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V tomto čísle naleznete
ze zasedání zastupitelstva
Jakubovické souznění
ZŠ v Dolní Čermné slaví
SilvestrOvský běh
kalendář akcí
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Pozvánka na jednání zastupitelstva v pondělí
27. 2. 2017 od 18 hodin v zasedací místnosti
úřadu městyse v přízemí budovy.

www.dolni-cermna.cz

Jakubovické vánoční souznění
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dva měsíce nového roku jsou téměř za
námi. Po dlouhé době jsme si mohli
užívat zimu v její plné síle, s čímž samozřejmě souvisí i vyhrnování sněhu na
místních komunikacích a chodnících.
Zajistit tuto službu „dokonale“ je prakticky nemožné, obzvláště u „ručního vyhrnování“, kde jsme limitováni počtem
pracovníků. Přesto se snažíme dělat, co
je v našich silách. V přívalech letošního
sněhu to opravdu není jednoduché.
Během ledna a února již standardně
probíhá příprava, projednání a schvalování rozpočtu městyse. Celkové výdaje
letošního rozpočtu předpokládáme ve
výši více jak 42 mil. Kč. Tento vysoký
výdej si můžeme dovolit hlavně kvůli
tomu, že jsme dostali přidělenu dotaci na realizaci akce „Chodníky Dolní
Čermná“. Celkové rozpočtové náklady
akce jsou více jak 15 mil. Kč. Konečná
realizační cena bude samozřejmě známá až po dokončení výběrového řízení.
V rámci akce bude vybudováno téměř
1,5 km nových chodníků a na stejné
trase i nové veřejné osvětlení podél
hlavní silnice. Začátek realizace předpokládáme v dubnu až květnu 2017, ukončení v září a říjnu 2017. Veškeré termíny
budou blíže známy až po dokončení
zmiňovaného výběrového řízení.
Druhou velkou plánovanou akcí je
realizace akce „Obnova návrší kostela
sv. Jiří v Dolní Čermné“. Rozpočtové
náklady jsou bezmála 7 mil. Kč. Jedná
se o komplexní opravu místních komunikací a chodníků kolem kostela a Orlovny s napojením na nové parkoviště.
Konečná cena akce bude opět známa
po dokončení výběrového řízení. Na
uvedenou akci jsme požádali o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj. V případě, že ji neobdržíme, bude velice
složité akci zrealizovat.
V letošním roce plánujeme i další menší
akce, jako například výměnu oken
v tělocvičně, výstavbu dětského hřiště
v areálu školy, rozšíření zastřešení v Areálu zdraví a sportu, opravu chodníků
před úřadem městyse, opravu zázemí
pracovní čety městyse, rozšíření zázemí
pro JSDHO atd.
V letošním roce budeme muset také
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pracovat na přípravě dalších projektových dokumentací, abychom byli
připraveni na realizaci akcí v následujících letech. V současné době připravujeme projektové dokumentace na akce
„Chodníky Dolní Čermná - II. etapa“ (od
Menclových č. p. 193 po zastávku na
Letné), „Obnova budovy č. p. 234“ (stará
škola na náměstí), „Rozšíření zázemí
v AZAS Dolní Čermná“ a „Centrální sběrný dvůr“. Dále se připravuje zpracování
studie pro provedení zástavby v oblasti
za „Syrečkárnou“ a mnoho dalších menších projektů.
Velkým tématem posledních týdnů je
změna dodavatele na svoz směsného
komunálního odpadu a s tím související
výměna popelnic. V první řadě bych
rád zopakoval, že smyslem tohoto
opatření je provedení finančních úspor
v systému odpadového hospodaření.
Z kalkulace poplatku za odpady na
letošní rok vyšlo, že abychom měli systém finančně vyrovnaný, musel by být
poplatek 800 Kč na jednoho obyvatele
místo současných 550 Kč. Našim záměrem nebylo vytahovat lidem každý rok
z peněženek další finance, a proto došlo
k rozhodnutí učinit jednorázové opatření na výměnu popelnic, kterou jsme
finančně podpořili. Musím říci, že jsem
v poslední době vedl mnoho debat na
toto téma. Dovolím si říct, že většina
lidí naše řešení akceptovala. Nedělám
si iluze, že to pochopí, respektive s tím
budou souhlasit všichni zainteresovaní,
ale toto asi není ani možné. Nadarmo
se neříká - sto lidí, sto názorů. Primárně
nejde o nic jiného než o naše společné
peníze, které když ušetříme, můžeme
investovat do jiných akcí. V případě, že
bude mít někdo zájem o vysvětlení důvodů tohoto opatření, prosím kontaktujte mě. Jsem samozřejmě připraven
vám je podrobně vysvětlit.
Změna dodavatele svozu směsného
komunálního odpadu samozřejmě
není poslední změnou v systému odpa-
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dového hospodaření. V současné době
ve spolupráci s firmou Ekokom zpracováváme projekt na umístění nádob na
separaci odpadu na celém území Dolní
Čermné a Jakubovic. V rámci tohoto
projektu budou rozmístěny nádoby na
papír, sklo a plasty. Separace odpadu
úzce souvisí se směsným komunálním
odpadem. Mnozí z Vás již pečlivě odpad
třídí a mohou Vám potvrdit, že vyjma
popelu v podstatě do popelnice nic
jiného nedávají. Jako přílohu v tomto
zpravodaji máte vložen leták, v kterém
je uvedeno, kam jaký odpad patří. Je
pravda, že až do umístění zmíněných
kontejnerů je nutné uvedené komodity
zanést či zavézt na sběrné místo, které
se nachází za úřadem městyse. Toto
obnáší určité úsilí, na druhou stranu je
nezbytné říci, že jestliže se nám společně podaří zajistit dostatečné třídění
odpadu, zmenší se objem směsného
komunálního odpadu k uložení na
skládce a tím můžeme ušetřit značné
finanční prostředky. Úspěch tohoto
opatření je samozřejmě otázku spolupráce mezi vedením městyse a Vámi,
obyvateli. Bez ní není možné dosáhnout ani dílčího úspěchu. Poslední
restrukturalizačním krokem bude vybudování centrálního sběrného dvora,
u kterého by měla vzniknout i výkupna
druhotných surovin.
Je zřejmé, že nás čeká nabitý rok, ale
pevně věřím, že vzájemnou spoluprací
ho úspěšně zvládneme.
S přáním klidného prožití zbytku zimy
Petr Helekal
starosta

Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (14/2016 - ZM)
Zasedání zastupitelstva městyse
v závěru loňského roku se konalo dne
16. prosince 2016 a z jeho programu
vybíráme některé věci, které byly
předmětem jednání.
Zpráva o činnosti rady byla podána
za období od konce listopadu do
prosince 2016, kdy proběhla dvě její
jednání. Na těchto jednáních se rada
zabývala mimo jiné záležitostmi
odpadového hospodářství: bylo
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schváleno uzavření smlouvy na zajištění svozu a odstranění směsného
komunálního odpadu z odpadových
nádob se společností EKOLA České
Libchavy, s. r. o.; rada také schválila
výši příspěvku pro občany na výměnu stávajících popelnic za sběrné
nádoby o objemu 240 l. Rada jednala
o uzavření smlouvy o ubytování pracovníků se společností AVX Czech Republic, s. r. o., Lanškroun (dlouhodobé
ubytování zahraničních zaměstnanců
firmy z Ukrajiny v ubytovně na náměstí). Byly projednány i další smluvní
záležitosti na zajištění plánovaných
investičních akcí, např. obnovu kostelního návrší, prodlouženy některé
pronájmy a smlouva na hospodaření
v lesích městyse. Rada schválila
provedení některých menších akcí opravy prostor pro spisovnu úřadu,
v Hasičském domě JSDHO, střechy
nad školní jídelnou, opravu sociálního
zařízení v 1. patře budovy úřadu.
S podrobnějším obsahem jednání
těchto rad se můžete seznámit ze
zápisu z jednání zastupitelstva, který
je uveřejněn v archivu úřední desky.
Následovaly finanční záležitosti předně projednání rozpočtového
provizoria na rok 2017, které je
každoročně standardní záležitostí.
V rámci rozpočtového provizoria
stanovilo zastupitelstvo pravidla pro
hospodaření městyse po dobu do
schválení rozpočtu na rok 2017, která
musí zajistit především běžný provoz
městyse a úřadu, plnění již existujících
závazků a případné řešení havarijních
a krizových situací. Předložení a projednání rozpočtu se pak předpokládá
na jednání zastupitelstva, které
bude svoláno nejpozději do konce
února 2017. Zastupitelstvo dále schválilo rozpočtový výhled na období
2017 – 2020, který obce musí povinně
sestavovat a který obsahuje souhrnné
základní údaje o příjmech a výdajích,
zejména o dlouhodobých závazcích
a pohledávkách, o finančních zdrojích
a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Zastupitelé také byli
informováni o schválení rozpočtové
změny č. 3 k rozpočtu městyse na rok
2016 a o důvodech jejího přijetí.
V rámci majetkových záležitostí zastupitelstvo schválilo zveřejnění záměru

