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V tomto čísle naleznete
ze zasedání zastupitelstva
Druhý Orlí let
Zelená je tráva
železný hasič
pravidelné aktivity RC KUK	
kalendář akcí
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Pozvánka na jednání zastupitelstva
v pondělí 14. 11. 2016 od 18 hodin v zasedací
místnosti úřadu městyse v přízemí budovy.

www.dolni-cermna.cz

Uspávání broučků, Drakiáda

Foto I L. Ešpandrová
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
podzim neúprosně zahájil svoji vládu
a pro nás to znamená, že musíme finišovat s našimi plánovanými letošními
akcemi. Největší z nich je výstavba
parkoviště u Orlovny, které bude zároveň určeno i pro návštěvníky kostela.
Celá stavba by měla být dokončena do
4. listopadu 2016 a její náklady se pohybují ve výši 2,7 mil. Kč. Jedná se o první
etapu rekonstrukce celého návrší u kostela. Další dvě etapy se budeme snažit
vyřešit co nejdříve, ovšem vzhledem
k tomu, že bylo rozhodnuto o zachování stávajícího povrchu komunikace,
tedy žulových kostek, bude se jednat
o velice nákladnou opravu. Je zřejmé,
že bez dotačních prostředků budeme
těžko schopni dané etapy realizovat
z našeho rozpočtu. Proto budeme muset vyvinout maximální úsilí, abychom
tyto prostředky zajistili.
Jednou z důležitých akcí byla oprava
místní komunikace u základní školy.
I tato akce, která byla úspěšně dokončena, zahrnovala opravu povrchu, dále
výměnu dešťové kanalizace a opravu
veřejného osvětlení a vyžádala si náklad
bezmála 2 mil. Kč. Z větších akcí stojí
určitě za připomenutí oprava kostela
v Jakubovicích. Je zřejmé, že kostel po
své opravě začal plnit roli dominanty
naší místní části. Náklady se pohybovaly
bezmála ve výši 1,2 mil. Kč. Poděkování
patří dárcům, kteří na opravu přispěli
finančním darem.
Jak jsem Vás již informoval v minulých
zpravodajích, v letošním roce se nám
nedařilo v plné míře realizovat menší investiční akce. Důvodem byl nedostatek
pracovníků, kteří nám jsou každoročně
na veřejně prospěšné práce přidělováni
úřadem práce. Abychom v následujícím
období tuto skutečnost eliminovali,
rozhodli jsme se rozšířit pracovní četu
městyse. Prvním krokem bylo vyhlášení
výběrového řízení na vedoucího pracovní čety. V další fázi předpokládáme
přijetí dalších až dvou pracovníků. Rozšíření o kmenové zaměstnance by mělo
jednoznačně pomoci při realizaci našich
drobných investičních záměrů a údržby
majetku městyse.
Další výběrové řízení bylo vyhlášeno

Foto I P. Čada

na pozici matrikářky, neboť stávající
pracovnice odchází do důchodu. Předpokládaný nástup matrikáře/ky je od
1. 1. 2017.
V měsíci říjnu zároveň očekáváme
důležité rozhodnutí ohledně našich
žádostí o poskytnutí dotace na výstavbu chodníků a pořízení nové hasičské
techniky. Zvláště dotace na vybudování
nových chodníků je pro městys zásadní
a měla by podstatně zvýšit bezpečnost
chodců, hlavně dětí. Rozpočet této akce
je 15 mil. Kč.
Na závěr bych Vám chtěl opětovně
připomenout, že od 1. 1. 2017 dojde
ke změně společnosti, která provádí
svoz směsného komunálního odpadu.
V druhé polovině měsíce října máme
naplánováno jednání se společností
Ekola, vítězem poptávkového řízení, na
kterém budeme řešit informační kampaň. V rámci této budete informováni
o změnách v souvislosti s výměnou dodavatele služby. Je možné, že v prvním
měsíci může dojít k drobným nesrovnalostem, proto Vás prosím o trpělivost
a shovívavost. Případné problémy
budeme řešit operativně ve spolupráci
s uvedenou firmou.
S přáním pohodových dnů
Petr Helekal
starosta

Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (12/2016 - ZM)
Z jednání zastupitelstva městyse,
které se konalo dne 19. září 2016,
vybíráme některé informace, které
byly na programu jednání.
Zpráva o činnosti rady městyse
byla podána za období od konce
června do září 2016. Celkem pro-

běhla čtyři jednání rady; šlo především o řešení záležitostí spojených
s „velkými“ akcemi městyse – o nich
starosta podrobně informoval
zastupitele v posledním samostatném bodu programu. Rada
mimo jiné jednala také o záměru
zřízení centra vysokorychlostního
internetu (jeho případná realizace
bude investicí společnosti OMEGA
tech., s. r. o.), o pořízení a instalaci
ozvučení tělocvičny, o opravě oken
v tělocvičně; schválila poskytnutí
finančních darů zařízením zdravotnické a sociální péče a neziskovým organizacím, jejichž služby
využívají občané městyse. Rada
byla informována o kulturně sportovní akci Den se sousedy a byla
seznámena s jejím předběžným
vyhodnocením. S podrobnějším
obsahem jednání těchto rad se
můžete seznámit v zápisu z jednání
zastupitelstva, který je uveřejněn
v archivu úřední desky.
Zastupitelstvo se zabývalo majetkovými záležitostmi: schválilo
prodej částí pozemkové parcely
4188/1 v k. ú. Dolní Čermná (bývalý
stežník v lokalitě nového sídliště
rodinných domů) jednotlivým
žadatelům za cenu obvyklou
s podmínkou zřízení služebnosti
inženýrské sítě pro DSO Pod
Bukovou horou z důvodu podzemního vedení kabelu nízkého napětí
k napájení ČOV. Zastupitelstvo
projednalo a schválilo zveřejnění
záměru směny pozemků - části
stpč. 510 a části ppč. 3771 za část
ppč. 4106/54 v k. ú. Dolní Čermná
mezi soukromými majiteli a městysem za účelem narovnání majetkoprávních vztahů. Další body
souvisely s přípravou plánovaných
akcí „Výstavba parkoviště u Orlovny“ a „Úpravy zpevněných ploch
a opravy místních komunikací před
objekty Orlovny a kostela sv. Jiří
v Dolní Čermné“. Zastupitelstvem
bylo schváleno bezúplatné nabytí
pozemkové parcely č. 4280/2
v k. ú. Dolní Čermná z vlastnictví
ČR - Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových a dále
odkoupení ppč. 4109/7 v k. ú. Dolní
Čermná od soukromého vlastníka;
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zastupitelstvo také schválilo zveřejnění záměru směny cca 218 m2
pozemků v majetku městyse
a cca 350 m2 pozemků soukromého
majitele. Poslední majetkový bod
se týkal vyřešení duplicitního
zápisu vlastnictví k pozemkům
zapsaným na listu vlastnictví č. 857
pro obec a k. ú. Dolní Čermná na
základě souhlasného prohlášení
spoluvlastníků, kterými jsou městys a dvě soukromé osoby. Touto
listinou a následným vypořádáním
podílového spoluvlastnictví by
měly být dořešeny komplikované
vztahy k pozemkům v prostoru od
tělocvičny a bytového domu č. p.
310 směrem nahoru po sídlišti na
konec hranice intravilánu, které
trvaly po celá desetiletí.
V závěru jednání podal starosta
informace o realizovaných a plánovaných akcích v městysu. V průběhu letních měsíců byla dokončena oprava kostela sv. Antonína
z Padovy v Jakubovicích, oprava
komunikace před školou a opravy
podlahy v budově školní jídelny.
Projekčně je připravena akce „ Výstavba parkoviště u Orlovny“, jejíž
realizace by měla proběhnout ještě
letos na podzim. Plánovány jsou
také akce jiných investorů. Státní
podnik Povodí Labe připravuje
výstavbu nové opěrné zdi u potoka
na staré cestě a pracuje na projektu
„Zkapacitnění toku Čermenka II.“
Společnost ČEZ plánuje provedení
nových podzemních vedení kabelů
NN v centru obce a do chatové oblasti u Crku. Připravují se také další
záměry v areálu zdraví a sportu (protažení zastřešení k podiu a projekt
na opravu ubytovny a zřízení nové
restaurace a zasedací místnosti)
a opravy dalších místních komunikací (úsek „Bednářka“ a od č. p. 168
po č. p. 167 a dále část staré cesty od
dětského domova po č. p. 69).
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
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Co se do zpravodaje nevešlo
Zároveň se svými příspěvky nám do
zpravodaje posíláte množství pěkných
fotografií, k naší lítosti se však všechny
do konkrétního čísla nevejdou. A to je
škoda. Proto v srpnu poprvé vzniklo album v dolnočermenské fotogalerii
s názvem Co se do zpravodaje nevešlo.
Zde tedy najdete všechny zaslané fotky,
které se do zpravodaje nevešly. V popisku pod fotkou najdete název, jméno
autora i název článku, ke kterému se
fotka vztahuje.
Odkaz na fotogalerii najdete na webových stránkách obce /www.dolni-cermna.cz/ na úvodní straně vlevo dole.
S ohledem na autory, kteří nám své
fotky poskytují, je třeba připomenout,
že fotky na sociální síti rajče.net jsou
určeny pouze k osobní potřebě. Pokud
chcete umístit fotku na svém profilu na
sociální síti, je třeba udělat to formou
odkazu, aby byl jasný zdroj, a tím i autor
fotky. Tedy s celou adresou obrázku
nebo alba (http://dolnicermna.rajce.
idnes.cz/…- viz Pravidla rajče.net).
L. Ešpandrová

