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V tomto čísle naleznete
ze zasedání zastupitelstva
Překvapení
Přehlídka Krok sun krok
Naše stopa v životě obce
kalendář akcí
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Vánoce, krásný čas rodinných setkání,
čas porozumění, slibů a předsevzetí…
Přejeme Vám, aby se splnila Vaše očekávání.
Zdraví, spokojenost a úspěchy ať Vás
provázejí po celý rok 2017.
Redakce Dolnočermenského zpravodaje
www.dolni-cermna.cz

Krok sun krok

Foto I L. Ešpandrová
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok 2016 se neúprosně blíží ke svému
závěru. Pro mnohé z nás je to období
bilancování, co se nám v letošním roce
podařilo a co nikoli.
První polovina letošního roku byla
pro mne nejhektičtější za celé období
mého starostování. V převážné míře
to bylo způsobeno přípravou velkých
investičních akcí, a proto jsem s otevřenou náručí přivítal letní dovolenou. Měl
jsem to štěstí, že jsem mohl navštívit
vzdálené Peru. Nejen že to byla výborná možnost si odpočinout, neboť můj
mobil byl po většinu cesty bez signálu,
ale opět jsem se přesvědčil o tom, jaké
máme u nás v České republice výborné
podmínky pro kvalitní život. Toto samozřejmě neusuzuji jenom z cesty do
Peru, ale i z dalších cest do zemí nejen
východní, ale i západní Evropy. Je pravda, že je neustále co zlepšovat, to však
bude pořád. Za přínos mých cest považuji především poznání, že se dá žít bez
neustálého shonu a stresu a materiální
stránka života není v žádném případě
tou nejdůležitější. Také jsem poznal, že
je velký rozdíl mezi tím něco „vědět“
a něco jiného je to skutečně prožít.
Nadcházející svátky vánoční pro mne
vždy byly výjimečným obdobím, v kterém jsem své životní tempo zpomalil
a v kruhu svých nejbližších se mohl zamyslet nad podstatou a smyslem života.
Zdaleka ne všichni lidé mají to štěstí, že

Foto I P. Čada

mohou v klidu sedět o Vánocích u štědrovečerní večeře, těšit se z rozzářených
očí (nejen dětských) a s nadšením rozbalovat dárky. Já osobně si toho vážím
a jsem za to opravdu vděčný.
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám
co nejsrdečněji popřál Vánoce plné
pohody a klidu v kruhu lidí, které máte
skutečně rádi, a do nového roku Vám
přeji tu nejdůležitější věc - pevné zdraví.
Krásné Vánoce
Petr Helekal

Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (13/2016 - ZM)
Ze zasedání zastupitelstva městyse,
které se konalo dne 22. listopadu 2016,
vybíráme z programu nejdůležitější
informace.
Zpráva o činnosti rady byla podána
za období od konce září 2016 do
listopadu 2016. Celkem proběhla čtyři
její jednání. Rada městyse v tomto
období projednala mimo jiné výběr

Zastupitelé městyse přejí občanům Dolní Čermné a Jakubovic
klidné prožití vánočních svátků a v novém roce
hodně pracovních i osobních úspěchů.

zhotovitele na realizaci zakázky vybudování parkoviště u Orlovny a schválila další akce, které ještě proběhnou
do konce letošního roku (poslední
etapa výměny oken v budově č. p. 5,
výměna oken v 1. NP na budově č. p. 2
v hasičském domě a v budově č. p. 76
v prostorách ubytovny). Projednávala
nový návrh na vypořádání majetkových vztahů v AZAS mezi městysem
Dolní Čermná a TJ Dolní Čermná, a to
na základě znalcem zpracovaného
tržního ocenění nemovitostí. Návrh
bude ke konečnému rozhodnutí
předložen zastupitelstvu. Zabývala se
také personálními záležitostmi úřadu
a obsazením technické pracovní čety.
Na základě vypsaného výběrového
řízení rozhodla o přijetí referentky
pro matriční agendu a samosprávné
činnosti a vypsala výběrové řízení
na obsazení pracovní pozice mistr
pracovní a technické skupiny městyse.
V souvislosti se změnami ve svozovém
systému směsného komunálního
odpadu od 1. 1. 2017 jednala o návrhu
příspěvku pro obyvatele na výměnu
popelnic. S podrobnějším obsahem
jednání těchto rad se můžete seznámit
v zápisu z jednání zastupitelstva, který
je uveřejněn v archivu úřední desky.
Následovaly zprávy z jednání výborů zastupitelstva. Předsedkyně
kontrolního výboru uvedla, že byla
provedena rozsáhlá kontrola plnění
úkolů vyplývajících z usnesení rad
a zastupitelstva za období leden až
srpen 2016 s konstatováním, že běžné
úkoly jsou plněny ve stanovených
termínech. Samostatně pak kontrolní
výbor průběžně sleduje plnění dlouhodobých úkolů, jako např. záměr
vybudování sběrného dvora, záměr
přípravy pozemků nad č. p. 34 pro
budoucí výstavbu RD, obnova budovy
č. p. 234 „staré“ školy.
Předseda finančního výboru informoval, že předmětem listopadového
jednání bylo především seznámení
členů se stávajícími investicemi a plány a záměry investic na příští rok. Stalo
se podkladem pro přípravu návrhu
rozpočtu na rok 2017.
Zastupitelé také byli informováni
o schválení rozpočtové změny č. 2
k rozpočtu městyse na rok 2017
a o důvodech jejího přijetí.
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Zastupitelstvo jednalo o majetkových
záležitostech: schválilo budoucí směnu pozemků v souvislosti s projektem
„Opravy místních komunikací a obnova zpevněných ploch návrší kostela
sv. Jiří v Dolní Čermné“ - části ppč.
4280/1, stpč. 317/9, stpč. 317/6, části
ppč. 4111/1, stpč. 317/10, ppč. 2204/4,
ppč. 4109/3, vše v k. ú. Dolní Čermná,
z majetku městyse Dolní Čermná do
vlastnictví soukromého vlastníka za
část stpč. 317/15, ppč. 2205/10, ppč.
4111/3, ppč. 4111/2, ppč. 4109/5, ppč.
4109/4, vše v k. ú. Dolní Čermná,
z majetku soukromého vlastníka do
vlastnictví městyse Dolní Čermná.
Zastupitelstvo rozhodlo o zveřejnění
záměru prodeje části pozemkové
parcely č. 368 v katastrálním území
Jakubovice.
V posledním bloku programu seznámila zastupitele manažerka svazku
Lenka Bártlová s činností Dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Severo-Lanškrounsko za rok 2016
a dalšími plánovanými aktivitami
svazku. Následně zastupitelé schválili Program pro poskytování dotací
z rozpočtu městyse Dolní Čermná na
podporu aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. Nový dotační program včetně
potřebných příloh je zveřejněn na
webových stránkách městyse. Spolky
tak mohou na podporu uvedených aktivit podat žádost o dotaci, stejně jako
v předcházejících letech v průběhu
měsíce ledna 2017. Uzávěrka žádostí je
31. 1. 2017.
V závěru jednání starosta informoval
o přípravě projektu „Obnova návrší
kostela sv. Jiří v Dolní Čermné, etapa
2 a 3: oprava zpevněných ploch“
a podrobně prezentoval zastupitelům
plánované řešení dle projektové dokumentace. Zastupitelé pak schválili
podání žádosti o dotaci na uvedenou
akci z fondů Ministerstva pro místní
rozvoj ČR v rámci programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova 2017.
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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Upozorňujeme občany,
že úřad městyse
bude ve dnech

19. 12. – 22. 12. 2016

z důvodů stěhování zázemí městyse
uzavřen.
Městys Dolní Čermná
Úřední hodiny o vánočních svátcích
pátek

23. 12. 2016

zavřeno

pondělí 26. 12. 2016

zavřeno - svátek

úterý

27. 12. 2016

8:00 – 15:00 hod.

středa

28. 12. 2016

8:00 – 15:00 hod.

