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V tomto čísle naleznete
ze zasedání zastupitelstva
Areál zdraví a sportu
Den otevřených dveří v ZŠ
Dechová hudba Dolní Čermná
Kalendář akcí
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Pozvánka na jednání zastupitelstva v pondělí
24. 4. 2017 od 18 hodin v zasedací místnosti
úřadu městyse v přízemí budovy.

www.dolni-cermna.cz

II. Reprezentační ples Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko

Foto I L. Ešpandrová
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jaro je v plném proudu a pro nás to
znamená zahájení investičních činností.
Jak jsem Vás informoval v předchozím
čísle zpravodaje, v letošním roce budou
zahájeny dvě velké investice. Jedná se
o realizaci akcí „Chodníky Dolní Čermná“
a „Obnova návrší kostela sv. Jiří“. První
je v rozpočtových nákladech za více jak
15 mil. Kč. Až budete číst tyto řádky, bude
probíhat vyhodnocování výběrového
řízení. Doufám, že v něm nedojde k žádným problémům, vlastní realizace akce
začne v průběhu května 2017 a nejdéle
do konce září 2017 předpokládáme dokončení. Pokud se týká druhé investice,
její rozpočtové náklady jsou bezmála
7 mil. Kč. Termín realizace nejsme schopni
v současné době přesně stanovit, neboť
ji bude nezbytné koordinovat s investicí
spol. ČEZ, která bude na předmětném
území ukládat do země nový kabel nízkého napětí. Předběžně předpokládáme, že
by to mělo být v druhé polovině letošního
roku. Jakmile budeme znát přesnější termíny, obratem Vás budeme informovat
dostupnými informačními prostředky. Je
zřejmé, že obě investiční akce zasáhnou
do běžného života nás všech, obyvatel
i návštěvníků městyse. Prosím o shovívavost a pochopení při omezeních, která
Vás jistě neminou. Myslím, že obě uvedené stavby značně přispějí ke zlepšení
infrastruktury a především ke zvýšení
bezpečnosti.
Pokud se týká drobných investičních
akcí, do současné doby se nám podařilo
zrealizovat opravu sociálního zázemí
úřadu městyse. Probíhá rozšíření garáže
jednotky sboru dobrovolných hasičů
a oprava zázemí čety městyse. Uvedené
akce by měly být dokončeny do poloviny
května 2017. V prvním pololetí letošního
roku bychom rádi zrealizovali další menší
investiční akce, např. výměnu oken v tělocvičně a rozšíření zastřešení v Areálu
zdraví a sportu. V druhé polovině roku
bude následovat budování volně přístupného hřiště v areálu základní školy a další
drobné investice.
Na podkladě některých dotazů považuji
za důležité opětovně Vás informovat
o změnách v odpadovém hospodářství.
Jejich smyslem je, jak jsem již několikrát
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uváděl, úspora finančních prostředků.
Z kalkulace poplatku za odpady na letošní rok vyšlo, že abychom měli systém
finančně vyrovnaný, musel by být roční
poplatek 800 Kč na jednoho obyvatele
místo současných 550 Kč. Pro čtyřčlennou rodinu by to znamenalo navýšení
o 1000 Kč ročně. Naším záměrem není
vytahovat lidem každý rok z peněženek
další finance. Proto bylo naplánováno
několik opatření, jejichž cílem je realizace
úspor na výdajové stránce systému.
Jedním z nich byla změna dodavatele
služby na svoz směsného komunálního
odpadu. Cena za svoz popelnic se skládá
z množství najetých kilometrů svozovým
autem, množství odpadu uloženého
na skládce a počtu popelnic v systému.
Abychom byli schopni cenu za likvidaci
odpadu nadále snižovat na výdajové
stránce a situaci neřešit zdražováním
poplatku, rozhodli jsme se, že ke svozu
odpadu dojde v čtrnáctidenních cyklech,
čímž dochází k úspoře najetých kilometrů. Počet popelnic v systému jsme omezili
vydáním jedné známky na číslo popisné,
ale aby měli obyvatelé zajištěnu dostatečnou kapacitu popelnice, obdrželi od
městyse finanční podporu na nákup nové
plastové popelnice o objemu 240 l, která
je 2,18 násobně větší než původní plechová popelnice. Třetí kritérium konečné
ceny lze ovlivnit pouze řádným tříděním
odpadu. V současné době mohou občané
separovaný odpad předávat na sběrném
místě za budovou úřadu městyse, které
je v provozu každou středu a sobotu.
V druhé polovině letošního roku by měly
být po celém území Dolní Čermné a Jakubovic rozmístěny kontejnery na plast,
papír a sklo. Posledním opatřením bude
vybudování sběrného dvoru s výkupnou
sběrných surovin. Primárně nejde o nic
jiného než o naše společné peníze, které
když ušetříme, můžeme je investovat
v jiných oblastech. Tato opatření můžeme
uskutečnit pouze za předpokladu, že
tyto změny budete podporovat a v této

oblasti s námi spolupracovat. Bez Vašeho
aktivního přístupu nejsme schopni tyto
kroky úspěšně realizovat. Proto předem
děkuji za Vaši vstřícnost.
Jednou z nepříjemných zpráv je, že nám
podala výpověď nájemkyně „lékárny“.
Činnost ukončí k 31. 7. 2017. Jako důvod
uvedla personální problémy. Za městys
musím konstatovat, že jsme udělali vše
pro to, aby současný nájemce měl na
provoz výdejny léčiv rozumné náklady.
V roce 2014 došlo k celkové rekonstrukci
prostor. Na začátku letošního roku jsme
změnili na žádost provozovatelky i topné
medium. V současné době provádíme
nezbytné kroky k tomu, abychom zajistili
nového nájemce. Po několika jednáních
však musím konstatovat, že vyřešit vzniklou situaci nebude vůbec jednoduché.
Jako v mnoha dalších profesích se i tento
obor potýká s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců a podléhá enormnímu
tlaku velkých prodejních řetězců. Přesto
uděláme, co bude v našich silách, aby tato
služba, která má v Dolní Čermné téměř
stoletou tradici, zůstala zachována.
S přáním klidného prožití jara
Petr Helekal
starosta

Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (15/2017 - ZM)
První jednání zastupitelstva v roce
2017, které se konalo dne 27. února,
bylo svoláno tradičně především za
účelem projednání rozpočtu městyse
na příslušný rok a z jeho programu
vybíráme i některé další věci, které byly
předmětem jednání.
Zpráva o činnosti rady byla podána za
období od konce prosince 2016 do ledna 2017, kdy proběhla dvě její jednání.
Rada v tomto období přijala zejména
usnesení, kterými bylo zajištěno provedení rozpracovaných akcí, řešení aktuálních problémů či podaných žádostí.
S podrobným obsahem těchto usnesení
se můžete seznámit na webových stránkách městyse v archivu úřední desky.
Následovaly zprávy obou výborů.
Předsedkyně kontrolního výboru informovala, že bylo prověřeno plnění úkolů
rady a zastupitelstva do konce roku
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2016. Výbor konstatoval, že plnění úkolů
se nijak neopomíjí a úkoly se průběžně
plní. Nesplněny zůstávají pouze úkoly
dlouhodobé a ty, u kterých běží termín.
Finanční výbor se podílel zejména na
přípravě rozpočtu na letošní rok.
Hlavním bodem týkajícího se finančních
záležitostí bylo projednání rozpočtu na
rok 2017. Rozpočet byl schválen jako
schodkový, neznamená to však, že městys „utrácí“ cizí peníze. Na krytí schodku
jsou použity úspory za poslední roky.
Daňové příjmy byly rozpočtovány dle
skutečnosti r. 2016, je však pravděpodobné, že budou vyšší (meziroční
srovnání daňové výtěžnosti za leden
a únor 2017 nám tento předpoklad
zatím potvrzuje). Stejně jako loni zatím
nejsou rozpočtovány příjmy z dotací, ty
budou vyřešeny vždy až po obdržení
rozhodnutí nebo uzavření smlouvy
k příslušné dotaci, a to rozpočtovou
změnou. Na výdajové straně jsou nejvyšší částky přiděleny v oblasti místních
komunikací a zahrnují i náklady plánované na obnovu návrší kolem kostela
sv. Jiří. V rozpočtu zatím není uvedena
největší plánovaná akce „Chodníky Dolní Čermná“, která bude spolufinancována za využití dotace. Cena této akce se
bude odvíjet od výsledku výběrového
řízení na zhotovitele díla a do rozpočtu
bude zapracována v rámci rozpočtové
změny. Ve výdajích jsou mimo jiné zahrnuty projektové přípravy plánovaných
akcí (např. „Chodníky II“, kanalizace na
sídlišti u fary, budoucí sídliště rodinných
domů nad č. p. 34). Výdaje počítají
i s menšími akcemi, jako např. s opravou oken v tělocvičně, vybudováním
hřiště na stávající asfaltové ploše před
tělocvičnou, opravami veřejného osvětlení nebo potřebnými opravami v AZAS.
Rozpočet na rok 2017 byl nakonec
schválen s předpokládanými příjmy ve
výši 22.383.600 Kč, s předpokládanými
výdaji ve výši 27.331.600 Kč, splátky
úvěrů a půjček pro rok 2017 budou
ve výši 1.315.000 Kč, schodek ve výši
6.263.000 Kč bude financován přebytkem z minulých let.
V rámci majetkových záležitostí zastupitelstvo schválilo prodej stavební parcely
č. 880 v k. ú. Dolní Čermná, bezúplatné
nabytí pozemkové parcely č. 4280/2 v k.
ú. Dolní Čermná od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,

zveřejnění záměru prodeje pozemkové
parcely č. 873/1 v k. ú. Jakubovice a směnu pozemků před č. p. 130 v k. ú. Dolní
Čermná mezi městysem a soukromými
vlastníky za účelem narovnání majetkových vztahů.
V posledním bloku programu zastupitelstvo projednalo a schválilo
zadávací dokumentaci a zásadní
podmínky smlouvy o dílo na investiční
akci „Chodníky Dolní Čermná“ s tím,
že po kontrole dokumentů provedené
příslušným útvarem IROP bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele této
veřejné zakázky na stavební práce. Dále
zastupitelstvo schválilo vstup městyse
Dolní Čermná do Svazu měst a obcí ČR.
Důvodem ke vstupu byly především
dosavadní dobré zkušeností, které má
DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko
s touto celostátní dobrovolnou organizací, jež v současné době sdružuje
více než dva tisíce šest set měst a obcí
a obhajuje jejich zájmy.
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