Aktuálně z MAS Orlicko, z.s.
MAS ORLICKO pomáhá mateřským
a základním školám a nabízí bezplatnou
pomoc (školení, individuální konzultace)
při získávání finanční podpory na personální činnosti či další vzdělávací programy pro školy v jejich územní působnosti.
První informace o těchto možnostech
školy získaly již během série seminářů
v dubnu 2016, následně MAS ORLICKO
připravilo tři semináře (jeden v červenci,
dva v září). V první části semináře byly
účastníkům představeny jednotlivé
možnosti podpory a následně systém
na počítači, do kterého se žádost vyplňuje. V současné době školám nabízíme
individuální konzultace, na které se mohou přihlásit na emailu brozkova@mas.
orlicko.cz nebo na telefonním čísle
734 318 889.
Operační program zaměstnanost podpoří družiny ve školách i vybrané sociální
služby. Již před koncem roku plánujeme
vyhlášení prvních výzev na podporu

chodu školních družin ve školách, které
nemohou v rámci svých zařízení nabídnout dostatečnou kapacitu a realizaci
příměstských táborů.
Další výzvy budou zaměřeny na podporu organizací z území MAS ORLICKO,
které realizují v rámci své činnosti široké
spektrum sociálních, prorodinných i dalších služeb, určených místním občanům.
Již na přelomu roku navážou první
výzvy pro zemědělské podnikatele,
zaměřené na modernizaci a vybavení
zemědělských i potravinářských podniků. Podpora ve výši až 1 000 000 Kč bude
primárně určena žadatelům, kteří se zaváží vytvořit v rámci realizace projektu
pracovní místa.
Aktuální výzvy, semináře pro potenciální žadatele, kontaktní informace na
jednotlivé pracovníky a další informace
sledujte na webových stránkách MAS
ORLICKO, z.s. (www.mas.orlicko.cz).
Odborné konzultace a poradenství při
zpracování žádosti je bezplatné.
MAS ORLICKO vyhlásí první výzvy k příjmu projektů do operačního programu
IROP ještě v letošním roce.
Obce budou moci žádat na zvýšení
bezpečnosti dopravy (zejména pěší
a cyklistické), cyklodopravu a přestupní
místa na veřejnou dopravu. Finanční
částka na tuto podporu v první výzvě je
8 mil. Kč.
Neziskové organizace, církve, církevní
organizace a další organizace (obecní,
krajské) působící na poli sociálních
služeb budou moci žádat na rozvoj
infrastruktury pro dostupnost a rozvoj
sociálních služeb. Mezi projekty bude
rozdělena finanční částka ve výši 4,2 mil.
Kč. Pro obě výzvy uspořádáme i semináře pro žadatele. V případě zájmu nás
kontaktujte už nyní a můžeme začít
na zpracování Vašeho projektového
záměru.

Významné životní
jubileum oslavili
Helena Vašíčková
Slavomír Plánský
Ludmila Křenková
Jiří Polzer
Miroslav Cimprich
Gertruda Voznická
Božena Motlová
Miroslav Halbrštát

Dolnočermenský zpravodaj

František Křivohlávek
Emil Merta
Václav Mikula
Jarmila Foltínová
Miloslava Lněničková
Václav Kalousek
Ludmila Spirmanová
Věra Komárková
Věra Kašparová
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.

chcete-li „komedianty“. V pátek 7. října
jsme se kolem 17. hodiny pustili do
horlivých příprav tak, aby vše proběhlo
hladce. Letos byl v areálu pro děti také
nachystán stánek, odkud se linula
neskutečná vůně čerstvě vyrobeného
popcornu, ochucené cukrové vaty
a dalších laskomin. Při procházce
s lampiony (připomíná letní Pohádkový
les) na děti čekali naši převlečení
ochotníci, jako např. přerostlý trpaslík
či ohnivý mužíček. Podle mých vnoučat
a reakcí ostatních dětí se to opět velmi
líbilo. Věříme, že ne jenom broučkům,
ale i rodičům se po výborném svařáčku
a kapičce na zahřátí spalo dobře!
Účast byla slušná a tak za rok zase na
shledanou.
Luboš Hrdina st.

Poznejme se
Foto I L. Ešpandrová

Uspávání broučků
V pátek 7. října byly děti za doprovodu
svých rodičů uspávat broučky. Od
17:00 hodin se všichni postupně začali
scházet v areálu AZAS, kde si nejprve
opekli buřtíky a pak zhlédli Pohádku
z lesní školky. Byla moc hezká. Rodiče si
mezitím mohli na zahřátí ve stánku zakoupit svařák nebo grog.
Po setmění společně vyrazili na krátké
putování. Během trasy se potkali i s pohádkovými bytostmi – u rákosí seděl
vodník, na louce si povídali s Křemílkem
a Vochomůrkou, v lese si svítil lucerničkou trpaslík,v povzdálí se dokonce
procházela tajuplná dáma - bílá paní.
Cesta byla pouze za svitu lampionů pro
děti velmi dobrodružná, hlavně pro ty
nejmenší. Na konci pak všem popřála
beruška dobrou noc a děti se vydaly
domů. Večerní atmosféra byla kouzelná.
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V pátek 2. září se konal projektový den
„Poznejme se“. Všichni strávili den mimo
školní lavice v příjemném prostředí
AZASu. Nejprve byli žáci rozděleni do
družstev. Do jednotlivých skupin byli
zařazeni žáci ze všech tříd, dokonce
i úplní „školní nováčci“ – prvňáci. Děti
měly možnost poznat se s ostatními
z jiných tříd, vždyť se tak běžně nepotkávají, jen o přestávkách a v jídelně.
Vyučující připravili lákavé disciplíny (za
vydatné pomoci Kateřiny Veselé, která
byla velmi ochotná a půjčila nám mnoho pomůcek a sportovního nářadí). Po-

časí bylo prostě prima. A jak na tento
den vzpomíná jedna z deváťaček?
Víte, jakou práci dá vést družstvo od
stanoviště ke stanovišti a přitom se
neztratit? Odpověď je – velikou. Už po
rozchodu se nám paní učitelka ztratila
i s celým stanovištěm, to ani nemluvím
o tom, že uhlídat malé členy týmu
a především zapamatovat si jejich jména
je dosti obtížné. Nakonec jsme však
dokončili všechny disciplíny s obstojnými výsledky. Vyzkoušeli jsme si letní
lyžování, zjistila jsem, že se do trika vejdeme dvě, dokonce jsem z naší skupiny
nasbírala nejvíc hub tenkými hůlkami.
Avšak mou nejoblíbenější disciplínou
bylo svačení, obzvláště když si vedle mě
sedla prvňačka a otevřela krabičku s palačinkami. Věřím tomu, že si netradiční
školní den všichni pořádně užili.
Zdena Kohlová, 9. tř.

Víte, kolik bývá doma
baterií?
Průměrná česká rodina má doma čtyřicet devět baterií, z toho osm použitých,
vyplynulo z průzkumu společnosti
Recyklohraní, o. p. s. V západní Evropě
není výjimkou i sto patnáct baterií v jedné domácnosti. V České republice se
ročně vytřídí přes 1 200 tun použitých
baterií a akumulátorů, tedy asi 35 %
z množství baterií dodaných na náš trh.

