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V tomto čísle naleznete
ze zasedání zastupitelstva
setkání Čermných
Červený vrch zdolán podruhé
Otevření lékárny
Kalendář akcí
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Pozvánka na jednání zastupitelstva
v pondělí 18. 9. 2017 od 18 hodin
v zasedací místnosti úřadu městyse
v přízemí budovy.

www.dolni-cermna.cz
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letní prázdniny jsou již téměř minulostí.
Pro mnohé rodiče to bude znamenat
změnu režimu, neboť začne nový školní
rok. Rád bych popřál našim novým
prvňáčkům, aby se jim v naší škole líbilo,
rodičům hodně trpělivosti a učitelům
pevné nervy v jejich nelehké práci.
Jsem moc rád, že Vám mohu oznámit, že
se podařilo zajistit novou nájemkyni naší
lékárny, což nebylo vůbec jednoduché.
Od srpna 2017 se jí stala Mgr. Jitka Gieblová, která mimo klasický provoz lékárny
připravuje i další zajímavé služby. O těchto Vás bude samozřejmě informovat. Je
zřejmé, že udržet ekonomický provoz
v konkurenci okolních lékáren nebude
vůbec jednoduché. Proto Vás prosím,
abyste služby lékárny pokud možno využívali. Jedná se o soukromé podnikání
jako každé jiné a nová nájemkyně ho
jistě nemůže dlouhodobě dotovat. Další
informace o službách poskytovaných
naší lékárnou najdete v letáku uvedeném
na konci zpravodaje.
V červenci jsme konečně zahájili naši
letošní největší investiční akci „Chodníky
Dolní Čermná“. Celkové náklady akce po
provedeném výběrovém řízení dosahují
bezmála 10 mil. Kč. Projekt je podporován Evropskou unií a spoluúčast obce je
10 % uznatelných nákladů. Realizovány
budou chodníky v celkové délce téměř
1,5 km, budou vybudovány dvě autobusové zastávky a v celé délce nové veřejné
osvětlení. Stavba musí být dokončena do
listopadu letošního roku. Její nezbytnost
potvrzuje radikálně se zvyšující provoz
na hlavní silnici.
Další důležitou stavbou bude akce
„Obnova návrší kostela sv. Jiří v Dolní
Čermné, etapa 2: Oprava zpevněných
ploch“. Projekt je realizován za přispění
finančních prostředků z Ministerstva
pro místní rozvoj, které nám na uvedenou akci poskytlo dotaci ve výši 1 mil.
Kč. Stavba bude zahájena na počátku
září 2017 a bude dokončena do konce
listopadu 2017.
U obou zmíněných staveb Vás prosím
o shovívavost a trpělivost. Jak již jsem
několikrát upozorňoval, uvedené stavby
Vás jistě do určité míry omezí v pohybu
v daném prostoru, ale jsem přesvědčen
o tom, že jejich výsledek Vám později vše
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vynahradí.
V průběhu letních prázdnin byla dokončena výměna oken na školní tělocvičně.
Realizace opravy se nám mírně protáhla.
Hlavním důvodem byla nutnost provedení dodatečných prací, které nebylo
možné zjistit dříve než při vlastní opravě.
Výbornou práci zde odvedli pracovníci
naší technické čety městyse a za to jim
patří velké poděkování.
Nadále probíhají projektové práce na
další zásadní akci zkapacitnění toku
Čermenka od rybníku po čistírnu odpadních vod. Musím všem obyvatelům,
kterých se akce dotýká, poděkovat za
konstruktivní přístup. Vyjma jednoho
vlastníka k této stavbě přistoupili zodpovědně. Osobně jsem přesvědčen, že
v současných klimatických podmínkách
je toto zkapacitnění pro bezpečnost
obyvatel velice důležité. Investorem akce
je Povodí Labe, s. p. Městys Dolní Čermná
je v daném případě pouze účastníkem
řízení, přesto, kdybyste měli v souvislosti
s touto stavbou nějaký problém, můžete
se na mě obrátit. Samotná realizace
stavby ještě není přesně stanovena, vše
se bude odvíjet podle případných komplikací s územním a stavebním řízení. Lze
předpokládat, že by stavba mohla začít
v roce 2018, případně na začátku roku
2019. Předpokládané náklady stavby se
pohybují okolo 40 mil. Kč. S touto stavbou souvisí i oprava místních komunikací.
Uvedené komunikace podél potoka jsme
chtěli již opravit, ale vzhledem k plánovanému zkapacitnění, při kterém se po nich
bude pohybovat těžká mechanizace, by
šlo o plýtvání s finančními prostředky. Do
dokončení dané investice budou opravy
komunikací prováděny pouze lokálně.
Následně bude naplánována jejich generální oprava, na kterou bude muset pravděpodobně přispět i Povodí Labe, neboť
lze předpokládat, že při realizaci akce
dojde k poškození místních komunikací.
V současné době dojde pouze k opravě
části místní komunikace u domu č. p. 294,
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kde Povodí Labe provádí výstavbu nové
opěrné zdi.
V minulém čísle jsem Vás informoval
o úsporách v odpadovém hospodářství.
V letních měsících došlo k propadu
úspor, což je pro mě nelogické. Chtěl
bych Vás znovu požádat o řádné třídění
odpadu. Každý kilogram, který odvezeme na skládku, tvrdě zaplatíme. Jenom
při letmém pohledu je možné v mnoha
popelnicích vidět igelit, bioodpad apod.
Paradoxně i u lidí, kteří říkají, že nemají
problém s tříděním, což je pro mne úplně
nepochopitelné. Tímto Vás znovu prosím
o spolupráci a zároveň za ni předem
děkuji. Bez ní nejsme v žádném případě
schopni úspor docílit. Je zřejmé, že
v následujících letech bude vyvíjen velký
tlak firem zajišťující ukládání odpadu
na skládky na zvýšení poplatku za jeho
uložení. Proto bude nezbytné, abychom
vzájemně spolupracovali a systém odpadového hospodářství nejen skutečně
dobře nastavili, ale hlavně realizovali.
Touto cestou bych se chtěl omluvit za časově delší řešení oprav poruch veřejného
osvětlení. Je zřejmé, že veřejné osvětlení,
které bylo vybudováno v sedmdesátých
letech minulého století, má již nejlepší
dny za sebou. Hledání a odstraňování
posledních velkých závad v sídlišti a od
rybníku po konec obce trvalo opravdu
déle, než bych si představoval. O to více
jsem rád, že se nám podaří v rámci akce
„Chodníky Dolní Čermná“ vybudovat
úplně nové veřejné osvětlení, a to i ve
zmíněné trase podél silnice. Je zřejmé, že
komplexní opravy veřejného osvětlení,
přestože se jedná o velice nákladné
investice, musí být v následujících letech
zařazeny mezi hlavní investiční priority
městyse.
Na závěr bych Vás rád pozval na dvě
akce. První je Letní kinematograf bratří
Čadíků. Promítání bude probíhat ve
dnech 19.–22. 8. v Areálu zdraví a sportu
Dolní Čermná vždy od 21:00 hod. Celkem
budou promítnuty čtyři filmy. Vstupné
je dobrovolné a bude věnováno na
dobročinné účely. Občerstvení bude
samozřejmě také zajištěno.
Další pozvání je na akci s názvem „Setkání Čermných“. Jedná se již XXVI. ročník,
který proběhne v sobotu 2. září v AZAS.
Bližší informace o akci si můžete přečíst
na jiném místě zpravodaje.
S přáním příjemně prožitého zbytku léta
Petr Helekal
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Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (18/2017 - ZM)
Dne 19. června 2017 se konalo 18.
jednání zastupitelstva městyse
a z jeho programu vybíráme. Zpráva
o činnosti rady byla podána za období od konce měsíce dubna do května
včetně, celkem se konala čtyři jednání. Rada v tomto období projednávala zejména aktuální záležitosti
související s přípravou a realizací
investičních akcí, o kterých starosta
podrobněji informoval zastupitelstvo v posledním bodě jednání. Dále
rada řešila zajištění provozu lékárny
či problémy pracovně technické
skupiny městyse a jejího obsazení
pro zajištění sezónních prací. Rada
také projednala rozsah plánovaných
hlavních a vedlejších cest podle
„Plánu společných zařízení“ v rámci
komplexních pozemkových úprav
a zpracování potřebných projektových dokumentací pro jejich
realizaci. S podrobným obsahem
těchto usnesení se můžete seznámit
na webových stránkách městyse
v archivu úřední desky.
Ve finančních záležitostech zastupitelstvo projednávalo účetní
závěrku a hospodaření městyse
za rok 2016. Na základě uzavřené
roční účetní závěrky loňského
roku skončilo hospodaření městyse
se ziskem 761.266,70 Kč. Rozpočet
městyse pak v roce 2016 skončil
finančním přebytkem 3.580.000 Kč.
Přebytek roku 2016 byl společně
s přebytky minulých let zapojen do
rozpočtu 2017 k financování investičních akcí v tomto roce. V rámci
hodnocení hospodaření byla zastupitelům předložena rovněž zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016 s výsledkem,
že v hospodaření nebyly zjištěny
chyby a nedostatky. Zastupitelstvo
schválilo účetní závěrku městyse
sestavenou k rozvahovému dni
31. 12. 2016, celoroční hospodaření
městyse a závěrečný účet městyse
Dolní Čermná za rok 2016 bez výhrad. Poté zastupitelé jednali o poskytnutí daru městu Velký Berezný,
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našemu družebnímu partnerovi na
Ukrajině, a schválili peněžitý dar ve
výši 50 tisíc korun pro účely nákupu
vybavení pro mateřskou školku
v uvedeném městě.
Následoval blok o majetkových záležitostech, při kterém byl schválen
prodej zbytkových pozemků ppč.
3347/8, ppč. 3347/9 a ppč. 3347/10
v k. ú. Dolní Čermná žadatelům za
účelem dořešení majetkových vztahů. Dále zastupitelstvo na základě
výsledků soutěže obálkovou metodou rozhodlo prodat pozemkovou
parcelu č. 304/1 v k. ú. Jakubovice
zájemcům, kteří v soutěži nabídli
vyšší kupní cenu. Zastupitelé se
seznámili se žádostmi o odkoupení,
příp. směnu pozemků a schválili
zejména zveřejnění záměru prodeje
ppč. 3282/1 v k. ú. Dolní Čermná,
nově vzniklé ppč. 4266/4 v k. ú.
Dolní Čermná a záměru směny části
pozemkové parcely č. 4105/1 v k. ú.
Dolní Čermná (z vlastnictví městyse)
za část stavební parcely č. 310/1 v k.
ú. Dolní Čermná (z vlastnictví soukromých vlastníků).
V posledním bodu programu podal
starosta podrobnější aktuální informace k jednotlivým investičním
akcím. U akce „Chodníky Dolní
Čermná“ dojde k předání staveniště
a zahájení stavby. V případě akce
„Obnova návrší kostela sv. Jiří“ jednáme o koordinaci „naší“ akce, kterou
bude provádět spol. Strabag, a. s.,
s akcí spol. ČEZ – položení kabelu
NN, předběžně se předpokládá
zahájení stavby ve druhé polovině
srpna nebo na začátku září. K projektu „Bezbariérové úpravy ZŠ (výtah)
a vybavení IT učebny“ byla zpracována projektová dokumentace a ve
stanoveném termínu podána žádost
o dotaci na MAS Orlicko. Realizují se
„menší“ akce - prodloužení zastřešení v AZAS, výměna oken na budově
tělocvičny a rozšíření garáže JSDHO.
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