II. Reprezentační ples
Dobrovolného svazku
obcí Mikroregion SeveroLanškrounsko
V pátek 31. března 2017 se konal v sále
Kulturního domu ve Verměřovicích již
druhý reprezentační ples našeho svazku. Po jeho prvním ročníku v loňském
roce jsme letos měli poměrně složitou
situaci s výběrem kulturního programu,
když mistři světa v latinskoamerických
tancích měli na plese v předchozím roce
obrovský úspěch. Tentokrát jsme vsadili
na brazilské tance a pražskou taneční
skupinu TRADICIÓN, která byla rovněž
i ústředním motivem plakátu a dalších
propagačních materiálů plesu.
Ples byl zahájen, obdobně jako v loňském roce, nástupem starostů členských
obcí a zaměstnanců svazku. Moderoval
jej Ondra Pokorný, který po představení
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zástupců jednotlivých členů svazku
předal slovo jeho předsedovi p. Petru
Helekalovi. Ten všechny přítomné přivítal
a krátce k nim pohovořil. Vzápětí následovalo první předtančení, které zajistili
manželé Jantačovi z Letohradu ve formě
několika klasických společenských tanců.
Manželé Jantačovi doprovází svým
tanečním uměním náš ples již podruhé,
za což jim velmi děkujeme. V deset
a v jedenáct hodin se představili čtyři tanečníci skupiny TRADICIÓN. Nejprve šlo
o ohnivou Sambu a následně o tanec Tropicana carneval. Krátce před půlnočním
slosování cen zaznamenala velký úspěch
i školička tance, při které si mohl každý
z přítomných s exotickými tanečníky
zatančit. A skutečně se tak stalo. Parket
se v krátké chvíli zaplnil spoustou tancechtivých tanečnic a tanečníků. Atmosféra
byla skutečně úžasná.
I letos bylo možné zakoupit vstupenku
na ples v předprodeji, a to buď přímo
v kanceláři svazku, nebo na obecních
úřadech členských obcí. Byl to zřejmě
úspěch prvního svazkového plesu
v loňském roce, který způsobil, že
v předprodeji se podařilo prodat téměř
všechny vstupenky do naplnění kapacity
sálu (256 míst). Současně se podařilo
úspěšně oslovit i spoustu sponzorů, kteří
byli ochotni na ples přispět finanční
částkou či věcným darem, za což je třeba
skutečně velmi poděkovat. Do soutěže
o ceny se nám tak podařilo zajistit celkem
337 cen, z toho devatenáct cen do velké
půlnoční tomboly. Mezi hlavními cenami
byla motorová rotační sekačka na trávu,
LCD televizor, divoké prase, fůra štěrku,
poukaz na malířské služby, víkendový
pobyt pro dvě osoby a mnoho dalších.
V průběhu celého večera k tanci a poslechu hrála kapela FANTASY music
z Rychnova nad Kněžnou. Sál i přísálí
kulturního domu vyzdobila květinami
slečna Magdaléna Vágnerová z Dolní
Čermné. Občerstvení v podobě nápojů
zajišťovali členové SDH Horní Třešňovec
a co se týče jídla, byli to manželé Bielčikovi z Horní Čermné.
Fotografie pořídila paní Ludmila
Ešpandrová. Více fotografií naleznete na
www.dsomsl.cz nebo facebookových
stránkách svazku www.facebook.com/
mikroregion.severolanskrounsko.
Ples byl ukončen v sobotu 1. dubna ve
tři hodiny ráno. Věříme, že se II. reprezentační ples našeho svazku účastníkům
líbil a že se již nyní, stejně tak jako my, těší
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Upozornění občanům
Poplatky za likvidaci komunálního
odpadu a poplatky za psy jsou
splatné do 31. března 2017. Po tomto
datu Městys Dolní Čermná zasílá
písemné upozornění a následně zahájí vůči neplatičům správní řízení.
Výše poplatku se tak může zvýšit až
o trojnásobek běžného poplatku.
Lenka Kubíčková

Foto I L. Ešpandrová

na jeho třetí ročník, který se uskuteční
v březnu příštího roku.
Na závěr nám dovolte poděkovat každému, kdo se jakoukoliv měrou podílel na
přípravách a organizaci této společenské
akce. Velice si toho vážíme. Ještě jednou
velmi děkujeme za podporu všem sponzorům, ale i těm, kteří náš ples podpořili
svou účastí. Skutečně nás to potěšilo.
Za DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko
Mgr. Lenka Bártlová, manažerka

Dokončené pozemkové
úpravy v Dolní Čermné
Upozorňujeme všechny účastníky pozemkových úprav v Dolní Čermné, že
mají možnost podat písemnou žádost
na vytyčení nové hranice svých pozemků v terénu.
Žádost posílejte na adresu:
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro PK
Pobočka Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191
562 01 Ústí nad Orlicí
Zároveň upozorňujeme na povinnost
podání nového daňového přiznání na Finanční úřad v Ústí nad Orlicí v lednu 2018.
Milada Marešová

Prodej inforočenek
Inforočenky
na rok 2017
si můžete
zakoupit na
úřadu městyse u paní
Macháčkové, 1 ks za
35 Kč.
Milada
Marešová

Mimořádné uzavření
obecní knihovny
Ve čtvrtek 27. dubna 2017 bude z personálních důvodů uzavřena obecní
knihovna (viz Den otevřených dveří
v Základní škole Vincence Junka Dolní
Čermná). Čtenářům se omlouváme.
Pravidelná otevírací doba obecní
knihovny: pondělí 14:00 – 15:00, čtvrtek 15:00 – 18:00. Těšíme se na Vaši
návštěvu. Rádi přivítáme i nové čtenáře.
Zápisné na kalendářní rok 2017: děti,
studenti, senioři: 40 Kč, dospělí: 80 Kč.
Rodinné vstupné pro děti – sourozence
(platí dohromady pouze 40 Kč).
Olga Liprová

Nabídka brigády v Areálu
zdraví a sportu v Dolní
Čermné
Městys Dolní Čermná přijme od května
do září 2017 brigádníka.
Místo výkonu práce: Areál zdraví
a sportu Dolní Čermná
Náplň práce: půjčování sportovišť,
ubytovávání hostů, údržba zeleně atd.
Pracovní doba:
pondělí až pátek 16:00 – 20:00 hodin
sobota: dle dohody
Odměna dohodou.
Bližší informace u paní Katky Veselé,
tel. 605 475 695, areal@dolni-cermna.cz.
Kateřina Veselá
Areál zdraví a sportu
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Areál zdraví a sportu
Na konci května se v areálu naplno rozjede letošní sezóna. Přípravy na ni začaly hned po skončení sezóny předchozí.
Domlouvají se termíny soustřední a pobytů, plánované akce v areálu a především další investice do areálu. Každým
rokem se zkvalitňuje zázemí areálu
a výjimkou nebude ani tento rok.
Ale postupně. Jak vypadal v areálu rok
2016? Nazvala bych ho rokem nových
příležitostí a výzev. K již tradičním každoročním akcím přibyly další, ozvaly se
nám nové sportovní kluby, které si pro
svá soustředění vybraly zázemí našeho
areálu.
Velkou zásluhou na těchto skutečnostech měla jistě i nová prezentace areálu
spuštěná koncem ledna. Výstižné logo
a přehledná nabídka služeb na nových
webových stránkách dotvořily celkový
pohled na areál a jeho využití.
V loňském roce se nám podařilo zkvalitnit prostor kulturní zóny (asfaltový povrch party stanu, chodník a zastřešení
prodejních stánků, zastínění podia), vybudovat slackline hřiště (pozn. redakce:
slackline - chůze po laně) a v ubytovacím zařízení částečně vyměnit matrace.
A ve znamení oprav a investic je i tento
rok. Ještě před sezonou dojde k nutné
výměně elektroinstalace v chatkách
a výrobě nového poutače areálu u sjezdu z hlavní silnice. Dále se prodlouží
zastřešení prodejních stánků směrem
k pódiu a předláždí se chodník u požární nádrže. V areálu si budete moci nově
zahrát stolní tenis.
Letošní sezónu rozjíždíme postupně.
V dubnu jsme zprovoznili multifunkční
hřiště, během května připravíme hřiště
na plážový volejbal a antukové kurty.
Slackline hřiště bude otevřeno na přelomu května a června.
Ceny sportovišť zůstávají stejné jako
v loňském roce. Permanentky si můžete
zakoupit přímo v areálu u správce
nebo u paní Macháčkové na matrice
obecního úřadu, která Vám vystaví na
požádání daňový doklad o zakoupení
(např. pro čerpání výhod u pojišťoven).

Foto I I. Hamplová

Restaurace Kemp otevře 25. května 2017 s následující provozní dobou:
25. 5. – 24. 9. 2017
pondělí - čtvrtek: 11 – 21 hodin
pátek - sobota: 11 - 22 hodin
neděle: 11 – 20 hodin
Na webových stránkách www.azas.
cz najdete aktuální informace o dění
v areálu, přehled plánovaných akcí i fotodokumentaci. Jsme i na Facebooku.
Těšíme se na Vás.
Katka Veselá

Zdravověda se Šárkou
V podání Divadélka malé Bo jsme zhlédli zajímavý pořad. Už sám název napovídá, že se věnoval zdravovědě. S dětmi
jsme se prošli ordinací pana doktora,
kde si děti prohlédly opravdové zdravotní nástroje, naučily se, jak se u lékaře

chovat. Dozvěděly se, jak předcházet
některým úrazům, například co dělat,
když si někdo rozbije koleno při divoké
jízdě na koloběžce, rozbolí ho v krku,
zlobí ho bolavé bříško nebo ho píchne
vosa či včela.
Děti samy se v představení staly herci.
Hrály maminky, tatínky nebo děti, které
odvážně dorazily k panu doktorovi
a absolvovaly preventivní prohlídku.
Hlavním cílem bylo děti naučit nebát
se při návštěvě lékaře a umět zavolat
pomoc nejen pro sebe, ale i pro druhé.
Ivana Hamplová

Beseda s myslivcem
Jedno únorové dopoledne nás ve školce
navštívil pan Lukáš Bednář, který se věnuje myslivosti. Jelikož jsme už od začátku týdne probírali s dětmi téma Lesní
zvířata, byla beseda s myslivcem vítána.
Pan Bednář s sebou přivezl ukázky lo-

Foto I I. Hamplová
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veckých trofejí, které jsme si mohli prohlédnout i osahat. Děti byly výkladem
pana Bednáře nadšené a aktivně se zapojovaly do diskuze. Panu Bednářovi
děkujeme a těšíme se na příští setkání.
Kateřina Ptáčková

geometrických tvarů, při jednoduchých
matematických operacích a jiných dovednostech, které jistě zúročí 5. dubna
při zápisu do ZŠ. Budeme držet palce!
Slavěna Adamcová

Významné životní
jubileum oslavili
Marie Macháčková
Jindřiška Vaníčková
Ludmila Marešová
Josef Motyčka
Hana Faltejsková
Marie Hylská
Jaroslava Havlíčková
Eva Červenková
Jiřina Kušnieriková
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.