Za SDO Lenka Coufalová
Na pomyslný trůn již pevně zasedl
podzim a to je znamení, že se bude
konat pro rodiče a jejich nejmenší
ratolesti tradiční akce. Organizačně ji
zajišťuje mateřská škola ve spolupráci
s čermenskými divadelníky, nebo

Foto I archiv ZŠ
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To znamená, že k recyklaci se dostane
pouze každá třetí baterie. I my jsme na
začátku školního roku zareagovali na
výzvu Recyklohraní a u pana školníka
se sešlo docela slušné množství vytříděných baterií. Zde musíme pochválit především žáky 1. stupně, kteří k tomuto
úkolu přistoupili opravdu zodpovědně.
A je pro nás třídění těch „mrňavých“
baterií opravdu tak důležité? Čím více
vybitých baterií se dostane do recyklačního procesu, tím méně přírodních
zdrojů je nutno vytěžit k výrobě nových.
Také zdraví nebezpečné látky, které
mnohé baterie obsahují, se podaří prostřednictvím recyklace zachytit. Z jedné
tuny baterií lze recyklací znovu získat
až 167 kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg
manganu a přibližně 15 kg niklu a mědi.
Víte, že zinek z deseti kilogramů baterií
poslouží k výrobě mosazi pro jeden
saxofon?
Ze zdrojů www.ekonom.cz,
www.jaktridit.cz, www.samosebou.cz
čerpala Olga Liprová

VIDA science centrum
„Odpálit si vodíkovou raketu, stát se
hvězdou zpravodajství o počasí, zmrazit
vlastní stín, zažít zemětřesení, rozpoutat
tornádo nebo přijít na kloub záhadě
Bermudského trojúhelníku, to vše můžete zažít v zábavním vědeckém parku
VIDA!“ Touto větou Vás láká úvodní
stránka VIDA science centra, kde na
ploše téměř 5 000 m2 na všechny čeká
přes 170 interaktivních exponátů. Tato
unikátní stálá expozice je rozdělena do
čtyř tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Možná už tušíte,
proč právě VIDA. Každý exponát láká
k vyzkoušení a prozkoumání. A zvídavý
člověk zde opravdu mnohokrát konstatuje: „Vida. To jsem nevěděl. Vida, tak
takhle to funguje!“

Foto I archiv ZŠ
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My jsme to 3. října ověřili. Šesťáci
a sedmáci strávili v tomto vědeckém
zábavním parku tři hodiny a většina
nechtěla odejít. Vzdělávací exkurze byla
o to příjemnější, neboť jsme měli díky
dlouholeté účasti žáků naší školy v zeměpisné soutěži Eurorébus vstup zdarma (organizátory jsme byli vybráni a do
VIDy pozváni jako VIP hosté). Zážitkem
se stala také procházka nejznámějšími
částmi Brna a jízda vlakem.
Olga Liprová

Návštěva muzea
V úterý 13. září se naše třída vydala do
Letohradu, abychom navštívili Muzeum
řemesel. Zde jsme se zúčastnili programu „Už vím, jak na to“. Plnili jsme mnoho
úkolů souvisejících s řemesly. Úkoly
jsme řešili ve čtyřech týmech, avšak vyhrát mohl jen jeden. Podařilo se to týmu
Machři ve složení: Matěj Rous, Richard
Kubec, Tim Gregor.
Richard Kubec, žák 7. třídy

Dopravní kurz
Ve 4. třídě žáci dosahují věk deseti let,
kdy mohou začít jezdit na kole bez dozoru. Doprava na silnicích je však
v dnešní době velmi hustá a obzvlášť
neposlušní cyklisté jsou pro řidiče vel-

kou komplikací. Pro bezpečný cyklistický start pořádá naše škola každoročně
dopravní kurz. Ve dnech 15. – 16. září
pod vedením zkušené lektorky paní Milady Kůrkové byli žáci 4. ročníku poučeni
o pravidlech silničního provozu, o značkách, křižovatkách. Popovídali si o výbavě kola a vyzkoušeli si i praktické jízdy
na dopravním hřišti u Haly B. Modrého
v Lanškrouně. Pokud splnili zadané
úkoly, dostali Průkaz cyklisty, „řidičák“
na kolo, a drobnou odměnu ve formě
reflexních přívěsků a doplňků. Přeji dětem mnoho bezpečných kilometrů
a děkuji tímto paní Miladě Kůrkové za
skvělé vedení kurzu.
Olga Pokorná

Technohrátky
Již podruhé se naše škola zapojila do
projektu TECHNOhrátky. Hlavním cílem
projektu je podpora technických profesí
a řemesel a zvýšení zájmu u žáků základních škol v Pardubickém kraji. Ve čtvrtek
29. 9. se chlapci ze 7. a 8. třídy vydali do
Střední školy automobilní v Ústí nad Orlicí. Během dopoledne si mohli vyzkoušet
různé praktické činnosti, které jsou spojené se studiem na této škole, např. přezouvání pneumatik u automobilu, řízení

Foto I archiv ZŠ
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Foto I archiv ZŠ

kamiónu na počítači, nanášení barvy se
stříkací pistolí, vyrážení písmen do plechu, řízení motokáry, zapojování obvodů, šroubování matic, slalom s pneumatikou apod. Jednotlivé disciplíny byly
bodované a hodnocené. Chlapci v konkurenci deseti škol v praktických činnostech obsadili 4. místo. Ve vědomostním
testu, který následoval po obědě, chlapci
bodovali nejlépe a za 1. místo si odvezli
sladkou odměnu v podobě dortu.
Alexandra Růžičková

Září na houbách
V neděli 25. září ráno jsme se sešli na
třetí mykologické vycházce pořádané
v Dolní Čermné. Původně jsme chtěli
pro změnu navštívit Farský les, ale
vzhledem k letošnímu suchu jsme opět
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vyrazili do lesů směrem na Jakubovice,
kde se dají najít i vlhčí lokality.
Sešlo se nás jedenadvacet včetně pana
Martina Mičky s rodinou, který vycházku po odborné stránce vedl. V tom mu
zdatně sekundoval místní znalec pan
Josef Šembera, který také vlastní trasu
navrhl.
Výsledkem vycházky bylo – podle mého
skromného odhadu – přibližně padesát
nalezených druhů hub, což odpovídá
loňskému stavu, kdy bylo podobně
výrazné sucho.
Již den předem nás mile překvapil vcelku hojný výskyt kotrče kadeřavého, díky
čemu mohla být v hasičárně podávána
oblíbená „kyselačka“, za což děkuji své
manželce. Kdo kotrče někdy čistil, ví,
o čem mluvím.
Po občerstvení proběhla komentovaná
ukázka donesených hub. Některé
návštěvníky překvapilo, že v jednom
případě se oba odborníci chvíli doha-

Foto I I. Hamplová

dovali, co je to vlastně za houbu. Vzhledem ke skutečnosti, že např. holubinek
u nás roste přibližně sto padesát druhů
a pavučinců dokonce kolem osmi set
druhů, pak to není žádný div. Vždyť
některé druhy se dají určit pouze podle
výtrusného prachu pod mikroskopem.
Při této komentované ukázce jsme se
dozvěděli mnoho zajímavostí a některé
rozpoznávací znaky snadno zaměnitelných druhů.
A co jsme našli? Houby, které zajímají
především praktické houbaře, příliš
nerostly. Z těch jsme našli jen např. hřib
hnědý a smrkový, křemenáč osikový,
klouzek sličný, v ukázce z předešlého
dne i lišku obecnou nebo kotrč kadeřavý. Ze zajímavějších a nepříliš častých
hub pak např. slizák lepkavý a švýcarský
nebo kozák barvoměnný. Zvláštní kapitolou byla holubinka lepkavá. V naší
republice je vzácná, dokonce je zařazena v červeném seznamu ohrožených organismů. Poněkud častěji se vyskytuje
pouze ve východních Čechách a při naší
vycházce jsme ji běžně nacházeli. Takže
po předloňské holubince hlínožluté
a loňské lištičce pomerančové letos byla
nejhojnějším druhem právě ohrožená
holubinka lepkavá!
Děkuji jak návštěvníkům, tak i všem,
kteří se podíleli na organizaci a občerstvení. Teď zvážíme, jak program pro
příště upravit, aby se zatraktivnil. Počasí
neovlivníme, ale některé nápady na
změny už padly. Nechte se překvapit.
Za pořadatele Aleš Hampl

