátky úvěrů a půjček pro rok 2016
ve výši 1 376 000 Kč, financování
přebytkem minulých let ve výši
3 990 000 Kč.
Zastupitelstvo poté jednalo o majetkových záležitostech a schválilo
prodej ppč. 3161/2 (trvalý travní
porost) a ppč. 5023 (ostatní plocha)
v k. ú. Dolní Čermná. Na základě
podaných žádostí rozhodlo zastupitelstvo zveřejnit záměry prodejů
pozemků: ppč. 873/1 (ost. plocha)
v k. ú. Jakubovice, části ppč. 4127/1
(ost. plocha) v k. ú. Dolní Čermná
a části ppč. 4188/1 (ost. plocha) v k.
ú. Dolní Čermná.
V rámci posledního bodu jednání
se zastupitelstvo seznámilo s informacemi o projektu „Chodníky
Dolní Čermná“ a schválilo podání
žádosti o dotaci na uvedenou
akci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
- Výzva č. 18 Podpora bezpečnosti
dopravy a cyklodopravy - aktivita
Bezpečnost dopravy. Dále schválilo uzavření „Dohody o vzájemné
spolupráci“ s městem Velykyj Bereznyj na Ukrajině. Na závěr vzalo
na vědomí některé informace
týkající se základní školy (výroční
zprávu o provozu tělocvičny za rok
2015 a předpoklad vývoje počtu
žáků v ZŠ).
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

První Reprezentační ples
Dobrovolného svazku
obcí Mikroregion SeveroLanškrounsko
V pátek 1. dubna 2016 se v sále Kulturního domu ve Verměřovicích konal pod
záštitou senátora Petra Šilara první Reprezentační ples Dobrovolného svazku
obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko.
Ples byl zahájen slavnostním nástupem
zástupců členských obcí, manažerky
svazku a senátora Petra Šilara s chotí.
Pan Martin Mimra, moderátor, v úvodu
představil jednotlivé starostky a starosty a společně s předsedou svazku p. Petrem Helekalem v krátkém interview
hovořil o činnosti svazku.
K tanci a poslechu zahrála skupina Song
z Kostelce nad Orlicí a během celého večera představilo své umění hned několik
tanečních uskupení. Nejprve vystoupili
manželé Jantačovi z Letohradu, kteří
zatančili ukázky standardních tanců waltz, tango valčík, slowfox a quickstep.
Následovala skupina DC DANCE z Dolní
Čermné, která předvedla vystoupení
ve stylu street dance. Jako zlatý hřeb
večera se ve dvou vstupech představili
loňští mistři světa a mistři Evropy v latinskoamerických tancích - Jitka Boháčová
a Martin Macoun z Pardubic. Všechna
vystoupení sklidila velký potlesk.
Na plese nemohla chybět ani soutěž
o atraktivní ceny a samozřejmě bohaté
občerstvení, které zajišťoval SDH
Verměřovice spolu se Střední školou
obchodu, řemesel a služeb Žamberk.
Kdo přišel, jistě nelitoval. Účast byla hojná, nálada skvělá a spokojenost velká.
Již nyní se těšíme na příští (v pořadí již
druhý) ročník a věříme, že jeho účastníci
budou minimálně stejně tak spokojeni,
jako tomu bylo letos „na apríla“ ve Verměřovicích.
Na závěr nám dovolte ještě jednou
poděkovat všem sponzorům, bez nichž
by se nám jistě nepodařilo takový ples
uspořádat.
Za DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko
Lenka Bártlová, manažerka
Více fotografií naleznete
na www.dsomsl.cz nebo facebookových
stránkách svazku www.facebook.com/
mikroregion.severolanskrounsko.
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Chodníky Dolní Čermná
V roce 2013 došlo k ukončení opravy
páteřní silnice II/314, procházející celým
městysem. Silnice je v řešeném úseku
extravilánového charakteru (s nezpevněnými krajnicemi a otevřenými příkopy). Opravou jednoznačně došlo ke
zvýšení komfortu jízdy všech vozidel,
ale také ke zvýšení jejich rychlosti
a množství, a tím i většímu ohrožení
pěších. K eliminaci tohoto nepříznivého
stavu jsou ve vybraných částech městyse navrženy nové chodníky, které spojují centrum se vzdálenějšími částmi městyse. Toto nové dopravní propojení je
buď přímé, nebo nepřímé, s využitím
dalších vedlejších místních komunikací,
bezpečnějších pro pohyb pěších. Nové
chodníky budou vycházet ze stávajících
ploch pro pěší v prostoru náměstí a jeho
těsném okolí, čímž dojde k vybudování
ucelené chodníkové sítě v rámci větší
části městyse.
Jedná se o soubor osmi úseků chodníků
a zřízení dvou autobusových zastávek
se zajištěním přístupu včetně nového
veřejného osvětlení pro nasvětlení
chodníků i přilehlých vozovek a nezbytné dešťové kanalizace.
Chodníky jsou vsazeny do prostoru
mezi stávající hranu zpevněné části
asfaltové vozovky a hranice pozemků
(oplocení) jednotlivých rodinných
domů v městysi, resp. na úkor zpevněné
krajnice a současného otevřeného příkopu, popřípadě přilehlé travnaté plochy. Návrh je zpracován v minimálních
normových parametrech (z důvodu
stísněných místních podmínek prostoru
mezi stávající zástavbou a zpevněnou
částí vozovky) a to v šířce 1,5 m. Povrchy
budou z betonové dlažby, kladené
mezi silniční a chodníkovou obrubu, ve
vjezdech a místech vstupu na vozovku
budou obruby sníženy.
Chodník A (podél silnice II/314)
Růžičkovi – Adamcovi a propojení na
starou cestu, délka úseku chodníku je
cca 100 m.
Chodník B (podél silnice II/314)
Náměstí – hlavní komunikace do sídliště,
délka úseku chodníku je cca 80 m.
Chodník C (podél silnice II/314)
Náměstí – TTK (k chodníku A), délka
úseku chodníku je cca 76 m.
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Chodník D a E (podél silnice II/314)
Hasičský dům – Malův most, délka úseku chodníku je cca 890 m.
Chodník F (podél silnice III/31514)
Lávka pod kostelem – sauna, s úpravou
u křižovatky do Areálu zdraví a sportu
pro možnost přecházení, délka úseku
chodníku je cca 160 m.

Prodej inforočenek
Inforočenky na rok 2016 si můžete
zakoupit na úřadu městyse u paní
Markové za 35 Kč.
Milada Marešová

Autobusová zastávka v zálivu - G (podél
silnice II/314):
Autobusová zastávka u rybníka, v zálivu
s délkou nástupní hrany 13 m, náběhovými klíny vyřazovacího a zařazovacího
pruhu v délce 15 m, základní šířka
zastávkového pruhu je navržena min.
2,75 m a šířka nástupiště 1,70 m.
Chodník H (podél silnice II/314):
Chodník mezi stávající zastávkou Na
Letné a místní komunikací směrem
Horní Čermná, s místem pro přecházení
a nástupním chodníkem na protější
straně vozovky, délka úseku chodníku
je cca 75 m.
V současné době probíhá územní řízení
o umístění stavby a zpracovává se dokumentace pro stavební povolení a výběr
zhotovitele. V přípravě tohoto druhého
stupně projektové dokumentace dojde
také ke schůzkám s vlastníky jednotlivých nemovitostí sousedících s trasou
chodníku a detailnímu představení
technického řešení.
Na tuto akci bude podána žádost
o dotaci z Integrovaného regionálního
operačního programu, z výzvy č. 18
Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy, aktivita Bezpečnost v dopravě.
Výše dotace je 90 % uznatelných
nákladů.
Název akce : Chodníky Dolní Čermná
Stavebník : Městys Dolní Čermná
Hlavní projektant : Ing. Jan Eibl
Do projektové dokumentace je možné
nahlédnout na úřadě městyse, předem
je nutné si k tomu domluvit schůzku na
telefonu 465 393 125.
Plán chodníků najdete také na str. 28.
Za městys Dolní Čermná
Petr Helekal, starosta
Jiří Svoboda, místostarosta
Jan Eibl, projektant

Informace pro občany

Informace je určena občanům
s evidovanou adresou trvalého
pobytu na adrese sídla ohlašovny
Dolní Čermná 76.
Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás na vhodném místě v sídle ohlašovny – tabule u zadního vchodu – ukládána
oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením. Po uplynutí lhůty
deseti dnů od uložení jsou splněny
podmínky fikce doručení. Desátým dnem se písemnost považuje
za doručenou.
Ivana Marková
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Co čeká naučnou stezku
na jaře?
Koncem roku 2015 byla na náklady Lesů
ČR, s. p. opravena lesní cesta v úseku
Kreuzigerův kříž – Hajnova bouda. Informační cedule se vrátily na původní
místo, a až si mravenci vybudují nové
sídlo, bude instalována i cedule o životě
v mraveništi.
V dubnu budou umístěny k odpočívadlům již avizované dřevěné koše,
jeden koš k pramenu Crk. Voda z tohoto
pramene stále neodpovídá limitům pro
pitnou vodu. Výsledek rozboru byl řešen s majitelem lesního pozemku (Lesy
ČR, s. p.) a kroky vedoucí k obnovení
pitné vody již byly započaty.
Na jaře čeká stezku další oprava cesty.
Tentokrát se opraví úsek v délce cca 70 m
od Kreuzigerova kříže k druhému zastavení stezky (napojení na opravenou
cestu) a část cesty od Kreuzigerova kříže
směrem k Crku. Opravu cesty na svém
pozemku provedou Lesy ČR, s. p. Rozsah
oprav nebude tak velký, jako tomu bylo
v loňském roce, přesto počítejte s jistým
omezením. O zahájení stavebních prací
Vás budeme informovat.
K. Veselá