Chystáme se do školy
Den zápisu do základní školy se neúprosně přiblížil, a proto jsme na 2. března odpoledne pozvaly předškoláky a jejich rodiče do mateřské školy. Cílem
tohoto setkání bylo seznámit rodiče
s tím, co jejich děti u zápisu čeká, a dětem dodat odvahy.
Děti předvedly svým rodičům, jak pracují
v kolektivu ostatních dětí, jak si počínají
při určování hlásky na začátku a na konci
slova, při rytmizaci slov, rozlišování barev,
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Orlicí otevřena. První učitelkou byla
jmenována absolventka rodinné školy
Vlasta Cabalková.
Za více než sedmdesátiletou historii
trvání mateřské školy prošly prostory,
které využívá, mnoha změnami. V současné době se můžeme pochlubit novým
nábytkem ve třídách, který dětem na
míru projektoval Ing. Jiří Svoboda. Těžká
kovová lehátka jsme vyměnili za nová duralová, třídy vymalovali barevně tak, aby
se zde děti cítily co nejlépe. Máte-li zájem
o prohlídku, chcete-li si zavzpomínat na
své rané dětství, najít se na starých fotografiích, přijďte se podívat. Budete vítáni.
Kolektiv zaměstnankyň mateřské školy

Zápis do Mateřské školy
Dolní Čermná
Zápis dětí do naší mateřské školy se
uskuteční 4. května 2017. Více informací
najdete na plakátku v tomto čísle dolnočermenského zpravodaje.
Ivana Hamplová

Pozvánka do mateřské školy
V rámci oslav 110. výročí budovy č. p. 4
vás srdečně zveme na prohlídku mateřské školy ve čtvrtek 27. dubna v době od
15:30 do 17 hodin. V budově sídlí mateřská škola od roku 1945. Zahájení provozu je datováno ve školní kronice na
10. října 1945, kdy byla výnosem zmocněnce ministerstva školství v Ústí nad

Střípky z historie školy
z obecní kroniky pana
Jana Coufala
Měšťanská škola v dolní Čermné
Zřízena roku 1906. Budova stojí na místě,
kde dříve kovárna Josefa Ševce č. 4. stávala.
Rodina Josefa Ševce odjela do Ameriky,
usedlost onu koupil Stanislav Vacek. Od něho
zakoupena pro stavbu měšťanské školy za
7.800 Korůn. Škola postavena nákladem
obce Čermné o obnosu 87,555 Korůn. Roku
1912 23. 12. usneseno obecním zastupitelstvem nésti zvýšený náklad povstalý návštěvou dívek měšťanské školy rokem 1912-13
z prostředků obecních. Prvním ředitelem této
školy byl Josef Novotný? do roku…/letopočet
v kronice chybí/. První učitelové = Jan Hes,
Josef Bažek? a Eduard Veverka. Druhým
ředitelem Jan Hes.
Dne 6. června 1907
Usneseno zřízení vodovodu do měšťanské
školy.
Dne 17. července 1907
Prohlášeno, že Kniha místní školní rady je
Knihou veřejnou, do níž může každý občan
nahlédnouti.
Žactvo ve školním roce 1928/26 a 1926/27
dolní obecná 121 žáků 123 žáci
dolní mešťanská 136 126
celkem 257 žáků 249 žáci
Školní rozpočet
51.330 Kč.

Foto I I. Hamplová

vykazoval

schodek

Zpracovala I. Hamplová, L. Ešpandrová
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Zimní pobyt

Hlavní budova Základní školy Vincence Junka
Dolní Čermná slaví 110 let
Oslavy proběhnou 27. dubna 2017
„Den otevřených dveří“
Rozvrh oslav
Dopoledne:
Výuka, dle rozvrhu, bude možno navštívit vybrané vyučovací hodiny v době 8:45 – 11:20.
Přesný rozvrh „otevřených hodin“ bude vyvěšen na obou budovách školy a na
školním webu.
Odpoledne:
Od 13:00 do 17:00 bude hlavní budova otevřena veřejnosti.
Kulturní program:
• folklorní soubor Jitřenka pod vedením p. uč. Yvony Rybové
• žáci ZŠ Vincence Junka Dolní Čermná pod vedením p. uč. Jaroslavy Havlíčkové
Průvodce Vám budou dělat žáci 2. stupně ZŠ Vincence Junka.
Co vás čeká na prohlídce:
• třída plná historie
• moderní výukové laboratoře - chemie, fyziky, přírodovědy
		
- cizích jazyků
		
- technických prací
		
- PC
• třída ukazující moderní výukové metody - Hejného matematika
• ukázka současných vyučovacích pomůcek a učebnic
• ukázky prací našich žáků
• škola a její prezentace na veřejnosti, úspěchy žáků
Od 16:30 setkání pamětníků - bývalých pracovníků zdejší školy a dalších hostů
se současnými zaměstnanci a vedením Městyse Dolní Čermná.
A něco navíc:
Pro dospěláky - posezení a povídání protknuté školními vzpomínkami v naší „malé
kavárničce“.
Pro děti - společné hry ve školní družině i soutěže na chodbách školy.
Mimořádné číslo školního časopisu.
Na setkání se těší kolektiv zaměstnanců ZŠ Vincence Junka Dolní Čermná

Chtěla bych vám popsat čtyřdenní pobyt 6. třídy v Čenkovicích na chatě
U Zámků. Když jsme autobusem dojeli
do Čenkovic, tak jsme se hned ubytovali, vybalili si věci a oblékli se na běžky.
Vzali jsme si běžky do jedné ruky, do
druhé hůlky a vyrazili na kopec, který
byl kousek od chaty. Po zdolání kopce
jsme si nasadili běžky a zkoušeli „běžkovat“, aby paní učitelky zjistily, jak na tom
jsme. Asi po hodině jsme všichni zamířili zpět k chatě. Poté jsme si dali sušit
běžky a oblečení a pak nám byl naservírován oběd. Odpoledne jsme chvíli odpočívali. Pak jsme zase šli na běžky. Když
jsme se vrátili, byla na řadě večeře. Večer
jsme si zahráli hry, které vždy organizoval jeden pokoj. Každý večer jsme odevzdávali mobily a ráno nám je služba
zase roznesla.
Druhý den po snídani jsme vyrazili na
celodenní výlet na Suchý vrch. Cestou
jsme si povídali, fotili úžasné fotky a hráli si, až jsme dorazili na Červenovodské
sedlo, kde si všichni dali čaj. Po krátké
přestávce jsme opět všichni byli na cestě. Když jsme došli na chatu na Suchém
vrchu, tak jsme si všichni objednali
smažený sýr a hranolky. Po obědě jsme
šli zpátky na chatu. Po návratu jsme si
odpočinuli a byla na řadě večeře a hned
po ní večerní program - hry. Pak jsme
odevzdali mobily a šli spát.
Třetí den odpoledne jsme šli na menší
procházku. Vrátili jsme se akorát na
oběd a odpoledne byl v plánu malý výlet
lanovkou na Bukovou horu. Trochu jsme
se tam porozhlédli, a když jsme chtěli jít
zpátky, našli jsme tam úžasný skokánek,
kde jsme se vyfotili a potom už jsme
jezdili po břiše, po nohách, po zadku,
ve skupinkách i sami… no prostě jsme
se tam vydováděli až až. Poté jsme šli na
chatu, kde na nás čekala večeře a potom
byl zase večerní program s hrami a také
s loučením. Čtvrtý den jsme se všichni
naposledy nasnídali. Pak jsme si sbalili
a poslední program celého pobytu byly
závody. Byli jsme rozděleni do tří skupin,
kdy každá vysílala na trať po jednom
žákovi, který měl za úkol hledat ukrytý
obrázek. Po skončení závodů nám paní
učitelky rozdaly pamětní listy a diplomy
a už na nás čekal autobus, kterým jsme
dojeli zpět do Dolní Čermné.

Dolnočermenský zpravodaj
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Foto I archiv ZŠ

Chtěla bych moc poděkovat paní učitelce Rybové a paní učitelce Pupíkové za
krásný týden a hlavně bych chtěla moc
poděkovat své třídě. Děkujůůůůůůů.
Lucie Smetanová, 6. třída

Lyžařský kurz
V pondělí 20. 2. jsme vyjeli na lyžařský
výcvik. Cesta do Čenkovic rychle uběhla. Nejprve jsme se ubytovali. Všechno
jsme prozkoumali a vybalili si věci. Potom jsme oficiálně zahájili lyžařský výcvik. Seznámili jsme se s řádem a pak
jsme vyšli i s lyžemi na oběd. Po obědě
jsme se vydali na sjezdovku, kde jsme se
poprvé postavili na lyže. Zkoušeli jsme
zatáčet a brzdit. V šestnáct hodin jsme
se vrátili úplně vyčerpaní na chatu, kde
jsme měli osobní volno. Hladoví jsme
usedli k večeři. Potom jsme si zahráli
hry, které pro nás připravila daná skupinka. Pak jsme se šli umýt a spát.
V úterý ráno jsme se nasnídali, zahráli
jsme si pár her a v jedenáct hodin hurá
na oběd a na sjezdovky. Rozdělili jsme
se do dvou skupin, trénovali jsme a dě-

lali velké pokroky. Večer jsme měli
přednášku horské služby. Ve středu
jsme vyjeli na Červenou Vodu, kde jsme
lyžovali poprvé na červené sjezdovce.
Byli jsme nadšení z jízdy na skokáncích
a na vyhřívané lanovce. Večer se jako
dozor vyměnil s paní učitelkou Rybovou
Petr Baláš, který nám povídal o lyžařské
výzbroji. Ve čtvrtek jsme opět byli na
Červené Vodě. Všichni jsme se snažili
a bylo vidět, jaké děláme pokroky v lyžování. Nastal pátek a to byl den, kdy
jsme měli jet závody. Celý týden nám
počasí nepřálo, každý den pršelo a v pátek se přihnal tak veliký vítr, že jsme ven
vyrazit nemohli. Zabalili jsme si tedy
všechny věci, uklidili chatu a po obědě
už přijel autobus a my jsme byli nuceni
jet domů. Všem se lyžák líbil, zažili jsme
hodně legrace a také jsme se něco naučili.
Závěrem - bylo to opravdu super. Moc
děkujeme i paním učitelkám za skvělé
zážitky. Protože to bylo nej! Poděkovat
bychom chtěli také školní jídelně za přípravu večeří a paní učitelce Faltejskové
za dovezení jídla.
Bára Vlčková, Sandra Hejl,
žákyně 7. třídy