Druhý Orlí let
Po loňském, relativně úspěšném „Orlím
letu na křídlech starých pegasů“ jsme se
rozhodli uspořádat i druhý ročník. No,
úspěšném… Kdo si vybaví loňský článek, bude vědět, že let příliš úspěšným
nebyl co do počtu osob, ale spíše kvůli
tomu, že jsme se všichni i se svými stroji
dostali ve zdraví domů. Letos akce připadla na poslední srpnovou neděli,
tedy na 28. den tohoto měsíce. Chtěli
jsme se podívat do Nových Hradů, kde
kromě rokokového zámku najdete
i muzeum cyklistiky.
Opravdu jsem se těšil, plakátů bylo
poměrně dost a šířili jsme událost, co
to šlo, přesto trochu marně. Po ranní
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Foto I F. Mareš

mši svaté, kde jsme si samozřejmě náležitě vyprosili nebeskou ochranku (tedy
pomoc andělů strážných) se nás před
kostelem objevilo všeho všudy opět
osm. Kromě mého otce, bratra a sestry
a mě se zde objevil první nahlášený jezdec „pan Komárek“ (p. Moravec), jemuž
samozřejmě nemohla chybět doktorská
brašna na řídítkách, jeho syn „Komárek“
mladší, dále také zcela nový jezdec
Vávra a samozřejmě nemohl chybět
nejstarší a nejzkušenější pan Macan.
Od kostela se náš peloton z „minulého“
století vydal směrem k rozvlněným horizontům naší krásné české krajiny tohoto
horkého letního dne… Idylka se trochu
vytratila asi po čtyřech stech metrech,
kdy si můj tatínek vzpomněl, že nemá
vše, co by se mohlo hodit. Po krátké
zastávce jsme se opět za povrzávání
Komárkova bicyklu a hlasité zvonkohry
našich zvukových výstražných zařízení
vydali dál a idyla pokračovala… do
Petrovic. To mi tedy řekněte, kdo tam
ten kopec stavěl? Zde se tedy setkáváme s první částí naší cesty, kterou jsme
absolvovali tzv. pěškobusem. Dolů do
Dobrouče se to jelo, i když tedy není asi
úplně nejbezpečnější činností uhánět
z kopce na více než půlstoletí starých
bicyklech téměř padesátikilometrovou
rychlostí, navíc když Vám na řídítkách
vlaje síťovka. Hezké je, že po cestě svým
zjevem opravdu potěšíme či pobavíme
spoustu lidí. V Ústí nad Orlicí na náměstí
jsme si udělali tzv. „jednu svačinovou“
(přestávku), prostřeli kostkovanou

utěrku a vytáhli švestkové buchty a jiné
dobové pochutiny. A pak přišlo to nejhorší – Hrádek. Proti němu je petrovický
kopec krtinec. Tady se zase projevilo,
kdo jaký má převod a sílu. Prostě jedete, dokud to jakž takž jde, a pak se
musí pěšky. Za sborového funění jsme
úspěšně dosáhli vrcholu. Pan Komárek
opět dopumpoval zadní kolo, které mu
neustále ucházelo. Jeho stroj byl ostatně asi vůbec nejzajímavější, byl to černý
prvorepublikový pánský bicykl zn. Stadion, jehož autenticitu ovšem trochu
sráželo velké gelové sedlo (ale jeďte si
na trubce…). Věk na něm byl opravdu
znát, značně totiž povrzával a za ta léta
se z něj stalo jaksi dvoustopé vozidlo,
jinak řečeno dráha předního kola vedla
přibližně o pět centimetrů více vpravo
než dráha zadního, což bylo následkem
zkrouceného rámu. Velmi zajímavým
strojem disponoval i pan Macan, ten
měl opravdu nově vypadající červený
bicykl zn. Україна – Made in USSR. Ale
zpět k ději. V Litomyšli na náměstí jsme
udělali přestávku na oběd, „zapíchli“
jsme naše „oře“ do stojanu a zapadli
do restaurace. Nevím, jak ostatní, ale
upřímně řečeno jsem si po vstupu do
restaurace připadal ještě zvláštněji než
předtím celé dopoledne. V restauraci
jsme se totiž stali cílem snad všech
přítomných očí a všichni tak nějak
najednou ztichli. Když zjistili, že krom
našich úborů jsme zcela normální, život
v restauraci opět běžel svým obvyklým
způsobem. Po obědě jsme vyrazili dál,

trochu jsme sice bloudili, protože jsme
trasu vymýšleli spíš dle aktuálního fyzického a duševního stavu jezdců a klimatických podmínek (no dobře, až taková
věda to nebyla). Stejně jsme nikam nespěchali, času dost. Rozložení pelotonu
bylo stejně vcelku jasné, na čele jezdil
můj bratr na favoritu, pak se to různilo
a peloton především ve stoupáních uzavírali pan Komárek s panem Macanem,
někdo to holt musí jistit. Mimochodem,
dám Vám jednu radu. Pokud to nebude
existenčně nutné, nikdy nefoťte za jízdy
na půlstoletí starém kole, obzvlášť když
si zrovna to vaše nedá říct a neustále
táhne mírně doprava… A tady jsme
měli také jednu kulturní vložku…
no…kulturní…já jí říkám zasloužený
meziodpočinek. Tato fáze nastala, když
jsme ztratili z dohledu pány Komárka
s Macanem, a spočívala ve fláknutí
sebou do trávy do stínu kraje lesa a přivření očí. Nicméně, při té příležitosti
pánové Komárek s Macanem rozluštili
a úspěšně vyřešili hlavolam Komárkova
ucházejícího kola ucpáním ventilku.
Zastavili jsme se také na Růžovém paloučku u Morašic, je to zajímavé místo,
alejí cestou k němu nás ovšem trápily
asi nejsilnější poryvy větru za celou cestu, prostě nemohlo foukat na druhou
stranu… A odsud to už bylo do Nových
Hradů jen kousek. Tam jsme se vyfotili
kolektivně před zámeckou bránou a jeli
k muzeu. V muzeu jsme samozřejmě
hledali stroje podobné našim, našli
jsme jen favorit a ukrajinu, tu měl ale
pan Macan skoro hezčí. Zkoumali jsme,
co bychom také moc potřebovali, co
bychom chtěli, obdivovali jsme krásné
lakování nebo konstrukční zajímavosti,
jako D–rám nebo pohon kardanovou
hřídelí místo řetězu. Potom jsme naše
kola naložili do již připraveného přívěsu
a jak jinak – zapadli do hospody. Domů
jsme mikrobusem dojeli v pozdních
odpoledních hodinách. Celkem jsme
ujeli cca 55 km, což není, myslím si,
vzhledem k naší výbavě úplně špatné.
A závěrem se samozřejmě sluší poděkovat všem zúčastněným jezdcům, že
to nevzdali, panu řidiči, který nás dovezl domů, především ale samozřejmě
NKPOV (nebeské kanceláři pro ochranu
věřících). Doufám, že to nebyl náš
poslední společný počin tohoto druhu.
Takže snad zase za rok…budeme se těšit.
František Mareš

Dolnočermenský zpravodaj
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Podzimní burza RC KUK
Opět po půl roce se v prostorách staré
školy konala burza oblečení a sportovních potřeb. Nabídka byla velmi pestrá,
od vybavení a doplňků pro kojence
přes širokou škálu oblečení až po sportovní vybavení pro nadcházející zimní
období.
Pokaždé, když v sobotu v osm ráno
otvíráme dveře staré školy a vidíme zástupy maminek, máme velikou radost,
že je o tuto akci takový zájem. Děkujeme městysu za zapůjčení prostor,
maminkám za podporu našeho centra
a na jaře se těšíme opět na viděnou.
Foto I L. Ešpandrová

Martina Svobodová

Cvičení rodičů s dětmi voláme o pomoc
Cvičení rodičů s dětmi má v Dolní
Čermné více než desetiletou tradici.
Posledních pár let je pořádáno pod
záštitou RC KUK. Je to jedna z mála
aktivit pro předškolní děti, které tímto
mohou v zimním čase opustit teplé
domovy a protáhnout v tělocvičně svá
tělíčka v kolektivu vrstevníků. Podobné aktivity jsou oblíbené a vyhledávané i v jiných menších či větších obcích.
Rodinné centrum KUK se dostalo
do etapy, kdy některým členkám
odrostly jejich děti věkem spadající
do předškolní kategorie, čímž nastává
problém s vedením tohoto kroužku.
Domníváme se, že by kvůli dětem
bylo fajn, kdyby cvičení rodičů s dětmi
zůstalo zachováno. Předpokládá to
však ochotu některého z rodičů či prarodičů vést daný kroužek. V ideálním
případě je dobré, když se domluví více
rodičů na střídání, čímž odpadá riziko
se zrušením kroužku v případě nemoci
a současně se snižuje celková zátěž
vedoucích.
Pokud se někdo ochotný najde, může
nás kontaktovat na tel. číslech:
Lea Schlegelová – 604 234 529,
Jana Chovancová – 603 819 689.
Za RC KUK Lea Schlegelová

Čermenská drakiáda
Kopec nad plochou dráhou, nadšený
výskot dětí, stánek vonící svařákem
a párky v rohlíku… To byl šestý ročník
Čermenské drakiády pořádané RC KUK.
Pohled na kopec chvílemi připomínal
běžecké závody, ale i přes nedostatek
větru se všem zúčastněným podařilo
dosáhnout cíle a nad Čermnou jste
mohli vidět vznášející se draky rozmanitých barev i tvarů. Děkujeme dětem
i rodičům za krásné odpoledne a těšíme
se na Vás příští rok.
Helena Bednářová

chovalý rozsáhlý hrad, který jsme měli
možnost si také prohlédnout.
Vedle nás a regionálních souborů se
festivalu účastnily i soubory z Rumunska, Bosny a Hercegoviny a Chorvatska.
Během náročného pětidenního zájezdu nás čekalo celkem sedm vystoupení
a vzhledem k vysokým teplotám přes
třicet stupňů to nebylo nic jednoduchého. Košile se během vystoupení
daly doslova ždímat. Na druhou stranu
krásné počasí umožnilo plně využít termální koupaliště. Ta byla již v tuto dobu
téměř prázdná a skýtala řadu atrakcí,
při kterých se všichni dobře bavili.
Ubytování bylo také velmi příjemné.

