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V tomto čísle naleznete
ze zasedání zastupitelstva
Kostarika na čermenských slavnostech
Oslavy 110. výročí školy
Vítání ptačího zpěvu
Chodníky Dolní Čermná
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Pozvánka na jednání zastupitelstva
v pondělí 19. 6. 2017 od 18 hodin
v zasedací místnosti úřadu městyse
v přízemí budovy.
www.dolni-cermna.cz

Den otevřených dveří Základní školy Vincence Junka Dolní Čermná
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou téměř polovinu roku
2017. Tento rok je z mého pohledu značně
specifický. Letos nás bude čekat realizace
dvou velkých investičních akcí a mnoho
menších, které jsme chtěli řešit svými
„vlastními silami“. Situace na trhu práce
je pro nás bohužel značně problematická. Práce na údržbě zeleně a majetku
městyse, které jsme v předchozích letech
zajišťovali veřejně prospěšnými pracovníky, v podstatě nemá kdo provádět, neboť
úřadem práce nám byl přidělen minimální počet pracovníků. Situaci jsme se snažili řešit přijetím nových zaměstnanců,
bohužel zmíněná situace nám nepřeje.
Samozřejmě jsme limitovaní i finančními
prostředky. Celou situaci se snažíme řešit
náborem brigádníků. Vzhledem k tomu
je pravděpodobné, že některé práce
budou provedeny se zpožděním, proto
Vás prosím o strpení a shovívavost.
Co mi opravdu čím dál tím více vadí, je
neustálé administrativní zatěžování obcí.
Je zřejmé, že plnit všechny úkoly, které
jsou obcím nařízeny, je nemožné. Tyto
povinnosti vycházejí z platné legislativy
a v současné době je těchto zákonných
ustanovení pro obce I. typu přibližně
1 500. Ano, čtete dobře! A to v těchto
povinnostech nenaleznete investiční
činnosti obcí, které, dovolím si říci, jsou
pro rozvoj obcí nejdůležitější. Naši zákonodárci jsou opravdu vynalézaví! Jedna
z povinností, kterou jsem v poslední
době zaregistroval, vychází z novely zákona o sportu. Podle této legislativy jsme
povinni vytvářet plán sportu a tento realizovat. Mám pocit, že naši zákonodárci žijí
na jiné planetě. Kdyby se někdo zamyslel
nad tím, že asi 80 % všech samospráv
jsou obce do 1 000 obyvatel, jejichž úřad
tvoří pouze starosta, v mnoha případech
neuvolněný, jedna účetní a maximálně
ještě jeden zaměstnanec, tak by možná
nevymýšleli povinnosti, které není stejně
nikdo schopen plnit. Obdobných povinností opravdu značně přibývá.
První polovina roku byla pro nás
významná hlavně z pohledu přípravy
na realizaci důležité stavby „Chodníky
Dolní Čermná“. Až budete číst tyto řádky,
doufám, že již bude probíhat samotná
výstavba díla. Zastupitelstvo na svém
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květnovém jednání schválilo přidělení
zakázky firmě SAPA - LPJ, spol. s r. o.
Vysoké Mýto. V době uzávěrky tohoto
čísla běžela v rámci výběrového řízení
lhůta pro podávání námitek zúčastněných firem proti výsledku výběrového
řízení. V případě, že žádná firma nepodá
námitku, budeme moci vítěznou firmu
vyzvat k podpisu smlouvy o dílo. Ta musí
po podpisu smlouvy do patnácti dnů
převzít staveniště a realizaci stavby musí
zvládnout do sto padesáti dnů. O počátku příprav tohoto projektu uběhly již dva
roky. Jsem přesvědčen, že uvedené dílo
bude s ohledem na zvyšující se provoz
na silnicích důležitou investicí, která zajistí zvýšení bezpečnosti hlavně pěších.
Další významnou stavbou je „Obnova
návrší kostela sv. Jiří“ v Dolní Čermné.
I v případě této stavby jsme pokročili. Po
uzávěrce tohoto čísla proběhlo jednání
mezi zástupci městysu jako objednavatelem, spol. Strabag jako zhotovitelem
a spol. Matex, která bude pro spol. ČEZ
ukládat v uvedeném území do země
kabel nízkého napětí. Předmětem jednání byla dohoda harmonogramu prací
mezi zúčastněnými subjekty. Osobně
předpokládám, že stavba bude zahájena
v letních měsících. V rámci naší stavby
dojde k vybudování nového podloží
komunikací a chodníků a novému
položení žulové dlažby. Je zřejmé, že při
realizaci stavby dojde k vymezení pohybu v tomto prostoru hlavně pro návštěvníky kostela a hřbitova, proto Vás prosím
o pochopení při omezení přístupu.
Jak jsem zmínil, řešíme i menší investiční
akce. Do současné doby byla dokončena
rekonstrukce sociálního zázemí úřadu
a technické čety, vybudování nové
spisovny, dokončuje se oprava prostor
garáže JSDHO. Připravuje se rozšíření
zastřešení v Areálu zdraví sportu, které
by mělo být dokončeno do Čermenských
slavností. Na konec června je plánovaná
výměna oken v tělocvičně. Důležitou informací je i skutečnost, že dojde k opravě
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chodníků a položení nové dlažby od
budovy úřadu po pizzerii „Evženie“.
Samozřejmě je nezbytné pracovat i na
přípravě dalších akcí. V průběhu dubna
a května jsme se intenzivně zabývali
projektem „Bezbariérové úpravy ZŠ
v Dolní Čermné a vybavení IT učebny“.
V rámci tohoto projektu budou pořízeny
nové počítače a přístavbou výtahu bude
vyřešena v základní škole bezbariérovost. Žádost o dotaci do MAS Orlicko
jsme stihli s vypětím všech sil podat
v poslední den výzvy, tedy 29. 5. 2017.
Výše dotace uznatelných nákladů je
95 %. Velké poděkování patří celému
týmu, v čele s místostarostou, který se
na přípravě projektu a zpracování všech
podkladů podílel.
Před dokončením je projektová dokumentace rekonstrukce budovy staré školy
na náměstí, dále se připravují projektové
dokumentace na druhou etapu výstavby
chodníků, rozšíření zázemí AZAS a na
autobusové nástupiště v Jakubovicích.
Ve fázi příprav je také projekt „Zkapacitnění toku Čermenka“ (II. etapa). Jedná se
o stavbu Povodí Labe, s. p. Úsek je trasován od rybníka po čistírnu odpadních
vod. V současné době probíhá územní
řízení. Dle mých informací by nemělo
nic bránit tomu, aby bylo toto řízení
dokončeno. Poté se začne řešit stavební
řízení. S ohledem na rozsah projektu
a množství zainteresovaných subjektů
není úplně jednoduché odhadnout
termín realizace. Lze předpokládat, že by
to mělo být v roce 2018 a 2019.
V minulém čísle jsem Vás informoval, že
nám dala výpověď nájemkyně lékárny.
V současné době jednáme se třemi
potenciálními provozovateli. Doufám,
že se nám podaří jednání dovést do
zdárného konce a lékárna bude mít
nového provozovatele.
Další dobrou zprávou je, že opatření,
které jsme realizovali v souvislosti
s vývozem směsného komunálního
odpadu, přinášejí pozitivní výsledky.
Konečné relevantní vyhodnocení budeme samozřejmě moci udělat až na konci
kalendářního roku, ale již nyní jsme za
první čtyři měsíce letošního roku ušetřili
cca 70.000 Kč. V případě, že se nám tento
trend podaří udržet, lze odhadnout, že
opatření bude šetřit finanční prostředky
řádově kolem 170.000 Kč ročně. Tohoto
výsledku bychom samozřejmě nemohli
dosáhnout bez spolupráce s Vámi,
a proto Vám za ni děkuji.
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Přesto je zřejmé, že v systému odpadového hospodářství máme značné mezery.
Na konci května proběhlo již deklarované
jednání se zástupci Ekokomu. Jeho předmětem bylo projednání návrhu pasportu
sběrné sítě, tedy umístění kontejnerů
na papír, plasty a sklo na celém území
naší obce. V rámci tohoto opatření bude
nezbytné umístit kontejnery na vhodná
místa, vybrat svozovou službu a změnit
příslušnou obecně závaznou vyhlášku.
Jak jsem Vás již informoval, kompletní
opatření bychom chtěli realizovat v druhé polovině letošního roku. Doufám, že
se nám tento termín podaří dodržet.
Na závěr mi dovolte, abych Vás pozval
na 29. ročník mezinárodního folklorního festivalu Čermenské slavnosti,
jehož galaprogram se uskuteční v sobotu
24. června 2017 od 16:00 hod. v Areálu
zdraví a sportu. Festival je naší nejvýznamnější kulturní akcí, která nás velice
dobře propaguje nejen v našem regionu,
v České republice, ale i v zahraničí. Jsem
přesvědčen, že festivalu budete nakloněni, alespoň jako v minulých letech,
protože bez Vás, diváků, by nemělo
význam uvedenou akci pořádat. Za Vaši
účast předem děkuji.
S přáním příjemně prožitého léta
Petr Helekal

Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (16/2017, 17/2017 - ZM)
V období od vydání posledního zpravodaje se konala dvě jednání zastupitelstva, a to 24. dubna a 18. května,
a z jejich programu vybíráme některé
projednávané záležitosti.
Na dubnovém jednání byla podána
zpráva o činnosti rady za měsíce
březen a duben. S obsahem usnesení
přijatých na radách dne 13. 3. 2017,
27. 3. 2017 a 19. 4. 2017 se můžete
seznámit na webových stránkách
městyse v archivu úřední desky.
Ve finanční oblasti byl projednán návrh
na rozdělení dotací z rozpočtu městyse
pro rok 2017 spolkům podle dotačního
programu na rok 2017. Schválená
částka v celkové výši 233.470 Kč bude
rozdělena mezi čtyři spolky (SDH
Dolní Čermná, Sdružení členů a přátel