Foto I archiv ZŠ

Foto I archiv ZŠ

Vítej na palubě
Vítej na palubě je preventivní program
pro děti o kouření a šikaně. Nejvíce se mi
líbilo vyprávění o kouření. Pán si pozval
kluka jménem Marek, aby předváděl, co
se děje, když chcete být kuřákem. Moc se
mi to líbilo.
Patrik Rusín, 4. třída

Oživlé dějiny
Prvního března k nám do školy přijela
šermířská skupina Pernštejni a zahrála
nám v tělocvičně Staré pověsti české.
Dozvěděli jsme se, že na hradě vládla
Libuše a muži ji nechtěli za vládkyni. Libuše řekla: „Když mě nechcete, tak najděte Přemysla Oráče. Ten bude váš pán
a můj muž. Jí na železném stole. Povede
vás Šemík.“ Přemysla Oráče našli a získali svého pána a Libuše měla svého muže.
Moc se mi to líbilo. Nejvíc se mi líbil Šemík a loutka Libuše.
Marie Marešová, žákyně 3. třídy

Foto I archiv ZŠ
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hlavních postav. Přilepili jsme je ke
špejli a vymysleli scénář. Nejdříve jsme
pohádky zahráli před celou naší třídou.
Pak jsme vzali loutky a šli divadlo zahrát
1. a 2. třídě. Děti nás obdařily bouřlivým
potleskem a bonbónem.

ky. Vedoucími lekcí byli studenti pardubické školy programování Tomáš Faltejsek a Filip Botai. Někteří z nás se už
programování zúčastnili i minulý rok.
První lekce byla spíše seznámení
s programem Kodu Game Lab. V první
a druhé lekci nám studenti ukázali
programování
jednoduchých
her
v tomto programu. Na třetí lekci jsme
si už připravili vlastní hru, kterou jsme
prezentovali před všemi. Po ukázce
všech her byl zvolen vítěz. Vítěze zvolili
„učitelé“ lekcí. Výhercem se stal deváťák
Václav Mareš se svou hrou pro dva
hráče připomínající fotbal. Na druhém
místě se umístil Martin Faltejsek z osmičky, na třetím žák sedmé třídy Jakub
Kacálek. Výherci získali hodnotné ceny
a všichni účastníci diplom a odměnu
za účast. Všechny to velice bavilo a užili
jsme si to. Děkujeme učitelkám, které tu
s námi byly, a samozřejmě také dvěma
„učitelům“ za trpělivost.

Renáta Zachařová, Barbora Svobodová,
Michaela Marešová

Tomáš Petr, Michal Klouček a Martin
Faltejsek, žáci 8. třídy

Foto I archiv ZŠ

Recitační odpoledne
I letos na naší škole proběhlo již tradiční
recitační odpoledne. Dne 1. března se
nesly školou básně nejen v jazyce mateřském, ale i jazycích cizích. Velice si vážíme
všech recitátorů – odvážlivců, kteří
i v této „ počítačové době“ našli čas i odvahu vystoupit před obecenstvem. Společně jsme poznali, že poezie nemusí být
jenom vážná, ale že se u ní může zažít
i legrace. Děkujeme všem rodičům a prarodičům, kteří přišli recitátory podpořit
jak účastí, tak potleskem. Už se těšíme na
příští ročník.
Ivana Moravcová

Pátá třída hraje loutkové
divadlo
V únoru jsme v pracovních činnostech
vyráběli papírové loutky. Zvolili jsme si
pohádku. Namalovali a vystřihli loutky

V únoru jsme vyráběli loutky na loutkové divadlo. Loutky byly z papíru a my
jsme je pomalovali. Vymysleli jsme si
své příběhy. Když už jsme byli hotovi,
šli jsme pohádky zahrát prvňákům
a druhákům. Těm se divadlo moc líbilo
a my jsme byli odměněni potleskem
a bonbony. Bylo to moc fajn a moc jsme
se u toho pobavili.
Tereza Čadová

Programování
V únoru tohoto roku jsme se třikrát sešli
na lekcích programování pro začáteční-

Foto I archiv ZŠ

Zeměpisná olympiáda
21. února se v Libchavách konalo okresní
kolo zeměpisné olympiády, která má již
devatenáctiletou tradici. Porovnávali
zde znalosti žáci základních škol a odpovídajících třídy gymnázií. V olympiádě
se soutěží ve třech disciplínách, a to
v práci s atlasem, v praktických znalostech a vědomostním testu. Na naší škole
se konalo školní kolo olympiády 26. ledna. V okresním kole v nejmladší kategorii
A (žáci 6. třídy) reprezentovala školu
Anna Marešová, která obsadila 15. místo.
V kategorii C (žáci 8. a 9. třídy) soutěžili

Foto I archiv ZŠ
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Michal Klouček a Klára Vlčková. Michal
se umístil na 5. místě a Klára na 18. místě.
Nakonec děkujeme p. uč. Růžičkové za
celodenní doprovod. Den jsme si velmi
užili a doufám, že i doplnili znalosti.
Klára Vlčková, 9. třída

„Kolik řečí umíš, tolikrát jsi
člověkem“
Málokdo v dnešní době pochybuje
o tom, jak je důležité umět aspoň jeden
cizí jazyk. V naší škole děláme všechno
pro to, aby děti byly dobře připravené.
Kromě základních vyučovacích hodin
máme hodně jiných aktivit, kde se žáci
zdokonalují. Každou středu většina žáků
navštěvuje kroužek anglického jazyka.
Jednou týdně k nám na konverzaci dochází p. Frangos. Žáci 8. a 9. třídy mají
možnost poslouchat angličtinu v originále. Hodně jim to pomáhá, baví je to, je
to pro ně dobrá zkušenost. Proto se
hodně žáků 7., 8. a 9. třídy zapojilo do
školního kola olympiády v angličtině.
Plnili různé úkoly – poslech, konverzovali na vybraná témata, plnili lexikální
test.
Do krajského kola mohl postoupit
jenom jeden žák. Nejvíce bodů ve
školním kole získala Daniela Filipová
(9. tř.) a zúčastnila se krajského kola.
Konkurence byla velká, ale Daniela se
snažila. I když se neumístila mezi prvními, vyzkoušela si svoje znalosti. Každá
zkušenost je dobrá pro další studium.
Proto přejeme Daniele mnoho úspěchů
v dalším studiu na střední škole.
Marie Faltejsková

Foto I archiv ZŠ

Základy robotiky
Učili jsme se naprogramovat rozsvěcení
červených diod. Bylo to lehké na pochopení. Všechny nás to bavilo.
Základy strojní výroby
Naše skupina šla do učebny, kde jsme se
převlékli, a pak nás zavedli do dílen, kde
jsme rýsovali do plechu. Nejprve šestiúhelník, pak pětiúhelník. Po svačině
jsme soutěžili v odhadech vzdáleností.
Také jsme si zkusili na počítači vytvořit
3D modely.
Základy výroby obalů
Vyráběli jsme krabičku na velikonoční
vajíčka a na čajové pytlíky. Krabičku
jsme obalili balicím papírem, přilepili
stužku a na ni mašličku. Tvoření jsme si
hodně užili.

skupinkách, které jsme si vylosovali,
jsme měli uspořádat oslavu narozenin,
na které bylo pět lidí. Udělali jsme si seznam s jídlem, pitím a výzdobou a odhadli ceny. Třetí hodinu jsme šli do obchodu Qanto, kde jsme ceny
porovnávali a nakupovali suroviny na
chlebíčky, které jsme si ve třídě udělali.
Byly moc dobré. Akce se mi moc líbila.
Aleš Jansa, 4. třída

O své zážitky se podělili Aneta, Martina,
Maruška, Daniel, Petr, Matěj, Kuba
(z 6. a 7. třídy)

Projektový den
V úterý 14. 3. vyrazila šestá a sedmá třída
do Ústí nad Orlicí na projektový den
konající se na SŠUP. Děti byly rozděleny
do čtyř různě zaměřených skupin.
Fotografická tvorba
Byla tam spousta legrace. Byli jsme se
podívat, jak se dělají černobílé fotky. Prošli jsme celou školní budovu a prohlíželi
si vystavené práce studentů. Zkusili jsme
se vyfotografovat. Bavilo nás to a doufáme, že příští rok pojedeme znova.

Finanční gramotnost
Dne 24. března jsme ve škole měli projekt Finanční gramotnosti. Bylo to
o tom, že si máme začít uvědomovat
hodnotu peněz a kolik například zaplatíme, když si každý den budeme kupovat colu a brambůrky. Ukazovali jsme si,
jak vypadají naše bankovky a mince.
Dozvěděli jsme se, že každá naše bankovka má nějaké ochranné prvky. Ve

Foto I archiv ZŠ
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Dne 24. března jsme měli projektový den
Finanční gramotnost. Povídali jsme si
o bankovkách a jejich ochranných prvcích. Také o půjčkách. Spočítali jsme si, že
když si každý všední den koupíme colu
a brambůrky, utratíme 9 600 korun ročně.
Potom jsme odhadovali ceny a v obchodě Qanto jsme vyplňovali pracovní list.
Koupili jsme suroviny na chlebíčky, které
jsme si ve třídě udělali. Byly dobré. Na
konci jsme zjistili, že chlebíček kupovaný
je dražší než vyrobený. Moc nás to bavilo.
Natálie Fabiánková a Veronika Stříbrná,
4. třída
Foto I archiv ZŠ

Výtvarná soutěž
Jako každý rok se naše škola zapojila do
výtvarné soutěže „ Požární ochrana očima dětí a mládeže 2017.“ Výtvarná výchova děti ve škole baví, je to taková odpočinková hodina. Hodně našich žáků
navštěvuje výtvarné kroužky v Letohradě, Lanškrouně. Několik žáků z naší školy
studuje na střední uměleckoprůmyslové
škole v Ústí nad Orlicí.
Žací mohli používat různé techniky, jejich
úkolem bylo zachytit práci hasičů při
likvidaci požárů, havárií a jiného nebezpečí a také příčiny vzniku těchto událostí.
Do okresního kola postoupilo 308 prací
a celkový počet zapojených dětí dosáhl
počtu 958.
Velkou radost nám udělala žákyně 7. třídy
Bára Vlčková, která se ve své kategorii ZŠ
3 umístila na 2. místě a postupuje do
krajského kola. 20. 4. proběhne v České
Třebové slavnostní vyhodnocení výherních obrázků, kam je pozvaná také Bára.
Přejeme Báře hodně uměleckých nápadů
a těšíme se na další skvělé obrázky.