Změna v provozu
autobusů
V Dolní Dobrouči bude od 21. 8. 2017 vyloučen z provozu úsek mezi zastávkami
Horní Dobrouč, rozcestí a Dolní Dobrouč,
Na Rychtě kvůli opravě komunikace
II/313. V praxi to znamená, že cestující ve
spojích linky 700911 Lanškroun - Rudoltice - Ostrov - Horní Dobrouč - Dolní Dobrouč - Letohrad dojedou jen do zastávky
Horní Dobrouč, rozcestí; odtud se bude
autobus vracet zpět do Lanškrouna.
Z Lanškrouna pak jiný autobus pojede
(v obou směrech) přes Jakubovice
a Dolní Čermnou do Dolní Dobrouče
k Rychtě a dále již normálně kolem železniční zastávky do Letohradu. Výluka
potrvá do 31. 10. 2017.
Související dopravní opatření se dotknou
i Dolní Čermné. Dobrou zprávu představuje „zhuštění“ provozu v Jakubovicích,
neboť spoje linky 700911 jimi projíždějí
po svojí odklonové trase a my je můžeme
využívat v obou směrech při cestách mezi
Lanškrounem, Dolní Čermnou, Dolní
Dobroučí a Letohradem. Jízdné by mělo
být stejné a cesta do Letohradu přes Dolní
Dobrouč není o tolik delší. Špatnou zprávu představuje nezastavování autobusů
této linky u Tesly a v Petrovicích. U Tesly
to chápu, protože odklonovou trasu by
měly spoje projet co nejrychleji, ale smysl
zastavování na rozcestí u kapličky jsem
nepochopil (údajně se jedná o zlepšení
přestupní vazby do Verměřovic) - asi už
opravdu stárnu.
Podrobné informace naleznete na
zastávkových jízdních řádech a na internetových stránkách městyse v sekci
dopravní obslužnost.
Zdeněk Ježek