Dolnočermenský zpravodaj

prodeje stavební parcely č. 880 v k. ú.
Dolní Čermná za účelem narovnání
majetkových vztahů.
V posledním bloku programu se
zastupitelé seznámili s rozúčtováním známých nákladů posledního
období vynaložených na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu
a rozhodli roční sazbu místního poplatku za komunální odpad neměnit
a ponechat ho pro rok 2017 ve výši
550 Kč. Posledních bodem programu
bylo projednání tzv. pomístního
názvosloví.
Pracovníci
Státního
pozemkového úřadu, kteří zpracovávali komplexní pozemkové úpravy
(KPÚ) pro k. ú. Dolní Čermná, se na
zastupitelstvo v závěrečné fázi ještě
obrátili se žádostí o projednání návrhu pomístního názvosloví. Na základě
výsledků KPÚ vyhotovil zpracovatel
„novou“ digitální katastrální mapu,
která obsahuje celkem 48 pomístních
názvů. Z toho většina názvů zůstává
zachována (např. Klekarova hora,
Kněžství, Obecní lesy…), některé
názvy se sjednocují. U předloženého
návrhu pak mělo zastupitelstvo ke
čtyřem názvům upřesňující připomínky.
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

Změny v provozu
linkových autobusů
od neděle 5. 3. 2017
Jízdní řády vlaků a autobusů (dále jen JŘ)
veřejné dopravy se mění v pravidelných
intervalech. Hlavní změna připadá na
druhou prosincovou neděli, o něco menší
změny se uskutečňují druhou červnovou
neděli a ty podružné pak první neděli
v březnu a září. Doufal jsem, že tomu
tak bude i letos. To jsem se ale šeredně
zmýlil, protože březnová změna patří
k největším za posledních několik let.
Dálkový autobus Brno – Žamberk, provozovaný na komerční riziko ČSAD Ústí

nad Orlicí, pojede přes Dolní Čermnou
naposled 3. 3. 2017. Asi málo vydělával,
i když prázdný rozhodně nejezdil, a za
ta léta jsme si na něj zvykli. Komukoliv
jsem zatím tu zprávu řekl, každý mi hned
vynadal a snášel argumenty, s kterými
plně souhlasím. Ale městys byl s tímto
faktem seznámen pracovníky kraje až
v druhé polovině ledna se zdůrazněním,
že se s tím opravdu už nedá nic dělat.
Ovšem „brňák“ zajišťuje mimo svoji hlavní funkci i první ranní spoj z Jakubovic
do Lanškrouna. Je pravda, že v období
prázdnin, kdy nejezdí, jej ve shodném
čase nahrazuje spoj 210 linky 700915
(přes Jakubovice). Ten by mohl do Lanškrouna jezdit každý pracovní den; kdo
chce jet dál, může postupně přestupovat
na autobusy nebo jet vlakem do Č. Třebové a odtud už pohodlně rychlíkem
až do Brna. Leč odpoledne je to horší.
Z Lanškrouna jedou přes Jakubovice
autobusy v 14:40 do Jablonného nad
Orlicí a v 16:40 do Letohradu, ale ten do
Žamberka mezi nimi už bude napořád
chybět. Ono od jisté doby platí, že za
peníze kraje nelze zavádět žádné nové
spoje, a městys nemohl přistoupit na
financování provozu náhradního autobusu, zejména když je většina z nich tak
málo využívána.
Na jednání 24. ledna 2017 jsme se dozvěděli, že zamýšlený ranní autobus 210
může jezdit jen o prázdninách, protože
během roku není k dispozici, i kdyby si
jej někdo chtěl objednat a zaplatil jeho
provoz. Dopravci už mají také potíže
s nedostatkem personálu – to ostatně
známe ze zpráv a možná je to i jeden
z důvodů ukončení provozu linky Brno –
Žamberk. Takže jistá naděje už byla jen
v prodloužení autobusu z Jablonného
nad Orlicí až do Lanškrouna, to by však
bylo možné až od 12. června, kdy má
skončit objížďka přes Bystřec. A do té
doby by jezdil z Jakubovic do Lanškrouna první spoj až v 7:38 hodin, což
je z přepravního hlediska zvěrstvo. Tak
se pokračovalo v jednáních. Zapojila se
i Rada městyse Dolní Čermná, která rovněž vyloučila možnost dlouhodobého
zrušení ranního jakubovického autobusu, projednávaly se další možnosti,
někdy i dost krkolomné, ale „světlo na
konci tunelu“ nebylo stále vidět. Až
se pan starosta rozhodl k trochu více
nátlakovému jednání a dosáhl jakéhosi
neurčitého příslibu o znovuprověření
všech možností. A ve středu 1. 2. 2017
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přišla první dobrá zpráva, že to přece jen
nějak půjde. Abych to konečně uzavřel –
po jarních prázdninách (pozn. redakce:
jarní prázdniny v okrese Ústí nad Orlicí
jsou v termínu od 6. do 12. března 2017)
do druhé změny JŘ 11. června 2017
bude v provozu nový spoj, který pojede
z Lanškrouna v 5 hodin, v Dolní Čermné
na náměstí se otočí a cca v 5:20 pojede
přes Jakubovice zpět do Lanškrouna. Je
to trochu dříve, než jsme zvyklí, ale jinak
to nejde a hlavně to potrvá jen čtvrt
roku. Všechny podrobnosti budou včas
zveřejněny.
I druhá změna se týká jakubovické linky,
ale jde jen o drobnost – spoj 6, který
dnes odjíždí v 12:56, bude v celé trase
o 4 minuty posunut, tzn. Dolní Čermná
náměstí v 13:00, Jakubovice 13:06, Olšový rybník 13:11, Lanškroun - závod 13:13,
Lanškroun - pivovar 13:15 a Lanškroun
autobusové nádraží v 13:18 hodin.
Třetí změna již není drobností. Přesuneme se na linku 700904 („ousťák“) a zjistíme, že od 5. 3. 2017 budou všechny
autobusy, které nejedou k nemocnici,
odkloněny. Ve směru od nás to jsou spoje
10, 22, 26 a 106; v opačném směru, tedy
z Ústí k nám, se jedná o spoje 3, 13, 19,
27 a 105. Ty všechny pojedou ze zastávky
STK (u velkých obchodů) na kruhovém
objezdu vpravo do zastávky Nákupní
zóna (u Tesca), sjedou dolů a přes světelné křižovatky vyjedou k autobusovému
stanovišti. V opačném směru to bude to
samé – ze stanoviště 11 pojedou dolů,
dvojím pravým odbočením se dostanou
do Cihlářské ulice, před vrcholem kopce
zastaví v nákupní zóně a po kruhovém
objezdu se dostanou na Letohradskou
do zastávky STK. Minou tedy obousměrně vysoce frekventovanou zastávku
Letohradská u Policie ČR. Toto řešení už
tu v minulosti jednou bylo a neosvědčilo
se. Pokud jde o rekonstrukci ulice 17. listopadu, nelze nic namítat a musíme
to nějakou dobu strpět. Ale pokud se
jedná (a prý ano) jen o vytvoření jakési
klidové zóny, pak je to zářný příklad, jak
může jedno rozhodnutí ztrpčit trvale
život mnoha lidem, kteří budou muset
za jakéhokoli počasí naštvaně a hlavně
zbytečně chodit pěšky po městě.
Poslední změna je konečně pozitivní – spoj 106 odjíždí v sobotu a neděli
z Letohradu v 18:55 a do Verměřovic
k železniční zastávce dojede v 19:10;
vlak od Ústí nad Orlicí tam dorazí v 19:14
a my musíme pěšky. Od 5. března 2017
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bude tento spoj odjíždět z Letohradu
o 10 minut později, do Verměřovic tak
přijede až v 19:20 hodin a my tam na něj
už budeme 6 minut čekat.
Tak teď by se dalo říct „konec dobrý,
všechno dobré“. Ale ono není vůbec
nic dobré. Ve všech Dolnočermenských
zpravodajích jsem apeloval na všechny,
aby využívali veřejnou dopravu a třeba
tak i odlehčili přetíženým silnicím. Bez
odpovídající odezvy. Teď se znovu projevila naléhavost celé problematiky. Každá
veřejná doprava je ztrátová a někdo ji
musí doplácet. Zatím to dělá Pardubický
kraj. Ale je vidět, že i on už má dost
toho, aby sypal peníze do spojů, které
pak jezdí zoufale nevytížené. Tentokrát
jsme to naposled nějak ustáli, i když
za cenu ústupků. Ale už se tvoří různé
teorie, třeba ta, že Jakubovice jsou místní
částí Dolní Čermné a že je tedy městys
povinen tam zajistit a hlavně zaplatit dopravu. Nebo: když se platí svoz odpadu,
tak se může platit i doprava. To budeme
každý rok povinně platit nemalý peníz za
to, že se bude chtít jednou za čas někdo
někam svézt? Těch teorií je víc a některé
z nich bohužel nepostrádají logiku.
Pardubický kraj se přitom nevzdává svojí
účasti na dotování dopravy. Jenom chce,
aby celý provoz měl nějaký smysl. A ten
zatím vidí jen v tom, že jím dotovanými
spoji bude někdo jezdit.
Bylo by laciné využít teď příklad zrušeného „brňáku“; ale na něm je vidět, jak
to chodí. Zavede se linka z nějakého
atraktivního místa a je úspěšná. Jenže až
do cíle (logicky) dojíždí málo lidí. Tak se
zkrátí. Opět se ukáže, že těch cestujících
není pořád dost, a tak se zkrátí podruhé.
Pak se jí několikrát změní trasa, aby se
našlo místo, kde bude více využívaná.
Potom se omezí rozsah provozu, pak
přestane jezdit o prázdninách a nakonec
se zruší vůbec. Pokud nechceme, aby
takový osud postupně potkal i „naše“
linky, budeme se muset snažit opravdu
je využívat. Ono autobusovou dopravu
dost dobře zrušit nejde, je tady závazek
veřejné služby. Ale jde její financování
přenést na obce. Takže třeba místo
rozšíření sociálních služeb nebo snížení
povinných poplatků nebo bezplatného
internetu nebo SOS tlačítek pro seniory
nebo dalšího zvelebování městyse nebo,
já nevím co, budeme platit provoz autobusů, kterými jsme se odnaučili jezdit.