při hodinách dohlížely, nás velice chválily.
Někteří z nás se shodli na tom, že by učiteli být nechtěli, avšak našly se i výjimky,
které plánují v dospělosti usednout za
katedru. V každém případě se děti z 1.
stupně, my, dokonce i paní učitelky bavili.
Zdena Kohlová, 9. třída

Technohrátky
Ve středu 29. 3. vyrazila většina žáků 7.
třídy a tři žáci z 8. třídy na Technohrátky do Střední odborné školy a Střední-

ho odborného učiliště Lanškroun.
Program byl velice zajímavý. Žáci se
seznámili s obory jako nástrojař, mechanik elektrotechnik, elektromechanik pro stroje a zařízení, kadeřnice,
kosmetička a knihař.
Po slavnostním zahájení, které probíhalo v tělocvičně školy, jsme se
přesunuli do jiné budovy, kde jsme
plnili různé úkoly v oboru kosmetika,
kadeřnice a knihař. Na své si přišly
hlavně dívky, mohly si vyzkoušet líčení, tvorbu maškarního účesu či vkusně
ozdobit dárkové krabice.
V dalším objektu školy jsme se na
čtyřech stanovištích seznámili s elektrotechnickými a strojírenskými obory
elektromechanik pro stroje a zařízení,
mechanik elektrotechnik a nástrojař.
Školáci si vyzkoušeli výrobu lžíce na
obouvání, zapojení blikače a elektrického obvodu nebo ovládání robotického vozítka.
Velká chvíle nastala, když jsme se
dozvěděli, že jubilejním 7 000. účastníkem Technohrátek se stala žákyně
naší školy Sandra Muchová. Dostala
sponzorské dary v podobě školních
pomůcek a byla hodně překvapená.
Technohrátky v Lanškrouně se vydařily, znovu jsme se dověděli něco
nového a už se těšíme na další rok.
Marie Faltejsková

Marie Faltejsková

Den naruby
Na Den učitelů jsme si i my, žáci deváté
třídy, vyzkoušeli, jaké to je postavit se
před tabuli. Hodiny prvního stupně jsme
si poctivě rozdělili a každý se přichystal
na tu svou. Zjistili jsme, že udržet celou
třídu klidnou je docela umění, přesto si to
všichni pořádně užili. Ačkoli se ne všechno podařilo, paní učitelky, které na nás

Foto I archiv ZŠ
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Učíme se nejen v lavicích
Zájemci z naší (osmé) a deváté třídy si
v pátek 31. 3. vyzkoušeli pod dohledem
p. uč. Rybové a Krskové, které nás učí
tělocvik, led v lanškrounské hale. Byli
jsme objednaní a měli jsme celou ledovou plochu pro sebe. Bruslení bylo super. Kluci chválí: „ Skvěle jsme si zahráli
hokej.“ „ Nespadl jsem ani jednou!“ „Paráda. Moje poslední bruslení v tomto
roce.“ Z našich spolužaček se jedna dokonce naučila bruslit! A její kamarádku
bavilo ji to učit. Prostě fajn odpoledne.
Maruška, Anička, Verča, Michal, Adam
a Jakub z 8. třídy

Zápis do 1. třídy
Dne 5. dubna proběhl na naší škole zápis do 1. třídy. Všichni předškoláci přišli
do školy ukázat, jak jsou šikovní v mnoha směrech: kreslili obrázky, počítali,
poznávali tvary, zavazovali tkaničky, vyprávěli o pohádkách a plnili další úkoly,
za jejichž splnění si odnesli upomínkový
list a dárečky na památku. Během zápisu se zároveň seznámili s třídami, do
kterých budou už za pár měsíců chodit
jako žáci 1. třídy. Na prvňáčky se už nyní
těšíme a přejeme úspěšný start do školních let.
Andrea Pacholíková

Foto I archiv ZŠ

Soutěž v angličtině
Dne 5. 4. se na naší škole pořádala soutěž
v angličtině. Týden před uskutečněním
jsme se rozdělili do skupinek, ve kterých
jsme soutěžili. Já jsem byl s Láďou Hejkrlíkem, Tádou Kulhavým a Pepou Maixnerem. Nejvíce mě bavila osmisměrka, kde
bylo třicet slov, a asi nejtěžší byl poslech.
V jednotlivcích jsem se umístil na 3. místě
a jako skupinka jsme skončili poslední.
První tři: Dolní Dobrouč, Horní Čermná
a Bystřec. Soutěž se mi líbila.
Aleš Jansa, 4. třída
Paní učitelka vybrala tři nejlepší žáky
jako kapitány, kteří si k sobě vybrali
další tři děti do skupinky. Byla jsem
s Verčou Stříbrnou, Natkou Fabiánkovou
a Anežkou Bačkorovou. Když bylo vše

Foto I archiv ZŠ

hotové, vyhlašovali umístění družstev
a jednotlivců. Naše skupinka byla pátá ze
šesti. V jednotlivcích jsem se umístila na
2. místě z 24 dětí. Akce se mi moc líbila.
Nela Schlegelová, 4. třída
5. dubna jsme měli anglickou soutěž. Druhou hodinu jsme šli na velkou budovu.
Byl jsem v družstvu s Tobíkem Ptáčkem,
Tomem Zpěvákem a Filipem Málkem.
Ostatní týmy byly z Dolní Dobrouče,
Bystřece a Horní Čermné. Na soutěži byl
poslech, křížovky, čtení s porozuměním.
Náš tým byl na 4. místě a za jednotlivce
jsem byl 12. Líbilo se mi to.
Jakub Jirásek, 4. třída

Recyklohraní aneb
Ukliďme si svět
Naše škola se účastní dlouhodobého
školního projektu Recyklohraní aneb
Ukliďme si svět. Do tohoto programu se
zapojilo 3 494 mateřských, základních
a středních škol. „Recyklohraní“ spolupracuje se společností Elektrowin zabývající se sběrem a likvidací vyřazených
elektrospotřebičů.
My, žáci 1. i 2. stupně, kromě sběru (přímo ve škole máme červenou popelnici
na staré mobily apod., pilně také sbíráme
vyřazené baterie) plníme nejrůznější
úkoly. V hodinách výtvarné výchovy
jsme navrhovali originální a poutavý plakát, který by žáky naší školy i lidi v okolí
motivoval k třídění odpadu. V hodinách
matematiky a českého jazyka jsme na
základě předložených informací i pro Vás
připravili zajímavý přehled.
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Foto I archiv ZŠ

Elektrowin slaví letos dvanáct let od
založení. Za minulých jedenáct let
se zrecyklovalo více než 18 000 000
vyřazených elektrospotřebičů o celkové
hmotnosti více než 280 000 tun. A naše
výpočty?
V jednom dni se tedy vybralo průměrně
4 483 spotřebičů.
Na jednoho obyvatele ČR jsou to přibližně 2 spotřebiče (1,7).
Co do hmotnosti toto množství odpovídá 3 500 000 mužů vážících 80 kg. A to
jsou co do počtu tři celé Prahy.
Bylo sesbíráno:
2 042 083 kusů vysavačů = 9 802 tun
odpadu (1 tuna = cca 208 vysavačů) –
hmotnost jsme přepočítali na počet
slonů: hmotnost odpovídá 98 slonům.
3 296 734 kusů ledniček = 161 540 tun
odpadu (1 tuna = cca 20 ledniček), což
je zhruba jako 46 154 nákladních aut
s hmotností 3,5 t.
1 050 145 kusů praček = 57 758 tun odpadu (1tuna = cca 18 praček). Kdybychom
toto množství praček vysokých 60 cm
vyskládali na sebe, vytvořili bychom
komín o výšce 630 km.
1 210 555 kusů žehliček = 2 179 tun odpadu (1 tuna = 555 žehliček). Kdybychom
poskládali za sebe žehličky dlouhé
14 cm, byla by tato řada 1 412× delší než
delší strana fotbalového hřiště (maximální možná je 120 m).
V sedmé třídě jsme využili podklady,
které nám předala paní učitelka Růžičková. Patří k místním hasičům a ti se v Dolní
Čermné starají v rámci akce „Recyklujte
s hasiči“ už od roku 2013 o svoz vyřazeného elektrozboží.
Kdybychom vytvořili co největší

2013 2014 2015 2016

počet svozů

3

7

7

8

bagy = pytle velké cca 0,5 m3
na drobné elektrozboží

13

41

35

46

velké spotřebiče, např. sporáky,
myčky, pračky

23

61

37

68

chladicí zařízení, např. ledničky
a mrazničky

23

63

40

56

televize a monitory

63

170

121

159

obrazovku z vyřazených televizí a počítačových monitorů (sledováno v jednotlivých letech 2013 – 2016), vyhrála by
televize roku 2014, která by měla obsah
obrazovky 20,4 m2. V roce 2014 se vybralo 159 kusů tohoto zboží. Zkusme tento
rekord překonat!
Statistika o odevzdaných spotřebičích
v našem městysi je stejně zajímavá
jako čísla společnosti Elektrowin, tak
si dovolujeme je zde souhrnně uvést.
Obdivujeme naše hasiče, kteří svozu
a uskladnění (před vlastním odvozem
pryč) věnují svůj čas i prostory.
Tento projekt se nám, žákům 2. stupně,
velice líbí, protože pomáhá vytvářet
krásnější a čistší přírodu. Spolupracovat
při sběru použitých elektrospotřebičů
a zařízení však musí všichni a dlouhodobě. Bohužel ne všichni recyklují, a to
nám oddaluje cíl – žít v čistém prostředí,
šetřit energii a zdroje různých surovin
potřebných při výrobě nového zboží.
S čísly pracovali a o třídění odpadů
přemýšleli žáci 7. a 8. třídy

Cvičení pro rodiče a děti
RC KUK v Dolní Čermné pořádá každé
pondělí od 16 hodin v tělocvičně cvičení
rodičů s dětmi. Cvičení je určené zejména
pro děti od 3 do 6 let, ale poslední dobou
je velmi oblíbené i u dětí mladších, které
ještě do školky nechodí. Na začátku hodiny si připravíme nářadí, žíněnky, lavičky,
míče a další. Když je vše nachystané, jdeme se přivítat a dáme si krátkou rozcvičku
nebo hru na zahřátí. Je moc pěkné, když
si děti říkají, co chtějí hrát, a když vidím,
že je cvičení baví. S pomocí aktivních rodičů cvičí i ti nejmenší, v každé hodině
pozoruji jejich zlepšení a pokroky. Lépe
zvládají překážky, méně se stydí v kolektivu a více se zapojují nejen do her a cvičení, ale také do uklízení pomůcek. Na
konci se hodiny se rozloučíme a děti dostávají malou sladkou odměnu. Letošní
účast byla opravdu pěkná, rekordní počet
byl 23 dětí! Na cvičení nechodí s dětmi
jen maminky, ale také tatínci a babičky
s vnoučaty, a to i z okolních vesnic.