folklorního souboru Jitřenka, z. s.,
Rodinné centrum KUK, z. s. a TJ Dolní
Čermná, z. s.,), které si podaly žádost
a splnily stanovená kritéria.
V rámci majetkových záležitostí
zastupitelstvo schválilo prodej pozemkové parcely č. 873/1 v k. ú. Jakubovice
a směnu pozemků před č. p. 130 v k.
ú. Dolní Čermná za účelem narovnání
majetkových vztahů. Dále bylo rozhodnuto o prodeji pozemkové parcely
č. 308 v k. ú. Jakubovice. Za účelem
umístění nové distribuční trafostanice
pro lokalitu „v sadech“ bylo schváleno
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
kupní se společností ČEZ Distribuce, a. s. ohledně budoucího převodu
části ppč. 8323 v k. ú. Dolní Čermná. Na
základě dvou podaných žádostí bylo
rozhodnuto zveřejnění záměru prodeje
částí pozemkové parcely č. 4094, části
pozemkové parcely č. 1990/2 a pozemkových parcel č. 1990/4, č. 1990/3
a č. 4091 v k. ú. Dolní Čermná (na
Smrčině). Zastupitelstvo také schválilo
zveřejnění záměru prodeje zbytkových
parcel - ppč. 3347/8, ppč. 3347/9 a ppč.
3347/10 v k. ú. Dolní Čermná.
V posledním bloku programu se zastupitelstvo seznámilo s informacemi
o stavu investičních akcí „Chodníky
Dolní Čermná“ a „Obnova návrší kostela sv. Jiří - oprava zpevněných ploch“,
o přípravě akcí „Výstavba výtahu v budově základní školy č. p. 4“ pro zajištění
bezbariérovosti a „Vybavení učeben
v základní škole“ a o průběhu, případně přípravě dalších akcí (prodloužení
zastřešení v AZAS, vybudování dětského hřiště v areálu ZŠ, výměna oken
v tělocvičně, rozšíření hasičské garáže
JSDHO, oprava sociálního zázemí pro
technickou četu). Nakonec zastupitelé
projednali stanovisko k žádosti o zásah do významného krajinného prvku
Čermenský rybník, spočívající v udělení výjimky k aplikaci závadných
látek ke krmení ryb, a vyslovili souhlas
s jejím udělením za předpokladu,
že pravidelných kontrolních odběrů
vzorků vody se bude vždy účastnit
zástupce městyse.
Hlavním důvodem květnového zasedání zastupitelstva bylo především
projednání všech věcí souvisejících
s letošní největší investiční akcí „Chodníky Dolní Čermná“.
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V rámci finančních záležitostí zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření
č. 3 k rozpočtu na rok 2017, kterým
byly na straně příjmů i výdajů provedeny potřebné změny v souvislosti
s uvedenou akcí. Zastupitelstvo také
schválilo přijetí úvěru a uzavření
smlouvy o úvěru za účelem zajištění
financování investičních akcí v letech
2017 a 2018 (tj. chodníků, obnovy
kostelního návrší a akcí plánovaných
v základní škole). Úvěrový rámec
na 25 mil. Kč a smlouva o úvěru je
dojednána s výhodnými podmínkami
pro městys, zejména co se týče úrokové sazby, čerpání a splácení úvěru.
Předpokládáme, že nakonec větší část
úvěru nebudeme potřebovat, ale musíme mít jistotu nenarušení peněžních
toků městyse (s ohledem ke skutečnosti, že např. u akce „chodníky“ bude
dotace z IROP poskytnuta městysu až
„ex post“, tj. po jejím zrealizování
a profinancování, na které zřejmě
budeme muset využít úvěr).
Zastupitelé také projednávali výběr
zhotovitele na veřejnou zakázku
„chodníky“. Ve výběrovém řízení
byly předloženy nabídky čtyř firem.
Zastupitelstvo na základě jejich vyhodnocení a doporučení výběrové
komise rozhodlo přijmout nabídku
spol. SAPA-LPJ, spol. s r. o. z Vysokého
Mýta, která byla cenově nejvýhodnější, a uzavřít s touto firmou smlouvu
o dílo. V souvislosti s realizací uvedené
akce zastupitelstvo schválilo uzavření
dalších potřebných smluv - o výkonu
technického
dozoru
investora,
o činnosti autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP a příkazní
smlouvu na zajištění administrace
projektu vůči poskytovateli dotace.
V závěru jednání bylo schváleno
nabytí pozemkové parcely č. 8351 v k.
ú. Dolní Čermná, kterou městys potřebuje do svého vlastnictví za účelem
dalšího rozvoje AZAS pro vybudování
víceúčelové plochy.
Zápis ze zasedání zastupitelstva je
k dispozici k nahlédnutí na úřadu
městyse nebo na webových stránkách
www.dolni-cermna.cz (Úřad městyse –
úřední deska – archiv ÚD).
Hana Vágnerová
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Výpůjční doba místní
knihovny během letních
prázdnin
V měsících červenci a srpnu budeme
mít otevřeno vždy ve čtvrtek od 15 do
18 hodin (kromě státního svátku dne
6. července). Děkuji za pochopení.
Olga Liprová

Kostarika na Čermenských
slavnostech 2017
Čermenské slavnosti se uskuteční jako
tradičně poslední víkend v červnu.
V pořadí již 29. ročník připraví i tentokrát velmi atraktivní a doslova exotický
zážitek v podobě souboru Fiesta Tica
z Kostariky. Kromě něj vystoupí samozřejmě naše Jitřenka a soubor Jaro z Ústí
nad Orlicí a dva slovenské soubory - Letnička z Popradu a Jánošík ze Svitu.
V jednotlivých programech se soubory
představí divákům nejen v Dolní Čermné při hlavním Galaprogramu v sobotu
24. června v AZASu, ale i v Žamberku,
v Lanškrouně a ve Svitavách.
Součástí sobotního programu v Dolní
Čermné bude zábavné odpoledne
od 14 hod. Tam se opět objeví řada
stánků s rukodělnými řemesly, která si
budou moci návštěvníci vlastnoručně
vyzkoušet. Prezentovat se zde bude
také stánek Rodinné pasy, který nabízí

Foto I L. Ešpandrová

zdarma výhodné čerpání slev pro rodiny
s dětmi na nejrůznější produkty i služby.
Po Galaprogramu, v němž se jako
v jediném programu festivalu představí
všechny soubory, bude následovat
večerní posezení s brněnskou country
kapelou. Při ní bude samozřejmě možné si do sytosti zatančit a hudebníci
budou připraveni zahrát možná i tu Vaši
oblíbenou písničku. Sobotní program
zakončí slavnostní ohňostroj.
Doufáme, že nám letos bude počasí
příznivě nakloněno a že si budou moci
všichni, včetně účinkujících, vychutnat
krásnou atmosféru festivalu v dolnočermenském areálu. Budeme se těšit na Vaši
návštěvu a věříme, že se opět po roce
sejdeme při nevšední podívané. Více informací najdete na plakátech i na webu
obce Dolní Čermná.
Petr Ryba

Vítání občánků
Ve čtvrtek 18. května přivítal pan starosta Petr Helekal nové občánky městyse
Dolní Čermná, kteří se narodili v uplynulém půlroce. Pozváno bylo celkem
jedenáct dětí s rodiči. Slavnostní setkání, kterého se zúčastnili i mnozí prarodiče, bylo doplněno kulturním programem, který připravily děti z mateřské
školy. Následovalo fotografování a podpis do pamětní knihy. Noví občánci obdrželi drobné dárečky a maminky kytičku. Děkujeme dětem z mateřské školy
za pěkné vystoupení.
Saša Pirklová

Významné životní
jubileum oslavili
Anna Režná
Jana Vávrová
Dagmar Malá
Věra Šedá
Josefa Nováková
Věra Bláhová
Pavlína Rösslerová
Marie Křivohlávková
Josef Pražák
Alena Růžičková

Foto I  převzato z propagačních materiálů souboru

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.
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Zápis do mateřské školy
Ve čtvrtek 4. května se konal zápis do
Mateřské školy v Dolní Čermné. Velice
nás těší zájem o umístění dětí v naší
mateřské škole. Bohužel jsme nemohli
všem žadatelům vyhovět. Na jedenáct
volných míst bylo devatenáct uchazečů.
Děti byly přijaty na základě kritérií ombudsmana, tj. podle spádovosti bydliště
a věku. Dostalo se na ty, které nejpozději v září 2017 dovrší tří let. Ostatním byla
nabídnuta místa v mateřských školách
v nedalekých obcích, v Petrovicích
a Horní Čermné, kde mají stále ještě
volná místa. V budoucnu budeme muset společně se zřizovatelem řešit umístění i dětí mladších.
Přejeme nově nastupujícím dětem příjemně strávené chvíle v naší mateřské
škole a připravujeme se na spolupráci
s rodiči. Těší nás, že většina z nich jsou
naši absolventi.
Ivana Hamplová

Muzika od vody
V úterý 23. května zaplnily místní Orlovnu děti z mateřské školy, které v čepičkách žabiček, čápů, raků a rybiček
předvedly nacvičený program s názvem
Muzika od vody. Každoroční květnové
vystoupení dětí bylo věnováno všem
přítomným, a především maminkám
k jejich Dni matek. Závěr vystoupení
patřil nejstarším předškolákům, kteří po
prázdninách odchází do základní školy.
Nechyběl ani dárek pro maminku, který
vytvořili se svými dětmi tatínkové a který maminky jistě patřičně ocenily. S vý-

Foto I L. Ešpandrová

zdobou prostor pomohly rodinné týmy,
které téma Muzika od vody výtvarně
ztvárnily. O tom, že díla byla velmi zdařilá, se můžete přesvědčit z fotografií
uveřejněných na webových stránkách
nebo při návštěvě mateřské školy.
Ivana Hamplová

Taneční školička
V úterý 16. května odpoledne jsem
měla možnost zhlédnout taneční vystoupení dětí z naší mateřské školy.
Toto vystoupení nacvičily při návštěvě
lekcí „Taneční školičky“, kterou pro ně
zajistilo Rodinné centrum KUK. Děti
nám předvedly taneční rozcvičku, poté
následovalo pásmo tanečků z různých
odvětví a žánrů taneční i hudební scény. Tančily samy, ve dvojicích i v různých zajímavých kreacích. Od začátku
až do konce bylo jasné, že děti tancování moc baví, s radostí předvedly vše,

Foto I A. Ježková

co se naučily, svým maminkám, tatínkům i dalším příbuzným, kteří je na závěr odměnili bouřlivým potleskem. Za
rodiče děkuji a přeji hodně zdaru při
další práci s našimi dětmi.
Andrea Ježková

Dárek pro maminky
Jako každý rok se jedno dubnové odpoledne sešli tatínkové s dětmi v naší
školce, aby společně vyrobili dárek pro
maminku. Ten děti předávají maminkám na besídce dětí ke Dni matek. Jelikož jsme dostali od sponzora srdíčkové
náhrdelníky, měli tatínkové s dětmi nakreslit portrét maminky. Ze začátku se
někteří tatínci úkolu trochu zalekli, ale
nakonec se s odhodláním pustili do
práce a zvládli to s dětmi na jedničku.
Všem zúčastněným děkujeme.
Kateřina Ptáčková

Foto I S. Adamcová
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o grant z Pardubického kraje, který jsme
prostřednictvím Dobrovolného svazku
obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko
podali, měly děti výběr opravdu pestrý
a bohatý. Dle ohlasů zúčastněných byla
akce úspěšná a já děkuji všem, kteří se
na její realizaci podíleli.
Ivana Hamplová

Škola – základ života

Foto I I. Hamplová

Hledali jsme
V lázeňské obci Bludov pět kilometrů
jižně od Šumperka najdete Pradědovo
dětské muzeum. Tam je uvnitř kopec
zábavy (moudrá knihovna, hokynářství,
kuchyň plná Jeseníků, nádraží Bílý Potok, dětská vesnička Pradědovo, Pradědovy hádanky a lesní skřítci) a venku
také (míčková rychlodráha, lanovka,
bludiště tunelů, houpačky, dětské průlezky a hřiště).
My jsme muzeum našli a 25. května jsme
si vše užili na výletě s naší mateřskou
školou. Nejvíce nás zaujala interaktivní
tabule, u které jsme se dozvěděli nové
poznatky o přírodě v Jeseníkách. Venkovní hřiště bylo na jedničku s hvězdičkou a ani se nám nechtělo domů.
Oběd ve školní jídelně Bludov všem
chutnal a odpolední svačinku jsme si
namazali a ozdobili sami. Zeleninové

obličeje se na nás usmívaly, radost
pohledět. Až budete mít čas a chuť cestovat, hledejte jako my. Doporučujeme.
Za děti z MŠ Jana Šponiarová