Čermenský kalendář 2017
I v tomto roce bychom chtěli pokračovat
v tradici vydávání dolnočermenského
kalendáře. Téma vyhlášené pro příští kalendář - Zákoutí Dolní Čermné. Vyzýváme
všechny, kteří se fotografování věnují,
aby se k tvorbě kalendáře připojili a své
fotografie krajinných zákoutí Dolní Čermné zasílali na adresu redakce zpravodaje.
Za redakci Ivana Hamplová

Demografický vývoj
Dolní Čermné za rok 2015
V roce 2015 vzrostl počet obyvatel
oproti roku 2014 o 19 osob. Je tedy
zřejmé, že snižování počtu obyvatel se
v našem městysi zastavilo a od roku
2013 počet občanů mírně narůstá, což
je dobře. Na příznivý vývoj působí
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vyšší porodnost, nižší úmrtnost a kladná migrace (větší příliv než odliv obyvatel z městyse). Potěšitelné je, že naše
obyvatelstvo „nestárne, ale mládne“
(průměrný věk občanů je 39,7 roků). To
dává našemu městysi jistotu, že se nebude vylidňovat. Přírůstek obyvatel je
podporován příznivými podmínkami
pro jejich rodinný život a práci (pracovní příležitosti), zajištěností infrastruktury (obchody, služby, kultura, ZŠ, lékaři) a dostupných stavebních parcel za
rozumnou cenu. V neposlední řadě
ovlivňuje počet obyvatel i čilý spolkový, kulturní a sportovní život, celkový
vzhled městyse a dobré sousedské
vztahy.
Dolní Čermná v číslech
Počet obyvatel k 31. 12. 2015: 1 340 obyvatel, z toho 106 v Jakubovicích. 661 mužů,
679 žen. 19 narozených, 7 zemřelých. Vliv
migrace: + 5. Z celkového počtu obyvatel je 1084 dospělých, 46 dětí ve věku
15 - 18 let, 111 ve věku 7 - 15 let, dětí do
7 let je 99. Počet uzavřených manželství:
7. Nejstaršímu občanovi městyse je 94 let.
Gratulujeme a přejeme jen vše dobré!
V. Jansa

Významné životní
jubileum oslavili
Zdeněk Ježek
Helena Faltejsková
Ladislav Bedrníček
Ludmila Bednářová
Božena Smejkalová
Jaroslava Filáčková
Jiřina Nastoupilová

Děkujeme Vám za účast na rozloučení
s panem Miloslavem Betlachem a za
květinové dary. Hasičům za důstojný
doprovod.
Manželka s dětmi
Děkujeme všem přátelům a známým,
kteří se přišli rozloučit s našimi drahými
rodiči Hedvikou a Zdeňkem Špačkovými. Též děkujeme za všechna vyjádření
soustrasti.
S velkou bolestí Iva,
Zdeněk, Hana a Mirka

Čermenské slavnosti poprvé
jako Tvář Pardubického kraje
Koncem loňského roku schválila Rada
Pardubického kraje zařazení našeho
festivalu do programu Tvář Pardubického kraje, ve kterém jsou prestižní kulturní a sportovní akce našeho kraje. Je to
ocenění všem, kteří festival podporují
a podílí se na jeho hladkém průběhu. Je
to ocenění pro Dolní Čermnou, když
mezi tak prestižními akcemi, jakými jsou
např. Smetanova Litomyšl či Zlatá přilba, našel své místo čermenský festival.
Potěšení je zcela jistě na místě, ale současně zavazuje pokračovat nadále ve
stejném duchu a se stejným nasazením.
A snad se nám díky tomu podaří i posílit
argumentaci při zajišťování tolik potřebných financí pro pořádání slavností.
A nyní už k letošnímu ročníku. V sobotu
25. června se po roční odmlce rozezní

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.

Poděkování
Chceme touto cestou poděkovat všem,
kteří se přišli rozloučit s naší maminkou
Jindřiškou Vackovou. Děkujeme za
všechna vyjádření soustrasti.
Děti s rodinami

Foto I L. Ešpandrová
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čermenský amfiteátr zvuky lidových
muzik a písní, doprovázených tanečním
uměním folklorních souborů. Letos nás
čeká vskutku zajímavý zážitek v podání
souborů z Jižní Koreje, Chorvatska, Lotyšska a chybět nebudou samozřejmě
ani soubory české, z nichž jeden prezentuje folklor německý. Je to možná vůbec
poprvé, kdy se na festivalu nepředstaví
slovenský soubor, ale z kapacitních
důvodů to nebylo možné. Už tak je
organizace velmi náročná, plná neustálých změn. Ale ruku na srdce, každý
rok se „jede“ na doraz, takže vlastně nic
nového…
Soubory u nás budou pobývat již od
středy 22. června a postupně je čekají
koncerty v Ústí nad Orlicí, v Žamberku
a v Lanškrouně.
Sobotní odpoledne bude patřit tradičnímu jarmarku s dílnami lidových řemesel,
letos ještě posílených o další atraktivní
řemesla. Nebudou chybět doprovodné
atrakce a opět počítáme s hudbou k tanci i poslechu po skončení Galaprogramu.
Bližší informace se dozvíte z plakátů
a z dalších médií. V každém případě se
přijďte v sobotu 25. června pobavit do
čermenského Areálu zdraví a sportu.
Petr Ryba