čtvrtek

29. 12. 2016

8:00 – 15:00 hod.

pátek

30. 12. 2016

8:00 – 12:00 hod.

Sběrný dvůr
Otevírací doba přes vánoční svátky

sobota 24. 12. 2016

zavřeno

středa 28. 12. 2016

14:00 – 16:00 hod.

sobota 31. 12. 2016

zavřeno

Svoz popelnic
Od 1. 1. 2017 dojde ke změně společnosti, která provádí svoz směsného komunálního odpadu. Ve výběrovém řízení zvítězila společnost Ekola České
Libchavy.
Svoz odpadu (popelnic) bude probíhat
pouze jednou za 14 dní. Proto se městys
Dolní Čermná rozhodl jednorázově
finančně podpořit občany při nákupu
větší popelnice. V průběhu měsíce
prosince obdržíte dopis, ve kterém Vám
bude nabídnut zvýhodněný nákup

popelnice o objemu 240 l s kolečky (současné kulaté popelnice mají objem 110 l).
Záměrem příspěvku je snížení počtu
popelnic ve svozovém systému. Ideální
by bylo, aby se od jednotlivého čísla
popisného odvážela pouze jedna popelnice. Podpora bude směrována na
jednotlivá čísla popisná (trvale bydlící
obyvatele). V případě, že se nám počet
popelnic podaří snížit, budu moci řešit
s firmou Ekola snížení ceny za svoz
odpadu.
Uvedené opatření je prováděno proto,
abychom nemuseli zvyšovat místní poplatek za odvoz komunálního odpadu.
Proto Vás prosím o maximální spolu-
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DRUH ODPADU
SMĚSNÝ
KOMUNÁLNÍ ODPAD
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od 5:00 do 24:00
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práci. Jsem přesvědčen, že se zapojí drtivá většina obyvatel. Je zřejmé, že bez
vzájemné spolupráce nejsme schopni
finanční úsporu realizovat.
Je možné, že v prvním měsíci může
dojít v souvislosti se svozem k drobným
nesrovnalostem, proto Vás prosím
o trpělivost a shovívavost. Případné
problémy budeme řešit operativně ve
spolupráci s uvedenou firmou.
Petr Helekal
starosta

Poděkování
Diakonie Broumov děkuje všem našim
občanům za sbírku použitého ošacení,
za jejich štědrost a ochotu pomáhat lidem v nouzi a sociální tísni.
Velký dík patří hlavně panu Vladimíru
Jansovi, který sbírku ve dnech 23.
a 24. září letošního roku v Dolní Čermné
zorganizoval.
Milada Marešová

Jak budeme jezdit
v roce 2017
Druhá prosincová neděle je tradičním
termínem změn v jízdních řádech železniční dopravy, která je stále významnější součástí dopravního systému státu. Ve stejném termínu – také
tradičně – se mění i jízdní řády autobusů. Ty nás díky poloze městyse zajímají
vlastně víc. A obdobně jako vloni vás
mohu již teď ujistit, že se žádná revoluce nekoná a vlastně zůstává skoro vše
při starém.
Nepříjemností v uplynulém roce byla
jarní výluka provozu na trati 024 (Ústí
nad Orlicí – Letohrad), při které se tato
důkladně opravila; velké zrychlení provozu to však nepřineslo. Výhodou je tak
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SVOZOVÝ
DEN

ČÍSLO TÝDNE

pátek

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34,
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,
50, 52

jen to, že strojvůdci mají větší možnost
dojet eventuální zpoždění, což se zase
u tak krátké tratě moc neprojeví. Druhou výluku provozu máme, a budeme
ještě nějaký čas mít, v Jablonném nad
Orlicí, kde jsou autobusy odkloněny
přes zastávku Formplast. Oprava se
prý protáhne až do jara a obnovení
pravidelného provozu se předpokládá
od 12. 6. 2017. Třetí výluku jsme si „užili“
v Ústí nad Orlicí, kde se nejezdilo kolem
nemocnice a železniční zastávky. To už
je naštěstí minulost.
Vybrané spoje linky 700904 (Ústí n. O. –
Dolní Čermná a zpět), a je jich většina,
tedy opět jedou jako dřív k nemocnici
a železniční zastávce Ústí n. O. město.
Provoz linky 700913 (Lanškroun – Letohrad a zpět) zaznamenal jednu změnu –
spoj 100 jede v sobotu, neděli a svátky
z Letohradu o 16 minut později (místo
v 10:33 až v 10:49) a neujede tak vlaku,
který přijíždí z Ústí n. O. v 10:46 hodin.
A linka 700915 (Lanškroun – Jablonné
n. O.) je také beze změny, i když se jedná, prozatím neúspěšně, o obnovení
„poledního“ spojení s Jablonným n. O.
přes Jakubovice a Petrovice, což by jistě
uvítali zejména žáci základní školy.
Ale vraťme se na železnici. Minulý rok
jsem se, věřím, že spolu s vámi, radoval
nad zkrácením doby jízdy mezi Dolní
Čermnou, Pardubicemi a Prahou. Letos
je to ještě příznivější. Inter City Moravan
teď jezdí jinak (viz níže), ale nahrazuje ho
v podobné časové poloze starý dobrý
Ostravan. Ten také nezastavuje v České
Třebové, ale až v Ústí n. O.; takže když
vyjedeme z náměstí v 5:04 a přestoupíme v Lanšperku v 5:35 a znovu v Ústí n.
O. v 5:54, přijedeme do Pardubic v 6:20
a na hlavní nádraží v Praze v 7:12, tedy
za 2 hodiny a 8 minut! Není to úžasné?
Ovšem má to jeden háček: Ex 546 Ostravan je povinně místenkový.
Na lepší časy se blýská i v Lanškrouně;
tam se teď ještě nic nezmění, ale
v průběhu příštího roku by asi měla
být po třech letech obnovena zastávka
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autobusů u nádraží. Vrátila by se tak
možnost pohodlného přestupu na vlaky do Rudoltic a hlavně České Třebové,
odkud se už dostaneme do celého světa. Snaha pana starosty a ostatních tedy
snad bude korunována úspěchem. Bylo
by fajn, kdyby k tomu došlo už od plánované změny jízdních řádů 11. 6. 2017.
Takže pokud si nechcete za 35 Kč kupovat místenku na vlak, můžete jet ráno
ve 4:58 z náměstí přes Horní Čermnou
do Lanškrouna, tam přestoupit v 5:34
a znovu v České Třebové v 6:05 do Rx
(rychlík vyšší kvality) 896 Moravan,
který už nestaví v Ústí n. O. Do Pardubic
přijedete v 6:37 a do Prahy 7:39 hodin.
Je to sice o něco delší, ale výsledný čas
2 hodiny a 41 minut je jistě ještě přijatelný na to, že jste ujeli 195 km.
V tomto čísle DČZ je opět vložený
přehled odjezdů autobusů veřejné
dopravy ze zastávky Dolní Čermná, náměstí; je na něm uvedena platnost od
3. 1. 2017. To není chyba – již vloni jsme
zvolili možnost publikovat „odjezdy“
až od termínu, kdy již nebudou platit
vánoční a novoroční omezení, která se
týkají skoro všech spojů. Do té doby
se musíte spolehnout na internetové
stránky městyse, přehled odjezdů na
náměstí a v Jakubovicích, vyvěšené
jízdní řády na zastávkách nebo jiný
informační zdroj, např. IDOS, dostupný
i na internetových stránkách městyse
v sekci „dopravní obslužnost“. Ta je díky
panu Luboši Hrdinovi udržována stále
v aktuálním stavu.
Přeji vám krásné a požehnané Vánoce,
šťastné vykročení do roku 2017 a pevné
tělesné i duševní zdraví. A nebojte se
nás upozorňovat na věci, které se vám
v systému veřejné dopravy u nás nelíbí.
A hlavně tuto dopravu využívejte!
Zdeněk Ježek