Pochod pohádkovým
lesem
V neděli 4. června se Areál zdraví a sportu v Dolní Čermné zaplnil účastníky již
29. ročníku akce Pochod pohádkovým
lesem. Tradiční akci pořádá mateřská
škola ve spolupráci s městysem, ČČK,
JSDH, divadelníky a příznivci, kteří
jsou ochotni se obléci do kostýmu a jít
bavit nejen děti, ale i dospělé. Letos na
téměř čtyři sta účastníků čekalo deset
stanovišť, kde děti po splnění úkolu
obdržely žeton. Ten v cíli vyměnily za
různé hračky, pamlsky nebo ozdoby do
vlasů či prstýnky. Díky úspěšné žádosti

Foto I I. Hamplová

„Studenti, nebuďte lehkomyslní! Pamatujte – škola základ života.“ Tuto větu si
snad všichni pamatujeme z Fričova legendárního filmu. A čím jsme starší, tím
více této moudrosti dáváme za pravdu.
Znovu jsem si to uvědomila, když jsem
procházela čermenskou školou, slavnostně otevřenou pro nás, pamětníky
a bývalé žáky, u příležitosti oslavy 110.
výročí jejího založení.
V naší republice jsou asi čtyři tisíce základních škol, které navštěvuje zhruba
900 tisíc dětí. Ta naše čermenská je
jednou z nich a můžeme být stále na ni
hrdí. Neztratila svoji starou vnější secesní podobu, kterou se vyjímá na zdejším
náměstí, vlastně ho zdobí. Vnitřek je už
upraven pro potřeby výuky současných
dětí, je vidět, že se na její modernizaci
nešetřilo. Kulturní prostředí je pro klima
školy velmi důležité, pomáhá utvářet
osobnost těch, kteří ji devět let navštěvují. Vždyť kamarádství ze školních lavic
přetrvává často až do pozdního věku
a nese s sebou nejvíce vzpomínek.
Vedení školy nám nejen umožnilo školu
si prohlédnout, ale měli jsme také příležitost navštívit vyučování v různých
třídách. Já jsem si doslova užila hudební
výchovu. A nejen já a ostatní návštěvníci, děti byly kouzelné a vstřebávaly
nápaditou náplň hodiny s nadšením
a vervou. Paní učitelka Moravcová vedla
hodinu skvěle. Škoda, že jsem nestihla
i ostatní hodiny.
V jednu hodinu odpoledne bylo ve vestibulu školy oficiální zahájení. Uvítala nás
ředitelka školy Jitka Beranová a starosta
městyse Petr Helekal. Slavnostní dojem
podpořily ještě zpívající a tančící děti.
A až do pěti hodin nám byly k dispozici
prostory školy - třídy, kabinety, chodby,
všude s vystavenými pracemi žáků,
s historickými učebními pomůckami,
fotografiemi, starými vysvědčeními
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a dalšími poklady z archivů. Na památku
jsme obdrželi originální odznak se siluetou školy a mimořádné číslo školního
časopisu. Pohostinnost doplnilo navíc
výborné pohoštění, které se podávalo
v mezipatře.
Mile mě překvapilo, že rozmístění tříd
se prakticky nezměnilo. „Se slzou v oku“
jsme zavzpomínali, jaké to tady bylo
takřka před šedesáti lety, na kantory, na
které vzpomínáme na každém našem
setkání s láskou – a předháníme se, na
koho dopadla rákoska a i pohlavky nejčastěji. Dovolím si na ně vzpomenout
i tady – matematiku jsem pochopila
díky panu učiteli Bohuslavu Pravdovi
(nepozornost trestal kroucením vlasů
nad ušima, mezi kluky a dívkami nedělal
rozdíly), fyziku a chemii nám vtloukal
do hlavy pan učitel František Chmátal,
češtinu zase pan učitel František Macák
a biologii sám ředitel školy Vilém Malý
(dosud si díky němu pamatuji názvy
stromů, rostlin a lučních kytiček). Nesmím zapomenout ani na naši ruštinářku a tělocvikářku Jelenu Nastoupilovou,
její zásluhou jsme cvičili i na první
spartakiádě v Praze. Byli na nás přísní,
většinou si to s námi vyřídili na místě,
za poznámku od nich by to doma bylo
horší, rodiče si našich učitelů vážili. Hodný na nás byl vlastně i školník pan Appl,
raději neslyšel naše bačkorové bitvy ve
třídách a na chodbě. Jedna z nich byla
fatální, spolužák z Petrovic trefil a rozbil
bustu Stalina – výsledkem byla trojka
z chování. Vím, že mu ji učitelé dávali
neradi, ale neměli na vybranou.
Dnešní děti snad ani nevědí, co rákoska
je. Paní učitelky to mají s nimi také poněkud složitější, vychovávat děti poučené
televizí a internetem není procházka růžovým sadem. Chce to mnoho a mnoho
tolerance. To, co jim škola dá, to je poznačí na celý život. Když si někdo stěžuje
na nevychovanost dětí, vzpomenu si na
slova známého řeckého filosofa Sokrata,
žijícího 469 – 399 př. n. l.: „Naše mládež
miluje přepych. Nemá správné chování.
Neuznává autority a nemá úctu před
stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají
při jídle a tyranizují své učitele.“
Závěrem bych chtěla poděkovat všem,
kteří pro nás tento hezký den v čermenské škole připravili. Dětem, pedagogům
i obecnímu úřadu.
Božena Hrubantová, žačka zdejší školy
v letech 1953 – 1956
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Oslavy 110. výročí školy
Dne 27. dubna 2017 ožila hlavní budova
Základní školy Vincence Junka v Dolní
Čermné oslavou 110. výročí svého založení. Čtvrtek se stal Dnem otevřených
dveří. Návštěvníci z řad bývalých zaměstnanců, absolventů, ale též potenciální zájemci o budoucí studium na
této škole mohli v dopoledních hodinách navštívit výuku na obou stupních,
prohlédnout si celou budovu. A nejen
to. Ve všech prostorách budovy byly
připraveny různé expozice: nové i historické školní pomůcky a technika,
k návštěvě vyzývaly i odborné učebny,
školu zdobily práce a prezentace žáků
školy. Velmi zaujala i učebna věnovaná
historii naší školy – zde byly k nahlédnutí různé dobové dokumenty, fotografie, staré lavice, učebnice, sešity.
Mnozí dlouze listovali školními kronikami a vzpomínali na svá školní léta.
I současní žáci byli zapojeni do oslav
školy. Někteří vynikli při pěveckém
nebo tanečním vystoupení, další předváděli nejrůznější fyzikální a chemické
pokusy v učebně chemie. Jiní vysvětlovali, jak vypadá metoda Hejného –
vyučování matematiky trochu jinak.
Dařilo se i „průvodcům“, kteří pohotově
příchozím odpovídali na otázky. Všem
těmto žákům patří velké díky.
Tento slavnostní den byl plný nostalgie, vzpomínek, nečekaných setkání

i smíchu. A závěrem snad jen dodáváme: kolektiv školy pevně doufá, že
podobných oslav bude ještě mnoho
a že další noví absolventi budou jenom
v dobrém vzpomínat na léta strávená
ve školních lavicích.
Za kolektiv zaměstnanců školy
Eva Krsková

Kino místo učení?
Sedět v kině (místo ve školní lavici),
bavit se vtípky rodinného filmu Špunti
na vodě (ani nejzajímavější slovní úlohy v matematice tak prima nejsou),
náladu naladit na prázdninovou notu
(to se nám v těchto dnech ve škole
docela daří díky velkému vedru
v učebnách – sluníčko hravě překoná
žaluzie i závěsy) – to všechno jsme zažili v pátek 19. května. Všichni žáci
druhého stupně, kteří přípravám Dne
otevřených dveří i vlastnímu průběhu
oslav 29. dubna věnovali svůj volný
čas, jeli za odměnu do Lanškrouna na
českou komedii, která nám zpříjemnila
dopoledne. Mnozí žáci byli překvapeni
moderním prostředím kina, přátelským přivítáním pana ředitele i kvalitním ozvučením filmu. Pro některé to
byla výjimečná událost, neboť do kina
běžně nechodí.
Olga Liprová
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Barevné dny
Víte, co jsou barevné dny? Jestli ne, tak
dobře poslouchejte, a jestli se vám můj
článek líbí, tak si můžete na barevné
dny zahrát.
Od pondělí do středy jsme si ve třídách
na 1. stupni hráli s barvičkami. Domluvili
jsme se: v pondělí vládla modrá barva,
v úterý červená a ve středu zelená. Naším
úkolem bylo, abychom na sobě měli co
nejvíce barvy, která vládla. V pondělí jsme
pracovali ve skupinách. Také jsme si povídali, co všechno může být modré, a hráli
různé hry. Dozvěděli jsme se spoustu věcí.
Moc se mi to líbilo. Tak ahoj příště!

Foto I archiv ZŠ

Marie Jiroutová, žákyně 3. třídy

Ukliďme Dolní Čermnou
Žáci a učitelé základní školy se zapojili
12. dubna do celorepublikové dobrovolnické akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko!“ Oficiálním termínem byla pro letošní
rok sobota 8. dubna, ale z organizačních
důvodů a kvůli nepříznivému počasí se
akce posunula. I když drobně pršelo
i v den úklidu, žáci sbírali odpadky po
celé obci, kterou jsme si rozdělili pro třídy
na jednotlivé úseky. Kromě různých papírků, sáčků, plechovek a lahví bylo uklizeno i umyvadlo nebo výfuk od auta.
Věřím, že si žáci příště rozmyslí odhazování odpadků do přírody. Děkujeme
technické četě městyse za materiální pomoc a odvoz plných pytlů, kterých bylo
opravdu dost.
Alexandra Růžičková

Foto I archiv ZŠ

rů a podle barev. Knížky pro začátečníky
jsou označeny červenou páskou. Pro děti
od devíti let modrou páskou a pro starší
děti bílou. Pak jsme si mohli pročítat
a prohlížet knihy. Potom jsme vyrazili na
zmrzlinu, a protože bylo vedro, smočit se
v kašně. Moc se mi to líbilo.
Natálie Fabiánková, 4. třída
Druhá a třetí třída navštívily knihovnu
a všichni nám říkali, že se jim tam moc

líbilo. A tak jsme jeli s 5. třídou také.
Opravdu to tam bylo pěkné. Paní knihovnice nám vyprávěla o tom, jak se
knížky půjčují. Potom nás seznámila se
slovem beletrie. Bylo tam oddělení knížek pro mládež a dospělé. Potom jsme
si knížky mohli půjčit. Měli tam různou
dobrodružnou četbu, encyklopedie,
komiksy a časopisy. Nakonec jsme byli
na zmrzlině. Bylo to prima.
Veronika Stříbrná, 4. třída

Návštěva knihovny
v Lanškrouně
Dne 30. 5. jsme byli v lanškrounské
knihovně. Mladší děti z 2. a 3. třídy tam
byly již ve čtvrtek 25. 5. Paní knihovnice
nám říkala o literatuře – beletrii. Také nás
učila s počítačem, abychom si uměli vyhledávat knihy. Ukazovala, jak mají knihy
roztříděné podle písmen – příjmení auto-

Foto I archiv ZŠ
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Foto I archiv ZŠ

Atletické přebory
pro 1. stupeň

Foto I archiv ZŠ

Biologická olympiáda

Dne 24. 5. pořádala ZŠ Bedřicha Smetany Lanškroun atletické přebory pro žáky
1. stupně. Naši školu reprezentovalo 21
dětí. Závodů se zúčastnili žáci dalších
sedmi škol. Naši sportovci se mezi nimi
rozhodně neztratili. Získali osm medailí.
Gratulujeme.