Historické materiály
z báně kostela sv. Jiří
v Dolní Čermné
V úterý 9. února 2016 byly přivezeny
z restaurátorské dílny z Litomyšle (pracoviště Pardubické univerzity) zrestaurované historické dokumenty z báně
kostela sv. Jiří v Dolní Čermné. Listiny
z roku 1885 jsou však dosti poškozené
vlivem povětrnostních podmínek v důsledku prostřelení makovice i plechové
skřínky, která listiny ukrývala. Přesto
se pokusím sdělit veřejnosti jednotlivé
zapsané události uceleně. Někde jsou
ne vždy zcela přesně čitelné (?), nebo
jsou zcela nečitelné, pak je text vytečkovaný…
Byl zde vložen jeden list dokumentu psaný v latině. Ten je datován 17. září 1821.
V horních rozích jsou dvě pečetě:
v levém je pečeť farnosti s nápisem
„Segill. Paroch. Czermnensis“ a druhá
pečeť obecní s nápisem „Peczet obcze
Czermenske“, uprostřed je vyobrazen
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kostel, nad nímž se vznáší holubice
(Duch sv.) a pod úrovní kostela je sv. Jiří
na koni, který zabíjí draka (Ďábla). Zápis
není však podepsán. V té době byl zde
farářem P. Vincenc Alois Bibus, za něhož
byla střecha kostela pokryta břidlicí
a rekonstruována celá báň věže kostela.
Zápis je psaný úhledným písmem a je
dobře čitelný. Dosud není přeložen. Po
přeložení bude zveřejněn v některém
dalším čísle zpravodaje.
Druhý zápis je provedený v roce 1885.
Zápis má devět stran a je psaný vlastní
rukou tehdejším farářem P. Janem
Suchomelem. Titulní list zní: „Upomínka
našim budoucím potomkům, léta Páně
1885, slovy: jeden tisíc osm set osmdesát
pět.“ A podepsáni jsou: Jan Vacek,
Měštanosta (starosta městyse) a Jan Suchomel, farář a nečitelné razítko farnosti
po obvodu, uprostřed je Sc. Georgii.
Zápis zní: „Od roku 1821, ve kterém se
vichřicí shozený věžní kohout, odznak to
bdělosti, na tyč věže dne 17. září připevňoval, a přiložena menší listina do báně
téhož roku vložena byla, sběhly se do
nynějšího času následující pro Čermnou
a ostatní farní osadu, která nyní sestává
z Čermné (Böhm. Rothwasser), Verměřovic (Wetzdorf), Petrovic (Petrsdorf)
a Nepomuk, obcí to zcela českých, z Jakubovic (Jockelsdorf) a Horní (psáno též
Německá) Dobrouče (Ditterbach), obcí to
německých, nejdůležitější události:
Léta Páně 1848 zavedeno bylo Jeho Veličenstvem císařem a králem rakouským
Ferdinandem Dobrotivým a jeho slavným
nástupcem císařem a králem Františkem
Josefem I. státní konstituční řízení, které
záleží v tom, že panovník se svou vládou
ministerskou ničeho bez lidu nečiní, nýbrž
na zemských sněmích (sněmech) a v říšské radě s poslanci, národem zvolenými,
v zákonech pojednává a teprve zákony
tyto, poslanci provedené a ustanovené,
svým podpisem stvrzuje, čili sankcionuje.
Zároveň bylo téhož roku rolnictvo od
těžkého břemene „roboty“ osvobozeno.
Léta Páně 1855, jakož i r. 1866, kdy nepřítel
Prušák do naší milé vlasti, jakož i do všech
našich osad vtrhl, vše plenil a s sebou bral,
Rakousko v 7 dnech na hlavu porazil, zuřila v celé naší farní osadě strašná nemoc
cholera, a nemoc asiatská, kteráž v těch
letech přemnoho obětí v kolátuře (farnosti) a na tisíců obětí v Čechách a ostatních
zemích vyžadovala.
Léta Páně 1859 byl zdejší farní kostel pod
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správou vysoce důstojného pana faráře
Josefa Tupce, nynějšího bisk. vikáře v České Třebové, dobrovolnými dary o presbyterium rozšířen (prodloužen).
Léta Páně 1878 byl pod správou veledůstojného pana faráře Jana Šedy velmi
krásně vnitř vyzdoben a novým oltářem
zbožnými dobrodinci opatřen; mezi tyto
největší dobrodince chrámu našeho patří
zvláště Rozálie Marková (vezdejší Stará
Kovářka) a její již zemřelý manžel Vincenc,
z čísla 4 (kovárna na místě měšťanské
školy), kteří na své útraty zhotoviti dali
hlavní oltář a opraviti celou křížovou cestu, sluší též jmenovati p. Jana Pecháčka
obchodníka č. 49 (nyní č. 222) v Čermné,
kterýž zakoupil pro chrám věčnou lampu
a na hlavní lustr, jakož i Boží hrob velkou
částkou přispěl. K dobrodincům, kteří
pořídili Boží hrob, patří též opět Stará Kovářka a Rozálie Burešová č. 8 (na náměstí)
z Čermné.
Léta Páně 1861 byla na hoře Čepové, nyní
Mariánské, Leopoldem Fialou rodem ze
Žampachu zřízena kaple k úctě Panny
Marie. Na tomto místě se odedávna poutníci putující do Marie Cely shromažďovali.
Poutní tato kaple proměněna byla pod
vedením téhož Fialy r. 1869 a za faráře
Josefa Ulmana v krásný poutní kostel
Mariánský; dary na stavbu kostela snášeli
ochotně dobrodinci z blízka i z daleka.
Nyní putuje na Horu Mariánskou ročně
na tisíce poutníků, aby rodičku Boží Marii
Pannu uctili a Ji o pomoc u Boha prosili.
Roku letošního (1885) slavil celý slovanský svět památku tisíciletého úmrtí
sv. Metoděje, apoštola slovanského, a tu
Jeho biskupská milosť dr. Josef Jan Hais,
biskup královéhradecký, ustanovil Horu
Mariánskou za jubilejní místo nadané
plnomocnými odpustky, by sem každý
putoval, kdož nemůže se odebrati přímo
na Velehrad. I přišlo sem přes 50 000 poutníků a 42 kněží. Při této příležitosti zařídili
se dva krásné obrazy sv. Cyrila a Metoděje, dal též vymalovati 2 nástěnné obrazy
přemilých, na oltářích, jeden pro farní
kostel a druhý pro kostel na Hoře Mariánské, kterýžto obraz nesen byl z farního
kostela v ohromném průvodu s četnými
družicemi na dotyčnou Horu. Příštího
roku 1886 vystavěna bude na Hoře Mariánské křížová cesta ve způsobě 14 kaplí,
jako se již jinde na slavných poutnických
místech nacházející; potřebný náklad jest
již pojištěn a to dobrodinci, z nichž A…
Leschingerová, největší dobroditelkou
jest… z Rudoltic. Kurátory Mariánského
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kostela jsou: Ignác Cejnar č. 99 a Vincenc
Marek č. 344 (nyní č. 185) z Čermné.
Kostelní službu v tomto chrámu zastává
Komárek Josef, bratr III. řádu sv. Františka.
Léta Páně 1871 usadil se zde první lékař
pan Maxmilián Valloch, kterýž následkem
své šikovnosti a dovednosti daleko – široko veliké důvěry a váženého života u lidu
požívá. Týž zařízenu má v Čermné domácí
lékárnu.
Léta 1872 byl v Čermné zřízen poštovní
úřad, jejž nyní pan Ant. Faltus vede. Až do
polovice roku 1884 šly veškeré poštovní
zásylky (napsáno s y) přes Lanškroun,
kamž poštovní listonoš jednou denně
docházel. Když však přičiněním pana
starosty Jana Vacka (č. p. 23) otevřena
byla dne 15. května 1884 (železniční)
stanice ve Verměřovicích, tu na žádosť
pana poštmistra Ant. Faltusa přestaly
zásylky poštovní k nám docházeti přes
Lanškroun a jde nyní vše od 15. října 1884
přes Verměřovice, kamž listonoš jednou
v noci a jednou za dne dochází, takže
zásluhou téhož pana poštmistra máme
nyní poštu dvakrát denně a dopisy k nám
dojdou o celý den dříve.
Léta Páně 1873 byla Čermná povýšena
na městys za pana starosty Josefa Marka
č. 344 (nyní č. p. 185).
Léta Páně 1877 vystavěla obec čermenská
nákladem 17 000,– zl. r. č. zdejší 4třídní
školu, na kteréž nyní působí od r. 1858 pan
Ant. Pecival, zasloužilý učitel a ředitel chóru, p. Hýbl Jan jako druhý učitel, p. Šťásta
(?) Jos. jako mladší uč. a slečna Malá jako
mladší učitelka. Na této 4třídní škole jest
335 dítek… (1 a půl řádku nečitelných
- vymizelých). Jednotřídní škola v Horní
Čermné (psáno velké H) byla r. 1883
rozšířena na 2třídku katolickými poplatníky a téhož roku na 2třídní přestavěna.
Nyní jest na této škole řádným učitelem
p. Josef Kulhánek a mladším učitelem p.
Jos. Milec. Do školy patří 157 katolických
dětí. Mimo tyto jest ještě v Horní Čermné
soukromá škola 2tř. evang. s 200 žáky.
Letošního roku 1885 zavedeny byly
v Čermné, již r. 1874 za starosty Eustacha
Urbana… 3 veřejné trhy výroční, a to
hlavně přičiněním pana starosty Jana
Vacka. Všeobecně se očekává, že příštím
rokem 1886 vedena bude obcí okresní
silnice, o což se p. Jan Vacek jako nový
starosta obce velice stará. Ona již letos
zemským ingineurem p. Jiráskem vyměřena byla.
Farní osada čermenská náleží toho času,
vyjma Verměřovic, které patří k hejtman-

ství žambereckému, k lanškrounskému
cís. kr. okres. hejtmanství, kde se také c.
kr. okresní soud, c. k. berní, notariátní
a patronátní úřad Jeho Jasnosti knížete
pána Jana z Liechtensteinu, který jest
patronem zdejšího kostela sv. Jiří jakož
i fary, nachází. Celá farní osada čermenská čítá 4 471 katolíků a 1 054 evangelíků
vyznání helvetského, mezi nimiž jest 56
ochranovců Herrnhutů. Připomíná se, že
evangelíci bydlí toliko v Horní Čermné
a Nepomukách; v jiných přifařených
osadách evangelíků není.
Obyvatelů v samotné Čermné jest 3 091.
Čísel domovních jest 550.
Městys Čermná spravována jest nyní
panem starostou Janem Vackem, čtyřmi
radními, jichž jména jsou: p. Vincenc
Marek, č. 344 (nyní č. 185), p. František
Balcar, č. 189 (nyní č. 195), p. Vincenc
Motl, č. 214 (nyní H. Čermná), p. František
Mareš, č. 139 (nyní H. Čermná), s 19
výbory, z nichž pan Filip Schűtz č. 65 jest
nejráznější. Ve farní osadě čermenské byly
letos posvěceny 3 kříže, a sice na „Roháči“,
v Něm. Dobrouči u kostela a u čísla 228
(nyní 128) na pozemku Vincence Kylara.
Letošního roku byla Čermná svědkem
okázalé slavnosti: svěcení praporce
veteránského. Ctěný spolek veteránský
pořídil sobě překrásný spolkový prapor
v ceně 274 zl. r. č. (nyní se nachází v muzeu). Také sluší zde jmenovati slavnostní
položení základního kamene ku kapli
v Petrovicích, kterouž sobě tato chudičká
obec z vlastních prostředků počala letos
stavěti. Nadšení občanů petrovických
bylo při položení základního kamene
pro kapli nevídané; kaple tato jest již pod
střechou a věží pro zvony opatřenou.
Soukromý učitel a láník Josef Junek č. 8
v Petrovicích založil r. 1860 fundaci,
která záleží v polích, aby každý desátý rok
odbývala se v Čermné a v Něm. Dobrouči
svatá missie, která pozůstává z… ských
cvičení a kázání.
Také se letos vkusně opravil sešlý zevnějšek chrámu a dům farní Jeho Jasností
knížetem Janem z Lichensteinu, obcí
čermenskou a přifařenými obcemi. Chatrná věž kostelní byla celá dolů snešena
a úplně novou nahrazena. Po 200 roků
nebylo na špici věže svatého kříže; zdali
se nalézal kříž na věži před válkou třicetiletou – není známo. I dala letos obec
zhotoviti svatý kříž, aby jím byl hrot věžní
ozdoben; báň, kohouta, hvězdu s jménem
Ježíše Krista, křížek a tyč dala též obec
Čermná pozlatiti panu Kubíčkovi, malíři
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v Lanškrouně. Také byly nákladem obce
upraveny schody, vedoucí ku hlavnímu
vchodu chrámovému. Opravu kostela
řídil pan Josef Jansa, č. 320 (nyní H.
Čermná č. 206), zednický mistr, a p.
Částek, tesařský mistr z České Třebové.
Železná tyč, báň, kohout, hvězda a křížek
přeneseny byly v pondělí o posvícení dne
9. listopadu za velkého účastenství lidí
z farního domu průvodem do chrámu
Páně, kdež důstojný pan farář Josef Ledr
křížek posvětil. Na to tesař Jan Appl, č. 241
(nyní 181) na špici věže vše vynesl a tam
upevnil, při čemž jakož i při stavění nové
věže pracovali tesaři: Josef Bednář, č. 2,
Jos. Hrdina, Ignác Bárta a Vincenc Appl.
Tyč a kříž zhotovil Josef Švec (?), č. 4, kovář
v Čermné.
V obci Čermné jest toho času spolek hasičský, jehož velitelem je p. Jan Pecháček,
č. 127, dále spolek veteránů, jehož velitelem jest pan Fr. Klekar č. 494 (nyní 292),
spolek divadelních ochotníků, předseda
pan Peregrín Dušek č. 529 (nyní 230, na
místě pošty stála stará chalupa), čtenářská beseda s předsedou Jos. Kulhánkem,
spolek řemeslníků, jehož starostou jest
p. Peregrin Dušek č. 529. Spolek hasičský
má toho času 2 stříkačky: 4 kolovou a 2
kolovou. Zásluhou pana Cyrila Pecivala,
medika, založena byla také letos hospodářsko – čtenářská beseda, která co
nejdříve vstoupí v život. Předsedou jest
pan Max. Valloch, lékař a místopředsedou
pan farář Josef Ledr.
Mezi vynikající budovy náleží kostel, fara,
škola, 2 domy pana starosty Jana Vacka,
z nichž první co nárožní dům budoucího
náměstí vystavěn byl r. 1881 a dům pana
Jana Pecháčka vystavěný r. 1885.
První z farních knih čermenských známý
farář jmenoval se Jakub Kausalius,
(1646 – 1658), ale přebýval v Ústí n.
O. (fara nebyla obyvatelná po držení
utrakvistů).
L. P. 1643 fara čermenská však dříve zřízena byla, ona se již L. P. 1350 v letopisech
uvádí a biskupu litomyšlskému Janu, rodem z Třešňovce u Lanškrouna, podřízena
byla.
První v Čermné přebývající farář uvádí
se dle pamětní knihy, sv. 1., str. 224
Ondřej Kristoforus Stell L. P. 1671. Dříve
byla k Čermné přifařrna Dolní Dobrouč
a Ústrov (Ostrov). Ústrovský kostel přestal
být filiálním dne 26. ledna 1759 a Dolno-dobroučský dne 7. prosince 1765. V Ústrvi musí však duchovní z Čermné o pouti
a posvícení dosavad po celý den sloužiti,
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služby Boží vykonávati. Toho času vede
nejvyšší správu státní Jeho Veličenstvo
císař a Král František Jos. I., nejvyšší
správu duchovní v říši rak-uherské papež
Lev XIII., a duchovní správu v diecézi králové-hradecké biskup Josef… Jan Hais.
Arcibiskupem jest hrabě Schönborn.
Nynější duchovní správu v Čermné řídí
farář Josef Ledr (též psaný Leder), který
všeobecně ctěn a vážen jest jako vzorný
pastýř, znamenitý řečník a horlivý kazatel.
Kaplanem jest p. Fr. Černý, kterýž podobně ode všech koláturníků nejvyšší důvěry
a úcty požívá.
Kostelníci jsou dva, a sice Jan Vašátko č. 476
(nyní č. 235 – zbořeno) a Fr. Mareš č. 507
(nyní č. 210); ti samí jsou též hrobníky.
Městys Čermná dne 9. listopadu 1885.
Razítka a podpisy, které byly čitelné.
Razítko Farnosti Čermná a podpisy:
• Jan Vacek, Měštanosta (starosta)
• Vincenc Marek, radní
• Vincenc Motl, radní
• František Klekar, welitel spolku
Weteránů a zástupce Obce
• Merta Teodor, obecní tajemník č. 5
• Appl Jan, tesař
Razítko Městyse Čermná a podpisy:
• Josef Ledr, bis..., farář v Čermné
• František Černý, kaplan, rodem
z Náchoda
• Antonín Pecival, řídící učitel, rodem
z Skořenice u Chocně
• Hýbl Jan, učitel
Dočetli jsme zápis zpráv a událostí
z báně kostela a přijali jsme pozdravení
od minulých generací. Ze zpráv jsme se
dozvěděli, že život a dění v naší farnosti
i městysi byl velmi čilý. Žili zde schopní
lidé se zdravým selským rozumem. Moc