Hostování Jitřenky
ve Slovinsku
V první polovině září vyrazila Jitřenka
společně se členy Jara na své letošní
hostování ve Slovinsku, které patří již
tradičně k nejoblíbenějším destinacím.
Tentokrát v roli hosta na mezinárodním
folklorním festivalu ve starobylém
městě Ptuj. Festival je velmi mladý,
koná se teprve šestým rokem. Zato
město Ptuj je vůbec nejstarším městem
Slovinska, leží poblíž hranice s Chorvatskem obklopené krásnými a úrodnými
vinicemi a současně se chlubí jedním
z největších termálních letovisek. Město protíná svým mohutným tokem řeka
Dráva a nad centrem se tyčí velmi za-

Foto I archiv Jitřenky
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Bydleli jsme v komfortních mobilních
domcích, ty byly kompletně vybaveny
včetně kuchyňky, sociálního zařízení
i sprchového koutu.
Každý den jsme absolvovali dopolední
vystoupení v regionálních školách
a navečer potom další, většinou
s místním souborem v kulturních
domech nedaleko Ptuje. Všude byly
skvělé příležitosti k posezení s místními
slovinskými přáteli. Večery se tak často
protáhly při zpěvu a tanci a bylo dobře
znát, že máme společné kořeny i velmi
blízkou srdečnou povahu.
Jak bylo již napsáno dříve, zájezd byl
náročný, ale velmi zdařilý. Při jednotlivých vystoupeních byla znát příjemná
podpora domácího publika, ať se
jednalo o děti školního věku nebo dospělé. Zdařile nastavené choreografie
všech vystoupení pod taktovkou Yvony Rybové byly citlivě přizpůsobovány
publiku, a byly tak po zásluze ceněny
i ostatními účinkujícími soubory. Znovu se potvrdilo, proč je Slovinsko tolik
oblíbenou destinací. A v příštím roce
určitě přivítáme některý ze slovinských
souborů i na Čermenských slavnostech. Závěrem patří poděkování všem
účastníkům za prezentaci našeho
lidového umění v téměř „tropických“
podmínkách i za to, že znovu dokázali,
jak báječnou jsou partou, která drží
pospolu a přitom má svou disciplínu.
Petr Ryba

Dolnočermenský zpravodaj

Taneční skupina
Dolce Baby bilancuje
Ano, od prvního vystoupení mažoretek
(jedenáct
důchodkyň)
uplyne
14. 11. 2016 už deset let! Tehdy určitě ani
schopná organizátorka a choreografka
Věra Chládková netušila budoucí rozvoj
„tělesa“, které založila. To se postupně
rozrůstalo na nynějších šestnáct členek
plus dva muže. V každém roce nacvičujeme nový tanec.
A tak trochu statistiky:
Jednotlivé choreografie v roce
Mažoretky
2006
Country I.
2007
Zdravá strava
2008
Country II. české 2009
Roztleskávačky 2010
Deštníky
2011
Country III.
2012
Šály
2013
Rock and Roll
2014
Námořníci
2015
Po náhlém odchodu Věry Chládkové
(5. 4. 2013 krátce po oslavě jejích 70.
narozenin) se na chvíli zdálo, že skončí
i fungování skupiny Dolce Baby. Obavy
ale záhy odehnala ochota Daniely Šilarové zkusit Věru zastoupit s tím, že nebude
na všechno úplně sama. A spolu s dalšími kamarádkami opravdu ukazuje, že je

Foto I archiv DB

plnohodnotnou náhradou zakladatelky.
Při průměrném věku sedmdesáti let
Dolce Baby ještě žije. Snad ještě chvíli
žít bude. Ostatně stačí, aby zazněl patřičný rytmus, a veškeré neduhy z těla
dočasně „vypochodují“ a zase se nabijí
baterky. Za těch deset let jsme vystoupili 152×, vystupovali jsme na různých
akcích na 27 místech. Dokonce jsme
v letošním roce absolvovali show se
skupinou Maxim Turbulenc. Dělali jsme
jim „křoví“. V naprosté většině případů
nás hřeje srdečné přijetí, ale moc nás
těší i čermenský potlesk. Doufáme tedy
i v budoucí přízeň domácích.
Za Dolce Baby Daniela Šilarová
a Marie Pecháčková

Nová taneční sezóna
právě začíná
A je to tu! Opět nový školní rok a s ním
také začátek nové taneční sezóny DC
Dance. První tréninky všech dětí proběhly v sobotu 1. října. Děti byly moc
šikovné a já i ostatní lektorky je trochu
„podezíráme“ z toho, že přes prázdniny
trénovaly. Doufejme tedy, že jim to vydrží a že letošní jubilejní desátá sezóna
bude alespoň tak úspěšná jako ta loňská. Anebo ještě lépe – o kousek úspěšnější, protože netrénujeme přece proto,
abychom „stáli“ na místě, ale abychom
se posouvali dál.
Hned na prvních trénincích jsme mezi
sebou přivítali několik nových tanečnic
a tanečníků. Doufáme, že se jim v našem tanečním kolektivu bude líbit, že
se něco nového naučí a třeba si i najdou
nové kamarády. Pokud by mezi dětmi
byli ještě nějací zájemci, neváhejte se
ozvat a přijít se podívat na některý z tréninků. Stále ještě přijímáme tanečníky
do skupin: MINI (předškoláci, 1. třída)
a DĚTI (2. – 5. třída). Uzávěrka přihlášek
je na konci října 2016. Letos však nemáme pouze nové tanečníky, ale i nové
šikovné lektorky – Míšu a Adélku. Obě
dvě s námi již nějakou dobu tančí ve
skupině dospěláků a moc se na děti těší.
O naše tanečníky se dále budou starat
také Věrka a Linduš – lektorky, které
děti dobře znají z předchozích sezón.
A co máme v plánu? Tak určitě tančit,
trénovat, učit se nové kroky a nacvičovat nové choreografie. Budeme se ale
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Foto I A. Dušek

také se bavit, smát, setkávat s kamarády
a hrát různé hry. Dále nás čekají taneční
soutěže, workshopy a spousta vystoupení, z nichž některá se konají již brzy,
a na ně Vás srdečně zveme.
A kde nás tedy můžete v nejbližší
době vidět? Jako první čeká naše děti
vystoupení v místní Orlovně na Hasičských slavnostech 5. 11. 2016. O týden
později, tj. 12. 11 2016 se můžete na
dětské skupinky těšit podruhé, a to na
jejich vystoupení v rámci výročních
oslav Dolce Baby, opět v sále Orlovny.
V pátek 25. 11. 2016 vystoupíme (jako již
tradičně) také na Mikulášském jarmarku

v Dolní Čermné. Nejstarší tanečníci
se potom v listopadu chystají ještě na
taneční workshop do Jablonného nad
Orlicí a později – během plesové sezóny
- nás čeká určitě i nemálo předtančení.
A kdo by nás přece jenom nestihl a měl
zájem prohlédnout si naše fotky či
zhlédnout videa, může si nás vyhledat
na internetu. Je zde hned několik možností. Tou první je stránka www.rajce.
net, kam postupně nahráváme spousty
fotek z našich akcí, dále fungujeme na
Facebooku a nově také na Instagramu.
Ve všech třech případech stačí zadat „DC
Dance Dolní Čermná“ a měli byste být

úspěšní. Na závěr ještě dvě dobré zprávy
pro všechny naše fanoušky – v současné
době chystáme své vlastní internetové
stránky a zanedlouho se můžete těšit
také na nové „promo“ video, tedy sestřih
těch nejlepších záběrů, zážitků a okamžiků celé loňské taneční sezóny. Všem
děkujeme za podporu a můžeme slíbit,
že i nadále budeme tančit především
pro radost – tak, jak to má být.
Věra Marešová
DC Dance kontakt: 732 553 018,
dc.dance.dc@seznam.cz