Dne 20. dubna se tři dívky z druhého
stupně vydaly na biologickou olympiádu. Letos se konala v Ústí nad Orlicí
v Domě dětí a mládeže DUHA, kde
soutěžilo celkem 25 žáků. Všichni jsme
prošli školním kolem, ve kterém jsme
se umístili na prvních třech místech.

Výsledky atletického přeboru
běh 60 m

1. místo

hod

3. místo

1. r.

hod

1. místo

Veselý Jan

1. r.

běh 400 m

1. místo

Vávra Petr

3. r.

běh 400 m

3. místo

Málek Filip

4. r.

hod

2. místo

Macanová Marie

5. r.

běh 800 m

2. místo

Svobodová Barbora

5. r.

běh 60 m

2. místo

Gregor Alex

1. r.

Křivohlávek Jakub

Hezké sportovní výkony podali i ostatní reprezentanti naší školy: Bednář
Samuel, Mareš Daniel, Vaško Marek
(2. třída); Frangos Jáchym, Malcová
Kateřina (3. třída); Fabiánková Natálie,
Jirásek Jakub, Schlegelová Nela, Zpěvák Tomáš (4. třída); Bárnet Miroslav,
Formánek Lukáš, Simandl Pavel, Zachařová Renáta (5. třída).
Všem dětem a paní Martině Svobodové
patří dík za podporu a vytvoření skvělé
atmosféry našim závodníkům.
Hana Zpěváková

Z naší školy jela Tereza Vávrová a Anna
Stará z 8. třídy a Daniela Filipová z 9.
třídy. Tereza Vávrová se umístila na 7.
místě a o jeden bod lepší byla Daniela
Filipová, ta se umístila na 6. místě
a Anna Stará se umístila na 20. místě.
Soutěž měla tří části – test, poznávání
rostlin a živočichů a praktickou část. Na
test se žáci mohli připravit studiem
přípravného textu, který je na internetových stránkách biologické olympiády. Na poznávání rostlin a živočichů
měl každý k dispozici hodně dlouhý
seznam a v praktické části jsme zkou-

mali, jak jsou odlišné různé druhy nitek,
vlasů, chlupů a umělých vláken. Soutěž
se nám moc líbila.
Anna Stará, 8. třída
Dívky, o kterých psala Anička, soutěžily
v kategorii pro 8. a 9. třídy. Okresního
kola biologické olympiády se však zúčastnila (ve své kategorii – 6. a 7. ročníky
ZŠ) také Petra Vašková (6. třída). Kromě
teoretické přípravy musela zvládnout
terénní „domácí úkol“, který navazoval
na ústřední motto letošního ročníku
„Detektivem v přírodě“. Při vlastní
soutěži Petra v praktické části plnila
velmi zajímavou úlohu – pátrala po
„pachateli“ a pracovala s rozlišovacími
prvky otisku prstů. Sama si také musela
pomocí běžně dostupných prostředků
sejmout své otisky.
Děkujeme všem za reprezentaci školy.
Olga Liprová

Eurorebus
Eurorebus je zeměpisná vědomostní
soutěž pro základní školy a odpovídající
ročníky gymnázií, ve které soutěží jednotlivci i celé školní třídy. Žáci od září do
března sbírali body na základě testů
a úkolů, které plnili na internetu. Nejúspěšnější třídy a jednotlivci se probojovali do krajského kola, které bylo v Hradci Králové 28. 4. společné pro Pardubický
a Královéhradecký kraj. Z naší školy
v kategorii Eurorebus Junior (žáci I.
stupně ZŠ) postoupil tým – Matěj Mareš
(3. třída), Nela Schlegelová (4. třída)
a Michaela Marešová (5. třída). Tým Juni-
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Foto I archiv ZŠ

orů se umístil na 10. místě. V kategorii
Eurorebus ZŠ 02 (8. a 9. třída) se do krajského kola probojovala 8. i 9. třída. 8.
třída ve složení Veronika Pravdová, Anna
Stará a Tereza Vávrová se celkově umístila na 30. místě. Družstvo 9. třídy ve složení Samantha Hejl, Klára Vlčková a Aneta
Mačátová se umístilo na 34. místě.
Alexandra Růžičková

Právo pro každý den
Žáci Adéla Beránková, Martin Faltejsek,
Tomáš Petr a Tereza Vávrová (8. ročník)
se zúčastnili soutěže v oblasti právního
vědomí s názvem „Právo pro každý den“
(se zaměřením na ústavní, občanské,
rodinné, přestupkové a trestní právo).
Nejprve museli vyhrát školní kolo a pak
se to podařilo i v oblastním, které
proběhlo 15. května v Lanškrouně. Po
nerozhodném výsledku museli projít
ještě rozstřelem, proti nim se postavila
skupina studentů lanškrounského
gymnázia. Tým z Dolní Čermné vyhrál

a dovezl do školy putovní pohár.
Slavnostního dekorování se zúčastnil
i tajemník města Jaroslav Brandejs.
Dne 24. května proběhlo v Chrudimi
krajské kolo, kterého se zúčastnilo
celkem čtrnáct smíšených čtyřčlenných
družstev. Žáci z Dolní Čermné se umístili
na 8. místě. Všem čtyřem soutěžícím gratulujeme za dobrou reprezentaci školy.
Eva Krsková

Regionální soutěž
v poznávání přírodnin
Ve středu 17. května jsme jeli s vybranými žáky z jiných tříd 1. stupně na přírodovědnou soutěž do České Třebové.
Nejprve jsme cestovali linkovým autobusem a potom vlakem. Soutěž se konala na Základní škole Habrmanova. Když
jsme tam dorazili, byli jsme rozděleni do
Poznávání rostlin
kategorie 6. – 7. třída
kategorie 8. – 9. třída
Poznávání živočichů

kategorie 6. – 7. třída

kategorie 8. – 9. třída
Foto I archiv ZŠ

Foto I archiv ZŠ

dvou skupin. Někteří šli poznávat živočichy a ostatní rostliny. Věděli jsme skoro
všechno. Po skončení nás paní učitelka
Applová vzala na zmrzlinu a zbytek času
jsme strávili v parku. Bylo to super!
Renáta Zachařová, Tereza Čadová,
Michaela Marešová, žákyně 5. třídy
Regionální kolo soutěže poznávání rostlin a živočichů pro žáky 2. stupně proběhlo v úterý 23. 5. v České Třebové na
ZŠ Habrmanova. O tuto soutěž je u žáků
stále větší zájem. Přihlášeno bylo celkem
dvacet škol. Naši školu reprezentovalo
celkem devět žáků 2. stupně (protože
se na naší škole do soutěže přihlásilo
hodně žáků, proběhlo nejprve školní
vyřazovací kolo). Někteří žáci této školy
se soutěže účastní opakovaně již několik
let, stále se pečlivě připravují a drží si
umístění na předních místech.
Yvona Rybová
soutěžící

umístění

Karolína Maixnerová

31.

Tereza Vávrová

3.

Marie Maixnerová

5.

soutěžící

umístění

Petra Vašková

5.

Richard Kubec

28. – 29.

Barbora Málková

30. – 32.

Daniela Filipová

5.

Anna Stará

13.

Veronika Pravdová

22.
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Beseda na úřadu městyse
Žáci 6. ročníku 24. dubna navštívili úřad
v Dolní Čermné. V zasedací místnosti na
ně už čekala paní Macháčková (matrikářka). Někteří žáci usedli k oválnému stolu
a všichni horlivě poslouchali, co je čeká
a nemine při jednání s úřadem. Zjistili, jak
a kde se žádá o občanský průkaz, co
všechno musí na úřadě vyjednat, když
plánují svatbu, jaké poplatky se v obci
platí a mnoho dalších velmi důležitých
informací. Tímto děkujeme paní matrikářce za vřelé přijetí.
Eva Krsková

Legiovlak
Dne 25. dubna zavítali žáci 8. ročníku do
Letohradu podívat se na legionářský vlak
z období let 1918 - 1920. Tento projekt je
pod záštitou Československé obce legionářské a připomíná 100. výročí boje československých legií za samostatný stát.
Třináct zrekonstruovaných vagonů mapuje život a boj Čechoslováků na Transsibiřské magistrále během 1. světové války
a jejich návrat do vlasti.
V jednom z vozů byl pomocí originální
promítačky promítán dobový dokument,
který přiblížil osudy československých
legionářů v Rusku. Dále se legiovlak
skládal z vagonů polní pošty, „těplušky“,
zdravotního, štábního, prodejního, kovářského, ubytovacího, obrněného a dvou
plošinových vozů. V každém z nich byla
nainstalována výstava panelů a trojrozměrných předmětů, jež si žáci mohli
prohlédnout i osahat.
Eva Krsková

Pozn. redakce: Těpluška: ubytovací
vagon používaný k přesunům vojska.
Kryté nákladní vozy měly dvojitou
podlahu a stěny s dvojí obšívkou, aby
odolávaly silným mrazům.
Zdroj: http://www.legie100.com/
legiovlak/tepluska/

Síla lidskosti – Nicholas
Winton
23. května proběhlo v lanškrounském
kině promítání dokumentu Síla lidskosti – Nicholas Winton režiséra Matěje Mináče, kterého se zúčastnili i žáci 9.
ročníku naší školy. Tento český dokumentární film získal prestižní cenu International EMMY AWARD za nejlepší
zahraniční dokument od americké televizní a filmové akademie. Dokument
obsahuje vyprávění zachráněných dětí
i samotného Nicholase Wintona, kteří
se po více jak padesáti letech setkali
osobně.
Po skončení projekce proběhla beseda
s panem Zdeňkem Tulisem (dramaturgem a vedoucím projektu), který pana
Wintona znal osobně, a tak na něj mohl
prozradit nejednu perličku. Téměř dvě
hodiny strávené v lanškrounském kině
nenechaly nikoho chladným a mnoho
žáků zapřemýšlelo o událostech, které
se sice týkaly minulosti, ale ovlivňují
i naši budoucnost.
Eva Krsková
Jak příběh oslovil žáky?
Byl to obdivuhodný člověk. Dokument
byl zajímavým způsobem natočen
a vyvolal ve mně pocit, že se dá pomoci
každému, jen když máte silnou vůli.
Mnoho dětí díky němu bylo zachráněno a dostalo se do bezpečí. Tento čin
chtěl v té době velkou odvahu.
Barbora Marková
Dokument byl postaven na emocích,
což bylo velmi zajímavé. My, puberťáci,
to hodnotíme kladně.
Dominik Klement