Mikulášský jarmark
O pěkném posledním listopadovém
pátku, kdy se opět ukázalo po delší
době sluníčko a den připomínal spíš
jaro než podzim, bylo k večeru na náměstí v Dolní Čermné neobvykle živo.
Důvodem byl již devátý Mikulášský
jarmark. Hojná účast návštěvníků svědčí o tom, že tato akce patří mezi oblíbené. Ti, kteří si pospíšili a na jarmark se
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vypravili hned po jeho otevření
v 15 hodin, měli jedinečnou možnost
vidět všechno nabízené zboží. O necelou hodinu později už zvláště to, co
bylo „k zakousnutí“, prostě zmizelo. Ale
přesto velmi pestrý sortiment jistě potěšil každého, kdo se přišel podívat,
něčím se inspirovat a samozřejmě
i něco zakoupit.
Velmi pěkně atmosféru jarmarku
zpříjemnil pěvecký sbor ze ZŠ pod
vedením paní učitelky Jaroslavy Havlíčkové. Svými dvěma vstupy během
dvou hodin před hlavním programem
i vystoupením venku na schodech
rozdávali zpěváčci všem přítomným
radost. V hlavním programu také promluvil pan starosta Petr Helekal a za
zvuku fanfár rozsvítil vánoční strom.
Taneční vystoupení, které nikdy na
jarmarku nechybí, tentokrát obstarali
ti nejmladší z DC Dance. Tančili vesele,
radostně a s chutí. Odměnou jim byl
nejen potlesk diváků, ale také nadílka
od Mikuláše, který přišel hned po jejich
vystoupení.
Poděkování patří všem, kteří letošní
jarmark zorganizovali. Pořadatelem je
městys ve spolupráci s místními spolky,
které se vždy spolu s pracovní četou
postarají o to, aby bylo na jarmarku vše,
jak má být. Tedy občerstvení, výzdoba,
reprodukovaná hudba a ozvučení,
koše s ohněm…
Součástí jarmarku je každoročně také
charitativní sbírka pro nadaci Likvidace
lepry. Letos se konala již po pětadvacáté. Od roku 1992 se díky štědrým
dárcům podařilo této nadaci odeslat
přes 110 000 korun. A jedna dobrá zpráva na závěr, z devátého Mikulášského
jarmarku poputuje na tyto účely dalších
2 735 korun.
Eva Jansová

Významné životní
jubileum oslavili
Věra Mačátová
Martin Červenka
Václav Špaček
Zdeněk Šilar
Stanislav Moravec
Vratislav Špika
Ivana Marková
Vladimír Dostálek
Aleš Jureček
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.

Noví občánci Dolní Čermné
přivítáni
Ve čtvrtek 20. října přivítal starosta městyse Petr Helekal čtyři nové občánky
Dolní Čermné, kteří se narodili v posled-
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ním období. Tradiční program připravila
společenská komise a děti z Mateřské
školy Dolní Čermná.
Saša Pirklová

Setkání jubilantů
V úterý 29. listopadu se ve školní jídelně
uskutečnilo setkání letošních jubilantů.
Za městys poblahopřál k významným
výročím starosta městyse Petr Helekal.
Pro pozvané hosty byl připraven kulturní program, který zajistili žáci ZUŠ
Jindřicha Pravečka Lanškroun a žáci ZŠ
Vincence Junka Dolní Čermná. Program
zpestřilo i taneční vystoupení Dolce
Baby a děti z mateřské školy. Při občerstvení pan starosta zmínil významné akce,
které se v letošním roce v městysi udály,
a byly promítnuty záznamy z kroniky
obce Čermná. Všem jubilantům ještě
jednou gratulujeme a přejeme zdraví
a pohodu do dalších let.
Saša Pirklová

Foto I L. Ešpandrová
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Překvapení!
Nečekaná událost, která nás nenechá
klidnými. Je spojeno s očekáváním toho,
co bezprostředně nastane. Život je plný
překvapení. Jak to bývá, ne vždy těch,
které by nás naplnila nadšením a radostí.
Mnohých bychom byli rádi ušetřeni. Jindy je zase naopak vyhledáváme jako například o Vánocích.
Vánoce jsou svátkem zaměřeným na překvapení. Již tím, že nás zaskočí, jak brzo
jsou zase tady. Nebyl ten rok nějak kratší?
Překvapí nás, že podzimní období, kdy
jsme si slibovali, jak se letos v klidu na Vánoce připravíme, je pryč. Následují další
po sobě jdoucí překvapení, která vrcholí
oním večerem, kdy se sami a ochotně
necháváme překvapovat. Zároveň se
na tvorbě překvapení podílíme. Kdo je
potom více překvapený?
Spisovatel František Nepil ve svých
vánočních úvahách čtenáře připravuje
na moment, kdy je překvapení odhaleno. Není menším uměním překvapení
vytvořit jako přijmout. Ať už se za ním
skrývá cokoli. Přece vědomí, že jsou
v naší blízkosti lidé, kteří si dají tu práci
s přemýšlením nad tím, čím by nám
udělali radost, je samo o sobě hřejivé.
Překvapit znamená znát druhé s jejich
konkrétními potřebami, zájmy a přáními.
Překvapit znamená všimnout si, vidět,
potěšit. Vánoce jsou dobrou příležitostí
k procvičení naší všímavosti a empatie,
která se může projevovat po celý rok.
Přeji vám krásné Vánoce a pro rok 2017
odvahu překvapovat a nechat se překvapovat.
Josef Roušar

Betlém v jakubovickém kostele

Foto I I. Hamplová

Klasická hudba
v mateřské škole

Ze stavebnice Geomag
vykouzlíte cokoliv!

Další z hudebních pořadů, který poutavě seznamuje děti s klasickou hudbou, byl sestaven z díla českého skladatele Bedřicha Smetany. Pořad
„Hudební šlehačka plná Smetany“
v podání profesionálního hudebníka
pana Kubáta přiblížil dětem v naší mateřské škole život a dílo českého hudebního velikána. Nechyběly ukázky
z nejznámějších autorových děl, jako
je Vltava a Prodaná nevěsta. Chlapci si
vyzkoušeli vojenský pochod a děvčata
si zatančila na známou píseň Sedlák.
V loňském roce se děti seznámily se životem a dílem W. A. Mozarta, letos s B.
Smetanou a příští rok má být na programu J. S. Bach.

Jednoduché, avšak důmyslné stavební
systémy Geomag mají velký potenciál,
který nadchne jak děti, tak dospělé.
S jejich pomocí lze rozvíjet kreativitu
a jemnou motoriku, podněcovat fantazii a pronikat do tajů vědy a techniky.
Děti se naučí využívat svoji představivost a lépe chápat prostor. Dospělí se
přesvědčí, že hra je výborným zdrojem
uvolnění a relaxace. To vše poznalo
devět rodičů, jedna babička a třináct
jejich ratolestí, když se 22. 11. sešli
v MŠ. Odpoledne nazvané „Mámo,
táto, pojď si hrát, přijede k nám Geomag“ se neslo v příjemné atmosféře,
a kdo přišel, snad nelitoval.