Tuky a oleje vhazujte do nádoby v uzavřených PET-lahvích. Předejdete tak
vylití oleje do nádoby a jeho znehodnocení! Děkujeme.

Zdeněk Ježek

Úřad městyse Dolní Čermná

Připomínáme občanům
Poplatek za odpad na rok 2017 ve výši
550 Kč je splatný od 1. 1. do 31. 3. 2017.
Poplatek ze psa na rok 2017 ve výši
200 Kč je splatný od 1. 1. do 31. 3. 2017.

Jak zlikvidovat olej a tuk po
smažení? A kam s ním?
Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace
nepatří. Ničíte si tím odpad.
S tuky a oleji po smažení by se mělo
nakládat jako s odpadem. Občané je
mohou nalévat do použitých PVC obalů
(PET lahve atd.) a ukládat do určených
separačních nádob. Tyto označené nádoby (240 l zelené plastové popelnice)
najdete např. za starou školou, naproti
obchodu BePa.
Pokud bude tento odpad končit tím, že
vysmažený olej a tuk bude vyléván do
WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je
nanejvýš pravděpodobné, že nastane
dříve či později havarijní stav domovní
kanalizace - bude neprůchodná!
Do této nádoby patří:
použité oleje a tuky z domácností,
např. fritovací oleje
ztužené jedlé tuky
Do této nádoby nepatří:
technické oleje (převodové, motorové,
tlumičové)
maziva a kapaliny
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Intervenční centrum
Pardubice - detašované
pracoviště Lanškroun
Od 1. 10. 2016 působí v Lanškrouně detašované pracoviště Intervenčního centra Pardubice. Pomoc je určená pro
osoby starší 16 let, které jsou ohroženy domácím násilím. Pomoc mohou vyhledat jak oběti domácího násilí, tak jejich příbuzní a známí, kteří chtějí vědět,
jak postupovat v krizové situaci. Služba
je bezplatná, dobrovolná, anonymní.
Intervenční centrum působí v domě
Piano, na adrese 28. října 202, 563 01
Lanškroun, každé první pondělí v měsíci od 10 do 14 hod. Pracovníky můžete
také kontaktovat na telefonním čísle
774 755 744.
Zdroj: www.lanskroun.eu

Do nového roku s rodinou!
Podpora blízkého vztahu mezi dětmi
a rodiči je pro nás v Amalthee klíčová.
Hra, úsměvy, dotyky, ocenění, přiměřené hranice, místo a klid na hraní i psaní
úkolů – to všechno naši sociální pracovníci u rodičů ve vztahu k jejich dětem
podporují. Pomáhají řešit i průšvihy dětí
či „zlobení“ ve škole. A často i dospělácké problémy – kde bydlet, za co nakoupit, jak ušetřit. Hledají také cestu, jak
pomoci dětem vyrovnat se s tím, že nevyrůstají s mámou a tátou.
Vycházíme z přesvědčení, že nejlepším
místem pro život dítěte je rodina –
vlastní, adoptivní nebo pěstounská.
Předcházíme umísťování dětí do ústavní péče – například tím, že poskytujeme
pomoc těhotným ženám v těžké životní
situaci, aby si mohly dítě ponechat a vychovat jej v důstojných podmínkách.
Nebo tím, že pomáháme rodinám,
kterým zejména kvůli špatné finanční
situaci hrozí odebrání dítěte. Dětem
i rodičům v náhradních rodinách, pěstounských i adoptivních poskytujeme
sociální, psychologické a terapeutické
služby. To vše děláme proto, že „Děti
potřebují rodinu!“ Více informací naleznete na www.amalthea.cz.
Amalthea z. s.
nestátní nezisková organizace působící
v Pardubickém kraji
pobočka v České Třebové: Hýblova 546,
telefon: 773 512 525

Foto I L. Ešpandrová

Poděkování
Rád bych prostřednictvím Dolnočermenského zpravodaje poděkoval všem
dárcům, kteří finančně podpořili sbírku
pro národní Nadaci likvidace lepry, která
se uskutečnila pod patronací MO KDU-ČSL při Mikulášském jarmarku dne
25. listopadu 2016 na náměstí. Sbírka vynesla částku 3 029 Kč. Od poslední informace ve vánočním DCZ přibyl další dar
na LL ve výši 300 Kč. Peníze byly odeslány
Nadaci LL dne 6. 12. 2016. Od počátku
koledování v roce 1992 bylo již vykoledováno celkem 113 311 Kč. Pomohli jsme
tak vyléčit 546 lidí v počátečním stadiu
malomocenství a tuberkulózy. Všem
dárcům upřímně děkuji za finanční podporu sbírky, která pomůže léčit pacienty
s leprou, tuberkulózou a malárií v zemích
třetího světa. Srdečné díky!
Děkuji také za podporu charitní sbírky
oděvů, prádla, lůžkovin, nádobí a potřeb pro domácnost, která se konala 23.
a 24. září 2016 pro Diakonii Broumov.
Naše sbírka zaplnila tři čtvrtiny nákladního prostoru velké dodávky. Od
Diakonie vyřizuji vám všem, kteří jste
sbírku podpořili, srdečné díky a přání
dobrého nového roku 2017!
Také v roce 2017 se uskuteční sbírka
oděvů. Datum není zatím určen. O sbírce budete včas informováni plakáty
a vyhlášením v místním rozhlase. Pokud
to časově vyjde, bude termín sbírky uveřejněn v Dolnočermenském zpravodaji
a farním Poutníku.
Za org. V. Jansa

Dolnočermenský kalendář
2018
Děkujeme všem, kteří reagovali na naši
výzvu a zaslali redakci své fotografie na
téma „Krajinná zákoutí Dolní Čermné“.
Fotografie, které nebyly do kalendáře
2017 zvoleny, jsme uložili do archívu pro
příležitostné použití.
Pro rok 2018 jsme vybrali téma „Čermenka“. Chtěli bychom, aby byl zachycen
potok protékající krásnou přírodou Dolní
Čermné.
Vyzýváme všechny fotografy, aby své příspěvky zasílali na adresu redakce. Těšíme
se a za spolupráci předem děkujeme.
Za redakci Ivana Hamplová

Významné životní
jubileum oslavili
Marie Severinová
Jiřina Faltusová
Jiří Formánek
Jan Ptáček
Anežka Formánková
Věra Šverclová
Jaroslav Šabinský
Helena Mačátová
Marie Hubálková
Vlastislav Vyhnálek
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.