Zelená je tráva, fotbal,
to je hra…
Tak tuhle písničku znají i naši nejmenší
fotbalisté. Trénuji dvakrát týdně s velkým elánem a zaujetím. Učí se nejen
dobře zpracovat míč a střílet góly, ale
i týmovému chování a spolupráci. V sobotu jsme je mohli vidět na turnaji
v Dolní Čermné, kde hráli proti týmům
starší přípravky ze Srubů, Jablonného
nad Orlicí a Dolní Dobrouče. I přesto, že
turnaj nevyhráli, byla hra napínavá se
spoustou krásných soubojů. Rodiče
coby pravidelní fanoušci hodnotí hru
několika slovy: „Už je na co se dívat.“
Foto I L. Ešpandrová

Helena Bednářová
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Výcvik hasičů ve Flashover
kontejneru

Foto I archiv SDH

Nová sezóna mladých
hasičů
Od září se rozjel další ročník celoroční
hry PLAMEN mladých hasičů. Podzimní
část začala přípravou na Závod požárnické všestrannosti, kde mladí hasiči soutěží
v pětičlenných hlídkách. Ty na šesti stanovištích plní úkoly požární všestrannosti – střelbu ze vzduchovky, uzlování, topografii, základy první pomoci, požární
ochranu a překonání vodorovného lana.
První soutěží, které jsme se zúčastnili, byl
Závod požárnické všestrannosti v Černovíře 24. 9. 2016. Družstvo mladých hasičů
prošlo obměnou, takže pro většinu to
byl vůbec první závod. Dvě hlídky mladších žáků se umístily na celkovém 28.
a 46. místě. Starším žákům se nedařilo
a obsadili 46. místo. V rámci soutěže proběhl také první závod ligy okresu v běhu
na 60 metrů překážek jednotlivců. Zde
se v mladších žákyních nejlépe dařilo
Kateřině Malcové, která obsadila celkové
7. místo a získala body do okresní ligy.
Druhý závod v běhu na 60 metrů překážek jednotlivců se uskutečnil 1. 10. 2016
v Mladkově. Soutěže se zúčastnilo
celkem 141 jednotlivců ve 4 kategoriích.
Kateřina Malcová se opět umístila na
7. místě a v průběžném pořadí je na 6.
místě v okrese (ze 46 závodnic).
Podzimní soutěže mládeže vyvrcholí
okresním kolem Závodu požárnické všestrannosti, které se uskuteční v sobotu
22. 10. 2016 v AZAS v Dolní Čermné.
Jan Růžička

Velká cena Ústeckoorlicka
v požárním útoku
Po úspěšném startu sezóny pokračovalo družstvo mužů v dalším zápolení
o umístění v tzv. okresní lize v požárním útoku. 27. srpna se zúčastnilo soutěže Brandýské poháry v Brandýse nad
Orlicí, kde se celkově umístilo na
12. místě. Poté bohužel přišla série tří
závodů - v Lanškrouně, Lanšperku
a Nekoři. Zde se našim mužům nedařilo
a získali neplatné pokusy. V celkovém
pořadí Velké ceny tak obsadili 13. příčku
z dvaačtyřiceti týmů.
Jan Růžička

V pátek 7. října absolvovaly jednotky
Dolní Čermná a Žichlínek výcvik ve
Flashover kontejneru (dále jen FOK)
u hasičů ve Vysokém Mýtě.
Co je to FOK? Flashover trenažér je
soubor prvků sestavených do systému,
který dovoluje simulovat reálné podmínky při požáru v uzavřeném prostoru.
Jde o systém sestavený z běžných ISO
kontejnerů, ve kterých mohou jednotky
požární ochrany nacvičit taktiku a vedení zásahu při požárech v podmínkách
celkového vzplanutí.
Začali jsme teoretickou přípravou,
následovala praktická část ovládání
proudnice na dvoře vysokomýtské stanice. Zde jsme si všichni osvojili nejefektivnější způsob ovládání kombinované
proudnice, tzv. 3D hašení. Procvičili
jsme si, jak efektivněji využívat hasební
vodu a správně využívat vodní clonu při
přechodu na hašení roztříštěným proudem. Po zvládnutí 3D hašení jsme se
přesunuli do areálu nad autodromem,
kde je umístěn FOK kontejner.
Výcvik byl zaměřen na orientaci hasičů
v silně zakouřeném prostoru, vyhledávání a transport zachraňovaných osob.
Prostor kontejneru je rozdělen do pěti
místností, které jsou uzavřeny dveřmi,
a je v nich rozmístěn nábytek. Po nacpání pece hořlavým materiálem, jako

Foto I P. Nastoupil
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jsou palety a papír, proběhlo zažehnutí. Po rozhoření a ohřátí kontejneru
jsme už nastupovali v plné zbroji do
„trouby“. Vstoupili jsme do prostoru se
zavodněným C proudem. Zde jsme se
pohybovali po čtyřech a prohledávali
jednotlivé místnosti a hledali ohnisko
požáru a osoby (představované figurínou a instruktorem HZS). Nalezené
osoby jsme ze zasaženého prostoru
dopravili ven a následně dokončili
prohledání celého objektu. Kontrolovali
nás instruktoři HZS a po dokončení nám
sdělili chyby, kterých bychom se při
reálném zásahu měli vyvarovat. Těžko
na cvičišti, lehko na bojišti.
Práce ve FOK je fyzicky i psychicky
velmi náročná, podmínky jsou opravdu
reálné, v prostoru není vidět a teplota
se pohybuje okolo 250 °C. Cvičení nás
obohatilo o spoustu nových poznatků,
které využijeme při zásazích. Poděkování patří instruktorům HZS, kteří se nám
celý páteční den věnovali.
Jan Svoboda

„Železný hasič“ Liptovská
Teplička 2016
Jan Svoboda a Jakub Macháček se dne
2. 10. zúčastnili prvního ročníku soutěže
jednotlivců TFA, kterou pořádali hasiči
z družební obce Liptovská Teplička.
Podpořit je jeli Petr Faltus a Adéla Svobodová.
Zkratka TFA (Toughest Firefighter’s Alive) v překladu znamená „nejtvrdší hasič přežije“. Jedná se o soutěž
fyzicky velmi náročnou, v níž se napodobuje činnost hasičů při skutečném
zásahu.
Závodilo se v kopcovitém terénu u místního amfiteátru, což závod značně
ztížilo. Trať si proběhlo čtyřiačtyřicet
závodníků seskupených do tří kategorií - muži do 35 roků, muži nad 35 roků
a ženy.
Soutěžící se v těžkém zásahovém obleku, obuvi, přilbě, rukavicích, opasku
a s dýchacím přístrojem Saturn S5 nasazeném na zádech museli popasovat
s deseti disciplínami. Od startu postupně napojili hadici B na hasičskou stříkačku, druhý konec zapojili do rozdělovače
a s ním běželi do kopce asi patnáct
metrů, aby ho umístili na vyznačené
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se v kategorii muži do 35 let umístili
ve středu tabulky - Jan Svoboda na 11.
místě a Jakub Macháček na 12. místě
z celkového počtu dvaadvaceti závodníků dané kategorie.
Skvělou atmosféru závodu zpříjemnilo
krásné slunečné a teplé počasí. Jednotliví soutěžící a diváci se navzájem
podporovali a povzbuzovali k ještě
lepším výkonům. Velký dík a obdiv
patří organizátorům soutěže, kteří
skvěle připravili trať, zajistili spravedlivé
hodnocení, občerstvení a věcné ceny.
Adéla Svobodová

Foto I P. Faltus

místo. Dalším úkolem bylo přenést dva
hadicové koše, každý o váze cca deset
kilogramů, na vzdálenost pěti metrů
s umístěním na vyznačená místa. Odtud
závodníci běželi na plošinu z lešení, zde
lanem vytáhli dvacetikilogramový barel
s vodou do výšky pěti metrů a pokračovali k figuríně vážící sedmdesát kilogramů, kterou museli táhnout Rautekovým
způsobem přibližně dvanáct metrů na
určené místo. Následně soutěžící čekalo prolezení šestimetrového tunelu,
přeskok sto šedesát centimetrů vysoké
bariéry a třikrát přehození velké traktorové pneumatiky. Poslední úkol byl
„hammer box“, kde se uchopí kladivo
a udeří se dvacetkrát nahoru a dvacetkrát dolů v prostoru vymezeném
dvěma železnými deskami. Jednotlivé
úkoly byly rozmístěné po dvaceti a třicetimetrových úsecích. Ženy soutěžily
na té samé trase, pouze měly některé
disciplíny „ulehčené“ - vytahovaly desetikilogramový barel, místo figuríny
tahaly pneumatiku, nemusely překonat
bariéru, přehazovaly menší pneumatiku
a na hammer boxu stačilo deset úderů
nahoru a deset dolů. Všechny úkoly se
musely vykonat správně, tzn. nebyly
časové penalizace za nesplnění. Pouze
u přeskoku bariéry byla možnost ji překonat pomocí žebříku s časovou ztrátou
deseti sekund.
Druhá část soutěže spočívala ve výběhu
na místní skálu „Turnička“. Běhalo se ve
stejném ústroji jako v první části, ale bez
použití dýchacího přístroje. Časy se po
této disciplíně sečetly a při nástupu byli
vyhodnoceni ti nejlepší. Naši zástupci