Foto I archiv ZŠ

Dokument se mi líbil, zjistil jsem mnoho
zajímavých informací. Kdybych mohl,
podobné akce se zase zúčastním.
Václav Mareš
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Výroční koncert ZUŠ
Jindřicha Pravečka
Lanškroun
Do této umělecké školy chodí i naši žáci
a to byl jeden z důvodů, proč jsme byli
(stejně jako ostatní školy z Lanškrouna
a blízkého okolí) pozváni na koncert.
Konal se v pondělí 29. května v hale Bóži
Modrého v Lanškrouně. Své dojmy zapsali bezprostředně po návratu do školy
žáci 6. třídy. Z jejich sešitů vybírám:
Když jsme vstoupili do haly, překvapilo
mě, že tam bylo připraveno tolik míst
k sezení. Při první písničce jsme ožili
a začali tleskat. Nejvíce jsme povzbuzovali, když vystupoval někdo z Dolní
Čermné, koho jsme znali. Eliška Stříbrná
Nádhernou podívanou tomu všemu
dodávaly světelné efekty. Bylo moc
hezké se dívat, když tam děvčata tančila a v pozadí je doprovázely nejrůznější
hudební nástroje. Na dětech bylo vidět,
že je to opravdu baví. Petra Vašková
Nejvíce se mi líbilo, jak hrály trubky,
skupina na flétny, různá seskupení na
kytary a také na bubny. Koncert byl moc
fajn a užil jsem si to. Vojtěch Chládek
Vystupovali tam velcí i malí, i dospělí
a všichni hráli na nástroje, zpívali, nebo
tančili. Líbilo se mi, jak se naučili známé
populární písně. Mohli jsme zpívat
s nimi, tleskat i tančit. Na plátně promítali fotky těch, kdo skladby nazpíval
v originále. Lucie Hlavsová
Matěj Mareš hrál opravdu výborně!
Vystupoval tam ještě pan Frangos,
který hrál na basovou kytaru a jeho syn
Jáchym na bicí. Bylo to super! Marie
Pecháčková
Mám ráda, když můžu tleskat, skákat
a podporovat lidi při tom, co je baví.
Spoustu písniček jsem znala, a tak jsem
i zpívala. Světla všemu dodala tu pravou
atmosféru. Lucie Smetanová
Dnes jsem byla na nejlepším koncertě
ze všech. Jsem šťastná, že jsem seděla
v první řadě. Byla tam zábava a chtěla
bych vidět i další takové koncerty. Karolína Maixnerová
Toto jsou pouze úryvky z dlouhých
textů, které šesťáci na základě svých
zážitků vytvořili. I tak z nich určitě
vyčtete, že pro nás byl koncert nevšedním zážitkem.
Olga Liprová
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Loučíme se

Foto I archiv ZŠ

Dětský den

Díky této škole jsme potkali spoustu super lidí. Jsme rádi, že jsme byli žáky této
školy. Děkujeme celému učitelskému
sboru za to, že s námi prožili tolik prima,
někdy i náročných a napínavých dnů
a ještě jednou DĚKUJEME!
To je vzkaz od letošních deváťáků, kteří
v tomto školním roce naši školu opouštějí.
Jsou to: Filip Petr, Filipová Daniela, Formánek David, Formánková Simona, Grůza
Richard, Hejl Samantha, Helekalová Simona, Klement Dominik, Kohlová Zdeňka,
Mačátová Aneta, Marek Filip, Mareš Václav, Marková Barbora, Peichl Šimon, Peichl
Štěpán, Pyszný Tomáš, Vlčková Klára.
Štěpán a Šimon Peichlovi

Prvního června, každoročně na Den dětí,
škola pořádá v areálu mezi budovami
školy zábavné odpoledne, při němž se
každé, dokonce i poněkud odrostlé dítě
může zúčastnit her a netradičních disciplín. I letos tomu tak bylo. Slunce nám
k tomu pěkně svítilo, takže se akce mohla
konat venku.
Už od dvou hodin jsme mohli vidět kluky
a holky pobíhající po hřišti s kartičkami,
na které sbírali razítka. Jezdili na koloběžce a skateboardu, házeli na cíl, malovali,
a dokonce se brčkem sosala „zelená“. Ne,
nebojte se! To se ví, že se dětem podávala
jen v malém množství. A kdo se na konci
nezalekl velikého bubáka s ostrými drápy schovaného ve strašidelném domě,
dostal sladkou odměnu.
Pevně věřím, že to bylo odpoledne plné
zábavy nejen pro malé, ale i nás, velké,
neboť nikdy není přeci na škodu trochu
si zablbnout.
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Den boje proti rakovině
Děkujeme všem, kdo sbírku podpořili.
Zapečetěné pokladničky jsme odeslali.
Celkový výtěžek sbírky nebyl k datu uzávěrky zpravodaje zveřejněn, neboť až do
konce května bylo možné k sbírce přispět
a za zaslání každé DMS získat odkaz pro
stáhnutí e-kytičky (kytičky v elektronické podobě jako obrázek, tapetu na mobil
či PC). Více informací o e-kytičkách najdete na www.cdpr.cz/dms.
Na sbírkový účet Českého dne proti
rakovině 2017 číslo 65 000 65/0300 můžete přispívat až do 30. 11. 2017. Celoročně můžete podpořit projekty Ligy
proti rakovině příspěvkem na běžný
účet 8888 88 8888/0300.
Zdena Mikulová,
předsedkyně místní organizace ČČK

Laskafestival Kazár 2017
Ve dnech 26.–28. 5. se delegace městysu
Dolní Čermná a folklorní soubor Jitřenka zúčastnili na pozvání Ákose Gecseho,
starosty maďarské obce Kazár, X. ročníku Laskafestivalu. Jedná se o gurmánský
festival, při kterém soutěží přibližně 80
týmů ve vaření národních specialit. Náš
tým vařil českou klasiku - knedlo, vepřo,
zelo. Program festivalu je doplněn různými kulturními vystoupeními. O jeho
oblíbenosti svědčí i vysoká návštěvnost,
která se dle mého názoru pohybuje řádově v tisících návštěvníků. Rád bych
touto cestou poděkoval Michalu Jirouši,
Ivaně Hamplové a Michaele Helekalové,
kteří zajistili jistě důstojné představení
české kuchyně. Souboru Jitřenka děkuji
za vzornou reprezentaci Dolní Čermné.
Jejich vystoupení se setkalo se značným
ohlasem.
Petr Helekal

Tradiční výstava „Koníčkáři“
Čermenská pouť je již tradičně svázána
s výstavou, při níž se můžeme dozvědět,
někdy s překvapením a často s obdivem, jaké koníčky mají naši sousedé.
Tentokrát jsme my, divadelníci, využili
část výstavních prostor a dali nahlédnout do naší divadelní šatny. Důležitou
součástí každého divadelního představení jsou kostýmy, a tak jsme alespoň
jejich malou část na výstavu přenesli.
Návštěvníci tak mohli zblízka vidět
kostýmy, které „hrály“ v našich představeních v posledních patnácti letech.
Pro mnohé bylo asi překvapením, čeho
jsou schopni Pavel Coufal a Milan Smej-

Zdena Kohlová, 9. třída
P. S.: Návod na domácí přípravu naší
školní „zelené“:
Vezmete velkou mísu (my měli žlutou,
aby se zeleným nádechem nápoje hezky ladila), naplníte pitnou vodou, přikápnete přiměřené množství zeleného
potravinářského barviva. Pro labužníky
je možné i trošku přisladit a v horkých
dnech nabídnout kostky ledu. Příjemné
pocity konzumentů na zmíněné akci
doplnila i sada barevných brček.

Foto I L. Ešpandrová
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kal, ale v tom nejlepším slova smyslu.
Jejich dřevěné monumenty, vyřezávané
motorovou pilou, zaslouží náš obdiv.
Starými časy až voní dřevěné skříně
a skříňky, které ve svém volném čase
s pečlivostí oživuje Jirka Vávra, a pokračuje tak v rodinné tradici. A nostalgii
se neubráníme, když procházíme staré
pohlednice a fotografie. Někdo s úžasem, někdo se zvědavostí, ale nikdo
lhostejně, a proto poděkování patří
panu Vladimíru Jansovi, který je opatruje a nenechává jen pro sebe.
Kdo se někdy pokoušel tvarovat bonsaje, dokáže ocenit ty zelené skvosty Aleše
Hampla. A koho láká dobrodružství
a cestování, mohl najít inspiraci v části
věnované Mexiku, kterou připravil pan
Jiří Vacek.
Na vernisáži výstavy nechyběly ani tradiční čermenské koláče, které pod vedením Evy Kostelecké připravil osvědčený
tým. Program vernisáže byl připraven
ve spolupráci s RC KUK. Vystoupily čtyři
skupiny DC Dance a sklidily zasloužený
potlesk. A my už se jen můžeme těšit,
jaká překvapení nám přinese výstava
v příštím roce.
Lenka Schöppová

Z činnosti Rodinného
centra KUK
Blíží se nám konec školního roku a je čas
ohlédnout se za aktivitami končícího
pololetí. Kromě pravidelných činností,
které rodinné centrum organizuje pro
děti v průběhu celého školního roku,
pořádá i jednorázové akce a aktivity.
První vlaštovkou v tomto kalendářním
roce byla již tradiční burza. Tato akce si
za dobu svého konání našla své příznivce, kteří s pravidelností využívají možnosti „vyčistit skříně“ a současně pořídit
svým ratolestem za velice příjemné ceny
doplňky do šatníku.
Poslední sobotu před Velikonocemi nabízíme každoročně pomoc v předvelikonočním shonu nabídkou cukrářských výrobků, minizákusků, mazanců a beránků.
V letošním roce byla tato akce již podruhé
doplněna o tematické velikonoční dílničky pro děti. Díky široké nabídce činností si
měly děti opravdu z čeho vybrat a zajisté
svou vlastní tvorbou přispěly k velikonoční výzdobě vlastních domovů. Pro
rodiče čekající na své děti byla připravena
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kavárnička s občerstvením.
Pravidelně pořádané „Čarodějnice“ se
vzhledem k termínu kolidujícímu s poutí
nekonaly v tradičním duchu. Aby bylo
možno alespoň lehce navodit čarodějnickou atmosféru, se v předvečer pálení
čarodějnic konalo posezení u ohně, které
bylo zahájeno vystoupením dětí z DC
Dance. Následně si děti mohly na ohýnku
opéct buřt a posedět a zazpívat při kytaře
spolu s panem Jiřím Vávrou.
Před začátkem dalšího školního roku nás
čeká příměstský tábor, který se uskuteční
21.–25. 8. 2017 na myslivecké chatě
a mohl by pro některé z dětí představovat
příjemné ukončení prázdnin.
Lea Schlegelová