Ivana Hamplová

Jana Šponiarová

Foto I S. Vimr

Foto I I. Hamplová
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Oslavy narození Karla IV.
Po celý rok 2016 probíhá řada akcí připomínajících 700. výročí narození Karla IV. Také děti naší školy se do oslav zapojily. Vytvořily krásné trojrozměrné
a dvojrozměrné výtvarné práce a napsaly pěkné básničky, týkající se života
i vlády tohoto panovníka. Všechny výtvory byly vystaveny ve vestibulu základní školy.
Hana Zpěváková

Vlastivědná exkurze 4. třídy
11. října jsme se školou vyrazili na exkurzi
do Pardubic. V sedm hodin ráno jsme
měli sraz na nádraží v Ústí nad Orlicí. Do
Pardubic nás zavezl osobní vlak. Když
jsme vystoupili, paní učitelka koupila
lístky do trolejbusu, kterým jsme dojeli
na náměstí Republiky. Viděli jsme Zelenou bránu, pardubickou radnici a morový sloup. Podívali jsme se na soutok řeky
Labe a Chrudimky. Potom jsme šli na
pardubický zámek, kde po nádvoří běhali pávi. V muzeu jsme měli objednanou
exkurzi o pravěku. Bylo to od starší doby
kamenné až po mladší dobu železnou.
Viděli jsme, jak pohřbívali mrtvé. Také
jsme si mohli zkusit, jaké to je být archeologem. Cestou zpět na nádraží jsme se
zastavili v obchodě Atrium Palace, kde
nás paní učitelka nechala, abychom si

Foto I archiv ZŠ

koupili suvenýry. Také jsme se mohli
sklouznout po tobogánu. Když jsme dojeli zpět do Ústí nad Orlicí, čekali nás na
nádraží rodiče, kteří nás odvezli domů.
Nela Schlegelová

Digitální hledání
Dne 25. 10. jsme se vydali do Lanškrouna, kde se konala soutěž Digitální hledání. Přijeli jsme tam jako první a netrpělivě vyhlíželi své soupeře. Po zahájení
nám vysvětlili, co a jak, a začala hodina
času na práci. Měli jsme jedenadvacet

otázek z nejrůznějších oblastí, se kterými bychom si v běžném životě s pomocí
nových technologií měli poradit, a odpovědi jsme hledali na internetu. Hodnotila se rychlost a správnost odpovědí.
Po ukončení soutěže jsme se šli projít do
města a občerstvili jsme se v cukrárně.
Pak už jsme netrpělivě čekali na vyhlášení. Nepočítali jsme s dobrým umístěním, ale družstvo děvčat překvapilo –
umístilo se na brilantním 3. místě. Ani
hoši nezklamali a obsadili hezké 7. místo.
Moc jsme si to užili. Školu reprezentovali deváťáci: Václav Mareš, Šimon Peichl,
Samantha Hejl, Bára Marková.
Bára Marková a Samantha Hejl, 9. třída

Spaní ve škole

Foto I archiv ZŠ

Pokud si někdo z vás myslel, že při nocování ve škole budete povídat do dlouhých ranních hodin, jste na omylu. Tedy
alespoň v našem případě tomu tak nebylo. Sešli jsme se 3. listopadu v šest
hodin večer. Jako vždy tu ti nejdochvilnější byli pět minut po šesté a zbytek
přišel s desetiminutovým až pětadvacetiminutovým zpožděním.
Posadili jsme se ke sraženým lavicím,
které později tvořily hranici mezi chlapeckou a dívčí polovinou třídy. Probrali
jsme přípravy na plánovanou vánoční
besídku, poté nám paní učitelka rozdala
kartičky s písmeny, podle kterých jsme
utvořili dvojice pro připravenou noční
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hru. Nakonec se ukázalo, že pobíhání
po škole a hledání čísel s úlohami je
nejen zábavné, ale i vyčerpávající. Po
skončení hry jsme udýchaní zasedli
k filmu „Kokosy na sněhu“, jenž, jak jsme
zjistili, v sobě ukrývá spoustu mouder.
Například: když něco chcete, lezte za
člověkem klidně až na záchod, a taky,
že nikdy není na škodu ujistit se, zda
váš kamarád žije, a proto je nutné se ho
neustále ptát.
Jak již bylo zmíněno, do spacáků všichni
zalezli před půl dvanáctou, abychom
druhý den vstali dřív, než nás vzbudí
školní zvonek. Určitě mohu říct, že jsme
zažili kopec srandy, zvlášť s tak skvělým
kolektivem.
Zdena Kohlová, žákyně 9. třídy
Foto I archiv ZŠ

Geomag
V úterý 22. listopadu proběhla na naší
škole akce Geomag. Je to magnetická
stavebnice, ze které jsme stavěli různé
předměty. Paní, která do naší školy stavebnici dovezla a půjčila nám ji, nám
rozdala desky, na kterých jsme stavěli. Já
jsem stavěl maják s lodičkou. Měl jsem
modrou podložku. Použil jsem ji jako
vodu. Ze zelených výplní byla země a na
ní stál maják. Světlo jsem vyrobil z magnetické kuličky. Mně se výrobek líbil.
Mohli jsme se také podívat i na výrobky
ostatních žáků. Akce se mi moc líbila.
Tomáš Zpěvák, 4. třída

Divadelní představení
Don Quijote de la Mancha
v Dobrouči
V pátek 11. listopadu odjeli žáci 6. – 9.
třídy na základě pozvání místní základní
školy do kulturního sálu v Dobrouči,
abychom společně zhlédli divadelní
představení brněnského divadla. Pod
režijním vedením Bolka Polívky herci
nastudovali netradičně příběh dona
Quijota de la Manchy a jeho věrného
sluhy Sancha Panzy - profesor španělštiny a jeho pomocnice Anča, vychovatelka
na kominickém internátu, vedou hodinu

kroužku španělštiny a probírají děj slavného španělského románu. Během hodinového představení jsme se hodně
bavili. A proč? Co jsme ocenili především? Vtipný text. Zapojení diváků do
vystoupení – žáků i dospělých – probíhala neustálá komunikace s obecenstvem. Originalitu. Využití cizích jazyků
(latiny, španělštiny). Výbornou paměť
herců – profesionálů (skvěle si zapamatovali jména těch, které si vybrali z řad
diváků). Hlavní postavy – profesor vydržel po celé vystoupení chodit na chůdách, Anča se obratně pohybovala
v neobvyklém kostýmu. Improvizaci
všech – herců i neherců. Divadlo pro
všechny věkové kategorie. Člověk se
něco dozvěděl o literatuře a o historii.
Skvělé rekvizity. Zajímavé a vtipné „hlášky“. Divadlo „hrou“. Přátelské prostředí.
Ze sešitů žáků 9. třídy vybrala
Olga Liprová

Beseda s žáky 9. třídy

Foto I archiv ZŠ

V úterý 8. 11. nás svou přítomností potěšila paní Kolomá, která nám vyprávěla
o situaci po 2. světové válce, konkrétně
na území Hřebečska (Lanškrounska).
Povídali jsme si o lanškrounských partyzánech a lidových soudech, které se
vedly proti německému obyvatelstvu.
O tom, že není spravedlivé řídit se rčením „oko za oko, zub za zub“, a také, že
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Foto I archiv ZŠ

i když se Němci v době okupace a války
chovali nelidsky, Češi nemuseli dělat po
osvobození ukvapená rozhodnutí, jejichž následky nešlo později zvrátit. Co
by, kdyby…? I tak se o tom dá přemýšlet.
Rozhodně bychom však neměli zapomenout.
Otázek bylo opravdu mnoho a hodina
utekla rychleji, než by kdo čekal. Beseda
byla zajímavá a velice poučná. Rozhodně by si toto téma zasloužilo více času
než jen jednu vyučovací hodinu, jelikož
by se o tom dalo debatovat dlouho.
Zdena Kohlová, 9. třída

Recyklohraní
V letošním roce probíhá další ročník
programu Recyklohraní, který se snaží
šířit osvětu v oblasti recyklace a nakládání s odpady. Žáci 1. i 2. stupně ve třídách třídí odpad, zapojují se do sběru
vybitých baterií a drobného elektrozařízení. V průběhu školního roku plní úkoly
a sbírají body, za které si může škola vybrat věcnou odměnu.
Letos jsme využili nabídky výjezdního
programu Recyklace hrou. Ve středu
16. listopadu v rámci jedné vyučovací
hodiny žáci hledali odpovědi například
na otázky: Jak roztřídit komunální
odpad? Proč se vyplatí ho třídit? Kam
se vozí odpad, který vhodíme do popelnice? Kde se dá v pračce objevit zlato?