Revitalizace komunikace
u kostela
Městys Dolní Čermná podal koncem
loňského roku žádost o dotaci na opravu
povrchu komunikace mezi kostelem
a Orlovnou. Od Ministerstva pro místní
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rozvoj Dolní Čermná na svůj projekt
s názvem „Obnova návrší kostela sv. Jiří
v Dolní Čermné, etapa 2: Oprava zpevněných ploch“ získala příspěvek 1 mil.
Kč. V rámci programu Podpora obnovy
a rozvoje venkova je to maximální možná dotace. Celkové náklady stavby však
přesahují 3,7 mil. Kč.
Při realizaci tohoto projektu dojde
k výměně podložních vrstev stávající
komunikace a chodníku u Orlovny a nahrazení původních žulových dlažebních
štětů za nové žulové kostky. K opravě
silnice a chodníků bylo nutné přistoupit
vzhledem k jejich nevyhovujícímu
technickému stavu. Akce navazuje na
již zrealizované parkoviště za Orlovnou.
Doufáme, že budete k dočasnému snížení komfortu při pohybu v těchto místech
shovívaví. Stavba bude zahájena na
přelomu srpna a září 2017 a dokončena
by měla být do konce listopadu 2017.
U dominanty našeho městyse, kostela
sv. Jiří, tak vznikne důstojný a funkční
veřejný prostor.
Projekt „Obnova návrší kostela sv. Jiří
v Dolní Čermné, etapa 2: Oprava zpevněných ploch“ byl realizován za přispění
prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
Městys Dolní Čermná

Setkání Čermných
Po devíti letech se do naší obce vrací
pořadatelství sportovně kulturní akce Setkání Čermných. Letošní již 26. ročník
proběhne v sobotu 2. 9. 2017 v Areálu
zdraví a sportu.
Netřeba měnit tradiční sportovní soutěže, které doprovázejí tato setkání. Od
sobotního rána budou na sportovištích
rozehrány turnaje v malé kopané, beach
volejbalu a stolním tenise. Za podiem
bude probíhat soutěž v požárním útoku.
Odpolední kulturní program je záměrně
sestaven převážně z vystoupení dolnočermenských účinkujících, kteří budou
prezentovat naši obec. Můžete se těšit na
místní dechovou hudbu, Brass Company
a ORdrums (ZUŠ Jindřicha Pravečka),
folklorní soubor Jitřenka, Dolce Baby, taneční skupinu DC Dance. Jsou připraveny
týmové soutěže pro čtyřčlenná družstva
zástupců obcí a soutěž starostů – obě
tyto soutěže budou tematicky zaměřené
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na historii naší obce. Atraktivní pro diváky bude určitě i soutěž Železný hasič, jejíž
nultý ročník jsme zařadili právě na toto
setkání. O večerní program se postará
skupina Quiz a Kabát revival. Čermenské
spolky již tradičně zajistí občerstvení
během celého dne.
Přijměte pozvánku na 2. 9. 2017 do Areálu
zdraví a sportu. To „nej“ z Dolní Čermné
na 26. ročníku Setkání Čermných. Těšíme
se na Vás.
Kateřina Veselá

Významné životní
jubileum oslavili
František Nastoupil
Zlata Foretová
Věra Krobotová
Milada Klekarová
Ivan Paščenko
Božena Řeháková
Stanislav Filip
Jiří Svoboda
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.

To nám to ale uteklo
„To nám to ale uteklo,“ posteskli si někteří rodiče v úterý 27. června v podvečer, když opouštěli se svými dětmi naši
mateřskou školu, kde se konalo rozloučení s deseti předškoláky. Neformální

zábavné odpoledne zahájily děti, které
po prázdninách odchází do 1. třídy základní školy, krátkým programem a pokračovalo hrami a soutěžemi pro děti
a jejich rodiče. Děti měly za úkol poznat
maminku podle jejich rukou, tatínkové
hledali bačkorky nebo poznávali autoportrét svého dítěte.
Na závěr děti obdržely svá portfolia,
která ukrývala jejich kresby od první
chvíle jejich pobytu v mateřské škole,
drobné dárečky a ručníčky se svým jménem, které jistě v základní škole využijí.
Nechyběl ani přípitek s personálem mateřské školy a s paní učitelkou Ježkovou,
která bude děti učit v 1. třídě. Přejeme
všem hodně úspěchů.
Ivana Hamplová

Dopravní soutěž
mladých cyklistů
Účast dětí naší školy v této soutěži se
stala téměř tradicí. Začíná vždy okresním kolem, které se koná v Ústí nad
Orlicí – Hylvátech. Letos proběhlo 11. 5. ,
měli jsme zastoupení v obou kategoriích. I. kategorie – mladší žáci: Vojtěch
Chládek, Lukáš Vondra, Kateřina Stará,
Michaela Malcová (všichni žáky 6. třídy).
II. kategorie – starší žáci: Tomáš Petr
(8. tř.), Jakub Junek (8. tř.), Klára Vlčková
(9. tř.), Barbora Vlčková (7. tř.).
Soutěž má celkem čtyři disciplíny: test
z pravidel silničního provozu, jízdu na
dětském dopravním hřišti, jízdu zručnosti, zásady poskytování první pomoci
(teorii i praktický úkol). V I. kategorii
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soutěžilo šest družstev. Naši žáci se
umístili na 2. místě, vítězství jim uteklo
pouze o jediný bod. Ve II. kategorii
soutěžila celkem čtyři družstva. Naši
žáci vybojovali 1. místo a postoupili do
krajského kola. Barbora Vlčková byla
vyhlášena jako nejlepší jednotlivec
z děvčat s nejmenším počtem trestných
bodů.
Krajské kolo, které proběhlo 25. – 26. 5. ,
se konalo u nás v Dolní Čermné (první
den) a v Lanškrouně (druhý den – jízda
na dopravním hřišti). Krajské kolo soutěže má stejné disciplíny jako okresní kolo,
jsou ovšem obtížnější a navíc je zde
zařazena ještě práce s mapou. V druhé
kategorii soutěžila čtyři družstva. Po
prvním dni soutěže si naši žáci vedli
výborně. Navečer si mohli vyzkoušet
jízdu na čtyřkolce. Nikdo neodolal. Noc
v chatkách byla chladná, ale hlavně byla
pro naše děti premiérou. Nikdo v Čermné v chatkách nikdy nespal. Druhý den
soutěž pokračovala v Lanškrouně. Jak
soutěžící zvládnou nástrahy dětského
dopravního hřiště, bylo rozhodující.
Krajské kolo soutěže jsme vyhráli, a tím
si zajistili postup do celostátního finále.
Finále soutěže se konalo ve druhém
největším jihočeském městě. Do Tábora
se vítězové krajských kol sjeli 13. června.
Soutěže zúčastnilo všech 14 krajů, celkem 112 dětí. Nás vezl zvláštní autobus,
který nabíral další soutěžící ještě ze
tří míst. Cesta pro nás byla tedy velmi
zdlouhavá (cca 8,5 hod.). Po ubytování
a seznámení se s průběhem soutěže
byl pro děti připraven celovečerní film.
Druhý den ráno jsme byli dopraveni