Dolnočermenský zpravodaj
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Vzpomínka
Dne 25. 1. 2017
uplynulo 25 roků, kdy
nás opustil náš drahý
syn Josef Bednář
z Dolní Čermné.
Stále vzpomínají
rodiče.

Vzpomínka
Uplynulo 1. výročí od smrti našich
drahých rodičů Hedviky a Zdeňka
Špačkových. Kdo jste je znali a měli rádi,
zavzpomínejte s námi.
S velkou bolestí a stálou vzpomínkou
Iva, Zdeněk, Hana a Mirka s rodinami

Česko zpívá koledy
Česko zpívá koledy je unikátní a již tradiční akce regionálních Deníků, kdy se
druhou středu v prosinci celá země
spojí a v jeden moment zpívá koledy.
I letos se obyvatelé Dolní Čermné do
akce zapojili a asi osmdesát lidí se sešlo
v 18 hodin na náměstí, aby na chvíli zapomněli na vánoční shon a společně si
za doprovodu muziky Jana Dostála zazpívali jedny z nejoblíbenějších a sou-

Foto I St. Vimr

časně nejkrásnějších českých koled
a písniček.
Velké poděkování patří městysi Dolní
Čermná, ochotníkům, ZJSDH a všem,
kteří se podíleli na organizaci celé akce.
Další ročník společného zpívání se bude
konat ve středu 13. prosince 2017.
Ivana Hamplová

Jakubovické vánoční
souznění 2016
Vánoční koncert se v jakubovickém
kostele sv. Antonína z Padovy uskutečnil v úterý 27. prosince 2016. Již čtvrté
„souznění“ se stává v Jakubovicích pěk-

Foto I L. Ešpandrová

nou kulturní tradicí. Scházejí se zde nejen místní občané, ale sjíždějí se sem
i lidé z širokého okolí. Svědčí o tom vždy
zcela zaplněný kostel a nejinak tomu
bylo i loni.
Na kostel slavnostně osvětlený reflektorem byl zvlášť krásný pohled. Jeho nová
světlá fasáda do daleka zářila. Nová
střecha sice nebyla v šeru vidět, ale za
dne si jí jistě všimne každý. Opravený
kostelík i ve všední dny navozuje hezký,
slavnostní pocit. Před kostelem jsem
postřehl původní pískovcový kříž, který
před léty strhla bouře. Tehdy se kříž
pádem rozbil na několik kusů a dlouhá
léta byl složený v síňce pod věží kostela.
Nyní je nově postavený a zrestaurovaný. Hřbitov ještě dozná další důstojnější
opravy. Jakubovičtí teď mají být právem
na co hrdí.
V šestnáct hodin zahájila koncert paní L.
Hrodková z Ústí nad Orlicí. Poznamenala, že tuto kulturní tradici zde založil pan
Karel Hrodek z Lanškrouna, jemuž leží
na srdci důstojný vzhled kostela, a to jak
exteriér, tak i interiér, a chce kostel také
„oživit“ hlasem zvonů. Dále se v krátkosti zmínila o repertoáru koncertu. Posluchači poté vyslechli v podání členů
hudební rodiny Hrodků krásné skladby:
na trombon pana Rostislava Balaštíka
s doprovodem kláves pana Jana Hrodka
ml. a písně zazpívané krásným sametovým a jistým hlasem paní Marcely
Bártové, zvané Adél. Poněkud nezvykle,
řekl bych až cize, zněly o českých poetických Vánocích převážně anglické
písně. Závěrem koncertu si celý kostel
zazpíval nejznámější vánoční píseň
„Narodil se Kristus Pán“ za doprovodu
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kláves s mohutným varhanním rejstříkem pana J. Hrodka. Paní Lída Hrodková
popřála účastníkům krásný a šťastný
nový rok 2017 a oznámila, že se těší na
nás, návštěvníky koncertu, při příštím
koncertu Jakubovického vánočního
souznění ve středu 27. prosince 2017
(koncerty mají pevné datum 27. 12.).
Před kostelem bylo poté podáváno
dobré teplé občerstvení.
Závěrem svého článku chci osobně
poděkovat panu Karlu Hrodkovi za to,
že touto kulturní akcí oživil Jakubovice
a probudil zájem jakubovických občanů
o svou vesnici. Děkuji mu za veškeré aktivity při opravách kostela. A jistě i jménem
všech účastníků koncertu je nutné poděkovat za příjemný podvečer strávený na
koncertu. Děkuji i všem organizátorům
a zvláště děkuji všem účinkujícím. Tento
kulturní počin není v dnešní konzumní
době obvyklý, je to doslova od všech
zainteresovaných osobní oběť. A za ni se
sluší zvlášť poděkovat.
V. Jansa

Poděkování za Tříkrálovou
sbírku 2017
Letošní Tříkrálová sbírka je za námi
a tentokrát byla opravdu zimní. Do
ulic orlickoústeckého okresu vyšlo ve
dvacetistupňových mrazech více než
dva tisíce odvážných dobrovolníků,
aby potěšili lidi přáním štěstí, zdraví
a pokoje, aby jim přinesli informace
o činnosti Charity a nabídli možnost
přispět potřebným.
V dnešním světě se někdy zdá, že nás víc
věcí dělí, než spojuje. Tříkrálová sbírka je
ale krásným příkladem toho, že dokážeme dobře spolupracovat na společném
díle. Charita, obecní úřady, farnosti,
občanské spolky, stovky dobrovolníků
a tisíce lidí přijímají TS jako smysluplnou
akci, do které se každý svým dílem už 17
let obětavě zapojuje.
Jako organizátor akce a příjemce vybraných peněz vyjadřuje Oblastní charita
Ústí n. O. upřímné poděkování všem,
kdo se na TS podílejí.
Podrobné výsledky budou známy po
ověření dokumentace a najdete je postupně na webu OCH www.uo.charita.cz
Iva Marková
tel. 734 769 713, markova.iva@orlicko.cz

Dolnočermenský zpravodaj

Foto I M.Svobodová

Tříkrálová sbírka 2017 - výsledky

Dolnočermenský zpravodaj

Povinné vzdělávání dětí
od pěti let
Od 1. 1. 2017 vstoupila v platnost novela
školského zákona, která upravuje povinné vzdělávání dětí od 5 let a stanoví
termíny zápisů do MŠ a do ZŠ.
§ 34 povinné vzdělávání dětí od 5 let (od
počátku školního roku, který následuje
po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku
věku, do zahájení povinné školní docházky). Zápis k předškolnímu vzdělávání se
koná v období od 2. května do 16. května.
Nový § 34a – povinnost předškolního
vzdělávání a způsoby jejího plnění
- nevztahuje se pouze na děti s hlubokým
mentálním postižením,
- zákonný zástupce je povinen přihlásit
dítě k předškolnímu vzdělávání – zajištěno místo ve spádové MŠ, pokud rodič přihlásí dítě do jiné MŠ než spádové, oznámí
ředitel tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu spádové MŠ,
- povinné předškolní vzdělávání se
nevztahuje na období školních prázdnin
(jarních, letních) v souladu s organizací
školního roku ZŠ,
- podmínky pro uvolňování a omlouvání
dětí stanoví školní řád příslušné školy,
- povinné předškolní vzdělávání JINAK:
individuálně bez pravidelné docházky
do MŠ, vzdělávání v přípravné třídě ZŠ,
vzdělávání v zahraničí - zákonný zástupce
je povinen jiné způsoby plnění povinnosti předškolního vzdělávání nahlásit
do 3 měsíců od zahájení školního roku!
V průběhu školního roku lze zahájit druhý
den po doručení oznámení řediteli MŠ.
Nový § 34 b - individuální vzdělání
dítěte (MŠ)
- odst. 2 – náležitosti oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání
- ředitel zákonnému zástupci doporučí
oproti podpisu rodičům seznam oblasti,
v nichž má být dítě vzděláváno, ve kterých má mít dítě vzdělávání; tyto oblasti
vychází z RVP pro MŠ; MŠ ověří úroveň
osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech – způsob a termíny
upraveny ve školním řádu tak, aby se
ověření uskutečnilo v období od 3. do 4.
měsíce od začátku školního roku. ÚČAST
DÍTĚTE NA OVĚŘENÍ POVINNÁ. Pokud se
dítě nedostaví ani v náhradním termínu,
ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání
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dítěte. Po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně
vzdělávat.
Výdaje s individuálním vzděláváním hradí
zákonný zástupce s výjimkou speciálních
kompenzačních pomůcek.
§ 37 - odklad povinné školní docházky – rodiče mohou požádat o odklad
písemně V DOBĚ ZÁPISU od 1. 4. do
30. 4. (nikoliv později). K žádosti je
vyžadováno doporučení příslušného
školského
poradenského
zařízení
a odborného lékaře nebo psychologa.
Pokud ředitel rozhodne o odkladu,
informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte
a možných způsobech jejího plnění.
Ivana Hamplová, ředitelka MŠ