Z čeho se skládá baterie a proč se nesmí
házet do koše? Program byl interaktivní
a pro děti zajímavý, zábavný i poučný.
Yvona Rybová

Čertovský rej
Dne 5. 12. proběhla na naší škole již tradiční akce s názvem Čertovský rej. Děti
z 1. až 5. ročníku dorazily v kostýmech
čertů, Mikulášů a andělů. Své modely
předvedly na módní přehlídce, poté následovaly soutěže, ve kterých malí čertíci, Mikulášové a andílci předvedli svoji
zručnost, obratnost a šikovnost v mnoha
zábavných disciplínách. Každá soutěž
byla zakončena sladkou odměnou. Ne-

chyběla též zábava s hudebním doprovodem a malým překvapením bylo vystoupení kouzelníka. Na závěr si děti
mohly zatančit a zaskotačit na čertovské
diskotéce. Úsměv na tváři při odchodu
domů byl tou nejlepší odměnou pro organizátory této akce, kterými byli již tradičně žáci 5. třídy, a my se už nyní těšíme
na příští ročník.
Andrea Pacholíková

Coca Cola cup
Poprvé jsme se zúčastnili mezinárodního turnaje v kopané, který je určen pro
žáky a žačky druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků osmi-

Foto I archiv ZŠ
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Mačátová a v brance Klára Vlčková
sehrály turnaj v České Třebové na Základní škole Nádražní. Po vyrovnaném
boji si děvčata odvezla příjemné zážitky
a celkové čtvrté místo. Celý turnaj proběhl v přátelské a klidné atmosféře.
Yvona Rybová a Alexandra Růžičková

Klub důchodců oslavil
posvícení

Foto I archiv ZŠ

letých gymnázií. Turnaj probíhá ve
dvou podzimních kolech, dohrávky
jsou na jaře příštího roku. O celkovém
vítězi rozhodne Superfinálový turnaj,
kterého se zúčastní dvě nejlepší družstva v každé kategorii z České a Slovenské republiky.
Za naši školu nastoupili do kvalifikačního kola žáci osmé a deváté třídy
proti ZŠ Výprachtice. Vítězstvím 8:0 si
zajistili postup do 1. kola v Lanškrouně.
Po nevydařeném prvním zápase, kdy
naši nemohli dostat míč do soupeřovy
branky, skončili na třetím místě za ZŠ
Smetanova a ZŠ a MŠ Jaroměřice, která
postoupila do 2. kola turnaje.
Hráči ZŠ Vincence Junka Dolní Čermná:
Marek Pecháček, Filip Marek, David
Formánek, Adam Smetana, Martin
Faltejsek, Marek Palkovič, Michal Klouček,
Matěj Rous, Jakub Junek, Tomáš Pyszný,
Tim Gregor, Ondra Dušek a Petr Filip.

Filip Marek, David Formánek, Adam
Smetana, Martin Faltejsek, Václav Mareš, Daniel Mucha, Marek Palkovič) bojovali s velkým nasazením. Branku střežil
Michal Klouček z osmé třídy. Do poslední chvíle nebyl známý vítěz. V posledních deseti vteřinách bylo proti nám
odpískáno trestné střílení a to bohužel
rozhodlo, že nepostupujeme do okresního kola. Ke zklamání přispěl i (podle
nás ne úplně spravedlivý) verdikt rozhodčího na konci zápasu. Do dalšího
kola tedy postupuje ZŠ Libchavy, naši
starší žáci obsadili 2. místo, třetí bylo
Gymnázium Česká Třebová a poslední
ZŠ Dolní Dobrouč.
Dívky ve složení Adéla Beránková,
Veronika Pravdová, Tereza Vávrová,
Daniela Filipová, Simona Formánková,
Samantha Hejl, Barbora Marková, Aneta

Klub důchodců v Dolní Čermné založil
v roce 2003 tradici pořádání Posvícenských dozvuků, jichž se účastní důchodci z osmi okolních klubů důchodců. Konají se vždy v úterý po oslavě tradičního
posvícení ve farním kostele sv. Jiří. Letos
se dozvuky konaly 8. listopadu odpoledne v Orlovně. Akce se zúčastnilo devadesát pět platících seniorů z Verměřovic,
Petrovic, Jablonného n. O., Bystřece,
Výprachtic, Horního Třešňovce, Horní
a Dolní Čermné a několik seniorek
z Lanškrouna. Připočítáme-li obsluhu
a většinu členek Dolce Baby, které nám
vydatně pomáhají, pak se na sále pohybovalo přes sto třicet osob.
Na tuto akci přijali naše pozvání hosté:
senátor Petr Šilar a náš starosta Petr
Helekal. Oba velmi kladně hodnotili aktivity důchodců a jejich setkávání, kdy
vznikají i osobní přátelství a upevňuje se
vzájemná solidarita. Pan starosta ocenil
i aktivní spolupráci klubu s městysem.
K tanci a poslechu hrála oblíbená Svatebčanka, při níž se senioři dobře bavili
a zatančili si. Obsluha s občerstvením

Yvona Rybová

Oblastní kolo
florbalového turnaje
V úterý 29. 11. se žákyně a žáci 8. a 9. třídy vydali reprezentovat naši školu ve
florbalu. V tělocvičně ZŠ Libchavy uskutečnilo oblastní kolo turnaje ve florbalu
starších chlapců. Všechny zápasy turnaje byly výkonnostně velmi vyrovnané.
Tomu odpovídala i atmosféra na hřišti,
na střídačce i v hledišti. Naši hráči
z osmé a deváté třídy (Marek Pecháček,

Foto I L. Ešpandrová
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grafy – paní Ludmilu Ešpandrovou, pana
Adama Duška a také Jarušku Pecháčkovou, která nám celou přehlídku nafilmovala, na pana Mareše za obsluhu hudby.
Nejvíce nás potěšila velká účast diváků,
kteří nás potleskem povzbudili a dodali
nám sílu do další práce. Opět jsme se
„nabily“ pozitivní energií. Děkujeme.
Za Dolce Baby Daniela Šilarová

Jak to dělají andělé naposledy
Foto I L. Ešpandrová

a v kuchyni byla sehraná a večeře dobrá.
Zde je namístě poděkovat členkám
Dolce Baby, bez nichž bychom sami vše
těžko zvládali. Hosté se dobře bavili při
posvícenských koláčích a zákuscích.
Hojně teklo i pivo Bernard a koštoval
i dobrý truňk. Pro hosty byla připravena
vlastními silami večeře. Zde bych chtěl
opět veřejně poděkovat ochotným
manželům Václavu a Zdence Mikulovým,
kteří s našimi seniorkami upekli koláče
a připravili dobrou večeři. Díky i těm, kteří napekli zákusky - trubičky a věnečky.
Jako vždy nás návštěvou podrželi naši
přátelé z Horní Čermné, jichž přišlo
kolem třiceti, a též z Horního Třešňovce.
Malá byla však účast dolnočermenských
důchodců, pouhých jedenáct (mimo
Dolce Baby). V zábavném programu vystoupila zdejší populární skupina Dolce
Baby s hezkým novým programem.
Díky vám!
Všem, kteří pomáhali a podíleli se prací
ve službách a na organizaci této akce
včetně úklidové čety Orla, děkuji. Zbývá
mi vyslovit dík městysi za jeho finanční
podporu této akce, konané v rámci Dne
seniorů. Na akci nechyběla ani bohatá
tombola. Na výherce čekalo sto padesát
cen. Návštěvníci se kolem osmnácté
hodiny spokojeni rozcházeli do svých
domovů. Vyjadřovali nám díky za
příjemné odpoledne, pěkné prostředí
na sále Orlovny a pochválili hezké
taneční vystoupení. Tato slova uznání
nás potěšila, i ujištění, že rádi přijdou
i příští rok. Toto uznání potěší a povzbudí do dalších aktivit. A tak budeme-li živí
a zdraví, těšíme se za rok na shledanou!
Za Klub důchodců V. Jansa