Foto I L. Ešpandrová

Dolnočermenský zpravodaj

Vzhledem k pěknému počasí jsme cvičení již ukončili a sejdeme se opět v říjnu.
Chtěla bych všem moc poděkovat za
účast i za pomoc.
J. Chovancová

Mnoho povyku pro nic
V pondělí 27. března 2017 odjeli členové
místní organizace ČČK do Letohradu na
divadelní představení. Divadlo Bez zábradlí nastudovalo Shakespearovu komedii o lásce a milostných útrapách.
Představení bylo neotřelé, vtipné, originální, moderní, s nečekanými momenty
(zařazení reklam, vyhlášení leteckého
poplachu). Děj je totiž přenesen do
Anglie, odehrává se během druhé světové války. V improvizovaném rozhlasovém
studiu uspořádá skupina dobrovolníků,
piloti a ženy Spojenecké armády (kromě
Britů to byli Američané, Australani i Čechoslováci), živé vysílání hry “Mnoho povyku pro nic”, aby podpořili morálku
mužů na frontě. Příběhy herců se tak
prolínají s postavami ze Shakespearovy
hry a oba světy se propojují.
Jedenáct herců obsáhlo devatenáct postav, což bylo ze začátku pro diváky dost
náročné. V jedné z rolí vystupuje i slavný
československý pilot Josef František,
který bojoval v řadách RAF a byl označován za letecké eso druhé světové války.
Rozesmály nás herecké výkony Lucie Benešové, Romana Zacha, Veroniky Žilkové,
Martina Zbrožka či Dany Morávkové.
Velmi zajímavé bylo také sledovat, jakým
způsobem se v polních podmínkách
rozhlasového studia BBC „vyrábějí“ různé
zvukové efekty – kroky, déšť, přátelské
objetí, šum při stolování apod.
Divadelní představení příjemně završilo
pondělní prosluněný podvečer a věřím,
že kdo se do Letohradu vydal, nelitoval.
Ze stránek divadla Bez zábradlí (http://
www.bezzabradli.cz/repertoar/mnoho-povyku-pro-nic) vybrala Olga Liprová

Den boje proti rakovině
Český den proti rakovině je nejstarší
sbírka v ČR, která se pravidelně koná již
od roku 1996. Letos nás tedy čeká již 21.
ročník – tentokrát se zaměřením na pre-
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venci nádorových onemocnění hlavy
a krku. Kvítek měsíčku lékařského ozdobí modrá stužka a jeho majiteli se můžete stát dne 10. května, pokud vhodíte do
zapečetěné schránky 20 Kč. V naší obci
potkáte skupinky členek místní organizace ČČK na náměstí a v jeho blízkosti
v době od 7 do 10 hodin.
Zdena Mikulová, předsedkyně místní
organizace ČČK

Setkání pozůstalých rodin
pacientů hospicové péče
Jako každý rok i letos v únoru se uskutečnilo setkání lidí, kteří v loňském roce
přišli o svého člena rodiny, či byli v péči
hospicového týmu Oblastní charity Ústí
nad Orlicí. Setkání lidí vysílající do svého
okolí obrázek toho, co považují za normální – doma umírá člověk, o kterého
pečuje rodina, a je tu i charita, o níž se
mohou profesionálně a lidsky opřít.
Sešli se stateční lidé. Na jedné straně
ti, kdo beze slov a nezištně slouží svým
nejbližším odcházejícím ze života. Na
druhé straně ti, kteří poskytují profesionální péči a podporu tomu, kdo
odchází, a rodině, která zůstává. I letos
zazněla z obou stran slova díků. I letos
se sdílelo, plakalo, ale i smálo – když se
vzpomínalo na poslední pěkné chvilky
v kruhu rodiny…
„Smrt je v dnešní společnosti tabu,“ připomněl letohradský kněz Václav Vacek,
který má s vyprovázením umírajících
sám bohaté zkušenosti. „Umírající i ti,
kdo stojí u lůžka, jsou v tu chvíli sami.
Důležité je mluvit a nebýt s tím sám.
Důležité je i plakat a truchlit…“
„Sestřičky mi daly to, co jsem potřeboval – podporu, pochopení a lidskost,“
řekl jeden z pozůstalých, „staral jsem
se rok a půl o manželku, to jsem ještě
o Charitě nevěděl, až teď, když mi
zemřel syn…“ Vděčnost vyjádřila i paní,
která se starala o umírající maminku
a přítele na vozíčku: „Nebýt jich, nezvládla bych to.“ „Na smrt se připravit
nedá,“ připomněla vrchní sestra Petra
Kaplanová, „ale existuje návod, co si
s umírajícím členem rodiny ve vhodné
chvíli říct: Odpouštím ti. Odpusť mi.
Děkuji ti. Mám tě rád, sbohem…“
Součástí hospicového týmu je také
psycholožka, která nabízí podporu pa-

cientům i jejich rodinám, a dále sociální
pracovnice, která rodině poskytuje poradenství a pomáhá např. se zajištěním
sociálních příspěvků. Domácí hospicová
péče je podporována také z výtěžku
Tříkrálové sbírky.
Iva Marková, www.uo.charita.cz

František Hrdina, občan
s domovským právem
v Dolní Čermné
PhDr. Bedřich Václavek

Detail pamětní desky na budově Vědecké knihovny V Olomouci

16

číslo 2 I rok 2017

Literární kritik, narodil se dne 10. ledna 1897 v Čáslavicích u Třebíče. Roku
1915 maturoval na gymnáziu v Třebíči,
vysokou školu studoval v letech 1916 1917 ve Vídni. 1918 - 1921 v Praze a 1922
- 1923 v Berlíně. Doktorem filozofie byl
promován na staroslavné Karlově univerzitě 3. března 1923. Od roku 1923 do roku
1925 působil jako středoškolský profesor
v Brně, 1. února 1925 se stal úředníkem
univerzitní knihovny v Brně a v červenci
1933 byl přidělen do Studijní knihovny
v Olomouci. V dubnu 1940 unikl gestapu
do Prahy a do konce dubna 1942 žil
v ilegalitě. Poté byl gestapem zatčen
a 5. března 1943 umučen v koncentračním táboře v Osvětimi.
Výběr z díla:
Od umění k tvorbě (1928)
Poesie v rozpacích (1930)
Česká literatura 20. století (1935)
Listy mládí
Dr. Jaroslava Václavková (manželka): Jak
změnil jméno Bedřich Václavek
„Městečko Dolní Černá poskytlo za války
zásluhou neohrožených svých tehdejších
představitelů, prvního radního Emana
Vaško a obecního tajemníka Josefa
Mareše, důležitý papír, bez něhož by se
bylo Bedřichu Václavkovi těžko žilo ony
dva roky v ilegalitě, onen kousek života,
který vyrval gestapu a Hitlerovi – pro
práci v podzemí.
Bylo to v červnu 1940. Bedřich Václavek
měl v tu dobu již osobní doklady zemřelého Jana Svobody, učitele z Rosicka. Jan
Svoboda byl však znám pro svou komuni-