9

číslo 2 I rok 2016

nemudrovali a pracovali. Duchovní
život byl pro tehdejší občany naprostou
samozřejmostí. Lidé si pomáhali a vzájemně se podporovali a sdružovali se
do zájmových spolků a žili čilým spolkovým životem. Dokázali se spolu radovat,
veselit, slavit i truchlit jako dnes. Kéž by
tomu bylo tak i v budoucnu.
V. Jansa

Mé zázračné já...
Měsíc únor byl pro nás v mateřské škole
plný zajímavostí o lidském těle. Povídali
jsme si o našich smyslech, co škodí a co
prospívá našemu zdraví. Pro zpestření
tématu k nám 10. 2. přijel na besedu člen
ČČK z Ústí nad Orlicí pan Martin Hodoval. S dětmi si povídal o úrazech, jak přivolat pomoc. Na závěr besedy všechny
děti dostaly omalovánku, obvaz a každý
si prakticky vyzkoušel obvázat „zranění“
svého plyšového kamaráda.

Foto I I. Hamplová

nice dětem přečetla pohádku o pejskovi
a kočičce a poprosila je o obrázky na
výstavku v knihovně. V dětském oddělení si určitě každý najde tu svoji knihu
ke čtení nebo k prohlížení.
Kateřina Ptáčková

Jana Šponiarová

Předškoláci v tiskárně Dobel
Na návštěvě v knihovně
Jednou po obědě naši předškoláci nešli
odpočívat na lehátko, jak je zvykem, ale
vydali jsme se do Městské knihovny
v Lanškrouně. Zde jsme navštívili oddělení pro děti, kterým nás provedla velice
milá a usměvavá paní knihovnice. Nejprve dětem vysvětlila, jak a proč jsou
knihy seřazeny v policích, poté dětem
ukázala, jak se knihou listuje (listy uchopujeme při otáčení za růžek). Děti si
mohly jakoukoliv knihu vybrat, prolistovat a prohlédnout, na vše jsme měli
dost času. Na rozloučenou paní knihov-

Foto I I. Hamplová

V rámci týdne s knihou jsme se vydali
do místní tiskárny Dobel. Náš cíl byl jasný: zjistit, zda je ta tiskárna Dobel stejná,
jakou má náš taťka s mamkou doma
u počítače. Docela nás překvapilo, že
jde úplně o něco jiného a že je to kapánek složitější. Naštěstí se nás hned
u vchodu ujali ochotní zaměstnanci tiskárny a trpělivě nám vysvětlovali,
k čemu jednotlivé stroje slouží, a ukazovali, jak pracují. A aby toho nebylo málo,
dostali jsme dárečky v podobě pexesa
a omalovánky. Ještě jednou děkujeme.
Slavěna Adamcová

Foto I Adamcová
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Požární ochrana očima dětí
Již poněkolikáté se naše mateřská škola
přihlásila do výtvarné soutěže „Požární
ochrana očima dětí“, kterou vypisuje
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Konkurence byla veliká: z celého okresu
se zapojilo 55 subjektů, do okresního
kola postoupilo úctyhodných 485 prací
a celkový počet účastníků dosáhl 1100.
V kategorii výtvarných prací M2 obsadila
Petra Vodáková z naší mateřské školy
třetí místo a její práce postupuje do krajského kola. Mladé výtvarnici blahopřejeme a držíme palce do dalšího kola.
Ivana Hamplová

Foto I archiv MŠ

Preventivní programy
V pátek 18. března zavítal na naši školu
Petr Kadlec z organizace Etika mezi světy s dvěma preventivními programy pro
vybrané třídy. Nejprve bylo nachystáno
vážnější téma pro 6. třídu „Bolest – nemoc jménem šikana“, která může potkat
každého z nás. Cílem této přednášky
bylo především povzbudit žáky, aby
nemlčeli, pokud jim druhý ubližuje, zastávali se slabších, a tím tvořili bezpečný
kolektiv. Učili se, jak poznat šikanu či
kyberšikanu, která je díky moderním
komunikačním technologiím mezi
teenagery stále častější. Přednášející
žákům radil, jak poznat agresora a jak se
chovat k oběti - citlivě a empaticky.
Součástí celého programu byly i sociální hry a praktický nácvik chování.
Žáci 8. třídy měli (ale jen na první pohled) méně závažné téma „Přátelství
a láska“. Výběr správného partnera je
jednou z nejzásadnějších kroků v lidském životě. Přednášející se velice milým a vtipným přístupem snažil žákům
vysvětlit, jak se liší vnímání, uvažování

Foto I archiv ZŠ

muže a ženy, jak rozdílné jsou jejich
signály v sexuálním chování, jaké lidské
hodnoty vztahy tvoří a co je naopak
bortí. Díky různým skupinovým aktivitám se podařilo navodit příjemnou
atmosféru, smazat ostych mezi sebou
a společně najít ten pravý „teoretický
recept“ na vytvoření hezkých a hlavně
trvalých mezilidských vztahů.
Obě přednášky byly velmi dobře
připravené, přednášející s dětmi komunikoval jako se sobě rovnými a dával jim
dostatečný prostor na vyjádření svého
vlastního názoru. Přidanou hodnotou
těchto projektů je, že jsou pro školy
zdarma, neboť jsou financovány z projektových zdrojů.
Jaroslava Havlíčková

Recitační odpoledne
Ve středu 30. března naši školu navštívili
také rodiče a prarodiče těch žáků, kteří
se letos rozhodli, že se zúčastní již tra-

dičního „Recitačního odpoledne“. Školou se nesly básně v českém, anglickém
a ruském jazyce. Recitátoři z řad žáků
z 1. – 8. třídy si za své přednesené básně
odnesli pamětní listy a drobnou sladkost. Jejich snaha byla odměněna též
potleskem z řad diváků, poroty a ostatních učitelů. Ještě jednou děkujeme za
zájem a snahu všem recitátorům a věříme, že se za rok opět všichni setkáme na
stejné akci.
Ivana Moravcová

Matematické soutěže
Ze školního kola Pythagoriády postoupila Eliška Stříbrná (5. tř.) do okresního
kola, kde obsadila krásné 11. místo.
Školní kolo stejné soutěže pro kategorii
6. - 8. ročník proběhlo na konci března.
V 6. třídě zvítězil Jakub Kacálek před
druhým Richardem Kubcem a třetí místo obsadila Tereza Peichlová. V 7. třídě
se na 1. - 3. místě se shodným počtem

Foto I archiv ZŠ
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Matematické soutěže - kategorie
Cvrček 2. a 3. třída

Klokánek 4. a 5. třída

Benjamín 6. a 7. třída

Kadet 8. a 9. třída

1.