Foto I archiv ZŠ

autobusy na místo konání soutěže.
Ta probíhala v areálu vzdáleného asi
patnáct minut jízdy od naší ubytovny.
Začali jsme psaním testu z pravidel
silničního provozu, následovala jízda na
kole na dopravním hřišti (vždy skupina
osmi cyklistů sledovaná policisty na
různých stanovištích) a jako poslední
nás čekala praktická část z poskytování
první pomoci.
Odpoledne byl pro děti připraven
program v Housově mlýně, kde je nejvybavenější přístupná filmová zbrojnice
v Evropě. Nachází se zde přes tři tisíce
středověkých zbraní. Každý si mohl
také vyzkoušet vrhání sekerou, nebo
se obléknout do brnění. Večer pak děti
zhlédly ukázku cvičených policejních
psů.
Třetí den ráno soutěž pokračovala disciplínou práce s mapou, která spočívá
v nalezení nejbezpečnější cesty z místa
A do místa B, a to buď pro chodce, nebo
cyklistu. Nejnáročnější (časově i fyzicky)
byla jízda zručnosti na kole. Na trati bylo
rozmístěno celkem dvanáct překážek.
Než se vystřídalo všech 112 soutěžících,
bylo to opravdu zdlouhavé, navíc byl
velmi horký den. Tato disciplína vše rozhodla, naši žáci se umístili na 9. místě.
Unavení, ale plni zážitků a zkušeností
jsme se vrátili domů.
Účasti v této soutěži samozřejmě
předchází docela náročná příprava, bez
které to nejde. Děti trénovaly ve svém
volném čase, za což jim patří dík, zrovna
tak jako p. uč. Růžičkové, která se dětem
velmi věnovala.
Monika Sklenářová

Ochutnávka exotického
ovoce a zeleniny
2. června u nás ve škole probíhala prezentace neobvyklého ovoce a zeleniny.
Exotické ovoce a zeleninu ochutnávali
žáci 1. stupně. Přivezla nám je firma Bovys, která už několik let do naší školy
dodává ovoce v rámci dlouholetého
projektu „Ovoce do škol“.
Akce očima dětí
Paní učitelky nám nakrájely ovoce a nějakou zeleninu. Nakrájené kousky nám
rozdaly. Kdo chtěl, tak si mohl přidat.
Například jsme ochutnali ananas, kiwi,
žlutý meloun a různé další ovoce a zeleninu. Čerstvý ananas je fantasticky
šťavnatý a oblíbený na celém světě.
Neroste na stromě. Moc se mi to líbilo.
Kateřina Malcová, žákyně 3. třídy
Letos nám přivezli na ochutnávání
kolem dvaceti různých druhů ovoce
a zeleniny. Dozvěděla jsem se, že
odrůdu jablka Granny Smith poprvé
vypěstovala Maria Ann Smith, které se
v jejím pozdějším věku říkalo Granny
(babča) Smith a tuto přezdívku předala
i svému milovanému ovoci. Také jsem
se dozvěděla, že avokádu se říká krokodýlí hruška. Moc mi chutnala bílá ředkev
a moc jsem si to užila.
Marie Jiroutová, žákyně 3. třídy

Dolnočermenský zpravodaj
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Ochutnávali jsme ananas, bílou ředkev,
žlutý meloun, nashi, blumy, meloun
galia, jablka Granny Smith a Red chief,
mochyni, avokádo, kiwi, polníček
a rukolu. Dozvěděl jsem se, že ananas
roste na nevysoké rostlince s jediným
plodem. Hodně se mi to líbilo a těším se
na další ochutnávku.
Adam Bedrníček, žák 3. třídy

Školička na zkoušku
V úterý 13. června přišli do školy budoucí
prvňáčkové, aby si vyzkoušeli, jaké to
bude chodit do opravdové školy. Kromě
plnění různých úkolů na několika stanovištích si zkusili sezení v lavicích a měly
možnost si prohlédnout celou budovu.
Zatímco se děti „učily“, jejich rodiče se
dozvěděli, jaké pomůcky bude prvňáček
ve škole potřebovat a co ho vlastně v tom
školním roce čeká. Děti odcházely ze
školy nadšené a my si budeme přát, aby
jim jejich nadšení vydrželo co nejdéle.

V 7:30 hodin jsme vyjeli na školní výlet.
Jela 1. – 4. třída. Nejdříve jsme byli na
hradě Bouzov a pak v Javoříčských
jeskyních. V jeskyních byly krápníky. Potom jsem si koupila malý dárek. Domů
jsme dojeli všichni v pořádku.

Andrea Ježková

Klárka Svobodová, žákyně 2. třídy

Školní výlet
Ráno jsme jeli autobusem na hrad Bouzov. Na hradě jsme chodili různými
chodbami. Venku jsme si mohli koupit
suvenýry. Pak jsme jeli do jeskyň. Krápníky tvořily různé postavy a jiné věci. Na
výletě se mi líbilo.
Amálka Volšanská, žákyně 2. třídy

Foto I archiv ZŠ

Přežití v přírodě
Ve čtvrtek 8. 6. odpoledne se sešli žáci 5.
třídy před školou, aby se vydali na cestu
do přírody, kde měli přečkat do druhého
dne (přespat, připravit si jídlo, postarat se
o sebe). Děti do poslední chvíle netušily,
kde bude místo táboření.
Během této akce děti naprosto dokonale
zvládly postavit stany, nanosit dříví,

Foto I archiv ZŠ

rozdělat oheň, uvařit polévku v kotlíku,
udělat si večeři, naučily se zásadám
správného táboření a plno dalších
užitečných věcí. Mimo jiné hrály různé
kolektivní hry. Podle jejich slov byla pro
ně největším zážitkem noční bojová hra
s „opravdovými“ strašidly.
Všichni se vrátili domů ve zdraví, plní
dojmů a zážitků. Děti byly moc fajn!
Děkujeme tímto místnímu mysliveckému sdružení, které naší škole již několik
let dává k dispozici prostor u myslivecké
chaty.
Andrea Ježková

Exkurze – lanškrounské
rybníky
Dne 20. června jsme my, čtvrťáci, byli na
přírodovědné exkurzi v přírodním parku
lanškrounských rybníků. Viděli jsme jich
šest: Krátký, Dlouhý, Olšový, Pšeničkův,
Slunečný a Plockův. Poté, co jsme vystoupili z autobusu, jsme přišli k prvnímu, který není zařazen do chráněné oblasti, tedy ke Krátkému. Viděli jsme
rybáře, protože tento rybník je určený
k lovu ryb. Opodál má sídlo i rybářský
spolek. Šli jsme k Dlouhému rybníku,
který slouží jako přírodní koupaliště. Kolem rybníka je spousta chatiček a kempů. Olšový rybník jsme viděli z rozhledny
Hláska. Sešli jsme k rybníku Pšeničkovu,
dále pak ke Slunečnému. Tam jsme se
vyfotili. Tento rybník také slouží k lovu
ryb. U Plockova rybníku jsme viděli
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vzlétat volavku. Kousek jsme se vrátili
a obešli jsme celý Slunečný rybník. Po
cestě zpátky jsme šli po hrázi mezi rybníkem Dlouhým a Olšovým na ptačí pozorovatelnu. Kousek od ní byly okousané
stromy od bobrů. Nakonec jsme se mohli
vykoupat v přírodním koupališti. Exkurze
se mi líbila.
Aleš Jansa, žák 4. třídy

Pasování na čtenáře
Dne 19. června byly děti první třídy pasovány na čtenáře. Akce proběhla v obecní
knihovně v Dolní Čermné. Po „přezkoušení“ znalostí o knížkách a povídání, jak
to chodí v knihovně, složili prvňáčci slib
a obdrželi pamětní list a stužku. Od paní
knihovnice Olgy Liprové dostali průkazku
do knihovny. Přejeme jim, aby je čtení
těšilo a našli si ke knížkám cestu.