Kdo si hraje, nezlobí
V sobotu 13. května proběhl šestý ročník
sportovně - vědomostních her „Kdo si
hraje, nezlobí“. Přihlásilo se jedenáct
soutěžních družstev, sestavených z členů
místních čermenských spolků. Disciplíny
byly opět vybírány s notnou dávkou
fantazie a rozmanitosti. Však už samotný
název akce napovídá, že se nudit nebudeme, a tak tomu bylo i letos.
Komu se dařilo ve sbírání balonků, ve
slalomu či v sestavování správných
názvů filmů z papírových krabic, toho
potrápilo Popelčino přebírání luštěnin
nebo i tradiční závěrečný kvíz, tvořený
otázkami jednotlivých soutěžních družstev. Vítěznou trofej obhájily sympatické maminky z RC KUK, druhá se umístila
TJ a třetí Jitřenka.
Evě Kostelecké a jejímu organizačnímu

týmu patří velký dík za přípravu a průběh celé akce. I za předem objednané
počasí! Těšíme se na další ročník, tak
zase za rok ahóóóój!
Za SDO Lenka Coufalová

Vítání ptačího zpěvu
V neděli 7. května jsme opět uspořádali
tradiční jarní akci „Vítání ptačího zpěvu“.
Ve čtyři hodiny ráno se na čermenském
náměstí sešlo více jak čtyřicet nadšenců, aby se dozvěděli více o svých ptačích
sousedech. Na trase nás opět doprovázel Martin Novotný (kolega z Vysokého
Mýta), který doplňoval poslech zajímavými informacemi. Trasa vedla přes sídliště do Farského lesa, odtud kolem bývalé cihelny přes „myslivecký“ rybníček
k čermenskému rybníku. Cestou jsme
pozorovali černé i bílé čápy, běžné ptačí
druhy jako rehky, kosy, drozdy, budníčky či vlaštovky. U čermenského rybníka
byla připravena ukázka odchytu
a kroužkování ptáků – letos docela
úspěšná. Účastníci viděli odchyceného
nejmenšího evropského ptáka – králíčka obecného, dále samce kosa černého,
pár pěnice černohlavé, strnada obecného, budníčka menšího nebo nenápadnou pěvušku modrou. Mezi odchycenými kusy byl i brhlík lesní, který již dostal
kroužek v zimě na krmítku. Závěrečné
zhodnocení s občerstvením se uskutečnilo v Hasičském domě, kde byly promítnuty fotografie z našich odchytů
a kroužkování ptáků.
Čermenští ornitologové

Foto I S.Filip
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Čermenští čápi cestují
po světě

Foto I M. Nastoupil

Vítání ptačího zpěvu očima
účastníků
Tato akce se konala 7. 5. 2017. V neděli
ve čtyři hodiny se pár ranních ptáčat
(asi 45) sešlo na oficiálním zahájení
šestihodinového pochodu po Dolní
Čermné a blízkém okolí. Chodilo se lesem, polní cestou i ve vesnici. Kupodivu
jsme musely několikrát přemýšlet, a to
jedna z nás tady bydlí, kde to vůbec
jsme. Vážně je Čermná tak veliká?
Dozvěděly jsme se o vzhledu a způsobu
života našeho ptactva. Snažily jsme se
pochytit i těch pár jednotlivých ptačích
hlasů, ale zjistily jsme, že je to těžší, než
jsme si myslely. Jediný hlas, který nám
stihl uvíznout v hlavě, patří kukačce (na
to však není třeba mimořádné školení).
Rychle jsme ale na své mezery ve vzdělání zapomněly, neboť jsme se dostaly
do zajímavých debat, jestli je horší,
když vám volavka vyklovne oko, nebo
když na vás vyzvrátí právě natrávenou
večeři. Nakonec jsme došly k závěru,
že nejhorší je vyzvracená ryba do
vyklovnutého oka (přitom další člověk
poznamenal, že nejhorší by to bylo do
obou očí).
Co se nám ale opravdu líbilo, bylo, když
nám u rybníka ukázali živé ptactvo,
které během našeho pochodu chytili.
Nebyl tam sice ledňáček jako nedávno,
ale i přesto jsme tam mohly spatřit
zajímavé druhy, které bychom běžně
takhle zblízka nespatřily. Nesmíme také
zapomenout na naše průvodce, jedním
z nich byl Jan Růžička, který byl ochoten
půjčit nepřipraveným (jako třeba nám)
svůj dalekohled za podmínky, že se mu

v dobrém stavu zase vrátí zpět.
Pozorovaly jsme ptáky v letu, jejich
kroužkování, a dokonce jsme je zkoušely přivolat na nahrávku, přičemž
někteří ptáci si velmi průbojně chránili
své teritorium.
Když jsme potom všichni dorazili do
hasičárny, kde se nám dostalo perfektní
obsluhy v podobě paní učitelky Růžičkové, byli jsme promočení a unavení,
ale i šťastní a plní dojmů.
Obě jsme se dozvěděly spoustu nového, užily si hodně legrace a velmi rychle
přestaly litovat, že jsme tak brzo musely
vstávat (holt, pokud člověk chce něco
zažít, musí něco obětovat). Rozhodně
jsme se tedy nenudily a byl to nezapomenutelný zážitek. Vřele doporučujeme všem, kteří se chtějí odreagovat,
mají rádi přírodu a nebojí se volavek:-).
Daniela Filipová (9. třída)
a Tereza Vávrová (8. třída)

Již dlouhou dobu se věnujeme kroužkování mláďat čápů bílých na hnízdech
v Dolní Čermné. Za dobu více než třiceti
let se nám podařilo okroužkovat více jak
150 mláďat (v Dolní Čermné i okolí). O to
cennější jsou zprávy o tom, že se naši
kroužkovanci vyskytují někde jinde
a daří se jim.
Na jaře nám došly hned dvě zprávy
o mláďatech z hnízda na komíně Výrobny krmných směsí. Mládě, které bylo
kroužkováno s dalšími třemi sourozenci
8. 6. 2009, hnízdí již druhou sezónu ve
východoslovenském městě Lučivná
(mimochodem kousek od Liptovské
Tepličky). Dle zpráv se jedná o samici,
která v loňském roce úspěšně vyvedla
mláďata a v letošním roce opět sedí na
vejcích (na hnízdo přiletěla 3. 4. 2017).
Druhé mládě bylo kroužkováno
13. 6. 2011 (opět ze čtyř sourozenců).
Po tři sezóny (2013, 2014, 2015) pobývala tato samice na hnízdě ve Dlouhém
Újezdě (okres Tachov, Plzeňský kraj).
V roce 2014 a 2015 úspěšně vyvedla
mláďata. V roce 2016 jsme o ní zprávu
neměli žádnou, ale letošní jaro se objevila na hnízdě o pět kilometrů dál od
Dlouhého Újezdu.
V předloňském roce jsme začali čápy
značit speciálními kroužky, které se dají
ještě lépe odečíst. Tak uvidíme, kam až
se naše mláďata podívají.
Jan Růžička

Foto I M. Nastoupil
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svou odbornou činnost o nevšední
technickou zálibu. Sbírá výrobky lidové
technické tvořivosti, kterým se říkávalo
„udělátka“ – doma vyrobené přístroje
a pomůcky, které československý trh
buď za socialismu nenabízel, nebo
byly příliš drahé, a proto nedostupné.
A je z toho v Polné, kde firma ALMETO
sídlí, Muzeum kutilství. Nyní, až do
20. 8. 2017, probíhá v Městském muzeu
Lanškroun výstava z jejich sbírek pod
názvem „Udělej si sám II. - kutilství
v Československu před rokem 1989“.
Příští, už sedmé jarní setkání bude asi
opět na Lanškrounsku, nejspíš v souvislosti s připravovanými expozicemi historie elektrotechnického průmyslu u nás.
Jiří Kohout
Foto I J. Kohout

Návštěva v muzeu
historických rádií
V pátek 7. dubna hostilo naše místní
Muzeum historických rádií a elektronických součástek dvacítku odborníků –
účastníků čtvrtého setkání výrobců pasivních součástek a senzorů. Na něm se
sešli zástupci dvou velkých a řady menších firem, několik ústavů vysokých škol,
agentury v oboru a jedna zkušebna.
K prvnímu z těchto setkání došlo v Lanškrouně v roce 2011. Tehdy všechny sezval marketingový odborník Tomáš
Zedníček, aby v sále lanškrounského
zámku seznámili se svými dovednostmi
a sortimentem výrobků a služeb přítomné představitele Evropské kosmické
agentury (ESA). Sympatickým cílem ESA
je montovat do svých kosmických přístrojů a jejich nosičů co nejvíce dílů pocházejících z naší Evropy.
Atmosféra tehdejšího setkání byla natolik inspirující i pro účastníky navzájem,
že se od té doby s přestávkou jediného
roku pravidelně každé jaro setkávají.
Stojí jim to za to. Mohou totiž srovnávat
rozvoj a směřování svých firem navzájem, inspirovat se, ale i spolupracovat.
Letošní konference – hlavní cíl setkání –
proběhla v Kramářově chatě na Suchém
vrchu už ve čtvrtek 6. dubna odpoledne.
Hostitelem letošního ročníku byla naše
dolnočermenská společnost HaS Lanškroun, s. r. o. A tak logicky se v pátek

většina účastníků vydala na návštěvu
závodu HaS a tu si zpestřila prohlídkou
našeho muzea.
Muzeum návštěvníky z oboru velmi
zaujalo. Jednak vzpomínkami na dávné
přístroje, které ti starší kdysi sami užívali,
ale především možností uvidět, vlastně
poprvé, úplnou sbírku toho, co všechno
naše TESLA Lanškroun dokázala během
pěti desetiletí své existence vyrábět.
A pan Karel Hrodek velice zasvěceně
nejzajímavější exponáty komentoval.
Pro naléhavý pracovní program nemohl
do Dolní Čermné zavítat jeden pravidelný účastník setkání, pan Milan Říha
z firmy ALMETO. Podobně jako u nás
pan Karel Hrodek i pan Říha doplňuje

Liga mladých hasičů
v běhu na 60 metrů
překážek jednotlivce
V jarní části sezóny mladých hasičů pokračovala Liga mladých hasičů v běhu
na 60 metrů překážek jednotlivce pěti
soutěžemi – 29. 4. v Chocni, 7. 5. v Žamberku, 12. 5. ve Svatém Jiří a 20. 5. v Bohousové. Závěrečný závod se uskutečnil
při okresním kole v Mladkově 26. 5.
Z našich jednotlivců se nejlépe dařilo
Kateřině Malcové, která se v kategorii
mladších dívek umístila na celkovém
krásném 8. místě (z 39 soutěžících zapojených do ligy).
Jan Růžička

Foto I archiv SDH
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místě, přičemž Jan Jansa obsadil celkové 2. místo v běhu na 100 metrů překážek jednotlivců. Družstvu mužů II. se
nepodařil požární útok a obsadili celkové 4. místo. V červnu se rozbíhá Velká
cena Ústeckoorlicka v požárním útoku,
kde nás bude reprezentovat družstvo
mužů. První soutěž začíná 17. 6. Hornotřešňovským pohárem.
Jan Růžička
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doma. Domov se nedá ničím nahradit,
a právě pobyt v rodinném prostředí
přináší pacientům větší jistotu, pocit
bezpečí, často i zlepšení jejich zdravotního stavu.
Charita domácí péči podporuje. Jedním
ze způsobů je zapůjčení kompenzačních pomůcek, jako např. polohovací
elektrické postele, antidekubitní matrace, chodítka, invalidního vozíku, toaletní

Foto I archiv SDH

Soutěže mladých hasičů
v jarní části sezóny
2016/2017
Květen je vždy ve znamení vrcholící sezóny celoroční hry PLAMEN mladých
hasičů. Mladší žáci se zúčastnili soutěže
O pohár obce Svatý Jiří, který se uskutečnil o víkendu 12.–13. 5. 2017. Změřili
své síly s ostatními přihlášenými týmy
a přivezli si celkové 18. místo. O týden
později se zúčastnili soutěže v požárním
útoku a štafetě požárních dvojic při
okrskové soutěži. Mladší žáci obsadili
2. místo a starší žáci skončili na 3. místě.
Závěrečnou soutěží ročníku bylo okresní kolo hry PLAMEN mladých hasičů,
které proběhlo o víkendu 26.–27. 5. 2017
v Mladkově. Družstvo mladších žáků se
zde umístilo na celkovém 28. místě ze
42 týmů zapojených do hry PLAMEN.