Veronika Stříbrná (3. tř.)

Eliška Stříbrná (5. tř.)

Barbora Vlčková (6. tř.)

Martin Jansa (9. tř.)

2.

Matěj Mareš (2. tř.)

Petra Vašková (5. tř.)

Anna Vávrová (6. tř.)

Barbora Doupalová (9. tř.)

3.

Nela Schlegelová (3. tř.)

Martina Macháčková (5. tř.)

Tereza Peichlová (6. tř.)

Zdeňka Kohlová (8. tř.)

bodů umístili Martin Faltejsek, Marek
Pecháček a Marie Maixnerová. V 8. třídě
byl nejúspěšnějším řešitelem Václav
Mareš před Barborou Markovou, Anetou Mačátovou a Simonou Formánkovou, které měly shodný počet bodů.
18. března proběhla na naší škole mezinárodní soutěž Matematický klokan.
Jedná se o řešení 18 úloh pro menší
žáky a 24 úloh pro starší žáky. Za každou
úlohu mohou získat 3, 4 nebo 5 bodů.
Naopak za špatnou odpověď se jeden
bod odečítá. Na všechny úlohy mají
60 minut. 7. třída se nemohla zúčastnit
z důvodu lyžařského výcviku. Výsledky
jsou v tabulce.
Alexandra Pirklová

Antisemitismus a holokaust
Proč máme předsudky vůči jiným rasám?
Můžeme se poučit z historie? Tyto a další
podobné otázky kladla Mgr. Hana Vavříková z organizace „Světlo paměti“ žákům 8. a 9. třídy při dvouhodinovém
projektu ve čtvrtek 17. 3. 2016.
Nejprve jsme se společně podívali na
autentický dokument z koncentračních
táborů a životní příběh s výpověďmi
dvou žen, které tyto hrůzy přežily. Při některých záběrech se žákům až tajil dech!
Následně měla přednášející připravenou
prezentaci o antisemitismus a holokaustu, která měla žákům interaktivním
způsobem ukázat, jak strašlivé důsledky
mělo uplatňování rasistické ideologie
v praxi. Cílem celého projektu je zvýšit
u mladé generace povědomí o závažnosti rasových předsudků, působit tak
preventivně proti výskytu rizikového
chování a extremismu ve společnosti.
Pevně věřím, že nás všechny negativní
zkušenosti z dějin poučí a naopak ty
pozitivní nás inspirují! Ne nadarmo se
říká: „Historia magistra vitae – dějiny jsou
učitelkou života“.
Jaroslava Havlíčková

Krajské kolo soutěže
Eurorebus

Zeměpisná olympiáda
Školní kolo zeměpisné olympiády proběhlo na naší základní škole v lednu.
12. února se v Libchavách konalo okresní kolo této soutěže (má již osmnáctiletou tradici). Žáci poměřují své síly v dílčích částech soutěže, kterými jsou: test
teoretických znalostí, práce s atlasem
a praktická část. V nejmladší kategorii
A (žáci 6. třídy) soutěžil Jakub Kacálek,
který se umístil na 7. místě. V kategorii B
(žáci 7. třídy) reprezentoval naši školu
Michal Klouček, jehož 2. místo mu zajistilo účast v krajském kole. V nejstarší
kategorii C (žáci 8. a 9. třídy) soutěžil
Václav Mareš a jeho výkon stačil na 18.
místo. Krajské kolo proběhlo 15. března
se v Pardubicích, ve kterém Michal
Klouček obsadil 9. místo.
Alexandra Růžičková

Eurorebus je tradiční vědomostní
soutěž. Po dobu celého školního roku
se v ní utkávají jednotlivci, školní třídy
a celé školy. V letošním roce se Eurorebus koná již po jednadvacáté. Popáté
v historii se této soutěže mohou zúčastnit i žáci prvního stupně základních
škol (kategorie Eurorebus Junior). Již od
září mohou žáci 2. stupně plnit úkoly na
internetových stránkách. Nejúspěšnější
z nich postupují do krajského kola.
Děti 1. stupně plní úkoly tří korespondenčních kol. Do krajského kola pak
postupuje tříčlenné družstvo.
Letošního krajského kola v Hradci Králové se 1. dubna účastnili nejúspěšnější
žáci základních škol a gymnázií Pardubického a Královéhradeckého kraje. Nás
reprezentovali sedmáci - Marie Maixnerová, Tomáš Petr a Veronika Pravdová,
osmačky – Daniela Filipová, Barbora
Vlčková a Klára Vlčková. Za první stupeň
soutěžili Tomáš Zpěvák (3. tř.), Michaela
Marešová (4. tř.) a Eliška Stříbrná (5. tř.).
Přestože se dětem v silné konkurenci
nepodařilo postoupit do celostátního

Foto I archiv ZŠ
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kola, odnesly si neocenitelné zkušenosti, spoustu zážitků a nových informací
z doprovodných soutěží. Děkujeme
všem aktivním dětem, které se letošního ročníku účastnily. Doufáme, že se
zapojí i příští rok, a už teď jim přejeme
mnoho úspěchů.
Hana Zpěváková

Dobrodružná plavba
kolem světa
Pan Martin Doleček, známý jachtař
a mořeplavec, navštívil 29. března již
potřetí naši školu a pokračoval v poutavém vyprávění o své cestě kolem světa
po mořích a oceánech na lodi Alya.
Tentokrát jsme se s ním „vydali“ na Nový
Zéland, do Nové Kaledonie a Austrálie.

Z filmových záběrů jsme pochopili, jak
náročné je připravit loď v suchém doku
na dalekou cestu. „Zažili jsme“ dlouhotrvající bouři, která cestovatelovy plány
výrazně změnila. Těšíme na příští setkání, protože zatím jsme s panem Dolečkem „dopluli“ jen do Austrálie, a tak
nám k obeplutí celého světa chybí ještě
mnoho kilometrů. Šťastnou plavbu!
Olga Liprová

Projektový den
v SŠUP Ústí nad Orlicí
Ve středu 23. března se vydali žáci 6. a 7.
třídy na Střední školu uměleckoprůmyslovou v Ústí nad Orlicí, která je jednou
ze šestnácti středních odborných škol

Foto I archiv ZŠ

v Pardubickém kraji zapojených do projektu EU na podporu přírodovědného
a technického vzdělávání. Na tuto školu
jsme byli pozváni již několikrát. Hlavním
cílem projektu je zkvalitnění podmínek
pro výuku, navázání spolupráce mezi
středními a základními školami a v neposlední řadě také motivovat žáky ke
studiu zajímavých oborů, které jsou
stále více žádané na trhu práce.
V rámci tohoto dne byli žáci rozděleni
do třech skupin, kdy první měla nejprve
vyřezat z kartonu auto a následně
použít techniku airbrush vyznačující se
nanášením barvy v proudu vzduchu.
Pouze chlapecká skupina se měla věnovat práci v nově vytvořené učebně s PC,
ale ta byla v onen den bohužel obsazena. Přednášející jim však hned našel
náhradní program. Společně zkoušeli
zapojit elektrický obvod, vysvětlili si
Newtonovy zákony atd. V poslední
skupince byly jen dívky, které si v textilních dílnách vytvořily vajíčko metodou
patchwork, což jistě před nadcházejícími Velikonocemi ocenily. Dle zpětných
ohlasů žáků se jim exkurze a práce
v dílnách líbila, velmi rádi se viděli
s bývalými spolužáky a věřím, že tato
návštěva některým z nich usnadní jejich
rozhodování o budoucím povolání.
Jaroslava Havlíčková

TECHNOhrátky
Dne 9. 3. jsme vyjeli zvláštním autobusem do České Třebové. Po cestě jsme
brali ještě žáky z Damníkova (žáci z Horní Čermné v autobusu už byli). Když
jsme přijeli do České Třebové na Vyšší
odbornou školu a Střední školu technickou, bylo tam dohromady osm škol. Čekali jsme na úvod a pak nás rozdělili do
skupin. Dostali jsme vždy dva žáky ze
střední školy, kteří nás prováděli. Šli
jsme se seznámit s šesti obory, ale na
každý jsme měli jen dvacet minut, takže
jsme si nic moc nevyzkoušeli. Kolem jedenácté hodiny jsme měli svačinu v jídelně, dostali jsme citrónovou Delisu
a pomerančové pitíčko. Ve 13 hodin
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Foto I archiv ZŠ

jsme se sešli znovu se všemi školami
a konala se soutěž v tom, co jsme za ten
den pochytili. Pak bylo vyhlášení soutěže. My jsme byli na 2. místě v testu a na
5. místě v činnostech na stanovištích.
Kolem druhé hodiny jsme odjeli domů.
Samantha Hejl (8. třída)

Foto I archiv ZŠ

venou sjezdovku a pokročilí na černou.
Čtvrtý den jsme měli přednášku horské
služby. Pátý (neboli poslední den) za
námi přijel pan Beránek, aby nám připravil závody ve slalomu. Po slalomu
jsme naposledy sjeli všechny sjezdovky,
dobalili jsme si a z Dolní Moravy jsme
mířili domů. Všem se to moc líbilo
a všichni se na lyžích naučili.
Tomáš Petr (7. třída)

Zimní pobyt
V pondělí 15. února jsme vyrazili s našimi šesťáky na zimní pobyt v Čenkovicích. Čekaly nás čtyři dny plné společných her, turistiky, a dokonce došlo i na
dva výlety na běžkách. Děti byly spokojené a domů se nikomu nechtělo.
Zdena Pupíková