Foto I archiv ZŠ

Hana Zpěváková

Cykloturistický kurz
Dne 6. června se žáci 8. třídy vydali na
kole na Pastviny do Studenecké zátoky
na čtyřdenní pobyt. Cesta tam byla sice
náročná, ale všichni to zvládli na výbornou. Druhý den byla naplánována trasa
do Neratova, byla vedena po cyklotrasách (les, louky, úzké cestičky). V cíli byl
k vidění krásný kostel se skleněnou střechou. A pak si každý mohl objednat oběd
v útulné restauraci, kluci si samozřejmě
poručili svíčkovou s pěti. Po návratu
z výletu jsme si odpočinuli hraním fotbalu či přehazované. Taktéž nechyběl večerní táborák a opékání špekáčků. Třetí
den byl věnován vodácké přípravě, žáci
se rozdělili do lodí a učili se loď ovládat.
Po dobrém obědě přišla na řadu pěší turistika. Šlo se na Adam. Při výletu došlo
i na určování azimutu, úkoly si nachystaly
Adéla Beránková a Veronika Pravdová.
Poslední den byl zakončen prohlídkou
Pastvinské přehrady (hráze a místní elektrárny) se zajímavým výkladem. A pak už
jen cesta domů. Myslíme si, že se cyklisťák
líbil všem a všichni si to užili.
Marie Maixnerová a Veronika Pravdová,
žákyně 8. třídy

Foto I archiv ZŠ

Foto I archiv ZŠ

Pozn. redakce: Adam je nejvyšší vrch
v Mladkovské hornatině (765 m n. m.),
který se nachází jižně od Českých Petrovic
v Orlických horách. U silnice pod vrcholem

stojí tzv. Kašparova chata, která vznikla
přestavbou bývalého hostince roku 1936.
V okolí vrchu se nacházejí velké vojenské
pevnosti z roku 1938 včetně tvrze Adam.

Dolnočermenský zpravodaj

Pythagoriáda 2017
Pythagoriáda je matematická soutěž,
ve které žáci od páté do osmé třídy řeší
patnáct náročných slovních úloh. Na
jejich vypracování mají šedesát minut.
Školní kolo na naší základní škole,
stejně jako v celé republice, proběhlo
na přelomu měsíce ledna a února. Výsledky prací všech žáků se zasílají
okresním koordinátorům a ti nominují
nejúspěšnější řešitele do okresního
kola. To se konalo 17. května na Základní škole Komenského v Ústí nad
Orlicí. Za naši školu se probojovalo do
okresního kola pět žákyň z 6. třídy.
Nejlépe se umístila Eliška Stříbrná na
11. místě, dále pak Karolína Maixnerová obsadila 13. místo, Martina Macháčková 19. místo, Lucie Smetanová na 20.
místo a na 29. místě se umístila Lucie
Hlavsová.
Alexandra Růžičková

Vystoupení kostarického
souboru pro žáky naší školy
Při návštěvě folklorního souboru
z Kostariky jsme si mnozí vzpomněli
na slova letohradského cestovatele
Martina Dolečka, jak je důležité učit se
od mládí cizí jazyky, protože nám otevřou dveře do světa. Po vystoupení
souboru Fiesta Tica se žákům 9. třídy
při besedě s Kostaričany velmi hodily
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znalosti angličtiny a mnozí by určitě
uvítali, kdyby ovládali i základy španělštiny, kterou byly zpívány texty písní
při představení. Své jazykové vzdělání
jsme si obohatili všichni, naučili jsme
se nejčastěji používaný kostarický výraz „pura vida“ (v doslovném překladu
„čistý život“), který vyjadřuje styl života v Kostarice – touhu prožít život beze
spěchu, zmatků, nedorozumění a potyček. I tance zpracovávající folklor
z oblasti kolem hlavního města Kostariky San José byly plné pohody, rytmů,
hlasité netradiční muziky, halekání,
úsměvů a výrazné mimiky. Tanečníci
během hodiny vystřídali několik krojů
a všechny byly doslova pastva pro
oči – okouzlily nás výrazné barvy, volány, stužky, šátky, šerpy. Kostaričané na
všechny v tělocvičně přenesli dobrou
náladu a jejich vystoupení bylo téměř
nepřetržitě doprovázeno tleskáním
spokojených diváků. Po vystoupení
následovalo společné focení, byla navázána první přátelství.
Olga Liprová

Kostarika na návštěvě
naší školy
Dne 21. 6. se k nám do školy přijela
představit taneční skupina jménem
Fiesta Tica společně se svou hudební
kapelou až z Kostariky. Když dotančili
a dohráli, přesunuli se všichni členové
do jazykové učebny ve škole a tam se
rozdělili do skupin, ve kterých jsme je

Foto I archiv ZŠ

my, deváťáci, provázeli po škole. Úplně
jsme koukali, jak byli nadšení jednak
z naší interaktivní tabule, tak z klasické
„pohyblivé“ školní tabule (takovou neznají), na kterou se nakonec všichni
podepsali a napsali tam i nějaké jejich
hezké citáty. Taky jsme je učili naše
česká slova, překládaná z angličtiny
nebo z ruštiny. Nakonec si hosté zahráli i stolní fotbálek, který máme na
přístavbě.
Byl to super zážitek povídat si s lidmi,
kteří jsou z takové dálky, a dorozumívat se s nimi v anglickém jazyce.
A nejhezčí bylo to, jak se pořád usmívali a byli velice příjemní. Byli jsme
rádi, že většina z nás se bez problému
zapojila do konverzace a domluvila
se. Bylo to moc fajn a děkujeme, že
jsme dostali takovou možnost. Paní
učitelka Faltejsková se snažila vždy
pro nás najít mimoškolní aktivity,
u kterých bychom se více zdokonalili
v anglickém jazyce. Věříme tomu, že
se nám to bude v životě hodit. Mohli
jsme navštěvovat kroužek angličtiny,
chodili jsme na konverzaci, kterou vedl
pan Frangos, za to mu moc děkujeme.
Věříme, že jsme dobře připravení do
dalšího studia.
Samantha Hejl, žákyně 9. třídy