stickou protistátní činnost, jeho papíry se
tedy nezdály Václavkovi dost bezpečné.
A proto hledal spojení, jak získat něco
vhodnějšího. V tom mu byl radou spisovatel Petr Jilemnický a soudruh Karel
Vaško, oba rodáci z Kyšperska. Nápad byl
dobrý. Prohledat čermenskou matriku,
uloženou na obecním úřadě, a najít v ní
muže, který by věkem odpovídal Bedřichově věku a kterého by v obci samé už
málo znali. Eman Vaško objevil jakéhosi
Josefa Nováka a Františka Hrdinu. Papíry
znějící na Nováka si vyzvedl Petr Jilemnický pro sebe a identitu Františka Hrdiny
si pro sebe vybral Bedřich Václavek.
Šlo o to získat domovský list, křestní
list a na základě nich pak občanskou
legitimaci. Obecní tajemník Josef Mareš
vystavil z příkazu prvního radního
Vaško domovský list, křestní list pak
získal František Hrdina na farním úřadě
v Kyšperku. Zbývalo ještě zajít k fotografovi. V Kyšperku u nádraží byl fotograf,
který jediný zachytil na obrázek již hezky
upravený vous a bradku Bedřichovu.
A pak na okresní úřad do Žamberku
pro občanskou legitimaci. Když ji měl
Bedřich Václavek v rukou, měl z ní radost
jako malý chlapec. Nyní pro něj začínal
nový život. Především je nutno, aby si
namemoroval data narození Františka
Hrdiny, rodnou obec, příslušnost. Pak se
učil podpisovat. Přiznal se, že někdy, když
se v noci probouzel, si to znovu opakoval.
Na ráznou otázku, jak se jmenujete, se
snažil pohotově odpovědět: František
Hrdina. Ještě později se učil nazpaměť
podrobnosti, které se o svém jmenovci
dozvěděl. Jak se jmenovala jeho matka
za svobodna, jak sloužil jako vojín za první světové války, jak byl zajat v Karpatech,
byl v zajetí v Omsku. Od té doby nebylo
o Františku Hrdinovi žádných zpráv.
Dva měsíce po smrti Bedřicha Václavka
v květnu 1943 byl totiž soudruh Eman
Vaško a Josef Mareš zatčeni a vězněni
až do konce války. Při výslechu statečně
zapírali, že by jim bylo něco známo
o souvislosti mezi Františkem Hrdinou
a Bedřichem Václavkem. Byli však postaveni před hotovou věc, gestapo vědělo
o všem. Dodnes jsme nevypátrali, kdo
vlastně Václavka zradil.“
Dr. Zdeněk Štych (vězeň koncentračního
tábora v Osvětimi): Rozloučení s hrdinou
„Nevlídné
pošmourné
odpoledne
28. ledna 1943 na železniční rampě
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u osvětimského koncentračního tábora.
Z železničních vagonů vyhánějí SS stráže
puškami a řevem velký transport českých
vězňů gestapa z Pankráce a Terezína.
Vítají je k výstřelu připravené lehké
kulomety a automaty, aby nikoho ani
nenapadlo se pokusit o útěk. Dlouhý
průvod českých mužů a žen, pobledlých
vězením a dlouhou cestou vlakem, lemován kordonem esesmanů slévá se blízko
vchodu do pobočného osvětimského
tábora v Rajsku - Birkenau s proudy
vyvrhlých špinavých lidských trosek,
těžce se vlekoucích po celodenní práci.
Komanda se vracejí z práce, táhnouce na
konci své nemocné a mrtvé. Řev esesáků
se mísí do jazzových melodií, kterými
každodenně vítá vězeňská kapela své
spoluvězně u vchodu do tábora. Připadáme si cizí, tlustí, dobře oblečení, při
procházení zástupy lidí s oholenými
lebkami, oblečených v pásované nebo
křiklavě pomalované hadry. Netušíme, že
zakrátko budeme k nerozeznání od nich,
že za půl roku nás zbude třicet z šesti set
padesáti šesti, kteří dnes přijeli.
Tak vítá Rajsko s transportem českých
vězňů i soudruha Hrdinu se světlou
bradkou a laskavými očima. Projde s nimi
všemi slastmi, jež esesáci a jejich ochotní
pomahači z řad vězeňských zločinců připravili pro všechny nově příchozí: dlouhé
hodiny čekání při apelech, podřimování
ve stoje v nacpaných kamenných kójích
karanténních bloků, dva hlty záhadné
zelené břečky ze špinavých misek místo
oběda. A hlavně přeměna člověka
na pouhé číslo: okradení o všechno,
co máš s sebou a na sobě: ostříháni
a oholeni, ledová sprcha v sauně a po ní
čekání v mrazivé noci, v mokrém prádle
a v dřevácích, vytetování vězeňského
čísla na levém předloktí – 94618. Zůstává
záhadou, proč všechny tyto procedury je
nutno provádět v noci.
V zavšivených kamenných kójích je přece
alespoň trochu živočišného tepla. Místo
šesti je nás v každém patře namačkáno
až dvanáct. Spát se dá jen na směny.
Alespoň může pohovořit s kamarády.
Po dlouhých měsících samoty slova
povzbuzují. Na kóji, kde sedí skrčen
soudruh Hrdina v kroužku svých přátel,
se probírá vojenská a politická situace.
Kdy bude druhá fronta. Co bude dělat
Turecko. Naše osobní vyhlídky na přežití.
Solidarita. Hrdina se trochu vyhýbá zasahování do těchto diskusí, jen tu a tam
krátce glosuje. Sedí stranou a poslouchá.
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Dlouze hovoří jen s nejbližšími přáteli.
Třetí den po příjezdu za poledne někoho
volají. Není slyšet ve stálém hluku koho.
Tiše! Číslo 94000… Hrdina. Sklouzne
s druhého patra své kóje. Tři, čtyři přátelé
ho sledují. Uprostřed bloku pečlivě ustrojený vězeň „prominent“ kontroluje podle
kartičky nacionále. Ano, souhlasí. Půjdeš
hned sebou. Sotva možno stisknout ruku
nejbližším přátelům. Oč jde? Nevím. Na
politické oddělení do ústředního tábora.
Rychle, rychle!
A již zůstáváme sami s tázavými pohledy
druh druhu. Co to může znamenat?
Štubový, starý vězeň číslo 15000, krátce
a povýšeně vysvětlí, že politické oddělení
znamená výslech nebo bunkr či něco
podobného. Nic dobrého.
Soudruh inženýr, věrný průvodce Hrdinův, mě odvádí stranou ostatních. Svěřuje se mi se svými obavami. Podáním ruky
pečetím slib mlčelivosti. Tak se dovídám,
že pode jménem Hrdina se skrývá soudruh nad jiné vzácný a drahý nám všem:
Bedřich Václavek. Ve zkratce vyslechnu
nešťastnou historii jeho náhodného
zatčení. Až do odjezdu z Pankráce
do Osvětimi nevědělo gestapo, koho
vlastně má ve svých drápech. Je možné,
že se po našem odjezdu dopátrali identifikace? Zůstáváme ponecháni dohadům
a pochybám. Tehdy jsme viděli Bedřicha
Václavka naposled. Marně jsme se snažili
zvědět jeho další osud. Co se s ním stalo
v ústředním táboře, zůstalo nám v Rajsku
neznámo.“
Pan Emanuel Vaško: Po letech vzpomíná
pro Lanškrounský zpravodaj
„V červnu 1940 jsem spolu s Petrem
Jilemnickým a obecním tajemníkem
Josefem Marešem vyhledal v obvodním protokolu pro Bedřicha Václavka
jméno František Hrdina. Byl jsem tehdy
náměstkem starosty v Dolní Čermné.
Na toto jméno jsem Václavkovi vystavil
domovský list. Jako podklad pro jeho vystavení jsem vyzvedl v Kyšperku – dnešním Letohradě – u faráře Hubálka křestní
list. Václavek se tam dal u fotografa proti
nádraží vyfotografovat. Na okresním
úřadě v Žamberku mu byla vystavena
občanská legitimace. Jilemnický a já
jsme ho tam doprovázeli. Václavka jsem
potom přihlásil k pobytu v Dolní Čermné.
Tady Václavek několik týdnů bydlel,
později svůj pobyt častěji měnil. Bohužel
nakonec neušel zatčení, věznění a smrti
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v koncentračním táboře Osvětim. Stalo
se tak 5. března 1943.“
Emanuel Vaško zaplatil za svůj statečný
čin vězněním v koncentračním táboře
v Mauthausenu. Jeho bratr Karel Vaško se
z nacistického vězení ve Wohlau nevrátil.
Na domku č. p. 12, kde pan Vaško v Dolní
Čermné žil a kde se Václavek skrýval, byla
před několika lety odhalena pamětní
deska.
Použité prameny:
www.caslavice.cz oficiální stránky obce
Dílo Bedřicha Václavka z historicko-sociologické perspektivy, Kristýna Urbanová,
Praha 2015
Spisovatel Bedřich Václavek a Lanškrounsko, Lanškrounský zpravodaj 3/88, str. 8
Pro Dolnočermenský zpravodaj podle
pramenů zpracoval Josef Nikl

Dechová hudba Dolní
Čermná
Dechová hudba v Dolní Čermné má více
jak stoletou tradici. Někdy kolem roku
2004 jsme společně s panem Valentinem
Kunertem sepsali do Dolnočermenského
zpravodaje poměrně rozsáhlý článek
o historii dechové hudby v Dolní Čermné.
Proto se nechci v tomto příspěvku znovu
rozepisovat o stejném tématu. V současné době má naše dechovka dvanáct
členů. Protože problém s nedostatkem
hudebníků mají také ostatní hudby
v našem nejbližším okolí, dohodli jsme
se s dechovou hudbou z Jablonného nad
Orlicí na vzájemné spolupráci. Zkoušíme
pravidelně jednou týdně, a to tak, že
v jednom týdnu probíhá zkouška v pondělí v Dolní Čermné a v následujícím
týdnu ve středu v Jablonném nad Orlicí.
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V Čermné zkoušíme ve firmě TTK pana
Tomáše Kunerta a v Jablonném v budově
základní školy.
Co se týká činnosti naší hudby, jsou
to v posledních letech převážně akce
farnosti Dolní Čermná - slavnost svátku
„Božího těla“ na Mariánské hoře, farní odpoledne, mše svatá v Petrovicích v „Hůře“
u kapličky a v září poutní slavnost na
Mariánské hoře. Někdy jsou to další příležitostná vystoupení při různých výročích
ostatních spolků nejen v místě, ale i jinde
v okolí. Např. v roce 2013 to bylo 100 let
Orla v Dolní Čermné, v r. 2014 120 let
výročí SDH Česká Rybná, v tomtéž roce
posvícení v Horním Jelení, v r. 2015 cyklistické odpoledne v AZAS v Dolní Čermné,
žehnání praporu SDH opět v Čermné, na
podzim r. 2016 v místní Orlovně na setkání zasloužilých členů SDH okresu. V posledních letech také hrajeme každoročně
o pouti u čermenské Orlovny. Nedílnou
součástí činnosti dechové hudby je také
její doprovázení na pohřbech. Rozdíl
oproti minulým létům je pouze v tom, že
dnes v důsledku nedostatku hudebníků
hrajeme v menším obsazení – 8 až 10
členů.
Jestli se situace v budoucích letech
zlepší – nejen v naší dechovce, ale i všeobecně v dechových orchestrech – je
otázkou. Na rozdíl od okolních zemí, kde
je tato činnost daleko více podporována
a kde je mnohem více příležitostí k vystupování, je tomu u nás v České republice
právě naopak. A to je asi ten důvod, proč
dnes mladí hudebníci nechtějí hrát
v dechových orchestrech. Nezbývá než
doufat, že se v širší veřejnosti přece jen
změní pohled na žánr dechové hudby
a že tato naše česká dechová hudba
opět zaujme v naší kultuře místo, které jí
z historického hlediska právem patří.
Pavel Vašíček

Foto I L. Ešpandrová
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Běh přes Červený vrch
podruhé
O tom, že se v Dolní Čermné běhá,
už není pochyb. Loňský první ročník
tohoto běhu či Silvestrovský běh Dolní
Čermnou je toho důkazem. A ať už jsou
důvody pro běh jakékoliv, nikdy nejsou
špatné. Oproti prvnímu ročníku běhu se
toho moc nezměnilo. Délka běžeckých
okruhů zůstává stejná, kopec (pro někoho kopeček) na trati 5 a 10 km je tam
pořád. A stále to jsou „místní běžci“, kteří
pod hlavičkou tělovýchovné jednoty ve
spolupráci s Městysem Dolní Čermná
a za pomoci svých známých a kamarádů
pro Vás tyto závody pořádají.
Jak bychom tyto závody charakterizovali? Asi takto. Běh přes Červený vrch je
určen dětem i dospělým, rychlým i těm
pomalým. Nejmladšímu loňskému účastníkovi bylo jeden a půl roku, nejstaršímu
osmdesát dva let. Nejrychlejšími běžci
byly nastaveny traťové rekordy, osobní
hranice některých účastníků posunuty.
Každý ze 199 účastníků prvního ročníku
absolvoval trať podle svých fyzických sil,
zdatnosti a možností a závod dokončil!
Běh přes Červený vrch je závod a stejně
jako v každém jiném závodě se svede
boj o stupně vítězů a umístění v tabulkách (Běh přes Červený vrch je součástí
závodů série ISCAREX). Ale žádný závod
nekončí po doběhnutí prvních třech!
A kdyby tou motivací k běhu měla být
„jen“ sladká odměna pro dětské účastníky, podpora rodiny a známých na trati či
příjemně strávený aktivní den, stojí za to
se na start postavit.
Najděte si každý tu svou motivaci
a přijďte se v neděli 11. června 2017
do Areálu zdraví a sportu proběhnout.