Lyžařský kurz
na Dolní Moravě
Druhý týden v březnu se 7. třída rozhodla, že se pojede učit lyžovat. Nejdřív byly
rozjížděcí zkoušky, aby se vědělo, jak
kdo umí na lyžích. Potom jsme se rozdělili do dvou týmů. Druhý den se už jelo
na velké vleky, všem to šlo dobře, ale
neobešlo se to bez pádů. Lyžovali jsme
ráno i odpoledne, a tím jsme se zdokonalovali. Každý večer měla určená skupina připravený program. Třetí den
jsme šli my, začátečníci, poprvé na čer-

Interview
s Adélou Beránkovou

kém kraji.
Jak často trénuješ? Třikrát do týdne –
v zimě.
Máš nějakou letní přípravu? Jízdu na
kole, běhání, plavání v bazénu, posilování.
Jakou používáš značku lyží? Používám
francouzské lyže ROSSIGNOL, takže
tyto lyže všem doporučuji.
Jaká je Tvoje nejoblíbenější disciplína?
Mám dvě – objížděný slalom a obří slalom.
Děkuji za rozhovor!
S Adélou hovořila
Tereza Vávrová (7. třída)

Adéla Beránková je žákyní 7. třídy ZŠ
Vincence Junka. Ve svém volném čase
sportuje. Je členkou klubu Ski team Buková Hora. V letošním roce se také zúčastnila Her VII. zimní olympiády dětí
a mládeže, kde reprezentovala Pardubický kraj v akrobatickém lyžování
(skicrossu) v kategorii mladší žákyně.
Kolik Ti je let? Třináct.
Kolik máš sourozenců? Jednoho.
Máš nějaké domácí mazlíčky? Dva psy
a rybičky.
Od kolika let lyžuješ? Lyžuji od devíti let.
Kdo Tě přivedl k lyžím? Můj taťka.
Kdo je Tvůj trenér? Trénuje mě můj taťka
a trenéři Martin Jasanský a Václav Brynda.
Proč Tě lyžování baví? Je to zábava!
Jaký je Tvůj nejlepší výsledek? Můj nejlepší výsledek je 6. místo na Mistrovství
České republiky a 1. místo v Pardubic-

Foto I archiv ZŠ
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Výroční koncert Jitřenky

Foto I M. Baláš

Dolnočermenský zpravodaj

číslo 2 I rok 2016

15

Foto I M. Baláš

16

číslo 2 I rok 2016

Dolnočermenský zpravodaj

Jitřenka jubilující
4. března se uskutečnil dlouhodobě
plánovaný výroční koncert souboru
Jitřenka k jeho 20. výročí od založení.
Program byl velmi dlouho pečlivě připravován a nacvičován a na jeho
aranžmá se podíleli samotní členové
Jitřenky. Jednalo se zatím jednoznačně o největší projekt, ve kterém vystupovalo přes šedesát účinkujících.
A co na tom bylo nejkrásnější? Zcela
jistě to, že vedle sebe vystupovali
jak nejstarší (zakládající), tak i starší
a samozřejmě i současná generace.
V programu se střídaly různé žánry
tance, doplňovala je řada zdařilých
scének z nejúspěšnějších pásem
Jitřenky. A tak tomu i v současné
Jitřence je. Nejde jen pouze o projev
prostřednictvím lidového tance, ale
tance obecně. To Jitřenku hodně
baví. Těžko říci, kdo si vystoupení
více užíval. Jedno je však jisté - celý
program vypadal tak, jako by všichni
ani nepřestali nacvičovat. Koncert měl
výbornou atmosféru a celý program
běžel v pohodě. Není divu, že ačkoliv
trval s přestávkou skoro dvě hodiny,
vyměřený čas utekl velice rychle.
Poděkování za koncert patří zejména
paní Yvoně Rybové, která nejenom
dala dohromady celou báječnou partu Jitřenky, ale připravila velmi hezký
program, důstojný dvacátému výročí.
Petr Ryba

Foto I archiv Quiz

Rockový ples

Jarmark

Dne 27. února 2016 se konal 2. ročník rockového plesu pořádaný Janou Burešovou
za podpory stálé klientely restaurace Batůžek. Pro skvělou taneční zábavu nám zahrála úžasná kapela QUIZ z Dolní Čermné
a dívčí rock-metalová kapela KAPRIOLA
z Ostravy.
Velké díky patří všem sponzorům, kteří
nás finančně podpořili. Dále bych chtěla
moc poděkovat Orlům za pronájem sálu
a kamarádům z restaurace Batůžek podílejících se na přípravě a celovečerní obsluze.
Dnes mohu říci, že i přes mnoho akcí
probíhajících v letošním roce se (k mému
překvapení) přišlo pobavit poměrně
hodně příznivců rockové hudby. Jejich
reakce a následné reference mě hodně
potěšily. Týkaly se jak dobré zábavy, tak
perfektní obsluhy a samozřejmě skvěle
připravené kuchyně.
Poděkování patří Vám všem a budu se
těšit, že se sejdeme na 3. ročníku Rockového plesu.
Jana Burešová

Foto I M. Baláš

Velikonoční svátky jsme si mohli zpříjemnit již tradičním Velikonočním jarmarkem,
který pro nás na Bílou sobotu uspořádalo
Rodinné centrum KUK. Na návštěvníky
čekaly kromě bohaté nabídky sladkostí
výhradně domácí výroby také velikonoční dekorace, dárkové předměty a keramika od místních výrobců.
V letošním roce byla poprvé součástí
Jarmarku i Dílnička pro děti zaměřená
na velikonoční tématiku. Děti si mohly
vyrobit pomlázku, zápich s velikonoční
kraslicí či přáníčko. Pro rodiče čekající
na své ratolesti byla připravena i kavárnička s občerstvením, která se bohužel
(z technických důvodů) ne zcela vydařila. Každopádně vznikla spousta nápadů
na zlepšení do dalších let.
Věřím, že Jarmark pomohl návštěvníkům a kupujícím navodit příjemnou velikonoční atmosféru a v příštích letech
nám zachovají svou přízeň.
Lea Schlegelová

Foto I L. Ešpandrová
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Jarní burza
18. a 19. března se konala jarní burza oblečení a sportovních potřeb Rodinného
centra KUK. Těší nás stále se navyšující
počet nabízených věcí, a proto jsme nově
využili velké prostory obřadní síně. Opět
bylo možné vybavit nejen děti na jarní
a letní sezonu. Oblečení všech možných
velikostí, kojenecké potřeby, sportovní
vybavení, kočárky a hračky, to vše bylo
v nabídce za velmi příznivé ceny. Moc nás
těší váš zájem o tuto akci. Děkujeme všem
prodejcům, kteří nám aktivně pomáhali,
městysu za zapůjčení prostor a v neposlední řadě všem nakupujícím, kteří tak
podpořili Rodinné centrum KUK. Těšíme
se na viděnou opět v září.
M. Svobodová

Jak to dělají andělé
Mnozí jistě víte, že v sobotu 9. dubna
jsme v čermenské Orlovně uvedli premiéru představení Vlastimila Pešky „Jak to
dělají andělé“. Hodnocení ponechám na
jiných, já bych chtěl uvést jen pár postřehů z našeho pohledu.
Týden před premiérou se nám podařilo
pořídit divadelní hledáček (bodový reflektor). Stál nás nemalé peníze, ale jsem
přesvědčen, že už teď se vyplatil. V současné době si již nedovedu představit,
jak bychom bez něj některé obrazy
představení realizovali.
Zkušenost kolektivu potvrdil fakt, že
jsme se vyrovnali i s tím, že byla jedna
z hereček ráno před premiérou odvezena
do nemocnice. Představení jsme nezrušili. Zaskočila Jana Šponiarová, která do té
doby napovídala, a nápovědu a ovládání
světel po ní převzala Ivana Hamplová.
Moc děkuji oběma za záchranu představení a věřím, že Klára si neúčast na premiéře vynahradí při reprízách a derniéře.
Chci tu poděkovat všem, kteří se na realizaci představení podíleli, ať už přímo
na jevišti, v zákulisí, při výrobě rekvizit
nebo nahrávání klavírního doprovodu.
Jak jsem už uvedl v úvodu, nechci
provedení hodnotit, ale já osobně jsem
měl pocit velmi dobrý. Doufejme, že
obdobné pocity měli i diváci po sobotním představení a že stejně úspěšní budeme při pohostinských vystoupeních
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v okolních obcích.
Zvláštní poděkování patří publiku. Velmi
si vážíme hojné účasti a věřte, že pro
publikum, které dává hlasitě najevo svou
spokojenost a herce odměňuje potleskem, se skutečně dobře hraje. Myslím, že
jste to vycítili.
Za čermenské divadelníky Aleš Hampl

Jak to dělají andělé podruhé
V sobotu 9. dubna se představili čermenští divadelní ochotníci místnímu publiku
s nově nastudovanou hudební komedií
Jak to dělají andělé aneb Stvoření světa.
Autorem scénáře je Vlastimil Peška,
texty písní napsal Jaroslav Wykrent.
Na odpoledním představení bylo téměř
plno, přišli hlavně rodiče s dětmi. Večerní představení pak zhlédl doslova nabitý
sál. A stálo za to!
Tradičně vynikající herecké i pěvecké
výkony byly co chvíli odměňovány potleskem na otevřené scéně i bouřlivým
smíchem od samého začátku. Smysl pro
humor mají čermenští divadelníci v krvi
a aplikovat ho na jevišti jim zjevně nedělá
žádné potíže, naopak, užívají si to a my,
diváci, s nimi. Nejinak tomu bylo i tentokrát, snad jen Pán Bůh se snažil zachovat
vážnost svého „úřadu“, a neměl to lehké.
Jemu i andělům práci na stvoření světa
komplikovali škodolibí pekelníci. Byl
dokonalý, ostatně jako všichni.
Představení se opravdu povedlo, výkony
všech herců byly obdivuhodné, reakce
publika ohromná, bouřlivý potlesk na
závěr byl toho důkazem.
Dík patří hercům na jevišti i všem v zákulisí.
Nakonec - letos se ukázalo, že cesta ze zákulisí na jeviště může být vlivem okolností
hodně rychlá a že je třeba se navzájem
zastoupit a improvizovat. Za představením se skrývají hodiny zkoušek a příprav,
premiéra se prostě musí konat stůj co stůj.
A podařilo se, divák nic nepoznal.
Myslím, že kdo prožil sobotní odpoledne či večer v Orlovně, nelitoval a příští
vystoupení čermenských divadelníků si
rozhodně ujít nenechá. Kdo snad představení nestihl může vyrazit k sousedům
(6. 5 Výprachtice, 27. 5. Verměřovice).
Repríza v Dolní Čermné bude na podzim.
L. Ešpandrová