Bowling – zábavné
zakončení činnosti kroužku
anglického jazyka
Dne 21. 6. se osm žáků z deváté třídy
a paní učitelka Faltejsková vydali na
bowling do Lanškrouna. Ve dvě hodiny jsme odjeli autobusem do Lanškrouna, kde jsme měli asi půl hodiny
čas, který jsme využili a zašli jsme si na
zmrzlinu a ledovou tříšť. Ve tři hodiny
jsme dorazili na bowling a začali jsme
hrát. Výsledky nebyly až do konce
hry jasné, bylo to hodně vyrovnané,
nakonec to byla Bára Marková, kdo
byl o kousek lepší než všichni ostatní.
O půl páté jsme nasedli na autobus
a jeli domů. Myslím, že jsme si to velmi
užili a zábavně ukončili dobrovolný
kroužek angličtiny. Děkujeme paní
učitelce Faltejskové za bezva nápad.
Klára Vlčková, žákyně 9. třídy
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Sportovní den
V úterý 27. června se uskutečnil sportovní den pro 1. i 2. stupeň. Celá tato událost proběhla v Areálu zdraví a sportu
v Dolní Čermné. Dopoledne zahájili žáci
společným nástupem a pak se každá
třída odebrala na předem určené stanoviště. Celkem bylo deset sportovních
disciplín (60 m, trojskok, dřepy, sedy lehy, člunkový běh, přespolní běh, hod
na cíl, hod do dálky, švihadla, cvičení
s medicinbalem), o jejich hladký průběh
se starali žáci 9. ročníku. Vše si pečlivě
nachystali a spravedlivě bodovali.
Foto I archiv ZŠ

Počítačové hry
Náš turnaj začal 21. 6. v půl druhé odpoledne v počítačové učebně školy. Sešly
se 4 pětičlenné týmy sestavené z žáků 5.
až 9. třídy. Tyto týmy bojovaly proti sobě.
Byl to lítý boj, do konce se nevědělo, kdo
vyhraje. Do finálového kola se dostaly
týmy 8. a 9. třídy. Nakonec vyhrála 9. třída. Soutěžící si rozdali odměny v podobě
čokolády. Chci poděkovat p. uč. Pupíkové za dozor a že to s námi vydržela až do
konce.
Václav Mareš, žák 9. třídy

Závěrem bychom rádi poděkovali
Martinu Faltejskovi a Adamu Smetanovi
za pomoc spolužákovi. Ten na běžecké
trati upadl. Kluci mu pomohli a společtřída

nejlepší chlapec

Foto I archiv ZŠ

nejlepší dívka

1.

Alex Gregor

Lucie Vondrová

2.

David Bárnet

Klára Svobodová

3.

Petr Vávra

Kateřina Malcová

4.

Jakub Jirásek

Nela Schlegelová

5.

Daniel Jirásek

Barbora Svobodová

6.

Jiří Nežádal

Eliška Stříbrná

7.

Matěj Rous

Sandra Hejl

8.

Adam Smetana

Adéla Beránková

Branný den
Den před vysvědčením. Nervozita. S kým
budu ve skupině? Bude cesta náročná?
Kolik trestných bodů nám učitelky zapíšou do kartičky? Ohrozí nás bouřka? Kdo
vyhraje? A mnoho dalších otázek běželo
hlavou našim žákům, než vyšli na vytyčenou trať branného závodu. Po sečtení
všech výsledků jsme zjistili, že naměřené
časy (včetně trestných minut) všech skupin, složených z žáků 2. – 9. třídy, byly
velmi vyrovnané a že vítězi se stali vlastně všichni, protože vše zvládli. Zabouřilo,
přešla vydatná dešťová přeháňka, do cíle
však docházeli (dobíhali) usměvaví žáci
spokojení se svými výkony. Členové vítězného družstva byli odměněni diplomem a frisbee.
Olga Liprová

Foto I archiv ZŠ
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ně všichni tři doběhli do cíle.
Doufáme, že si všichni žáci nejen příjemně zasportovali a utužili týmového
ducha, ale zároveň se i se ctí poprali
s nástrahami jednotlivých disciplín.
Tímto děkujeme všem žákům za aktivní
účast a pomoc při zvládnutí celého
sportovního dne.
Olga Pokorná, Eva Krsková

Závěrečné sportovní
zápolení před prázdninami
V měsíci červnu se uskutečnily turnaje
ve vybíjené pro 6. třídy. Protože máme
v naší šesté třídě mnoho šikovných
dívek, které hrají vybíjenou rády a už
v loňském roce byly úspěšné, odjely
i letos nejdříve do České Třebové, kde
vyhrály a postoupily do okresního kola
v Ústí nad Orlicí. Dne 13. 6. proběhl
turnaj dívek na antukovém volejbalovém kurtu, což je trošičku jiné než hra
v tělocvičně. Družstvo ve složení Eliška
Stříbrná, Kristýna Marešová, Michaela
Malcová, Nela Pecháčková, Sabina
Uhlíková, Martina Macháčková, Lucie
Hlavsová, Lucie Smetanová, Aneta Žerníčková, Anna Marešová, Kateřina Stará
a Petra Vašková zabojovalo a po zásluze
obhájilo 2. místo z loňského roku. Zápasy mezi školami z Ústí nad Orlicí, Letohradu a Chocně byly velmi vyrovnané
a nakonec o umístění na 2. – 4. místě
rozhodlo skóre. Vítězné družstvo ze ZŠ
Choceň Choceňského podalo vyrovnanější výkony. Holky si turnaj užily, už
proto, že soutěž hrály naposledy, vyšší
ročníky totiž vybíjenou nehrají.
Koncem června si hoši měli možnost
zahrát florbal v Jablonném nad Orlicí.
Místní florbalový klub svolal družstva
okolních škol a zorganizoval klání pro
hráče bez rozdílu věku. Naši osmáci,
kteří se rádi zapojují do všech sportovních aktivit, nesměli chybět. Jejich tým
ochuzen o kluky z devítky, ale doplněn
o zástupce sedmé třídy vybojoval třetí
místo. Na týmy aktivních hráčů florbalu
opravdu neměli. Myslím však, že už si
takto dlouho nezahráli. Složení našeho
týmu: Tim Gregor (7. tř.), Ondřej Dušek
(7.), Martin Faltejsek (8.), Daniel Mucha
(8.), Marek Pecháček (8.), Adam Smetana
(8.), Daniel Přikryl (7.).
Yvona Rybová