Pozn. redakce: Rautekův
manévr používáme nejčastěji jako nouzový způsob
transportu, kdy je k dispozici jeden záchranář. Ten
své horní končetiny vsune
do podpaží postiženého
a drží ho za zápěstí a předloktí pokrčené horní končetiny. Tělo
poraněného si záchranář opře o svůj
trup a jednu dolní končetinu a krátkými
kroky druhou dolní končetinou couvá
od místa neštěstí.
zdroj: http://www.komenskeho66.cz/
materialy/ocmu/nouzovesituace27.html

Markéta Marková opět
mistryní světa
V letošním roce byla Markéta Marková
ze SDH Dolní Čermná opět zařazena do
reprezentace České republiky na Mistrovství světa v požárním sportu. To se
kvůli bezpečnostní situaci přesunulo
z Turecka do Ostravy a proběhlo v polovině srpna. Markéta získala titul mistryně
světa ve štafetě 4 x 100 metrů. O týden
později se zúčastnila Mistrovství České
republiky v požárním sportu v Brně, kde
suverénně zvítězila v běhu na 100 metrů
překážek jednotlivce, a je tak úřadující
mistryní České republiky v této disciplíně. Náš SDH měl na Mistrovství ČR ještě
jedno želízko v ohni, a sice Markétu Lešikarovou, která se na Mistrovství kvalifikovala právě ve stejné disciplíně. V celkovém umístění jí náleží 50. místo ze 147
nejlepších závodnic v ČR. Oběma reprezentantkám děkujeme.
Jan Růžička
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DC Moto Team v roce 2016
Stejně jako loňskou zahájil DC Moto
Team svoji sezonu kondičními jízdami.
Po zimní přestávce je třeba dostat motorku zase „do ruky“ a přijdou vhod
kondiční, ale také jízdy zručnosti. Osmnáct stanovišť různé obtížnosti bylo
připraveno pro členy DC Moto Teamu
i pro veřejnost. Kdo měl zájem, mohl si
vyzkoušet také motocykly KTM, které
na kondiční jízdy přivezl David Carda se
svou Motoškolou. Areál bývalé obalovny pro tuto akci poskytl pan Petr Matějíček, děkujeme.
Prvním závodem letošního roku
byla etapa Visegrad 4 Bicycle Race,
která se jela v okolí Náchoda 15. května.
Následoval lanškrounský Malý závod
míru. První červnový víkend patřil Závodu míru U23 v Jeseníkách. Závodníci
ve věku do třiadvaceti let si užívali jízdu
malebným pohořím, a to doslova, protože královská, tedy nejtěžší etapa měla
cíl na Dlouhých stráních. V pelotonu se
objevily barvy reprezentačních týmů
z osmnácti zemí celého světa. Piloty
DC Moto Teamu jste měli také možnost
vidět při zajištění vyjížďky 16. ročníku
Čermenského motosrazu.

V červenci nás čekal úkol zajistit dva
závody, které se konaly ve shodném
termínu, a to Regionem Orlicka a Krakonošův cyklomaraton. Krakonošův cyklomaraton, jednodenní závod určený pro
amatéry, měl na startu tři sta závodníků.
Regionem Orlicka je třídenní etapový
závod pro kadety a dívky do osmnácti
let.
Největší cyklistický etapový závod,
který je pořádán v Čechách, je Czech
cycling tour. Letošní, již 6. ročník začínal
11. srpna časovkou ve Frýdku – Místku,
pokračoval etapami Olomouckým
krajem. Posledním závodem roku 2016,
na kterém piloti neboli marshalové
zajišťovali bezpečnost cyklistů, byl East
Bohemia Tour 2016 a pro amatéry GP
královéhradeckého kraje.
S ohledem na stoupající nároky na
bezpečnost při cyklistických závodech
a také s ohledem na požadavky pořadatelů bylo nutné nahradit reflexní vesty
pilotů reflexními bundami. Ukázalo
se, že sehnat firmu, která ušije čtyřicet
bund různých velikostí tak, aby se pod
ně vešlo motorkářské oblečení s chrániči, z prodyšného materiálu, který
nebude v létě zbytečně zahřívat a odolá
jízdě ve vysoké rychlosti, nebylo snadné. Nicméně nakonec, po mnohých
peripetiích, se zadařilo a lepší viditel-

nost motorkářů v pelotonu i v krajině si
pochvalovali všichni. Nákup reflexních
bund finančně zajistil sponzor Oftex,
oční klinika Pardubice.
Pro letošek hotovo, sejdeme se ještě
14. října na závěrečné schůzi, prohlídneme fotky ze závodů, které přiveze
profesionální fotograf Honza Brychta.
Honza spolupracuje s DC Moto Teamem
už šest sezón, takže fotek bude určitě
hodně.
A co dělají motorkáři v zimě? Hrají hokej
v Lanškrounské hokejové lize, přesněji
řečeno devět z nich hájí barvy tří různých hokejových klubů. Ano, manželky
a přítelkyně kluků z DC Moto Teamu to
nemají lehké a patří jim opravdu velký
dík za pochopení, podporu a trpělivost.
L. Ešpandrová

Lanškrounská hokejová
liga 2016/2017
LHL 2016/2017 je již v plném proudu,
letos byl první zápas odehrán už 17. září.
Dvaačtyřicet hokejových týmů je pro
začátek rozděleno do tří výkonnostních
lig, Rafani hrají v lize druhé. Prozatím
mají odehraná dvě utkání, prohru s HC
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Těchonín a výhru nad HC Petrovice.
V první části bude tedy odehráno celkem třináct utkání. Pro druhou část LHL
budou celky podle výsledků rozděleny
do šesti lig, o konečné pořadí se bude
bojovat v sedmi utkáních.
Pravidelným hracím časem Rafanů je
páteční večer, přesný čas se dozvíte
na www.zslan.cz v kalendáři. Fanoušci
jsou srdečně zváni. Všude dobře, tak co
doma? Přijďte na hokej!
L. Ešpandrová

LED žárovky jako dárek
Podomní prodejci vynalezli nové triky,
jak vyzrát nad spotřebiteli. Jedním
z nich je „darování“ LED žárovek při
uzavření nové smlouvy na dodávku
elektřiny. Z „darování“ se vyklube kupní
smlouva. Pokud se spotřebitel rozhodne zůstat u svého původního dodavatele a novou smlouvu předčasně ukončit,
může se dostat do nepříjemné pasti.
I v naší občanské poradně jsme se s tímto případem setkali. Rádi bychom se
s Vámi podělili o zkušenost našeho klienta.
Podomní prodejce společnosti Bohemia Energy navštívil klienta a nalákal ho
na dárek pěti kusů úsporných moderních žárovek, pokud změní dodavatele
elektřiny a uzavře s ním novou smlouvu.
Klientovi byly nabídnuty výrazně výhodnější podmínky, a proto se změnou
dodavatele souhlasil. Po několika dnech