„Skautský dobrý skutek
2016“
Je to celostátní akce Junáka - českého
skauta zaměřující se na službu společnosti. Náš oddíl se do této akce zapojí
již podruhé. Loni měla tato akce svůj
nultý ročník. Jelikož je směřována do
období od 15. 4. do 1. 5. a my budeme
v tomto termínu slavit svátek sv. Jiří,
patrona skautů, budeme se snažit především o úklid v okolí kostela. Sebereme papírky a jiný nepořádek. Také se
zaměříme na úklid okolo hlavní silnice.
Jsme malý oddíl, složený hlavně
z mladších dětí, proto určitě nestihneme vše, co bychom chtěli, ale uděláme
pro to maximum.
Veronika Severinová,
6. oddíl Dolní Čermná

Požární ochrana očima dětí
I v letošním roce jsme uspořádali soutěž Požární ochrana očima dětí. Z Dolní Čermné se zúčastnilo více než 90
dětí z mateřské školy, základní školy,
školní družiny, kroužku mladých hasičů SDH a z dětského domova. V každé
kategorii byly vybrány tři nejlepší práce, které postoupily do okresního
kola. To bylo vyhodnoceno koncem
března a tři čermenské děti se umístily
i v tomto kole.
V okresním kole se na 3. místě
v kategorii předškoláků umístila
Petra Vodáková z mateřské školy.
V kategorii žáků 1. a 2. třídy v okresním kole vyhrál Petr Vávra (školní
družina) a v kategorii žáků 6. a 7. tříd
se na 3. místě umístila Tereza Vávrová
(7. tř.). Vítězům gratulujeme a přejeme
úspěch v krajském kole.
Jan

Růžička
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Školení požární prevence
V sobotu 12. března se v Hasičském
domě uskutečnilo školení požární prevence pro SDH okrsku č. 3. Školení prováděla Okresní odborná rada prevence
Okresního sdružení. Účastníci se seznámili s novými právními předpisy na
úseku požární ochrany a dalšími záležitostmi v oblasti předcházení požárů
a ochrany obyvatelstva. Zúčastnilo se
celkem 28 členů ze čtyř sborů. Složili
zkoušky pro odbornost Preventista III.
stupně a Preventista II. stupně.
Jan Růžička

Rafani mohou být spokojeni
Již sedmou sezonu má za sebou hokejový tým Rafanů v Lanškrounské hokejové
lize. V letošním ročníku se jí účastnilo
rekordních 42 týmů. Rafani absolvovali
celkem devatenáct zápasů, slavili dvanáct vítězství, čtyřikrát remízovali a jen
třikrát okusili hořkost porážky. Výsledkem je krásné 24. místo z dvaačtyřiceti.
Je to nejlepší umístění, kterého dosáhli
ve své historii. Základem jejich úspěchu
jsou poctivé tréninky a radost ze hry.
V tento čas se už Rafani rozprchli ke
svým letním koníčkům. Někteří oblékli
fotbalový dres TJ AZAS a střílejí branky
na trávníku, jiní zapnou motorkářské
bundy a s DC Moto Teamem vyrazí
brázdit české silnice coby doprovod
cyklistických závodů. Jisté je, že jakmile
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se léto přehoupne k podzimu a Jirka
Černý napíše na stránky haly „ledujeme“, brusle to zase vyhrajou.
(A já mám foťák na krku, ať je léto
nebo zima, takže stačí zalistovat na
www.rajce.idnes.cz, uživatel lidaes
a dcmototeam, tam je všechny najdete:
hokejisty, fotbalisty i motorkáře).
L. Ešpandrová

Běh přes Červený vrch
Vídáte je v Čermné a okolí v každou
roční dobu. Na silnici i v terénu, za světla
i za tmy, když svítí slunce, když prší…
Mluvíme zde o „místních běžcích“, skupince Čermáků, pro které se běh jako
takový stal součástí jejich životního stylu. Málokdo však ví, že naběhané kilometry zúročí na běžeckých závodech
konaných po celé republice i v zahraničí.
Jsou to „univerzální“ běžci – zvládnou
závody konané na silnici i v terénu, od
pěti kilometrů až po maraton.
A právě tato skupina běžců se rozhodla
uspořádat běžecké závody v Dolní
Čermné a zařadit běh přes Červený
vrch do rozpisu běžeckých závodů série
ISCAREX.
Závody jsou určené jak výkonnostním
běžcům, tak široké veřejnosti. Po prezentaci (od 8:30) budou od 10:00 hod.
v Areálu zdraví a sportu Dolní Čermná
probíhat dětské závody. Délka tratě je
přizpůsobena věku dítěte. Na ty nejmenší čeká trať v délce 100 m. Ti starší
vyběhnou na okruh v délce 650 m. Rok
narození určí, zda tento okruh závodník

proběhne jednou, dvakrát, nebo třikrát.
Ve 12:00 hod. je start hlavního závodu.
Pro běžce je připraven pětikilometrový
okruh, který vede z parkoviště areálu po
staré cestě na rozcestí č. p. 69 (Mertovi),
následuje výběh do kopce kolem kravína přes Červený vrch ke Kreuzigerovu
kříži a dolů kolem Crku zpět na parkoviště v areálu. Junioři (rok narození
1997 – 1998), muži (narození od r. 1956)
a ženy absolvují jeden okruh, ostatní
běžci (muži: rok narození 1957 – 1996)
proběhnou tento okruh dvakrát.
Start dětského závodu bude podle
kategorií, u hlavního závodu je hromadný start. Účast v závodě je na vlastní
nebezpečí.
Trasa dětského i hlavního závodu byla
zvolena i s ohledem na bezpečnost
účastníků. Přestože budou podél tratě
na bezpečnost dohlížet organizátoři,
závod si vyžádá určitá dopravní omezení. Ráda bych Vás tímto požádala
o „uvolnění“ cesty na trati v den konání
závodu (přeparkování aut) a omezeného pohybu motorových vozidel po
trati na minimum. U hlavního závodu
se jedná především o cestu z parkoviště
areálu na rozcestí a kopec ke kravínu.
U dětského závodu je trať vedena z parkoviště areálu po silnici okolo dětského
domova, podél fotbalového hřiště zpět
na parkoviště.
Po skončení hlavního závodu bude slavnostní vyhlášení výsledků. Občerstvení
během celého dne zajištěno.
Délku tratí a jednotlivé kategorie,
profil tratě a další informace o běhu na
www.azas.cz nebo na FB Běh přes
Červený vrch.
Běh přes Červený vrch je určen dětem
i dospělým, rychlým i těm pomalým.
Přijďte se proběhnout a podpořit první
ročník těchto závodů.
K. Veselá

Nové skříně v tělocvičně

Foto I L. Ešpandrová

Začátkem března byly do tělocvičny ZŠ
instalovány nové skříně pro potřeby
místních spolků, sportovních oddílů
a dalších uživatelů tělocvičny. Novou
sestavou skříní tak byly splněny i nově
vzniklé požadavky na úložné prostory
od dalších uživatelů tělocvičny. Bylo též
počítáno s prostorem pro aparaturu
spojenou s plánovaným ozvučením tě-
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Foto I K. Veselá

locvičny. Věříme, že se k novému nábytku budou všichni uživatelé tělocvičny
chovat tak, aby vydržel nejméně tak
dlouho, jako ten původní.
K. Veselá

Nebuďme hlupáčky
Pokud se kolem sebe trochu rozhlédneme, tak na kdejakém nároží můžeme
číst reklamy typu: „Poskytujeme půjčky
do 24 hodin, na telefonické zavolání…“
a podobně. Někdy bývá u nabídky ještě
specifikováno: „ Vhodné pro důchodce,
ženy na mateřské dovolené!“, či jinak „Nepotřebujeme znát výši vašeho platu, konta, pomůžeme vám!“ Zní to nádherně. Bez jakýchkoliv záruk a bezmála
okamžitá možnost nakládat s penězi,
které sis nevydělal. Zaměstnaný nezaměstnaný, prostě pohádka. Je jen na
tobě, za co obnos utratíš, stačí pouze
podepsat kus papíru.
Obratně hovořící sebevědomý elegán,
říkejme mu pracovně finanční poradce
nebankovního subjektu XY, tě přesvědčí. Ujistí tě, že máš právo mít peníze na
vše, co si představuješ mít. Nemusíš
absolvovat jednání s bankami, složitě
porovnávat úrokové sazby, RPSN (roční
procentuální sazba nákladů = tedy veškeré náklady, které jsou s půjčkou spojeny). Nemusíš dokladovat své příjmy,
majetek, svoji finanční spolehlivost,
schopnost dlouhodobě pravidelně
splácet! Sebevědomě se tvářící specialista, jež sype naučené fráze a paragrafy
z rukávu, ti ukazuje onu částku, kterou
právě teď potřebuješ, a dole ve spodní
části listu – místo k podpisu. Text,
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kterému nerozumíš, s tebou příliš nerozebírá. „To se tak píše všude, to víte, těch
nemožných zákonů je!“ Seznámí tě jistě
s tím, jak velkou splátku budeš muset
měsíčně platit, ale již nepropočítává,
kolik společnosti zaplatíš celkově navíc.
Ani ho nezajímá, jestli nemáš náhodou
omezenu svéprávnost… „Když bude
nějaký problém, tak ho spolu v klidu
vyřešíme.“ Specialista spěchá, má toho
hodně. „To víte, o služby je zájem!“
U sotva zaschlého podpisu je malá
větička typu, že smlouva byla uzavřena
svobodně, srozumitelně, v žádné tísni
či rozrušení, po uvážení… Hm. A byla?
Často o tom přemýšlím. Lidé, kteří se
ocitnou v koridoru úzkosti, protože nemají na zaplacení splátek z nevýhodně
uzavřených půjček – ti svobodně a bez
pocitu tísně obvykle neuvažují! Pokud
jste v krizi – máte chtíc nechtíc tunelové
vidění. Rychlost a styl jednání u uzavírání okamžité půjčky tohoto psychického
rozrušení klientů využívá a zneužívá.
Co může pomoci? Při nenadálé ztrátě
výdělku nepřistupovat k dalším
půjčkám způsobem „vytloukání klínu
klínem“. Nenechat se zmanipulovat!
Rozumně zhodnotit své možnosti.
Požádat o pomoc širší rodinu – s písemnou zárukou uznání dluhu. Uvažovat
o konsolidaci dluhů s pomocí bankovních ústavů i za cenu nepříjemných jednání. Uvažovat o eventualitě oddlužení
(osobního bankrotu). Především pak
radím - s věřiteli písemně jednat o sjednání nižších splátek. Vždyť objektivní
situace ztráty zaměstnání může potkat
každého z nás. Nebuďme hlupáčky
a nenabíhejme na smeč chytráčkům.
Mgr. Jana Flídrová,
Občanská poradna Polička,
www.policka.charita.cz