Foto I archiv ŠD

Spaní ve školní družině
V noci z pátku 19. 5. na sobotu jsme
spali ve družině. Sraz jsme měli v sedm
hodin ve školní družině. Každý z nás
přinesl něco dobrého na zub, proto
jsme mohli po zahájení akce hodovat.
Ve chvíli, kdy byla naše bříška plná všelijakých dobrot, jsme se přemístili na
chodbu, kde nás paní učitelky rozdělily
do šesti družstev. Začala totiž večerní
hra ve škole. Poté následovala obávaná
stezka odvahy v remízku u fary. Skoro
všichni jsme se báli, ale když jsme se
z lesa vrátili, zjistili jsme, že jsme se bát
vůbec nemuseli. Po příchodu do družiny jsme se převlékli, vyčistili jsme si
zoubky a ulehli do našich pelíšků, protože nám paní učitelky pustily pohádku.
Někomu stačila k usnutí jedna, jiný potřeboval pohádky dvě. Všichni jsme ale
spali jako polena.
Když jsme se ráno probudili, čekaly na
nás čerstvé rohlíky se šunkou nebo
Nutellou. Po vydatné snídani jsme se
sešli všichni na chodbě na vyhlášení
výsledků večerní hry. Všichni jsme se
moc snažili, ale vyhrát mohlo jen jedno
družstvo. I přesto jsme byli všichni
odměněni bublifukem, ořezávátkem
a dalšími drobnostmi. V deset hodin
jsme si sbalili všechny věci a šli domů.
Akce se nám moc líbila.
Ema Adamcová, Kateřina Malcová,
Klára Svobodová

Ohlédnutí za Čermenskými
slavnostmi
Letošní ročník festivalu proběhl již tradičně na konci června a trval nezvyklých pět dní. Oč méně bylo zúčastněných souborů, o to více však byl
náročnější na celkovou organizaci.
Čermenské slavnosti nejsou již delší
dobu pouze o sobotním programu
v Dolní Čermné, ale i o dalších programových dnech na různých místech našeho regionu. Konkrétně letos jsme
uskutečnili jedenáct programových
akcí v Dolní Čermné, Žamberku, Svitavách, Žichlínku a v Žampachu, což
představovalo dva koncerty pro školy,
pět koncertů pro veřejnost včetně sobotního Galaprogramu, vystoupení
v penzionu pro seniory, vystoupení při
svěcení kříže u žichlínských poldrů, sobotní Hecboj zúčastněných souborů
a tradiční zábavné odpoledne s řemeslnickým jarmarkem.
Náročná organizace letošního ročníku
byla navíc spojena s šestidenním
programem pro hostující soubor Fiesta
Tica z Kostariky. Zajišťovali jsme jeho
ubytování, stravování, vystoupení,
kompletní dopravu, doprovodný program i veškeré související záležitosti.
Hodně pomohli i členové Jitřenky, protože bylo nezbytné mít po celou dobu
někoho jako doprovod. Nutno přitom
dodat, že tento zahraniční soubor byl
velmi disciplinovaný a spolupráce
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je pravidelně pořádán na konci školního
roku a na něm žáci zahrají nejlepší
skladby ze svého repertoáru. Posluchači
měli možnost slyšet vedle klavíru zastoupení hudebních nástrojů ze skupiny
smyčcových, dechových i bicích. Pomyslnou třešničkou na dortu bylo vystoupení rodiny Frangos. Nyní čekají žáky
i jejich učitele zasloužené prázdniny, ale
jak podotkla paní učitelka Obrová, která
celý koncert uváděla, i o prázdninách je
třeba hudební nástroje „oprášit a profouknout“.
Ivana Hamplová

Foto I archiv Jitřenky

s ním byla ve všech směrech vynikající.
A to byl i důvod k tomu, abychom
v průběhu jejich pobytu u nás projednali možnost další spolupráce.
Jsem přesvědčen, že letošní program
festivalu poskytl zajímavou podívanou. A to nejen tu s exotickým nádechem, ale všech vystupujících souborů
včetně domácí Jitřenky. Program byl
postaven tak, aby byl zajímavý a udržel
pozornost diváků až do konce. Je to
námět i do příštích ročníků - tedy zkrátit celkovou délku vystoupení a více
se zaměřit na doprovodný program.
Úspěch Čermenských slavností je
podmíněn vedle kvality zúčastněných
souborů také fungující organizací řady
dobrovolníků a samozřejmě i počasím.
To nám letos konečně přálo a organizace? Díky mnoha skvělým lidem byla
z mého pohledu výborná. Nezastupitelná je také finanční pomoc sponzorů,
Městyse Dolní Čermná, Pardubického
kraje, Města Lanškroun i MZe ČR.
Všem, kteří pomohli, patří veliké poděkování – jmenovitě alespoň Yvoně
Rybové, Ivaně a Aleši Hamplovým,
Jiřímu Applovi a Jitce Beranové, Janu
Hrdinovi a členům Jitřenky i jejich
rodičům. A na konec záměrně ponechávám starostu Petra Helekala, který
drží nad festivalem ochrannou ruku
a který se významnou měrou podílí
na tom, že se festival koná v prostředí,
které nám většina zúčastněných souborů doslova závidí. Spolupráce s ním
je zárukou toho, že festival je možné
posouvat dále a udělat z něj akci, která

může být rozmanitější a zajímavější. Již
nyní společně pracujeme na koncepci
třicátého výročí v příštím roce, které by
mělo proběhnout v novém duchu.
Petr Ryba

Koncert ZUŠ
V pondělí 26. června se místní Orlovna
rozezněla vážnou i populární hudbou
v podání žáků ZUŠ Jindřicha Pravečka,
kteří své hudební dovednosti předvedli
na závěrečném koncertě. Tento koncert

Letní dětský tábor SDH „Stroj času“
V sobotu 1. července se do Vosího
údolí u Strážné vydala stovka dětí s vedoucími a instruktory a začalo týdenní
táborové dobrodružství se strojem
času – každý den v jiném historickém
období. Počasí nám přálo, takže her
a dobré zábavy bylo dost. V průběhu
týdne probíhala táborová olympiáda,
soutěže mezi jednotlivými týmy a nechyběla večerní pohádka nebo tradiční
čtvrteční diskotéka. Ve středu jsme jeli
na výlet do bazénu v České Třebové
a velkým překvapením byla táborová
soutěž „Tvoje tvář má známý hlas“. Vedoucí si v neděli vylosovali postavu,
kterou druhý den večer ztvárnili. Velké

Foto I archiv SDH
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poděkování patří všem vedoucím, instruktorům, paním kuchařkám, zdravotnici a všem, kteří se na organizaci
této akce podílí. Tábor byl podpořen
dotací ministerstva školství. Vše proběhlo v pořádku a už teď se mohou táborníci těšit na příští ročník, opět
v prvním červencovém týdnu.
Jan Růžička