Přehlídka Krok sun krok se
vydařila
Taneční skupina Dolce Baby děkuje za
krásná vystoupení taneční skupině DC
Dance a folklornímu souboru Jitřenka.
Pěkné bylo střídání všech skupin, mělo
to spád. Myslíme si, že se nikdo z účastníků i diváků nenudil. Největší poděkování si zasluhuje Ivana Hamplová za sestavení a organizování celé přehlídky.
Také velké poděkování Rodinnému centru KUK. Postarali se o veškeré občerstvení. Neměli to vůbec lehké. Všichni
jsme byli spokojeni. Díky paní Marii
Rouskové a paní Janě Hrdinové, které
byly u pokladny. Navštívil nás také pan
senátor Petr Šilar. Děkujeme starostovi
Petru Helekalovi za dort a dárky, za účast
a dárky také všem spolkům z Dolní
Čermné. Nesmíme zapomenout na foto-

Pro letošní divadelní sezónu jsem asi
před rokem a půl vytipoval divadelní
hru Vlastimila Pešky „Jak to dělají andělé“. Po zařízení nezbytných formalit
s agenturou Dilia jsem začal pracovat
s textem. Škrtů a úprav tentokrát mnoho nebylo, počet postav jsem redukovat nemusel. Udělal jsem si hrubou
představu o scéně, i když ta v průběhu
času doznala určitých změn.
Před přibližně třinácti měsíci jsme
začali hru zkoušet. Po seznámení se
s dějem a textem následovaly čtené
zkoušky „u stolu“, postupně s knížkami
v ruce na improvizovaném „jevišti“
v mateřské škole. Poslední nejnutnější
zkoušky už proběhly v Orlovně.
Premiéra se uskutečnila 9. dubna, a to
hned dvakrát - odpoledne a večer
v místní Orlovně, pak už následovala
představení v Horní Čermné, Lanškrouně, Výprachticích, Rudolticích
a Verměřovicích.
Po prázdninové pauze a několika opakovacích zkouškách jsme pokračovali

Foto I L. Ešpandrová
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v Sázavě, Petrovicích, Horních Heřmanicích, Nekoři a Žichlínku.
V sobotu 26. listopadu jsme se s hrou
rozloučili čermenskou derniérou. Ta,
jak velí tradice, už není v režii režiséra,
ale z valné části samotných herců. Bylo
vidět, že herci se bavili, a věřím, že
stejně se bavili i diváci. Je pro mě velice
obtížné uvést, který z derniérových
„gagů“ byl nejlepší; já jsem například
velmi vysoko ocenil to, že se do samotného děje aktivně zapojili i členové
technického personálu.
O vyspělosti kolektivu svědčí, že v průběhu roku jsme ze zdravotních důvodů
několikrát museli personálně improvizovat a zaskakující se svého nelehkého
úkolu ujali, dá se říct, profesionálně.
Proto chci všem účinkujícím poděkovat
jednak za to, že to se mnou vydrželi,
jednak za výkon. Dále chci poděkovat
i ostatním, kteří se starali o organizaci
domácích představení. Nakonec (ale
zdaleka ne v poslední řadě) všem
příznivcům a divákům. Všechna představení navštívilo podle střízlivého
odhadu více než 1100 diváků. Ohlasy
byly velmi dobré a věřím, že ne jen ze
slušnosti. Vždyť hned po představení
na některých okolních scénách pořadatelé projevili zájem i o představení
příští. Proto si myslím, že obětovaný
čas a úsilí stálo za to.
Na samý závěr předávám štafetu opět
Lence Schöppové a přeji jí dobrý tip,
pevné nervy a hodně štěstí při přípravě
příštího kusu.
Aleš Hampl
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Na veletrhu Electronica
2016 v Mnichově
Začátek listopadu v sudém roce bývá
svátkem pro výrobce elektroniky. Výstaviště v bavorském Mnichově pro ně
pořádá největší světovou přehlídku elektronických součástek, systémů a aplikací,
letos nazvanou Electronica 2016.
Je to obrovská akce na plochách asi
dvakrát převyšujících rozlohu celého
výstaviště v Brně. Každá ze třinácti hal
má něco přes jeden hektar vnitřní
výstavní plochy! Letos veletrh navštívilo
73 tisíc lidí z 80 zemí a každý zaplatil za
vstup asi 950 korun. Návštěvníci z České
republiky tvořili čtvrtou nejpočetnější
skupinu po Němcích, Rakušanech a Číňanech.
Mezi 2 900 vystavovateli byl i náš HaS
Lanškroun, s. r. o., z Dolní Čermné. Spolu
s dalšími devíti výrobci jsme působili
v dvojitém stánku agentury CzechTrade
v hale B5. Dvanáct jiných firem z České
republiky vystavovalo samostatně. Naši
firmu reprezentovali čtyři lidé. Během
čtyř výstavních dnů jsme v našem stánku HaS absolvovali asi padesát jednání
s firmami i médii a zodpověděli mnoho
dotazů návštěvníků. Jednatel HaS Lanškroun, s. r. o. pan Karel Hrodek navštívil
víc jak deset spolupracujících a perspektivních firem na jejich stáncích.
K tomu je veletrh zvlášť vhodný, neboť
nahrazuje cestování k obchodním partnerům, často na velké vzdálenosti.

Jedním z vrcholů veletržního programu
byla pro nás ve čtvrtek 10. listopadu
návštěva generálního konzula ČR
v Mnichově pana Milana Čoupka. V naší
expozici HaS strávil nejvíce času, také
proto, že Dolní a Horní Čermnou znal
díky kontaktům s potomky zdejších
vystěhovalců v Americe, s nimiž se
při své cestě do USA setkal. Činnost
naší firmy oceňoval zejména proto,
že se zakládá na velmi široké znalosti
prostředí a potřeb evropských výrobců,
získávané také pravidelnou účastí na
veletrzích, jako je tento. Pana generálního konzula doprovázela paní Lydie
Holinková, v jejíž kompetenci je kultura.
Ta působila předtím v obdobné funkci
na velvyslanectví v Berlíně. Tam se zabývala problematikou pobělohorských
exulantů Českých bratří, kteří poblíž
Berlína založili osadu Neuköln. A mnozí
z nich byli také z naší oblasti. Ukazuje
se, jak je prospěšné, může-li firma vedle
svých technických dovedností prokazovat i kulturní vyspělost.
V lichých letech, a tedy i napřesrok,
se v Mnichově pořádají veletrhy Productronica, sdružující výrobce technologického zařízení pro výrobu pasivních
elektronických součástek. I tato problematika spadá do výrobní náplně naší
společnosti HaS Lanškroun, s. r. o.
Jiří Kohout