Foto I archiv JSHDO

Výjezdy JSDHO
Dolní Čermná
27. 4. kácení stromů na zahradě
mateřské školy
8. 5. požár rodinného domu ve
	Výprachticích – Valteřicích
20. 5. cvičení v ohňovém kontejneru
ve Vysokém Mýtě – společné
cvičení s hasiči z Liptovské 		
	Tepličky
L. Ešpandrová

Jan Růžička

Okrsková soutěž
v požárním sportu
V sobotu 20. května 2017 uspořádal
okrsek č. 3 základní kolo soutěže v požárním sportu dospělých. Na hasičské
cvičiště v Nepomukách se sjelo 14 týmů
čtyř kategorií (muži, ženy, mladší a starší
kategorie). Nás reprezentovalo družstvo
mužů I. (mladší) a družstvo mužů II.
(starší). Muži I. se umístili na celkovém 3.

Domácí péče se nemusíte
bát – charita vám pomůže
Řada lidí doma pečuje
o své blízké, jež se potýkají s různými zdravotními problémy, které přináší věk, nemoci nebo
úrazy. Je to dlouhodobá
a náročná služba, jeden
z ušlechtilých činů, které můžeme udělat pro své blízké - umožnit jim, pokud je
to možné, aby mohli i v nemoci setrvat

židle, sedačky na vanu nebo WC atd.
Tyto pomůcky usnadňují pohyb a obsluhu nejen pacientovi, ale zejména
rodině, která o něj pečuje. Za pomůcky
se platí půjčovné dle aktuálního ceníku. Smlouva se uzavírá na 30 dní, ale
pomůcku můžete mít půjčenou tak
dlouho, jak je potřeba, třeba i několik
let. Dopravu pomůcek Charita nezajišťuje, ve výjimečných případech je však
možné se na odvozu domluvit.
Oblastní charita Ústí nad Orlicí má
v okrese tři půjčovny, kde ročně
obslouží kolem 800 klientů. Zavolejte,
rádi vám sdělíme potřebné informace.
Další informace na uo.charita.cz/sluzby/
regionalni-pujcovna-kompenzacnichpomucek/.
Ústí nad Orlicí: ul. 17. listopadu 69,
tel. 731 402 314,
e-mail: pujcovna.uo@uo.hk.caritas.cz
Letohrad: Na Kopečku 356,
tel. 731 598 830,
e-mail: pujcovna.let@uo.hk.caritas.cz
Lanškroun: Havlíčkova 1129,
tel. 733 611 556,
e-mail: pujcovna.lan@uo.hk.caritas.cz
Pracovníci Oblastní charity Ústí nad Orlicí
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Pardubický kraj informuje

Olympiáda dětí a mládeže
se vrací
Ještě než se v únoru roku 2018 sjedou
sportovní hvězdy z celého světa do Jižní
Korey na XXIII. zimní olympiádu, podmaní si olympijská nálada Pardubický kraj.
V rámci Her VIII. zimní olympiády dětí
a mládeže ČR 2018 zde bude na sedmi
sportovištích v jedenácti disciplínách
bojovat přes 1300 žáků z celé republiky.
Pardubický kraj hostí Olympiádu dětí
a mládeže ČR (ODM) po patnácti letech.
Hry v Pardubickém kraji budou dohromady trvat šest dní, a to od 28. ledna
do 2. února 2018. „Slavností zahájení
se uskuteční v pardubické Tipsport
aréně a zakončení v kulturním domě
v Ústí nad Orlicí. Olympijský dům bude
v Evropském školicím centru v Litomyšli,“
přiblížil radní pro sport René Živný. „Pro
lyžařské a snowboardové disciplíny
počítáme s Bukovou horou a Větrným
vrchem. Hned tři soutěže, a sice biatlon,
běžecké lyžování a lyžařský orientační
běh, bude hostit Letohrad. Hokejové
zápasy se odehrají v Chocni a v České
Třebové. Rychlobruslení, krasobruslení,
šachy a taneční soutěže budou v Litomyšli,“ vyjmenoval radní Živný.
Nadcházející olympiáda už má také své
logo a jednotnou grafiku, kterou vytvořili
studenti Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí. Nedílnou součástí
Olympiády dětí a mládeže je i maskot,
který bude na sportovištích mladé olympioniky podporovat. Jeho předlohou se
stala samice vzácného albína klokana rudokrkého, která se narodila v Letohradě.
Jméno samice klokana dostane až v létě
při slavnostním křtu za účasti známého
herce a režiséra Jiřího Mádla.
Informace Pardubického kraje

Kraj pomáhá rozvoji
mikroregionů
Rovnoměrný rozvoj celého území. To je
dlouhodobý cíl, který razí Pardubický
kraj. S tímto úmyslem také na podzim
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minulého roku vyhlásil program s názvem Podpora realizace rozvojových
projektů v problémových mikroregionech. Cílem je přispět ke snížení všeobecných rozdílů mezi jednotlivými oblastmi regionu. Vybraným projektům
rozdělí kraj až 8 milionů korun. Tyto
projekty mohou být zaměřeny například na opravy zchátralých budov či
rekonstrukce příjezdových cest. O přidělení dotace nyní rozhodne komise.
Program je zaměřen na vytváření příznivých podmínek pro podnikání a zvýšení zaměstnanosti formou budování
infrastruktury, jejíž využití přímo povede k rozvoji podnikání, a je určen obcím
i podnikatelským subjektům. Projekt
musí být umístěn v problémových mikroregionech Pardubického kraje. Finanční příspěvek (maximální výše je 50
procent celkových nákladů) může být
využit na pořízení, rekonstrukci a modernizaci dlouhodobého hmotného
majetku.
Informace Pardubického kraje

Již v létě by mohla v kraji
fungovat krajská rada
seniorů
Ta by se do budoucna měla stát připomínkovým místem a partnerem krajské
samosprávy v záležitostech týkajících
se právě seniorů. „Společně s Karlovarským krajem jsme poslední dva regiony,
ve kterých krajská rada není založena,“
uvedl předseda Rady seniorů ČR Zdeněk Pernes s tím, že v Pardubickém kraji
bylo k lednu letošního roku necelých
121 tisíc příjemců starobního důchodu.
Informace Pardubického kraje

Problémy a udržení malých
prodejen v obcích
Tomuto tématu se postupně dostává
zvýšené pozornosti jak na státní, tak
regionální úrovni. Pardubický kraj však
již od roku 2009 jako jediný region
pravidelně vyhlašuje dotační titul na
podporu provozu obchodů a pojízdných prodejen. Ty jsou mnohdy méně
využívané, ale pro místní obyvatele zá-

roveň nepostradatelné. V letošním roce
kraj rozděluje 1 687 200 korun s tím, že
na jednání zastupitelstva budou předloženy navržené dotace pro 44 obcí.
„Zároveň s tím posilujeme také celý
Program obnovy venkova, jehož je
podpora prodejen součástí. V letošním
roce máme na tento program vyčleněnou rekordní částku 60,5 milionů korun,
zatímco například v roce 2014 to byla
částka 37 milionů korun,“ sdělil hejtman
Martin Netolický.
V rámci tohoto dotačního titulu lze
poskytnout dotaci ve výši 50 % nákladů
v běžném roce, maximálně ve výši 100
tisíc korun. Uznatelnými náklady jsou
například elektrická energie, otop,
voda, ale také vybavení prodejny
klimatizací, mrazicím či chladicím zařízením. Finanční prostředky jsou vždy
poskytovány zpětně podle skutečných
nákladů prodejny v předcházejícím
roce. „Nejedná se o podporu žádného
velkého řetězce. Záleží na tom, jak mají
obce prodejny pronajaté. Většinou
jsou v jejich majetku a zaměstnávají
prodavačku nebo prodejnu pronajímají
soukromníkovi. Příspěvek je také určen
pro zásobování pojízdnou prodejnou,“
vysvětlil radní pro oblast zemědělství,
životního prostředí a venkova Václav
Kroutil.
Informace Pardubického kraje

Začínající včelaři dostanou
od Pardubického kraje
takřka milion korun
Pardubický kraj stejně jako v minulém
roce finančně podpoří včelaře, kteří
s činností teprve začínají. Zájem o dotaci je vysoký, úředníci krajského úřadu
zaevidovali celkem 84 žádostí ze všech
koutů regionu. Nejvíce zájemců bylo
z okresu Pardubice. Jeden včelař mohl
žádat maximálně o 12 tisíc korun. „Tato
dotace slouží jako podpůrný systém pro
začínající včelaře, jehož cílem je rozšíření
včelařské základy a zvýšení počtu včelstev na území našeho regionu. Zlepšují
se tím také opylovací služby včelstev na
kulturních i planě rostoucích květinách,“ řekl radní pro životní prostředí,
zemědělství a venkov Václav Kroutil
s tím, že komise doporučila podpořit
osmdesát dva přijatých žádostí. „Mezi
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úspěšně žadatele rozdělíme 984 tisíc
korun. Vedlejším a pozitivním efektem
je skutečnost, že se ke včelařině dostávají mladí lidé, nejmladšímu žadateli je
dvacet čtyři let,“ informoval radní.
Informace Pardubického kraje