Start dětského závodu je v 10:00 hod.
(registrace 8:30 – 9:30), délka tratí 100
- 1950 m (dle věku dítěte). Vyhlášení
výsledků dětského závodu bude ještě
před startem závodu hlavního.
Start hlavního závodu: v 12:00 hod.
(registrace 8:30 – 11:30), délka tratě 5
a 10 km (dle věku a pohlaví – kategorie
ISCAREX).
Organizace závodu si vyžádá určitá
dopravní omezení. Trať závodu vede
částečně po místních komunikacích.
Z parkoviště areálu po staré cestě na
rozcestí č. p. 69 (Mertovi), výběh do kopce kolem Klekarů přes Červený vrch ke
Kreuzigerovu kříži. Dále potom budou
běžci sbíhat k Crku a kolem myslivecké
chaty zpět na parkoviště. U dětského závodu je trať vedena z parkoviště areálu
k Hylským, vpravo po silnici kolem dětského domova a zpět do areálu brankou
mezi dětským domovem a fotbalovým
hřištěm. Rádi bychom Vás proto požádali o „uvolnění“ cesty na trati v den konání
závodu (přeparkování aut) a omezeného pohybu motorových vozidel po trati
na minimum. Na bezpečnost účastníků
závodů budou dohlížet organizátoři.
Účast v závodě je na vlastní nebezpečí.
Délku tratí a jednotlivé kategorie,
profil tratě a další informace o běhu na
www.azas.cz nebo na FB Běh přes
Červený vrch.
Kateřina Veselá

Lanškrounská hokejová
liga skončila
Hokejová sezona 2016 - 2017 byla pro
Rafany zatím sezonou nejúspěšnější. Vybojovali krásné 18. místo z celkového
počtu 42 přihlášených týmů.
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V druhé části sehráli šest zápasů, třikrát
vyhráli a třikrát byli poraženi. Bohužel se
opět potýkali s absencí hráčů z důvodu
nemoci či zranění, a tak museli být do
týmu několikrát přizváni hostující hráči.
Rafanům tedy velká gratulace a pro
zajímavost ještě umístění „sousedů“:
Turci Verměřovice byli pátí, patnáctý HC
Petrovice, VVS Verměřovice dvaatřicáté
a třicátý osmý HC Horní Čermná.
L. Ešpandrová

Fotbalový oddíl TJ Dolní
Čermná
Po dlouhé zimě přišlo vytoužené jaro
a z toho vyplývá, že znovu ožívá naše
fotbalové hřiště. Stejně jako na podzim
nás čeká spousta práce. Čekají nás
dva nejpodstatnější úkoly. Zaprvé jde
o výchovu našich fotbalových nadějí.
Vedoucí mužstva Jan Hampl a trenéři
Tomáš Valtr s Lukášem Machotkou,
kteří vedou mužstvo starší přípravky,
chtějí navázat na dobré výkony, které
jejich svěřenci podávali v podzimní
části soutěže. Naši malí fotbalisté využili
zimní přestávku k tréninku v tělocvičně
a určitě budou chtít svůj vzestup na jaře
potvrdit. Své zápasy hrají formou turnajů, kdy v každém z nich odehrají vždy
tři utkání. Na jaře je čeká celkem osm
těchto turnajů, přičemž dva z nich se
konají u nás, v Dolní Čermné. Kdo z vás
bude chtít podpořit naše žáčky, může
tak učinit v sobotu 6. 5. a 3. 6. , vždy od
9:00 na hřišti.
Po nevydařeném podzimu stojí před
mužstvem mužů náročný úkol „udržet“
soutěž, kterou se v loňském ročníku
podařilo „vykopat“. V kádru došlo

Dolnočermenský zpravodaj

19

číslo 2 I rok 2017

Strážná - Vosí údolí. Opět je připraven
bohatý program s tématem „Stroj času“
- putování historickými obdobími lidstva. Přihlášky jsou k dispozici u Saši
Pirklové nebo Jana Růžičky s termínem
odevzdání do 20. 5. 2017. Účastnický
poplatek činí 1 200 Kč. Tábor je podpořen dotací MŠMT ČR.
Jan Růžička

Jarní soutěžní sezóna
mladých hasičů

Foto I L. Ešpandrová

přes zimu ke dvěma změnám, když se
z Verměřovic vrátil Leoš Marek a z Lanškrouna přišel Michal Richtr. Je možné,
že k jedné změně v mužstvu ještě do
konce přestupního období dojde.
Všichni budeme na jaře spoléhat na
podporu vás, našich věrných fanoušků.
Jak jsem během podzimu poznal,
zdejší návštěvy jsou jedny z nejvyšších
v soutěži. Na oplátku vám mohu slíbit,
že pro dobré výsledky uděláme na hřišti
maximum. Rovněž se můžete těšit na
občerstvení v našem stánku, který bude,
jak je zvykem, opět výborně zásoben.
Doufám, že nám všem bude čermenský

fotbal dělat na jaře radost a v příštím
článku vám budu moci oznámit pouze
samé dobré zprávy.
Za fotbalový oddíl TJ Dolní Čermná
Filip Hampl

Hasičský tábor 2017
Sbor dobrovolných hasičů Dolní Čermná
pořádá již 23. letní dětský tábor v tradičním termínu prvního červencového
týdne (1.–8. 7. 2017) v tábornické osadě

Rozpis mistrovských zápasů – jaro 2017
neděle

26. 3.

14:30

FK Dolní Dobrouč - TJ Dolní Čermná

sobota

1. 4.

16:00

TJ Dolní Čermná - TJ Sokol Němčice

neděle

9. 4.

16:00

FC Jiskra „B“ - TJ Dolní Čermná

sobota

15. 4.

16:30

TJ Dolní Čermná - TJ Sokol Klášterec nad Orlicí

sobota

22. 4.

16:00

FK Mistrovice - TJ Dolní Čermná

sobota

29. 4.

16:30

TJ Dolní Čermná - TJ Sopotnice

neděle

7. 5.

16:00

TJ Sokol Tatenice - TJ Dolní Čermná

sobota

13. 5.

17:00

TJ Dolní Čermná - SK Rybník

sobota

20. 5.

16:00

TJ Sokol Rudoltice - TJ Dolní Čermná

sobota

27. 5.

17:00

TJ Dolní Čermná - TJ Sokol České Heřmanice

neděle

4. 6.

17:00

1. FC Žamberk „B“ - TJ Dolní Čermná

neděle

11. 6.

16:00

Fotbal Žichlínek - TJ Dolní Čermná

sobota

17. 6.

17:00

TJ Dolní Čermná - TJ Spartak Brandýs nad Orlicí

Časy výkopu utkání se mohou během jarní části sezony měnit!

S blížícím se koncem školního roku vrcholí i příprava na sezónu soutěží mládeže v požárním sportu. Mladí hasiči se
scházejí každou středu a připravují se na
soutěžní sezónu, kterou otevírá závod
v běhu na 60 metrů překážek jednotlivce
v sobotu 29. 4. 2017 v Chocni. Kromě přípravy na soutěže se mladí hasiči zapojili
do výtvarné soutěže Požární ochrana
očima dětí a mládeže 2017 a rovněž plnili
odznaky odborností. Okresní kolo se
uskuteční 26.–27. 5. 2017 v Mladkově.
Jan Růžička

Výjezdy JSDHO Dolní
Čermná
1. Technická pomoc
6. 1. 2017
TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ
NEBEZPEČNÝCH STAVŮ, Dolní Čermná na
náměstí - Qanto
2. Požár
22. 1. 2017
POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY, Horní Čermná
č. p. 103 u úpravny vody
3. Technická pomoc
24. 2. 2017
TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ
STROMU, Horní Čermná č. p. : 154, strom
na elektrickém vedení
4. Požár
25. 3. 2017
POŽÁR - LESNÍ POROST, Horní Čermná
č. p. 214, požár trávy
5. Pomoc ZZS
7. 4. 2017
ZÁCHRANA OSOB, AED, Lanškroun,
Žichlínské Předměstí, Krátká, AED
Jan Svoboda
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Stomatologická pohotovost
ve dnech
15. – 16. 4. 2017

lékař

adresa

telefon

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

29. – 30. 4. 2017

MDDr. Nováková

Žamberk, Raisova 814

465 613 441

MDDr. Pavlová

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 822

MUDr. Strnadová

Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622

465 642 765

MUDr. Špička

Králíky 414

465 631 154

13. – 14. 5. 2017

MUDr. Špičková

Králíky 414

456 631 274

20. – 21. 5. 2017

MUDr. Šrámek

Letohrad, U Dvora 815

465 621 551

27. – 28. 5. 2017

MUDr. Ulman

Tatenice 268

465 381 212

MUDr. Vacková

Lanškroun, Hradební 227

465 322 348

10. – 11. 6. 2017

MUDr. Valentová

Lanškroun, Strážní 151

465 322 907

17. – 18. 6. 2017

MUDr. Vebrová

Žamberk, Raisova 814

465 613 441

1. 5. 2017
6. – 7. 5. 2017
8. 5. 2017

3. – 4. 6. 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
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Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí v Dolní Čermné
Datum konání

Název akce

Začátek akce

27. 4.

Den otevřených dveří ZŠ Vincence
Junka Dolní Čermná

8:45 – 11:20
13:00 – 17:00

hlavní budova ZŠ

ZŠ

27. 4.

Den otevřených dveří v MŠ

15:30 – 17:00

MŠ

MŠ

29. 4.

Výstava Koníčkáři - vernisáž

17:00

AZAS

SDO

29. 4.

Pouťové posezení u ohně

17:00

AZAS

RC KUK

30. 4.

Pouťové posezení

11:00

Orlovna

Jednota Orel

29. – 30. 4.

Čermenská pouť

4. 5.

Zápis do MŠ

7. 5.

Vítání ptačího zpěvu

Místo konání

Pořadatel

AZAS
15:00 – 16:30

MŠ

MŠ

4:00

náměstí DČ

místní ornitologická
skupina

7:00 – 10:00

náměstí DČ

ČČK

10. 5.

Český den proti rakovině - tradiční
veřejná sbírka

11. 5.

"Muzika od vody" - vystoupení
dětí MŠ ke Dni matek

17:00

Orlovna

MŠ, městys

13. 5.

Kdo si hraje, nezlobí

13:30

AZAS

SDO

25. – 26. 5.

Dopravní soutěž mladých cyklistů

AZAS

Besip Ústí nad Orlicí

26. – 28. 5.

Setkání leonbergerů

AZAS

p. M. Marek

13:30

AZAS

MŠ, ČČK

viz plakát

AZAS

4. 6.

Pochod pohádkovým lesem

11. 6.

Běh přes Červený vrch

24. 6.

Čermenské folklorní slavnosti

AZAS

městys, FS Jitřenka

Letní tábor SDH

Strážná - Vosí údolí

SDH

Skautský tábor

Vrchní Orlice

Myslivecký táborák

myslivecká chata

MS

myslivecká chata

RC KUK

1. – 8. 7.
15. – 29. 7.
22. 7.
21. – 25. 8.
2. 9.

Příměstský tábor RC KUK

7:00 – 16:00

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

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Dolní Čermná

Foto I archiv JHDČ
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