Okresní kolo Závodu
požárnické všestrannosti
v Dolní Čermné
V sobotu 22. října uspořádal místní Sbor
dobrovolných hasičů ve spolupráci
s Okresním sdružením hasičů Ústí nad
Orlicí okresní kolo Závodu požárnické
všestrannosti mladých hasičů a dorostu.
Akce se uskutečnila v Areálu zdraví
a sportu Dolní Čermná a v přilehlém
okolí. Závod se sestával z šesti stanovišť – střelby ze vzduchovky, zdravovědy, topografie, požární ochrany, uzlování a překonání lana. Na start se postavilo
celkem 750 soutěžících v kategoriích
mladších a starších žáků a dorostu (celkem i s vedoucími přes 1000 účastníků).
Pro závodníky i příchozí byl připraven
doprovodný program – malování na
obličej, které zajistily místní skautky, hry
pro děti s preventivně-výchovnou
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tkání zasloužilých členů, ale významně
přispěla k propagaci našeho městysu
v Pardubickém kraji (všichni zúčastnění
už vědí, že Dolní Čermná není nějaký
zapadákov na konci kraje).
Velké poděkování patří členům SDH
Dolní Čermná, kteří akci včetně občerstvení zajistili, dále Městysu Dolní Čermná,
paní Ludmile Ešpandrové, všem vystupujícím za příjemný program a členům
JSDHO Dolní Čermná.
Jan Růžička

Foto I L. Ešpandrová

tématikou a prohlídka techniky JSDHO
Dolní Čermná. I díky hezkému počasí se
akce vydařila a poděkování a spokojenost od účastníků byla tou největší odměnou.
Takto náročná akce by se neobešla bez
obětavé práce především členů SDH
Dolní Čermná, dále patří velký dík členům JSDHO Dolní Čermná pod velením
Jana Svobody, paní Ludmile Ešpandrové za pořízení fotografií, místní skupině
Českého červeného kříže, běžcům AZAS
týmu, správkyni AZAS Kateřině Veselé
a samozřejmě Městysi Dolní Čermná
a starostovi Petru Helekalovi.
Jan Růžička

Setkání zasloužilých hasičů
Pardubického kraje
v Dolní Čermné
V sobotu 5. listopadu se v Orlovně v Dolní Čermné uskutečnilo Setkání zasloužilých hasičů Pardubického kraje. Titul
„Zasloužilý hasič“ je nejvyšším vyznamenáním v rámci Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska a v Pardubickém kraji
je v současné době asi stovka držitelů
tohoto titulu.
Sbor dobrovolných hasičů Dolní Čermná
ve spolupráci s Okresním sdružením Ústí
nad Orlicí zajistil tuto akci právě v letošním roce. Do Dolní Čermné se sjelo na
175 účastníků z celého Pardubického
kraje.
Setkání začínalo v deset hodin za doprovodu Dechové hudby Dolní Čermná. Po
příchodu praporečníků přivítal všechny

účastníky svým projevem starosta městyse Petr Helekal, následovaly další proslovy pozvaných hostů, včetně starosty
Krajského sdružení hasičů Pardubického
kraje Josefa Bidmona a ředitele HZS
Pardubického kraje Miroslava Kvasničky.
Proslovy střídala vystoupení místních
skupin – děti z mateřské školky, Dolce
Baby, DC Dance. Po obědě všichni s nadšením sledovali vystoupení folklorního
sdružení Jitřenka za doprovodu živé
hudby a mohli si prohlédnout techniku
JSDHO Dolní Čermná. Na stolech nemohly chybět tradiční čermenské koláče, cukroví a jednohubky. Mezi dárečky,
které hosté obdrželi, byly i klíčenky,
které namalovaly děti ze základní školy.
Kolem páté hodiny odjížděli účastníci
velmi spokojení a s úžasem, jak to
v Čermné „žije“ a co vše tady „máme“.
Myslím, že akce splnila nejen účel se-

Zpráva o činnosti
fotbalového oddílu TJ
Dolní Čermná
Vážení spoluobčané, dovolte, abych vás
informoval o činnosti fotbalového oddílu naší obce. Oddíl má v současnosti dvě
mužstva, a sice mužstvo starší přípravky
a mužstvo mužů. Mimo to funguje ještě
mužstvo „starých pánů“, které sdružuje
povětšinou naše bývalé hráče starší třicet pět let. Toto mužstvo hraje své zápasy
formou turnajů, které však nejsou oficiálně pořádány Fotbalovou asociací České
republiky.
Mužstvo starší přípravky
Naši nejmladší fotbalisté odehráli v podzimní části sezóny 2016/2017 celkem
osm turnajů, přičemž v každém turnaji
odehráli tři zápasy. V těchto zápasech
nám popravdě udělali velkou radost! Za
rok udělali znatelný pokrok a na hřišti se

Foto I L. Ešpandrová
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projevuje to, že pod vedením vedoucího
mužstva p. Jana Hampla a trenérů Lukáše Machotky a Tomáše Valtra trénují
dvakrát týdně. Je radost vidět, jakou mají
tito caparti chuť do fotbalu a jak je hra
baví. Zde se patří poděkovat hráčům,
realizačnímu týmu, ale i rodičům našich
fotbalových nadějí, kteří hráče vozí na
tréninky i na zápasy. Obětavé maminky
dokonce po úspěších mužstva připravují
i něco sladkého na zub pro celé mužstvo!
Mužstvo mužů
Jak již víte z minulého vydání zpravodaje, našemu mužstvu mužů se na
konci minulé sezóny podařilo postoupit z nejnižší soutěže do Okresního
přeboru II. třídy. Nadšení bylo veliké,
ale zároveň bylo zřejmé, že nás čeká
hodně práce. První „zádrhel“ přišel hned
v úvodu sezóny. Okresní fotbalový svaz
nám nevyšel vstříc a zápas prvního
kola nám nalosoval na domácí hřiště.
Problém byl v tom, že termín kolidoval
s Dnem se sousedy a z objektivních
důvodů nebylo technicky možné tento
zápas odehrát. Nakonec se s velkým
přispěním p. starosty Helekala podařilo
zápas odložit na konec podzimní části.
Začínali jsme tudíž o týden později.
Z prvních čtyř zápasů jsme dokázali ve
dvou zvítězit a v jednom remizovat, což
v nás vyvolávalo optimismus. Poté se
opět nálada zhoršila, když jsme v pěti
zápasech prohráli, přičemž jsme vstřelili
pouze dvě branky. Tato série zapříčinila,
že jsme se v tabulce propadli na předposlední (pravděpodobně sestupové)
místo. I tak je ovšem potřeba poděkovat
všem hráčům. Chápu, že není jednoduché skloubit osobní, studentský nebo
pracovní život s fotbalem. Dále děkuji
trenérům panu Miroslavu Suchomelovi
a panu Josefu Babickému za profesionálně odváděnou práci. Je spousta dalších
lidí, kteří si zaslouží poděkování – naši
fanoušci za trpělivost, členové výboru
za zajišťování chodu celého oddílu, ale
hlavně lidé zajišťující tzv. servis. Jmenovitě – pan Jaroslav Jirouš (starší i mladší),
pan Antonín Kašpar, pan Karel Bílý, pan
Jaromír Formánek a pan Josef Foršt. Děkuji rovněž paní Ludmile Ešpandrové za
skvělou fotodokumentaci. Pokud jsem
na někoho při tom nekonečném děkování zapomněl, tak se ze srdce omlouvám.
Za fotbalový oddíl TJ Dolní Čermná
Filip Hampl