Lyžařská školička
V týdnu od 23. do 27. ledna vyrazily
čtyři děti z mateřské školky na lyžařský
kurz do skiareálu Buková hora v Červené Vodě. Vzhledem k malému počtu
zájemců nejen z Dolní Čermné, ale
i okolních vesnic, nebyla akce zaštiťována školkou. Organizátor kurzu nám
umožnil se přidat k MŠ Žichlínek, Sázava
a Albrechtice s tím, že jsme děti vozili do
Albrechtic autem a odtud jsme pokračovali autobusem až pod sjezdovku
v Červené Vodě. Celkem jezdilo 34 dětí.

Doprava byla v ceně kurzu, stejně jako
svačinka a pojištění. Za poplatek byla
dětem zapůjčena výbava - lyže, boty
a helma.
Po příjezdu se dětí ujali milí instruktoři.
Ty, které neměly vlastní výbavu, si ji šly
zapůjčit, zkusit a nechat seřídit. Poté si
vynesly své lyže na kopec a mohly se,
pro většinu poprvé, začít seznamovat
s novým sportem. Už od počátku byly
děti vedeny k samostatnosti - jak při
osobní hygieně, tak při oblékání lyžařského oblečení, obouvání lyžařských
boty, vynášení lyží či zapínání bot do
vázání. Vedly si statečně a s drobnou
pomocí všechno zvládly.
Celých pět dní čekala děti od devíti hodina lyžování, následovala půl hodina
na osobní hygienu, svačinu, odpočinek
a den byl zakončen další hodinou
lyžování. V pravé poledne jsme byli
nachystáni k odjezdu.
První den lyžařské školičky se nesl ve
znamení seznamování se. Jak už bylo
zmíněno výše, děti se naučily samostatně se upnout do vázání, poznaly, jak
náročně je se po pádu zvednout, učily
se v lyžích stát na svahu, aby neujely
z kopce dolů. Každý si postupně sám
vyšlapal mírný kopeček a zkusil ho
sjet. Ti zdatnější, kteří na lyžích nestáli
poprvé a uměli zastavit, se po svačině
odebrali k dětské pomě a sjížděli už
po větším kopci s brankami a trénovali
zatáčky.
Druhý den čekala na děti změna. Už nemusely šlapat kopec po svých, ale setkaly

Foto I J. Chovancová
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se s tažným lanem a delším sjezdem.
Z řad začátečníků instruktoři vytipovali
další pokročilejší lyžaře, kteří se přidali
ke zkušenějším jezdcům na pomě. Letos
bylo hodně dětí, které neměly s lyžemi
vůbec žádné zkušenosti, tudíž první
jízda na tažném laně a následný sjezd
se nesl v mírně nervózním a zmateném
duchu. Už se objevily i první slzičky.
Kdo měl ruce a nohy, pomáhal dětem
úspěšně zdolat „lanovku“. Paní učitelky
ze školek a já jsme děti sbíraly, utěšovaly, dodávaly odvahu a povzbuzovaly,
chytaly, když se jim lyžičky nechtěně
rozjely, řadily do fronty. Instruktoři se
tak mohli plně věnovat výuce. Hlavním
cílem dne bylo naučit se zpevnit tělo
a srovnat lyže při jízdě na vleku, udělat
pořádný pluh (pro děti oblíbenou pizzu)
a zabrzdit. Ke konci druhé hodiny lekce
tento úkol zvládali, až na pár výjimek,
všichni lyžaři.
Ve středu se děti dočkaly velkého překvapení. Tento den se po ranní rozcvičce již všechny rozutekly k malé pomě.
To bylo nadšení, konečně se všichni
nechali vytáhnout jako velcí sjezdaři na
ještě větší kopec a sjeli dolů slalom mezi
brankami v podobě zvířátek a kytiček.
Po zkušenostech z předchozího dne
jsem byla malinko nesvá, jak se s větší
náročností děti poperou. Nestačila jsem
však koukat, pomu zvládly jako by nic,
a první sjezd mezi brankami dopadl na
výbornou. S úžasem jsem pozorovala,
jak i ty děti, kterým předchozí den
plužit nešlo, si cestou dolů nádherně
přibržďovaly a po pár jízdách dokonce
i zatáčely. Obrovský pokrok, který mi až
vehnal slzy do očí.
Zdatnější družstvo se tento den dokonce vydalo na první jízdu sedačkovou
lanovkou. Děti byly rozděleny do trojic
a vždy jízdu nahoru absolvovaly s dozorem dospělého - buď s instruktory,
lyžujícími paními učitelkami, rodiči či
veřejností, která s dětmi ráda pomohla.
Velkou sjezdovku pak sjížděly v hadu
a náramně jim to šlo.
Ve čtvrtek se pilně trénovalo, malí sjezdaři se každou další jízdou neuvěřitelně
zlepšovali, na pomě už byli zběhlí, že
se ani nedrželi a ještě si upravovali
rukavice.
V pátek, poslední den kurzu, si pro sportovce instruktoři připravili závod, na
který se mohli přijet podívat i příbuzní
a kamarádi. Dokonce vykouklo sluníčko
a pod azurovou oblohou se jezdilo pa-
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rádně. Děti byly rozděleny do kategorií
dle zdatnosti a sjížděly dobře známou
„začátečnickou“ sjezdovku, ovšem na
startu na ně čekal průjezd tunelem
prohrabaným v kupě sněhu a branky
byly již nastavené blíže k sobě. Závod
se regulérně stopoval, přihlížející fandili a všichni závodníci soutěž dokončili
v krásných časech. Na závěr proběhlo
vyhlášení vítězů, děti si vyzkoušely, co
to znamená stát na „bedně“. Nejen tři
nejlepší z každé kategorie, ale všichni
absolventi byli obdarováni diplomy
a džusem, vítězové ještě drobným dárkem v podobě omalovánky a pastelek.
Ještě zbývalo závěrečné foto a cesta
domů.
Za rodiče a paní učitelky z mateřských
školek, se kterými jsem děti doprovázela, mohu říct, že jsem z kurzu nadšená,
instruktoři odvedli skvělou práci a myslím, že se děti za týden naučily základy
sjezdového lyžování a zároveň si tento
sport oblíbily. Bylo úžasné pozorovat,
jak velké pokroky dělaly, každá další
jízda byla lepší a lepší. Na kurz bylo
vyčleněno dostatečné množství trenérů, nestalo se, že by bylo „slabší“ dítě
odstrčeno, instruktor si ho vzal stranou
a trpělivě s ním individuálně nacvičoval.
Na druhou stranu se šikovnější nenudili
a dostali možnost se dál zdokonalovat.
Děti se v kolektivu motivovaly k lepším
výkonům, vzájemné pomoci a ohleduplnosti na svahu.
Věřím, že se za rok děti opět sejdou
na sjezdovce pod Bukovou horou. Zeptejte se Anežky Kyšperkové, Terezky
Smejkalové, Oliverka Chovance nebo
Matyáška Svobody, jak si týden na
horách bezvadně užili.
Adéla Svobodová

Pyžamová párty
Pyžamový den byl zakončením tematického celku Co si oblékáme, co si obouváme, ve kterém jsme si povídali nejen
o vhodném oblečení pro zachování
zdraví v jednotlivých ročních obdobích,
závodili v oblékání, procvičovali zavazování smyček, ale seznámili jsme se prostřednictvím knihy Dědečku, vyprávěj
i se světem etikety. Zakončení projektu
jsme věnovali pohádkám. V první Jak se
postýlka rozzlobila jsme rozlišovali sku-

Foto I I. Hamplová

tečnost a sen, druhá pohádka O pyšné
košilce nám pomohla odhalit povrchnost a nadutost. Vše jsme doplnili kreslením, vystřihováním, zpěvem a cvičením. Nechyběla ani módní přehlídka
v pyžamech, kterou si všichni užili.
Ivana Hamplová