Chodci a reflexní prvky
Od 20. února 2016 platí novela zákona
č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, která mimo jiné zavádí novou povinnost pro chodce, a to
být při pohybu na silnici vybaven za
určitých podmínek reflexními prvky.
Paragraf 53, odst. 9 zákona č. 361/2000
Sb. zní: „Pohybuje-li se chodec mimo
obec za snížené viditelnosti po krajnici
nebo po okraji vozovky v místě, které
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není osvětleno veřejným osvětlením, je
povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby
byly viditelné pro ostatní účastníky
provozu na pozemních komunikacích.“
Při pohybu na silnicích jsou nejzranitelnější nemotorizovaní účastnící
silničního provozu, chodci a cyklisté.
Musí tedy dbát na to, aby byli dobře viditelní na dostatečnou vzdálenost. Aby
se jim řidiči motorových vozidel mohli
včas vyhnout, a předešli tak tragickým
střetům.
Řadou testů bylo prokázáno, že pohybuje-li se na pozemní komunikaci chodec v tmavém oblečení, je pro řidiče přijíždějícího vozidla viditelný na pouhých
18 metrů, v bílém oblečení na 55 metrů.
Reflexní materiál na oděvu umožní řidiči chodce/cyklistu zaregistrovat na 200
metrů! Při rychlosti 75 km/h potřebuje
řidič nejméně 31 metrů (1,5 sekundy)
na to, aby si uvědomil nebezpečí
a odpovídajícím způsobem zareagoval.
Pouze s reflexními prvky dají chodci
a cyklisté řidiči dostatek času situaci
vyřešit! Buďte vidět, přežijete!
L. Ešpandrová
zdroj www.policie.cz; www.ibesip.cz

Charitativní projekt
„Upleť čtverec“
Máte-li chuť, čas a po ruce zbytky příjemné a hřejivé „nekousavé“ vlny, zapojte se s námi do projektu pomáhajícího sirotkům, opuštěným a nemocným
dětem v Africe. Čtverce, které lidé pletou
nebo háčkují (libovolným vzorem a barvami, o rozměrech 20 x 20 cm) na celém
světě, jsou až v Africe sešity do dek (na
jednu je potřeba 35 čtverců). Po dohotovení čtverce je potřeba nechat „ocásek“ vlny dlouhý cca 50 cm a pro lepší
manipulaci se čtverci je potřeba ocásek
k čtverci „přimotýlkovat“.
Více informací na: https://upletctverec.
wordpress.com a v obecní knihovně na
náměstí v Dolní Čermné, kde je sběrné
místo (pondělí od 14 do 15 hod., čtvrtek
od 15 do 18 hod.). My se postaráme
o odeslání čtverců (prostřednictvím
Městské knihovny Lanškroun). Akce je
časově neomezená. Předem děkujeme
za podporu projektu.
Olga Liprová
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Rozpis fotbalových utkání - muži jaro 2016

Turnaje starší fotbalové přípravky
začátek 9:00

23. 4.

sobota

16:00

TJ Sokol Helvíkovice

TJ Dolní Čermná

30. 4.

sobota

17:00

TJ Dolní Čermná

TJ Sokol České Heřmanice

7. 5.

sobota

16:00

VOLNO - VOLNÝ LOS

TJ Dolní Čermná

14. 5.

sobota

17:00

TJ Dolní Čermná

TJ Sokol Klášterec nad Orlicí

22. 5.

neděle

17:00

TJ Sokol Libchavy B

TJ Dolní Čermná

28. 5.

sobota

16:30

TJ Tatran Lichkov

TJ Dolní Čermná

4. 6.

sobota

17:00

TJ Dolní Čermná

TJ Albrechtice

11. 6.

sobota

16:00

AFK Kunvald

TJ Dolní Čermná

18. 6.

sobota

17:00

TJ Dolní Čermná

TJ Sokol Dolní Třešňovec

23. 4.

Tatenice

30. 4.

Dolní Čermná

7. 5.

Sruby

14. 5.

Lukavice

21. 5.

Červená Voda

28. 5.

Dolní Čermná

Stomatologická pohotovost
ve dnech

lékař

adresa

telefon

16. – 17. 4.

MUDr. Vlasatá

Lenka

Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622

465 642 765

23. – 24. 4.

MUDr. Appl

Martin

Dolní Čermná 222

465 393 266

MUDr. Vacková

Jana

Lanškroun, Hradební 227

465 322 348

MUDr. Beranová

Renata

Jablonné nad Orlicí, U koupaliště 149

465 642 267

14. – 15. 5.

MUDr. Filipová

Jitka

Lanškroun, Strážní 151

465 325 212

21. – 22. 5.

MDDr. Haltmar

Petr

Lanškroun, Strážní 151

465 325 212

28. – 29. 5.

MUDr. Jaslovská

Marie

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 818

30. 4. – 1. 5.
7. – 8. 5.

4. – 5. 6.

MUDr.

Jedličková Zuzana

Bystřec 182

465 642 990

11. – 12. 6.

MUDr.

Ježáková

Daniela

Letohrad, U Dvora 815

465 620 528

18. – 19. 6.

MUDr.

Johnová

Marie

Letohrad, Šedivská 498

465 622 216

25. – 26. 6.

MUDr.

Kobzová

Zdeňka

Lanškroun, 5. května 2

465 322 897

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!
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Upozornění pro soukromé podnikatele

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

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

cena

A4

1000 Kč

A5

500 Kč

A6

250 Kč
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Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí v Dolní Čermné
Datum konání

Název akce

Začátek akce

Místo konání

Vernisáž výstavy "Koníčkáři"

17:00

Fit centrum AZAS

SDO

Výstava "Koníčkáři"

viz plakáty

Fit centrum AZAS

SDO

24. 4.

Pouťové posezení

11:00

Orlovna

Jednota Orel

30. 4.

Pálení čarodějnic

15:00

AZAS

RC KUK, SDH, městys

Vítání ptačího zpěvu

4:00

náměstí DČ

místní ornitologická
společnost

11. 5.

Vystoupení dětí MŠ ke Dni
matek - "Když se potká kočka
s myší"

17:00

Orlovna

MŠ

14. 5.

Kdo si hraje, nezlobí

13:30

AZAS

SDO

19. 5.

Zápis do mateřské školy

MŠ

MŠ

AZAS

S.S.M.,z.s.

AZAS

pan M. Marek

23. 4.
23. – 24. 4.

1. 5.

20. – 21.5.

Rock metal fest

27. – 29. 5.

Setkání leonbergerů

15:00 – 16:30
viz plakáty

Pořadatel

5. 6.

Pochod pohádkovým lesem

13:30

AZAS

MŠ, ČČK, městys

12. 6.

Běžecké závody dětí
a dospělých Běh přes
Červený vrch (série ISCAREX)

prezentace od 8:30
start v 10:00
a v 12:00

AZAS

TJ Dolní Čermná,
městys

25. 6.

Čermenské folklorní
slavnosti

viz plakáty

AZAS

městys, FS Jitřenka

1. – 3. 7.

Čermenský motosraz

viz plakáty

AZAS

pan L. Marek

2. – 9. 7.

Letní tábor SDH

viz plakáty

Strážná

SDH

16. – 30. 7.

Skautský letní tábor

viz plakáty

Jeřmaň - Bouzov

Junák - český skaut

23. 7.

Myslivecký táborák

viz plakáty

myslivecká chata

myslivecké sdružení
Krahujec

13. 8.

Den se sousedy

viz plakáty

AZAS

místní spolky, městys

13. 8.

Vzpomínková jízda na Elišku
a Čeňka Junkovy

viz plakáty

červenec – srpen 2016

Zájezd prarodičů s vnoučaty

Klub důchodců

červenec – srpen 2016

Cyklovýlet pro seniory a děti

Jednota Orel

červenec – srpen 2016

Propinkejte se na Velehrad

Jednota Orel

červenec – srpen 2016

Vyjížďka historických kol do
Nových Hradů

Jednota Orel

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

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

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

Velikonoční jarmark

Foto I L. Ešpandrová

Rozsah plánovaných chodníků v Dolní Čermné

autor plánku I  Jiří Svoboda
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