Foto I L. Ešpandrová

Naše „stopa“ v životě obce
Fotbalový oddíl se aktivně podílel na
akci Den se sousedy, kdy se naše mužstvo zúčastnilo turnaje v malé kopané.
Nechybělo mnoho a naše účast byla vítězná. Až ve finále nás zastavil celek
Výprachtic. Během turnaje náš oddíl
rovněž účastníkům a divákům zajišťoval občerstvení ve stánku u hřiště.
Druhou akcí přesahující katastr naší
obce byla beseda s Antonínem Panenkou a Karolem Dobiášem, fotbalovými
internacionály, mistry Evropy z roku
1976 a bronzovými medailisty z ME
1980. Tato vydařená akce se konala
18. 10. v restauraci „Céčko“. Za to, že se
takováto beseda mohla vůbec konat,
vděčíme panu Josefu Babickému, který
kromě toho, že se aktivně angažuje
v našem fotbalovém oddíle ve funkci
asistenta trenéra a maséra, býval
masérem fotbalové reprezentace do
21 let, Dukly Praha, Bohemians Praha
a ženského házenkářského mužstva
Slavie Praha. Besedy se účastnilo asi
sedmdesát diváků, kteří po představení
obou aktérů vyslechli spoustu veselých
historek ze zákulisí světově nejpopulárnějšího sportu. Došlo i na kritická slova
směřovaná k aktuálnímu stavu českého
fotbalu. Obecenstvo do děje aktivně
vstupovalo formou dotazů na obě
fotbalové legendy. Čas nám příjemně
uplynul a oba „páni fotbalisti“ na konci
akce převzali upomínkové předměty

z rukou pana starosty Petra Helekala.
Závěrem mně dovolte, abych všem
hráčům, trenérům, funkcionářům, jakož
i fanouškům a všem spoluobčanům popřál vše nejlepší do roku 2017, mnoho
úspěchů v osobním, ale i sportovním
životě. Těším se, že se po dlouhé zimě
opět uvidíme na fotbale.
Za fotbalový oddíl TJ Dolní Čermná
Filip Hampl

Pozvánka
Tak jako každý rok pořádá Klub českých
turistů pochod na Mariánskou horu se
zpíváním koled v kostele. Pochod se
koná v úterý 27. 12. 2016. Začátek zpívání koled v 12:00 hod.
Za KČT Lanškroun Miroslav Pecháček

Oznámení
Vážení čtenáři, obecní knihovna Vás
v tomto roce naposledy přivítá ve čtvrtek 22. 12. 2016 v pravidelné době od 15
do 18 hodin. V době vánočních svátků
bude zavřeno. Těšíme se na Vás opět
v pondělí 2. ledna 2017 (14 – 15 hodin).
Olga Liprová
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Stomatologická pohotovost
ve dnech

lékař

adresa

telefon

17. - 18. 12. 2016

MUDr. Karásková

Letohrad, U Dvora 815

465 620 358

24. 12. 2016

MDDr. Nováková

Žamberk, Raisova 814

465 613 441

25. 12. 2016

MDDr. Pavlová

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 822

26. 12. 2016

MUDr. Strnadová

Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622

465 642 765

27. 12. 2016

MUDr. Špička

Králíky 414

465 631 154

28. 12. 2016

MUDr. Špičková

Králíky 414

456 631 274

29. 12. 2016

MUDr. Šrámek

Letohrad, U Dvora 815

465 621 551

30. 12. 2016

MUDr. Ulman

Tatenice 268

465 381 212

31. 12. 2016

MUDr. Vacková

Lanškroun, Hradební 227

465 322 348

MUDr. Valentová

Lanškroun, Strážní 151

465 322 907

MUDr. Vebrová

Žamberk, Raisova 814

465 613 441

MUDr. Vítková

Červená Voda 333 (MOVIOM)

465 626 460

1. 1. 2017
7. - 8. 1. 2017
14. - 15. 1. 2017

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 6 I rok 2016

Mikulášský jarmark
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Římskokatolická farnost Dolní Čermná zve
sobota 10. 12. 2016

6:45 h. rorátní mše svatá
7:30 h. snídaně a dopolední
adventní program pro děti

kostel Dolní Čermná
fara Dolní Čermná

sobota 24. 12. 2016
ŠTĚDRÝ DEN

16:00 h. mše svatá
(zaměřená pro děti)

kostel Verměřovice, zpěvem koled
doprovází děti a mládež z Verměřovic

neděle 25. 12. 2016
slavnost NAROZENÍ PÁNĚ,
Boží hod vánoční

0:00 h. mše svatá „půlnoční“

kostel Dolní Čermná, zazní Česká
vánoční mše “Hej mistře“ J. Ryby
(místní chrámový sbor)
kostel Verměřovice
kostel Dolní Čermná, zpívá schola dětí
kostel Dolní Čermná, zpívá místní
chrámový sbor

pondělí 26. 12. 2016
svátek svatého Štěpána,
prvomučedníka

7:30 h. mše svatá
9:00 h. mše svatá
10:30 h. mše svatá

kostel Dolní Čermná
kostel Petrovice
kostel Dolní Čermná, hudbou a zpěvem
doprovází mládež

čtvrtek 29. 12. 2016

15:00 h. tradiční šachový turnaj

fara Dolní Čermná

pátek 30. 12. 2016
svátek Svaté Rodiny Ježíše,
Marie a Josefa

19:00 h. mše svatá
(obnova manželských slibů)

kostel Dolní Čermná

sobota 31. 12. 2016
svatého Silvestra I., papeže

16:00 h. mše svatá
poděkování za uplynulý rok 2016

kostel Dolní Čermná

neděle 1. 1. 2017
slavnost MATKY BOŽÍ,
PANNY MARIE
Světový den modliteb za mír

7:30 h. mše svatá
9:00 h. mše svatá
10:30 h. mše svatá
15:00 h. adorace a požehnání

kostel Dolní Čermná
kostel Verměřovice
kostel Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná

pátek 6. 1. 2017
slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ,
sv. Tři Králové

19:00 h. mše svatá
(žehnání vody, kadidla a křídy)

kostel Dolní Čermná

neděle 8. 1. 2017
svátek Křtu Páně
Končí doba vánoční.

7:30 h. mše svatá
9:00 h. mše svatá
10:30 h. mše svatá

kostel Dolní Čermná
kostel Petrovice
kostel Dolní Čermná, zazní Česká
vánoční mše “Bila dvanáctá hodina“
J. Ryby (místní chrámový sbor)

9:00 h. mše svatá
10:30 h. mše svatá
15:00 h. zpěvy z nešpor
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Dolnočermenský zpravodaj

Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí v Dolní Čermné
Datum konání

Název akce

Začátek akce

Jakubovické vánoční souznění

27. 12.

Vánoční badmintový turnaj

27. 12.

Zpívání koled na Mariánské hoře

12:00

30. 12.

Vánoční turnaj ve stolním tenise

děti od 8:00
prezentace od 9:00
turnaj od 10:00

31. 12.

Silvestrovský běh

10:00

u tělocvičny

p. Bednář

Tříkrálový výstup na
Mariánskou horu

13:13

u Malova mostu

Jednota Orel

14. 1.

Sousedský ples

19:30

Orlovna

SDO

21. 1.

Dětský karneval

13:30

Orlovna

Jednota Orel

28. 1.

Maškarní ples

19:30

Orlovna

Jednota Orel

18. 2.

Hasičský ples

19:30

Orlovna

SDH

31. 3.

2. reprezentační ples

KD Verměřovice

Dobrovolný svazek
obcí Mikroregion
Severo-Lanškrounsko

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

Jakubovice

Pořadatel

27. 12.

7. 1.

16:00

Místo konání

p. Hrodek

tělocvična

ZŠ - základní škola
ČČK - Český červený kříž
MS - Myslivecký spolek Krahujec

kostel Mariánská
hora

KČT Lanškroun

tělocvična

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

Oprava kostela v Jakubovicích

Vybudování parkoviště u Orlovny

Oprava ulice u školy

Foto I S. Vimr, J. Nikl , L. Ešpandrová, archiv městyse

Vítání občánků

Setkání s jubilanty

Foto I L. Ešpandrová
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