Základní škola v Dolní
Čermné slaví
Čas utíká jako voda a téměř zámecké
budově základní školy v naší obci je letos 110 let. Každé narozeniny by se
měly oslavit, a tak tuto pěknou tradici
dodržíme i my.
Oslavy proběhnou 27. dubna 2017 a dovolíme si Vás všechny pozvat:
8:45 – 11:20 Den otevřených dveří ve
výuce
- bude možno se podívat do
vyučovacích hodin
13:00 – 17:00 Den otevřených dveří
hlavní školní budovy
- prohlídka moderních odborných
učeben
- zábavné odpoledne pro celou rodinu,
hry pro děti i dospělé
- občerstvení
16:30 Setkání pamětníků

Dolnočermenský zpravodaj
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Podrobnější informace a přesný program
vyjde v dubnovém čísle zpravodaje.
Provázet Vás budou žáci druhého stupně
naší školy. Těšíme se na setkání s Vámi.
Kolektiv současných zaměstnanců školy

Den Slabikáře
Prvňáčci během prvních tří měsíců poznali základní písmenka, naučili se je
skládat do slabik a prvních slov. Vysloužili si tak první knihu, kterou si budou
sami číst – Slabikář. Tento velký den
jsme oslavili 28. listopadu. Nechyběl ani
sváteční dort. Děti zjistily, že první
stránky zvládnou lehce přečíst, a těšily
se na nová písmenka. Až otočí poslední
stránku Slabikáře, budou již všichni
opravdoví čtenáři.
Hana Zpěváková

Jedeme na plavání se školou
Každý pátek od října do konce ledna
jsme jezdili do České Třebové na plavání. Měli jsme deset lekcí, z toho pět lekcí
s 1. třídou a druhých pět s 2. třídou. Jezdili jsme ráno z náměstí autobusem.
Když jsme tam přijeli, šli jsme do šaten
a pak do sprch, kde jsme se osprchovali,
a šli se rozdělit do družstev. Já jsem byl
v druhém družstvu. Naučil jsem se plavat prsa a skákat kufr. Moc se mi to líbilo.
Po plavání jsme šli do bufetu. Tam jsme
se nasvačili a někdo si koupil sladkost.
Matěj Mareš, 3. třída

Foto I archiv ZŠ

Foto I archiv ZŠ

10. ročník soutěže
Hledáme nejlepšího
Mladého chemika ČR
V prosinci loňského roku po úspěšném
absolvování školního kola odjely do
Pardubic žákyně 9. ročníku Aneta
Mačátová, Barbora Marková a Daniela
Filipová, aby se zúčastnily druhého kola
desátého ročníku soutěže „Hledáme
nejlepšího Mladého chemika ČR“. Stejně tak jako dalších 5 000 žáků a žákyň
devátých tříd základních škol z pěti
krajů (Pardubického, Královéhradeckého, Středočeského, Libereckého a Kraje
Vysočina) absolvovaly test z chemie.
Jejich výsledky na postup do dalšího
republikového kola nestačily. Nejlepšího umístění dosáhla Daniela Filipová,
která z 350 žáků škol Pardubického
kraje byla 74.
Yvona Rybová

VZPoura úrazům
Všeobecná zdravotní pojišťovna připravila pro žáky originální projekt VZPoura
úrazům, zaměřený na prevenci dětských úrazů a nehod. Využili jsme tuto
možnost a na 7. prosince jsme připravili
besedu pro žáky 2. stupně u nás v tělocvičně. A jak to vnímali žáci 7. třídy?
Dnes k nám přijeli dva pánové na invalidním vozíku. Přišli nám povyprávět
své příběhy a upozornili nás na další
věci, které se nám můžou stát. Ukázali
nám, co se stane s naší míchou, když
špatně skočíme, spadneme nebo do
něčeho nabouráme. Povyprávěli nám
o různých sportech, které se dají na
vozíku dělat. Nevěděli jsme, jak moc je
pro ně důležitý dostatek místa na parkovišti, protože když tam budou mít
jen o pár centimetrů méně, tak prostě

Foto I archiv ZŠ

12

číslo 1 I rok 2017

z auta nevylezou. Vyprávěli nám, jak
mají někdy lidé málo rozumu, když jim
chtějí pomáhat, mnohdy to dopadne
úplně obráceně. Beseda byla velmi
zajímavá.
Tereza Peichlová
Ve středu jsme 4. a 5. hodinu šli do tělocvičny na besedu, kde nám dva vozíčkáři
Michal a Pavel vyprávěli o svém životě
a o tom, jak se jim úraz stal. Jeden z nich
rád jezdil na motorce, snowboardu a na
kole. Na kole a na motorce si několikrát
zlámal ruce i nohy. Na snowboardu si
poranil i míchu. Skončil na vozíku. Dnes
se zabývá stolním tenisem a jezdí na
čtyřkolce. Ten druhý skočil při jedné párty do vody v bazénu a hlavou narazil do
stěny. Zranil si páteř a skončil na vozíku.
Částečně má ochrnuté i ruce. Dnes hraje
na vozíku ragby. Beseda byla poučná,
moc se mi líbila.
Jakub Petřík

Hrou proti AIDS
Týden před Vánoci jela devátá třída na
projektový den Hrou proti AIDS na Střední zdravotnickou školu v Ústí nad Orlicí.
Cesta nebyla úplně snadná. Už u Lanšperka autobus praskal ve švech.
Z autobusového nádraží jsme se vydali
ke škole, kde na nás čekala paní učitelka
Vacková. Ta nám ukázala celou budovu
a spletitými chodbami nás provedla
k učebnám. V jedné jsme posvačili a mohli si i prohlédnout didaktické pomůcky
(např. ruku, na které se žáci učí odebírat
krev, figuríny dospělých i miminek).
Pak nás čekal samotný program, který,
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jak se ukázalo, byl opravdu hrou. Byli
jsme rozděleni do čtyř skupin a postupně
jsme prošli všechna stanoviště. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací
o viru HIV a nemoci AIDS. Nakonec každý
odešel s malým dárkem. Družstvo s největším počtem bodu dostalo dokonce
i odměnu.
Zdeňka Kohlová, 9. třída

Vánoční besídka
Také letos organizovala devátá třída vánoční besídku, jak je na naší škole už
dlouholetou tradicí. Přípravy byly v plném proudu, když naši třídu postihla
chřipková epidemie. Poslední týden přišla
do školy jen třetina žáků. A co dál? Měli
jsme připravené soutěže, třídy secvičené
scénky, měli jsme ceny od sponzorů. Po
společné poradě jsme se rozhodli, že besídku přesuneme na první týden v lednu.
Vánoční besídka tedy proběhla 6. ledna 2017. Novinkou bylo, že jsme se rozhodli ukázat naše vystoupení i rodičům.
Letos se tedy kromě dopolední besídky
uskutečnilo ještě odpolední vystoupení
pro rodiče, na kterém vystoupily dokonce i děti z prvního stupně.
Na fotografie z besídky se můžete podívat v galerii na webových stránkách školy. Děkujeme všem hostům za vytvoření
báječné atmosféry a povzbuzování, účinkujícím za jejich snahu, paním učitelkám
za pevné nervy při nácviku a panu školníkovi a uklízečkám za pomoc. Myslím,
že to byla velmi povedená akce a že se
všichni dobře bavili.
Zdeňka Pupíková, třídní učitelka

E-Twinning poprvé i na
naší škole
Naše škola se zapojila do projektu
eTwinning. Do tohoto projektu je zapojeno 437 066 učitelů, 173 024 škol
a vypracováno bylo už 55 734 projektů. E-Twinning je platforma, přes kterou mohou zaměstnanci škol (učitelé,
ředitelé, knihovníci atd.) z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do
projektů a sdílet své nápady. Je to
největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě.
Naší partnerskou školou je ZŠ Liptovská Teplička ze Slovenska. Naše
škola pracovala na projektu na téma:
How do we celebrate Christmas in the
Czech Republic (Jak slavíme Vánoce
v České republice). Chci dodat, že
spolupráce probíhá v cizím jazyce, což
u nás byl anglický jazyk. V budoucnu
bychom chtěli najít partnery i z jiných
zemi, abychom se co nejvíce zdokonalovali v angličtině, ruštině a němčině.
Žáci 8. a 9. tříd vypracovali krásné
projekty, kde popsali zvyky a tradice,
jak slavíme Vánoce v České republice.
Také jsme partnerům popsali, jak
slavíme Vánoce v naší škole a doma.
Také jsme vyráběli adventní věnce,
ozdoby na stromek, pekli jsme cukroví. To všechno v hodinách výtvarné
výchovy a pracovních činností. Dokumentaci projektu jsme umístili na
stránku eTwinning.cz, kde si vše můžou prohlédnout partneři z ostatních
zemí. Bylo nám potěšením, že už jsme
dostali pochvalu za to, jaké povedené
práce máme.
Hi! Happy NEW YEAR! These are really
greatand inspiring.
Posted by Natasha AUDEBERT,
6. 1. 2017.
Marie, they are fantastic. Congratulations to you and your pupils.
Posted by Božena Neuvirthová,
31. 12. 2016.
Doufám, že v této spolupráci budeme
pokračovat i nadále.