Tipy na výlet
Cyklopecky letos
odstartovaly už v dubnu
Již pošesté zve Pardubický kraj všechny
milovníky turistiky a poznávání atraktivních míst v regionu k letní soutěži. Tentokrát jsou ve hře horské kolo Merida,
víkendový pobyt s polopenzí v hotelu
Jezerka na Seči a různé cyklistické vychytávky. Opět je pod hlavičkou Cyklopecek připraveno pro cyklisty, koloběžkáře, bruslaře i pěší turisty 15 cyklotras
v Pardubickém kraji. K účasti ve slosování o ceny je třeba absolvovat alespoň tři
trasy a na každé z nich si vyžádat razítko
do Vandrovní knížky.
„Cyklopecky už asi není potřeba podrobně představovat. V tomto ročníku
se nám opět podařilo natipovat nové
trasy,“ představil letošní ročník radní
pro cestovní ruch a sport René Živný.
„Například na Pardubicku můžete vyrazit podél Opatovického kanálu až do
Národního hřebčína v Kladrubech nad
Labem, nebo projet místy zaslíbenými
milovníkům houbaření na Holicku.
Při cestách ochutnáte gastronomické
speciality v Železných horách a navštívíte památkové rezervace a zóny
v Českomoravském pomezí. Razítka
budou například i na hradě Svojanov
nebo na zámku v Nových Hradech. Pro
milovníky kopcovitého terénu jsme
pak vybrali trasy v masivu Králického
Sněžníku a v Orlických horách.“
Základem účasti v soutěži je Vandrovní
knížka, kterou si turisté mohou vyzvednout na všech informačních centrech
v kraji nebo si ji stáhnout z internetu. Na
většině cyklotras jsou dvě místa, kde lze
získat razítko do Vandrovní knížky. K zařazení do slosování o ceny je potřeba
ulovit alespoň tři razítka ze tří cyklotras.
Stačí absolvovat i jen část cyklotrasy
a nezáleží na tom, jestli na kole, pěšky
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nebo jiným způsobem. Vyplněnou
zadní stranu Vandrovní knížky s alespoň třemi razítky je pak nutné odeslat
poštou na adresu organizátora soutěže,
Destinační společnosti Východní Čechy,
nebo vyfocenou či naskenovanou na
e-mail cyklopecky@vychodnicechy.info
do 20. října 2017.
Informace Pardubického kraje
Zřícenina hradu Lanšperk
U části zachovalých zdí hradu je přístupná vyhlídková plošina, která skýtá krásný
výhled do okolí. www.lansperk-sbor.cz
Zámek Potštejn
Navštivte malebný barokní zámek.
www.zamekpotstejn.cz
Labyrint - přírodní bludiště Brandýs
nad Orlicí
www.brandys-ve-svete.cz
Zámecký park Žamberk
Park v anglickém styl slouží jako relaxační a oddychová zóna ve městě.
www.zamberk.cz
Naučná stezka okolo Cakle
Stezka dlouhá 4,5 km je v městské části
Oldřichovice. Začíná a končí ve vodáckém tábořišti Cakle.
Sportovní areál a vodácké tábořiště
Cakle
Nachází se na břehu řeky Tichá Orlice
u cyklostezky do Letohradu. K dispozici
máte beach volejbalové hřiště, horolezeckou stěnu, dětské hřiště, střelbu
z luků, sjíždění řeky, půjčovnu kol,
lodí, vodáckého vybavení, turistických
a horolezeckých potřeb, sociální zařízení, úschovnu zavazadel, občerstvení.
Na místo lze dojet i autem.
www.cakle.cz
Jízda historického vlaku
1. 7. 2017 9:49, do 16. 9. každou sobotou,
Letohrad, nádraží ČD.
Česká Třebová - Letohrad - Lichkov Hanušovice a zpět.
www.letohrad.eu
V hlavní roli: Hračky
3. 7.–3. 9. 2017, Letohrad, v přízemí zámku. Výstava hraček, která potěší holky
i kluky, velké i malé. Historické, retro
hračky, dětský hrací koutek.
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Naučná stezka Lanškrounské rybníky
Přírodním
parkem
Lanškrounské
rybníky prochází vycházkový okruh
s naučnou stezkou.
www.lanskroun.eu
Naučná stezka Údolí Moravské Sázavy
Údolím Moravské Sázavy mezi Výprachticemi a Albrechticemi v délce více než
deseti kilometrů vedou po asfaltované
lesní cestě dvě cyklotrasy i naučná
stezka.
www.lanskroun.eu
Přírodovědné muzeum Doudleby
Bohatá sbírka čítající stovky až tisíce
exponátů (počítáme-li všechny brouky,
motýli či zkameněliny) potěší experty
i amatérské fanoušky přírodovědy.
www.zamek-doudleby.cz
Výhledna Dlouhoňovice
Výhledna získala 6. října 2009 certifikát
o vytvoření českého rekordu jako „první
rozhledna, do jejíhož nitra se schází
po schodech dolů“. Z Výhledny lze
přehlédnout za pěkného počasí celý
hřeben Orlických hor, masiv Králického
Sněžníku, Bukovou horu a při dobré
viditelnosti na levém obzoru i Krkonoše.
http://dlouhonovice.cz/
Další inspiraci najdete na www.turistika.
cz/ustecko-orlicko.

Chodníky Dolní Čermná
Městys Dolní Čermná uspěl s žádostí
na vybudování chodníků a obdrží
dotaci z Integrovaného regionálního
operačního programu (dále jen IROP),
z výzvy č. 18 Podpora bezpečnosti
dopravy a cyklodopravy, aktivita Bezpečnost v dopravě. Výše dotace je 90
% uznatelných nákladů projektu.
Stručný popis
Nové chodníky budou vycházet ze
stávajících ploch pro pěší v prostoru
náměstí a jeho těsném okolí, čímž dojde k vybudování ucelené chodníkové
sítě v rámci větší části městyse. Jedná
se o soubor osmi úseků chodníků
a zřízení dvou autobusových zastávek
se zajištěním přístupu včetně nezbytné
dešťové kanalizace a nového veřejného osvětlení pro nasvětlení chodníků
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i přilehlých vozovek. Chodníky budou
vsazeny do prostoru mezi stávající
hranu zpevněné části asfaltové vozovky a hranice pozemků (oplocení)
jednotlivých rodinných domů v městysi, resp. na úkor zpevněné krajnice
a současného otevřeného příkopu,
popřípadě přilehlé travnaté plochy.
Povrchy budou z betonové dlažby,
kladené mezi silniční a chodníkovou
obrubu, ve vjezdech a místech vstupu
na vozovku budou obruby sníženy.
Chodník A (podél silnice II/314)
Růžičkovi – Adamcovi a propojení na
starou cestu, délka úseku chodníku je
cca 100 m.
Chodník B (podél silnice II/314)
Náměstí – hlavní komunikace do sídliště, délka úseku chodníku je cca 80 m.
Chodník C (podél silnice II/314)
Náměstí – TTK (k chodníku A), délka
úseku chodníku je cca 76 m.
Chodník D a E (podél silnice II/314)
Hasičský dům – Malův most, délka
úseku chodníku je cca 890 m.

Chodník F (podél silnice III/31514)
Lávka pod kostelem – sauna, s úpravou
u křižovatky do Areálu zdraví a sportu
pro možnost přecházení, délka úseku
chodníku je cca 160 m.
Autobusová zastávka v zálivu – G (podél silnice II/314):
Autobusová zastávka u rybníka,
v zálivu s délkou nástupní hrany 13 m,
náběhovými klíny vyřazovacího a zařazovacího pruhu dl. 15 m, základní šířka
zastávkového pruhu je navržena min.
2,75 m, a šířka nástupiště 1,70 m.
Chodník H (podél silnice II/314):
Chodník mezi stávající zastávkou Na
Letné a místní komunikací směrem
Horní Čermná, s místem pro přecházení a nástupním chodníkem na protější
straně vozovky, délka úseku chodníku
je cca 75 m.
Cíl projektu
Cílem projektu je přispět k bezpečnému pěšímu propojení stávající
zástavby podél silnice II/314 a III/31514
s centrem obce a dále s cílovými místy.

Dolnočermenský zpravodaj

Výsledky projektu
Nové úseky bezbariérových chodníků
zvýší bezpečnost v městysu a napojí
se na stávající úseky chodníků vybudovaných v předchozím období,
tím se zajistí komplexní bezbariérové
řešení podél větší části komunikace
procházející městysem s návazností na
vybudování bezbariérových nástupišť
autobusových zastávek jako integrální
součást chodníku a míst pro přecházení, které umožní bezpečnější propojení
jednotlivých úseků chodníku v městysu a přístupu k nástupišti zastávek
autobusů.
Aktuální stav projektu
V současné době se dokončuje výběrové řízení na stavbu chodníků. Po jeho
dokončení bude uzavřena smlouva
s vybraným zhotovitelem, který bude
mít povinnost do 15 dnů od podpisu
smlouvy převzít staveniště a zahájit
práce. Realizaci stavby musí zvládnout
do 150 dnů od převzetí staveniště.
Zahájení stavebních prací předpokládáme na konci června 2017.
Za městys Dolní Čermná
Petr Helekal, starosta

Trápí Vás bolesti, psychické problémy, alergie, astma,
respirační onemocnění, překyselení organismu a jiné?
Chcete účelně řešit zdravotní obtíže? Detoxikační
terapie pomocí preparátů Joalis, čínské masáže
a terapie emoční svobody Vás vrátí do pohody.
Více na www.dusevni-pohoda.cz

Dolnočermenský zpravodaj
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Stomatologická pohotovost
ve dnech

lékař

adresa

telefon

17. – 18. 6. 2017

MUDr. Vebrová

Žamberk, Raisova 814

465 613 441

24. – 25. 6. 2017

MUDr. Vítková

Červená Voda 330 (MOVIOM)

465 626 460

1. – 2. 7. 2017

MUDr. Vlasatá

Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622

465 642 765

5. 7. 2017

MUDr. Appl

Dolní Čermná 222

465 393 266

6. 7. 2017

MUDr. Bílý

Lanškroun, Opletalova 567

465 324 829

8. – 9. 7. 2017

MUDr. Bílý

Lanškroun, Opletalova 567

465 324 829

15. – 16. 7. 2017

MUDr. Beranová

Jablonné nad Orlicí, U koupaliště 149

465 642 267

22. – 23. 7. 2017

MUDr. Dunglová

Letohrad, Tyršova 259

972 324 447

29. – 30. 7. 2017

MUDr. Filipová

Lanškroun, Strážní 151

465 325 212

MUDr. Jaslovská

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 818

12. – 13. 8. 2017

MUDr. Jedličková

Bystřec 182

465 642 990

19. – 20. 8. 2017

MUDr. Ježáková

Letohrad, U Dvora 815

608 427 960

26.-27.8.2017

MUDr. Johnová

Letohrad, Šedivská 498

465 622 216

5. – 6. 8. 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

23. 6.

Divadélko JÓJO - Vyprávění z
pralesa

8:30

24. 6.

Čermenské folklorní slavnosti

viz plakát

1. – 8. 7.
15. – 29. 7.
22. 7.
21. – 25. 8.
2. 9.
10. 9.

Místo konání

Pořadatel

MŠ

MŠ

AZAS

městys, FS Jitřenka

Letní tábor SDH

Strážná - Vosí údolí

SDH

Skautský tábor

Vrchní Orlice

Myslivecký táborák

myslivecká chata

MS

myslivecká chata

RC KUK

Příměstský tábor RC KUK

7:00 - 16:00

Setkání Čermných

městys, místní spolky

Pouť na Mariánské hoře

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

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

Mariánská hora

farnost

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

Vítání občánků

Foto I L. Ešpandrová

Chodníky Dolní Čermná
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