navštívil svého stávajícího dodavatele
a se svou nedávnou zkušeností se mu
svěřil. Stávající dodavatel o svého klienta nechtěl přijít, proto mu nabídl ještě
lepší podmínky než Bohemia Energy.
Klient proto souhlasil. Svému stávajícímu dodavateli udělil plnou moc, aby
za něho nové smlouvy zrušil. Za několik
dní byl však klient nepříjemně překvapen, když ve své poštovní schránce
našel dopis. Psalo se v něm, že sice od
nové smlouvy na elektřinu odstoupil,
ale „darované“ žárovky vlastně dárkem
nebyly, a proto je má buď vrátit, nebo
zaplatit jejich kupní cenu v řádu několika tisíc korun.
Klient vedle nové smlouvy na dodávku
elektřiny podepsal také kupní smlouvu
na pět kusů LED žárovek, všechny za
pouhou 1 Kč. Tuto korunu po klientovi
však nikdo nechtěl… „Vždyť je to dárek!“ Ve smlouvě bylo také uvedeno,
že pokud by chtěl klient od smlouvy
odstoupit, nezaplatí 1 Kč, ale 2 000 Kč,
protože taková je údajně běžná kupní
cena pěti kusů nových LED žárovek.
Klient od nové smlouvy na dodávky
elektřiny odstoupil správně a včas,
a tak i kupní smlouva na LED žárovky
je tím pádem zrušena. Podle evropské
směrnice se nejedná o dvě samostatné
smlouvy, jedná se o smlouvy spolu
související, označované jako smlouvy
doplňkové.
Klientovi jsme doporučili obrátit se
s dotazem na spotřebitelskou poradnu
dTest a na základě jejich návrhu jsme
klientovi pomohli sepsat odpověď na
výzvu k vrácení nebo zaplacení LED
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žárovek. Klient v odpovědi Bohemia
Energy informuje, že je schopen vrátit
pouze tři LED žárovky, protože zbylé již
použil. Za tyto dvě použité LED žárovky
však nabízí kupní cenu běžnou na trhu,
která se pohybuje kolem 150 Kč za kus.
Klient v současné době čeká na vyjádření Bohemia Energy. Pokud neuspěje,
další kroky by poté bylo vhodné řešit
s advokátem. Je možné, že se bude
klient nucen obrátit na soud.
Pokud se i Vy setkáte s podobným problémem, rádi Vám v občanské poradně
pomůžeme. Více informací o tom,
co děláme, kdy nás můžete navštívit
a kde nás najdete, získáte na www.
uo.charita.cz. Kontaktovat nás můžete
telefonicky na lince 465 520 520, na
mobilu 734 281 415, nebo emailem na
poradna@orlicko.cz. Sídlíme na adrese
17. listopadu 69 v Ústí nad Orlicí.
Pracovníci občanské poradny

Nechte si pomoci - od toho
tu jsou!
Po krásném září se počasí výrazně proměnilo a teprve nyní si mnozí z nás
uvědomují, že přijdou temné, chladné
dny, ve kterých se naše denní starosti
mohou zdát být ještě větší. Proto nezapomínejme, že na jakékoli obtížné životní situace nemusíme být nutně sami.
Každý z Vás si určitě někdy vyzkoušel, že
svěřit se se svým trápením, nechat si
poradit ve chvíli pocitu ohrožení, sdílet
s někým radost pomáhá. Není nutné
někam cestovat, někde se složitě objednávat, čekat, až se objeví pracovně vytížený člen domácnosti. Pro každého člověka, který potřebuje pochopení,
podporu a pomoc s řešením své situace,
tu je Linka důvěry. Telefonovat může
kdokoli bez omezení věku a pohlaví. Ani
šíře probírané problematiky není ohraničena. Velkou výhodou telefonického
kontaktu je snadná dostupnost a anonymita. Služba je poskytována za cenu
běžného telefonního hovoru. Zájemci
mohou pracovníky kontaktovat na tel.
465 52 42 52 (nonstop), na poradenském
e-mailu napis@linkadůveryuo.cz či přes
Skype linka.duvery.uo.
Z informací Linky důvěry Ústí nad Orlicí
čerpala redakce
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Stomatologická pohotovost
ve dnech
22. – 23. 10. 2016

lékař

adresa

telefon

MUDr. Beranová

Jablonné nad Orlicí, U koupaliště 149

465 642 267

28. 10. 2016

MUDr. Filipová

Lanškroun, Strážní 151

465 325 212

29. – 30. 10. 2016

MDDr. Haltmar

Lanškroun, Strážní 151

465 325 212

5. – 6. 11. 2016

MUDr. Jaslovská

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 818

12. – 13. 11. 2016

MUDr. Ježáková

Letohrad, U Dvora 815

465 620 528

17. 11. 2016

MUDr. Johnová

Letohrad, Šedivská 498

465 622 216

19. – 20. 11. 2016

MUDr. Kobzová

Lanškroun, 5. května 2

465 322 897

26. – 27. 11. 2016

MDDr. Kopecký

Mladkov 133

465 635 441

3. – 4. 12. 2016

MDDr. Mareš

Žamberk, Školská 834

465 613 103

10. – 11. 12. 2016

MUDr. Milota

Lanškroun, Svobody 356

465 322 787

17. – 18. 12. 2016

MUDr. Karásková

Letohrad, U Dvora 815

465 620 358

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

Upozornění pro soukromé
podnikatele

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

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

cena

A4

1000 Kč

A5

500 Kč

A6

250 Kč

Dolnočermenský zpravodaj

číslo 5 I rok 2016

17

18

číslo 5 I rok 2016

Dolnočermenský zpravodaj

Pravidelné aktivity pro děti a mládež - RC KUK 2016 – 2017
zájmová činnost/ kroužek

cena

termín/čas konání

cílová věková skupina

vedení

poznámka

Cvičení rodičů s dětmi

350,- Kč; jednorázový
vstup 20,- Kč

pondělí 16:00 – 17:00

předškolní děti s rodiči

J. Chovancová

3. říjen 2016 – duben
2017

Keramika
(11 dvouhodinových lekcí)

1000,- Kč

středa 12:45 – 14:45 +
15:00 – 17:00

1. i 2. stupeň

M. Vacková

1x za 14 dnů – od
12. 10. 2016

Badminton

500,-/700,- Kč

úterý 15:00 – 17:30
pátek 15:00 – 18:00

děti 6 – 18 let

J. Schöpp
/ V. Krňávek

16. 9. 2016 – květen
2017

Stolní tenis

400,- Kč

úterý 17:30 – 18:30

děti 6 – 18 let

M. Marek

4. říjen 2016 – duben
2017

DC Dance Mini, Děti,
Junioři

1000,- Kč

sobota

přípravka, mladší,
starší děti

V. Marešová

1. říjen 2016 – květen
2017

DC Dance dospělí

1000,- Kč

sobota

dospělí

V. Marešová

1. říjen 2016 – květen
2017
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Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí v Dolní Čermné
Datum konání

Název akce

Začátek akce

Místo konání

Pořadatel

21. 10.

Divadelní představení
„Nejkrásnější válka“

19:30

Orlovna

SDO

8. 11.

Posvícenské dozvuky

14:00

Orlovna

Klub důchodců

čermenský rybník

Plundrovo rybářství

16:00

Orlovna

Dolce Baby, RC KUK,
městys

od 15:00

náměstí

místní spolky, městys

19:30

Orlovna

SDO

viz plakátky

náměstí

městys, Jitřenka

kostel Jakubovice

pan Hrodek

12. 11.

Výlov čermenského rybníka

viz plakátky

12. 11.

Taneční přehlídka KROK SUN KROK 10. výročí Dolce Baby

25. 11.

Mikulášský jarmark

26. 11.

Derniéra divadelního představení
„Jak to dělají andělé“

14. 12.

Česko zpívá koledy

27. 12.

Jakubovické vánoční souznění

16:00

27. 12.

Vánoční badmintonový turnaj

8:15

tělocvična

kroužek badmintonu

30. 12.

Turnaj Jana Vacka

8:00

tělocvična

pan Marek

31. 12.

Silvestrovský běh 2016

10:30

před tělocvičnou

pan Bednář

14. 1. 2017

Sousedský ples

Orlovna

SDO

18. 2. 2017

Hasičský ples

Orlovna

SDH

22. – 23. 4. 2017

Koníčkáři výstava

AZAS

Ochotníci

22. – 23. 4. 2017

Pouť

AZAS

30. 4. 2017

Pálení čarodějnic

AZAS

RC KUK, městys, SDH

11. 5. 2017

Den matek - vystoupení žáků MŠ

Orlovna

MŠ

13. 5. 2017

Kdo si hraje, nezlobí

AZAS

19. – 21. 5. 2017

UNDER DARK MOON - rock metal fest

AZAS

25. – 26.5. 2017

Oblastní kolo dopravní soutěže ZŠ a SŠ
Pardubického kraje

AZAS

26. – 28. 5. 2017

Setkání leonbergrů

AZAS

M. Marek

AZAS

MŠ, ČČK

4. 6. 2017

Pochod pohádkovým lesem

13:30

11. 6. 2017

Běh přes Červený vrch

AZAS

24. 6. 2017

Čermenské folklorní slavnosti

AZAS

Setkání Čermných

AZAS

2. 9. 2017

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 - Myslivecký spolek Krahujec

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

Základní škola Vincence Junka Dolní Čermná

Foto I archiv ZŠ

Okresní soutěž starších fotbalových přípravek

Foto I L. Ešpandrová
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