Foto I archiv ZŠ

Marie Faltejsková
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Výchovný koncert
Kocůrkových „nebolí“
Výchovný koncert – většina si představí
umělce, kteří na známé hudební nástroje zahrají zcela vážně vážnou hudbu,
a třídu plnou potichu se nudících žáků.
V případě výchovných koncertů manželů Kocůrkových, které jsme na naší škole
6. ledna přivítali už po několikáté, to určitě neplatí. Koncert je vždy tematicky
zaměřen (letos jsme sice „procestovali“
všechny světadíly, ale zastavili jsme se
více v Tibetu a v Austrálii). Pan Kocůrek si
ze svých cest přiváží neobvyklé hudební
nástroje a na ně pak hraje skladby typické pro danou zemi. Hudební ukázky doprovází zajímavými informacemi o původu nástroje, jeho výrobě, jak se na
nástroj hraje apod. Vypráví o životě
místních lidí (měli jsme možnost dozvědět se, jak to třeba chodí ve škole v Nepálu). S některými skladbami mu „pomáhají“ i posluchači (tlesknout v pravý
čas či zahrát na netradiční hudební nástroj, to žáky baví). Kocůrkovy tedy u nás
vždy rádi přivítáme.
Olga Liprová
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zda se jim to povedlo. Děkujeme paní
Míle Vackové za příjemně strávené odpoledne, ochotu a trpělivost.
Yvona Rybová

Okresní přebor v Říčkách
Hned po novém roce se 4. ledna uskutečnil ve Ski areálu Říčky v Orlických
horách okresní přebor v obřím slalomu.
Závod úspěšně absolvovalo a po dvou

kolech na černé sjezdovce se na třetím
místě umístilo družstvo ve složení Adéla
Beránková, Aneta Mačátová, Barbora
Vlčková. Adéla Beránková svou jízdou
dosáhla až na druhé místo v kategorii
jednotlivců. Anetě a Báře patří poděkování za odvahu a reprezentaci školy.
Adéle navíc přejeme úspěšný zbytek
lyžařské závodní sezóny. Velký dík patří
také panu Janu Beránkovi, protože nás
v nelehkých sněhových podmínkách
bezpečně dopravil do Říček i zpět
a v průběhu závodu byl děvčatům
oporou.
Yvona Rybová

Okrskový přebor v sálové
kopané v Lanškrouně
Středa 11. ledna nebyla pro žáky 7. až 9.
ročníku úplně šťastná, přesto strávili
pěkný den sportem. Na okrskovém pře-

Návštěva keramické dílny
V lednu jsme již podruhé využili nabídku paní Vackové a navštívili s deváťáky
keramickou dílnu Rodinného centra
KUK v Dolní Čermné. Po zdařilých afrických maskách, které žáci vyráběli pod
jejím dohledem vloni, tvořili v letošním
roce cedulky na dveře. Posuďte sami,

Foto I archiv ZŠ
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boru v sálové kopané v Lanškrouně se
umístili po urputném boji a bez svého
klíčového hráče Marka Pecháčka až na
4. místě. Ani na potřetí jim vysněný postup nevyšel, ale většina má ještě příští
rok šanci.
Sestava: Tim Gregor (7.), Martin Faltejsek
(8.), Daniel Mucha (8.), Jakub Junek (8.),
Marek Palkovič (8.), David Formánek (9.),
Filip Marek (9.), Tomáš Pyszný (9.).
Yvona Rybová

Vánoční turnaj stolního
tenisu 2016
Spolek příznivců stolního tenisu v Dolní
Čermné uspořádal v tělocvičně ZŠ
30. 12. 2016 tradiční vánoční turnaj. Turnaje se zúčastnilo 59 hráčů ve věkovém
rozpětí 8 až 70 roků. Hrály se kategorie:
mladší dívky, starší dívky, ženy, ml.
chlapci, st. chlapci, muži do 50 let, muži
tabulka stolní tenis

1.

nad 50 let a netradiční čtyřhry. Na sedmi
stolech bylo odehráno 329 utkání. Vítězové si odnesli krásné poháry a jiné
ceny. Krásný sobotní den provázela
přátelská sportovní atmosféra. Poděkování také patří SDH v DČ, který ochotně
a obětavě zajistil tradiční občerstvení.
K. Pácha

Silvestrovský běh Dolní
Čermnou 2016
Rok se s rokem sešel a opět se poslední
den v roce konal Silvestrovský běh
Dolní Čermnou. Letošní ročník se vydařil, zúčastnilo se neuvěřitelných 96
běžců. Účastníci se začali scházet
u místní tělocvičny kolem desáté hodiny. Před samotným výběhem proběhla
společná rozcvička, ke které se přidala
naprostá většina zúčastněných. Rozcvička nejen sportovce zahřála, ale také
2.

3.

dívky ml.

Vacková Leona

Pravdová Veronika Dostálová Aneta

dívky st.

Stříbrná Eliška

Vlčková Bára

Peichlová Tereza

chlapci ml.

Pravda Michal

Vávra Petr

Marešová Mar.

chlapci st.

Petr Tomáš

Kylar Ondřej

Peřina Daniel

ženy

Petrová Andrea

Formánková Petra Kůrková Milada

muži do 50 let

Šmajzr Martin

Jelínek Milan

Sysr Vlastimil

muži nad 50 let

Mačát Josef

Pácha Karel

Adamcová Naďa

čtyřhra mix

Jelínek M.,
Jelínek D.

Marek M.,
Stará M.

Černohous,
Kůrková M.

Foto I L. Ešpandrová

jim zkrátila čas před vyběhnutím.
Po zaznění gongu jsme společně v půl
jedenácté vyběhli na trasu dlouhou
zhruba čtyři kilometry. Trasa byla stejná
jako minulé ročníky, vedla po sídlišti
k poldru, dále následovalo přeběhnutí
na starou cestu, kolem kempu, přes hráz
rybníka na náměstí a zpátky k tělocvičně.
Po doběhnutí bylo pro zúčastněné připraveno malé občerstvení a proběhlo
slosování účastníků o hodnotné ceny,
kde byl hlavní cenou poukaz v hodnotě
1000 Kč na nákup sportovních potřeb
v prodejnách Sportisimo.
Celý běh doprovázela přátelská
atmosféra a radost z pohybu. Chtěl
bych poděkovat všem zúčastněným
a v neposlední řadě všem, kteří pomohli
s organizací akce.
Petr Bednář

Vánoční cukroví na startu,
horký čaj v cíli
Silvestrovské dopoledne bývá většinou
ve znamení příprav na večerní oslavu.
Ne tak u sportovních nadšenců z Čermné a okolí. Ti měli v plánu třetí ročník
Silvestrovského běhu Dolní Čermnou.
Sice mrazivé, ale slunečné dopoledne
připravilo sportovcům nádhernou
kulisu zasněžené krajiny. Na cestách po
trati je však uklouzaný sníh, místy led,
nebude to jednoduché. Přemýšlím, do
čeho dám foťák, aby byl v bezpečí, když
sebou plácnu. Beru batoh a spoléhám
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na to, že na záda padat nebudu a přežijeme oba.
Přestože mám ve zvyku být všude dřív
než včas, tentokrát jsem měla pocit,
že jsem se spletla a jdu pozdě. Kolem
tělocvičny postávají hloučky, prezence
je v plném proudu už půl hodiny před
startem. Vánoční cukroví na míse
hned vedle prezenční listiny nabízí
poslední šanci k doplnění kalorií před
sportovním výkonem. Někomu možná
připomene všechny sváteční „hříchy“,
u někoho pohled na něj podpoří odhodlání věci napravit. A jak přemýšlím,
jestli se mám posilnit nebo napravit,
odkudsi přilétá otázka: to poběžíš
i s tím batohem? Tak určitě, běhám
s ním vždycky. Téměř stovka účastníků
se zahřívá krátkou rozcvičkou a vyráží
na trať.
Úkol od pořadatele zněl jasně: pořídit
co nejvíc fotek, Ale vzhledem k okolnostem musím zredukovat počet míst,
kde mám v plánu fotit. První stanoviště
na cestě kolem kravína vypouštím.
Mám obavy, že než se na ten kopeček
vyškrábu, nestihnu běžcům vyfotit ani
záda a pak je potkám až v cíli. Tenhle
úsek vzdám.
Mířím tedy na křižovatku do sídliště,
pak se přemístím se na starou cestu,
a než závodníci oběhnou kemp a seběhnou kolem kostela na silnici, čekám
v cíli. Přestože jsem věděla, kterými
zkratkami běžce nadejít (nadběhnout
fakt ne), abych ze závodu zachytila co
nejvíc, stíhala jsem to taktak, protože
tempo závodu (dle pořadatele) bylo
nečekaně rychlé. Doběhli všichni, dřív
nebo později, rozesmátí, spokojení
a hlavně v pořádku a nezranění. V cíli
přišel vhod hrnek horkého čaje a po
slosování cen od sponzorů jsme se
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rozešli k domovům. Pardon, všichni ne,
někteří si šli ještě zaběhat!
Bylo to velmi příjemně strávené dopoledne, poděkování patří pořadatelům
za perfektní přípravu, zúčastněným za
nadšení a dobrou náladu a čtenářům,
že dočetli až sem.
L. Ešpandrová

Čermenským hokejistům
se zatím daří
První polovina Lanškrounské hokejové
ligy HOLBA je odehrána. Čtyřicet dva
týmů sehrálo celkem 271 zápasů. Třináct odehraných zápasů, z toho šest vítězství a jedna remíza zajistily čermenským Rafanům celkové 21. místo. Druhá
polovina LHL je rozdělena podle výkonnosti do šesti skupin. Rafani budou hrát
ve třetí a čekají je utkání s opravdu silnými soupeři. Poctivé tréninky, bojovná
a důrazná hra, hra „srdcem“ se vyplácí
a Rafani dosáhli historicky nejlepšího
umístění. Věřme, že se jim bude stejně
dařit i v druhé části. Kalendář zápasů
najdete na zslan.cz, fotky ze zápasů na
lidaes.rajce.idnes.cz.
L. Ešpandrová

Beseda
V pátek 27. 1. 2017 jsme za oddíl kopané
TJ Dolní Čermná uspořádali již druhou
besedu s osobnostmi našeho fotbalu.
Tentokráte naše pozvání přijali Petr
Švancara (bývalý hráč Zbrojovky Brno,
Slavie Praha, FK Příbram a Interu Brati-

Foto I L. Ešpandrová
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slava), slečna Monika Čuhelová (fotbalová reportérka ČT Sport a moderátorka
pořadu Dohráno) a Petr Čuhel (bývalý
hráč Zbrojovky Brno a VTJ Tábor, nyní
prvoligový trenér).
Bohužel hned na začátku nás všechny
zklamal velmi nízký zájem místních, kdy
se dostavilo cca 20 lidí (z toho dva z Ústí
nad Orlicí). Tento fakt nám rozhodně
nedodává nadšení do pořádání podobných akcí v budoucnosti.
Co se samotné debaty týče, musím
ocenit, že většina přítomných měla
spoustu dotazů na všechny naše hosty.
Díky tomu jsme se dozvěděli, jak náročné je dělat rozhovory s fotbalisty, čím
vším prochází profesionální sportovec
během své kariéry a jak probíhají tréninky v prvoligových klubech. Otázek
a odpovědí bylo opravdu dost a zvláště
Petr Švancara nezůstal nic dlužen své
pověsti showmana a neuvěřitelného
baviče.
Byla nám rovněž představena kniha
Moniky Čuhelové a Petra Švancary –
Mercedes, aneb projížďka životem fotbalového baviče, kterou jsme si mohli
na konci akce zakoupit a nechat autory
podepsat.
Čas vymezený na debatu nám příjemně
uplynul a na konci akce byli naši hosté
podarováni panem starostou, proběhla
autogramiáda a focení a hosté předali
předsedovi našeho klubu p. Janu Hamplovi Kroniku klubu FC Zbrojovka Brno.
Závěrem mně dovolte, abych poděkoval všem, kdo se podíleli na přípravě
besedy včetně personálu restaurace
„Céčko“, panu starostovi i všem, kteří
dorazili.
Za fotbalový oddíl TJ Dolní Čermná
Filip Hampl

Foto I L. Ešpandrová
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Stomatologická pohotovost
ve dnech

lékař

adresa

telefon

18. – 19. 2. 2017

MUDr. Bílý

Lanškroun, Opletalova 567

465 324 829

25. – 26. 2. 2017

MUDr. Dunglová

Letohrad, Tyršova 259

972 324 447

MUDr. Filipová

Lanškroun, Strážní 151

465 325 212

11. – 12. 3. 2017

MUDr. Jaslovská

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 818

18. – 9. 3. 2017

MUDr. Jedličková

Bystřec 182

465 642 990

25. – 26. 3. 2017

MUDr. Ježáková

Letohrad, U Dvora 815

608 427 960

1. – 2. 4. 2017

MUDr. Johnová

Letohrad, Šedivská 498

465 622 216

8. – 9. 4. 2017

MUDr. Kobzová

Lanškroun, 5. května 2

465 322 897

14. 4. 2017

MDDr. Kopecký

Mladkov 133

465 635 441

15. – 16. 4. 2017

MUDr. Krčálová

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 824

17. 4. 2017

MUDr. Mareš

Žamberk, Školská 834

465 613 103

22. – 23. 4. 2017

MUDr. Milota

Lanškroun, Svobody 356

465 322 787

4. – 5. 3. 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 1 I rok 2017

17

18

číslo 1 I rok 2017

Dolnočermenský zpravodaj

Dolnočermenský zpravodaj

číslo 1 I rok 2017

19

20

číslo 1 I rok 2017

Dolnočermenský zpravodaj

Dolnočermenský zpravodaj

číslo 1 I rok 2017

21

Den Slabikáře

E-Twinning poprvé

Foto I archiv ZŠ
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Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí v Dolní Čermné
Datum konání

Název akce

Začátek akce

Místo konání

Pořadatel

21. 2.

Divadélko v MŠ: Zdravověda se
Šárkou

10:00

MŠ

MŠ

16. 3.

Pohádka z budíku

18:00

Orlovna Letohrad Orlice

Oblastní charita Ústí
nad Orlicí

18. 3.

Jarní burza oděvů a sportovních
potřeb

viz plakátek

budova staré školy

RC KUK

31. 3.

II. reprezentační ples svazku
Mikroregion Lanškrounsko

20:00

Kulturní dům
Verměřovice

DSO Mikroregion
Lanškrounsko

5. 4.

Divadélko v MŠ: Janku, co to
znamená …

10:00

MŠ

MŠ

5. 4.

Zápis do 1. třídy ZŠ

15:00 – 16:30

budova 1. stupně

ZŠ

15. 4.

Velikonoční prodejní výstava

viz plakátek

budova staré školy

RC KUK

27. 4.

Den otevřených dveří ZŠ Vincence
Junka Dolní Čermná

8:45 – 17:00

hlavní budova ZŠ

ZŠ

29. 4.

Výstava Koníčkáři - vernisáž

AZAS

SDO

30. 4.

Pouťové posezení

Orlovna

Jednota Orel

Čermenská pouť

AZAS

městys

náměstí DČ

místní ornitologové

29. – 30. 4.
1. 5.

Vítání ptačího zpěvu

4:00

10. 5.

Český den proti rakovině - tradiční
veřejná sbírka

11. 5.

Den matek

13. 5.

ČČK
Orlovna

MŠ, KD

Kdo si hraje, nezlobí

AZAS

SDO

25. – 26. 5.

Dopravní soutěž mladých cyklistů

AZAS

Besip Ústí nad Orlicí

26. – 28. 5.

Setkání leonbergerů

AZAS

p. M. Marek

AZAS

MŠ, ČČK

4. 6.

17:00

Pochod pohádkovým lesem

13:30

11. 6.

Běh přes Červený vrch

AZAS

24. 6.

Čermenské folklorní slavnosti

AZAS

městys, FS Jitřenka

22. 7.

Myslivecký táborák

myslivecká chata

MS

2. 9.

Setkání Čermných

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

městys, místní spolky

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

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

Dětský karneval

Maškarní ples

Foto I  archiv jednoty Orel

Silvestrovský běh

Foto I L. Ešpandrová
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