Úspěšná reprezentace
dorostu
V sobotu 24. června se na stadionu
v Moravské Třebové uskutečnilo krajské
kolo soutěže dorostu v požárním sportu.
Naše barvy reprezentovaly jednotlivkyně – Markéta Lešikarová (kategorie starší) a Sandra Hejl (kategorie mladší).
Markéta Lešikarová v běhu na 100 metrů
překážek jednotlivkyň skončila v Pardubickém kraji na celkovém 4. místě. V celkovém pořadí se Sandra Hejl umístila na
pěkném 3. místě, Markéta Lešikarová na
2. místě (bohužel na Mistrovství ČR postupovali jen vítězové). I tak patří děvčatům velké poděkování za skvělou reprezentaci našeho SDH.
Jan Růžička

Mezinárodní hasičská
olympiáda – Villach 2017
Od 9. do 16. července 2017 se v městečku Villach na jihu Rakouska konala XVI.
Mezinárodní hasičská soutěž CTIF
(tzv. Hasičská olympiáda). Česká republika měla hojné zastoupení ve všech
kategoriích jak požárního sportu, tak
klasických disciplín.
Do reprezentačního týmu žen „Česká
republika A“ byla nominována i Markéta Marková ze SDH Dolní Čermná.
V konkurenci týmů především z Evropy
se tomuto družstvu žen podařilo
zvítězit. Markéta Marková byla také ve
zlaté štafetě. V individuálních soutěžích
skončila ve výstupu na věž na celkovém
6. místě a v běhu na 100 metrů překážek jednotlivce v silné konkurenci především ruských závodnic skončila na
vynikajícím 11. místě. Přenosy z olympiády byly k vidění i na ČT Sport a krátké
relace rovněž v Brankách, bodech,
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vteřinách, kde byl s Markétou i krátký
rozhovor. Markétě patří velká gratulace
a poděkování za skvělou reprezentaci
českých hasičů na mezinárodní soutěži.
Jan Růžička
Pozn. redakce: Česká televize připravila
z této významné sportovní akce hodinový pořad, ve kterém je také uveden
rozhovor s Markétou Markovou.
h t t p : // w w w . c e s k a t e l e v i z e . c z /
i v y s i l a n i /1012757 7 37 3 - p o z a r n i s p o r t / 2 174 7 12 9 4 0 8 - h a s i c s k a olympiada-2017-rakousko
Požární sport – Hasičská olympiáda
Villach 2017; premiéra 25. 7. 2017, repríza 1. 8. 2017 na ČT sport

Červený vrch zdolán
podruhé
Práce na přípravě závodů není málo obstarání povolení k uspořádání závodu, odvodnění a úprava cesty nad Červeným vrchem do stavu „ proběhnout
pokud možno bez zapadnutí“ – počítáno na 200 párů nohou, zajištění sponzorů… Ale když už máte za sebou podporu sponzorů a tým kamarádů a přátel,
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kteří jsou ochotni svůj volný čas věnovat
druhým a pomoci s organizací, není
cesty zpět. A tak mohl v neděli 11. 6.
v Areálu zdraví a sportu proběhnout
druhý ročník Běhu přes Červený vrch.
Běžecký závod série Iscarex pro děti
i dospělé, rychlé i ty pomalé.
Sto jedenadvacet účastníků se postupně od deseti hodin postavilo na start
dětského závodu. Nejpočetnější pole
závodníků bylo na trase 100 m (ročník
2012 a mladší) – celkem 37 dětí. Ti nejmenší si svoji závodní premiéru odbyli
ještě v náručí rodičů, ty o trochu starší
se už vydali na trasu sami za hojného
povzbuzování fanoušků. Silnou skupinou byly v letošním roce i ročníky 2010
- 2011 a 2009 - 2008 na trati 650 m. Ještě
před startem hlavního závodu jsme
ocenili tři nejrychlejší běžce a běžkyně
v každé kategorii a šanci na výhru zvýšili losováním dětské tomboly. Vážíme si
každého jednoho dětského účastníka.
A proto patří velký dík rodičům, kteří
vedou děti ke sportu. Účastí svých dětí
podpořili myšlenku našeho dětského
závodu a to, že běhat může každý. Běhat totiž umí každý! Stačí se jen přidat,
pro radost.
Hlavní závod na 5 a 10 km odstartoval
v pravé poledne hromadným startem.
Devadesát tři běžců se vydalo na
nejvyšší kopec Dolní Čermné, Červený
vrch. Muži, kteří svým ročníkem narození spadali do kategorie 10 km délky trati, měli to štěstí zažít nádherný výhled
z Červeného vrchu hned dvakrát.
I v hlavním závodě se rozdávaly ceny pro

Foto I L. Ešpandrová
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první tři v každé kategorii. Odměnili jsme
běžkyni a běžce, kteří uzavírali startovní
pole. Vyhlášena byla opět vrcholová
prémie pana starosty Petra Helekala pro
nejrychlejší ženu a nejrychlejšího muže
u posedu (posed na Červeném vrchu).
Jak se později ukázalo, na krabici plnou
trubiček a věnečků (vše z dílny místních
„cukrářů“) mělo zálusk opravdu hodně
běžců.
Všech 214 účastníků, kteří se postavili
na start druhého ročníku Běhu přes
Červený vrch, absolvovalo trasu podle
svých možností a schopností a závod
dokončilo. A ti co neběželi – fandili!
Velké poděkování patří sponzorům
běhu. Jsme rádi, že i sportovní akce
takového rozsahu, jako je Běh přes
Červený vrch, je pro sponzory zajímavý,
a my tak díky nim mohli ocenit nejen
všechny dětské účastníky běhu, tři
nejrychlejší běžce v každé kategorii,
zajistit tombolu a rozdat další dílčí ceny,
ale celkově připravit závod s kvalitním
závodním i pozávodním servisem.
Děkujeme Městysu Dolní Čermná za
podporu a Tělovýchovné jednotě Sokol
Dolní Čermná za možnost uspořádat
závody pod jejich hlavičkou. Sboru
dobrovolných hasičů, Jednotce sboru
dobrovolných hasičů obce a kamarádům za pomoc s organizací.
Děkujeme Vám všem, kteří jste přišli
a podpořili druhý ročník běžeckých
závodů Běhu přes Červený vrch. Ať Vás
i nadále běhání těší a za rok na viděnou.
Katka Veselá

Jitřenka odpočívala ve
slovenských Roháčích
Pro neuskutečněný zájezd do Chorvatska, který nám soubor ze Splitu na poslední chvíli „stornoval“, jsme se vydali
na náhradní cestu - na soustředění do
krásných slovenských Roháčů.
Ubytování jsme měli po celou dobu
v Habovce, což byla paráda, protože
jsme to měli všude blízko - do hor, na
koupání i za kulturou. Neobvyklou
skutečností pro nás bylo to, že jsme si
museli sami vařit - což pro nás znamenalo zajištění jídla na všechny dny, ale
kupodivu i zábavu.
První den jsme zdolali téměř v plné
počtu Roháčská plesa. Téměř proto, že
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ne všichni členové byli fyzicky úplně
v pořádku. A jejich počet ještě po této
túře narostl.
Další den bylo hlášeno deštivé počasí,
a tak jsme další výlet do hor přesunuli
další den. Místo toho jsme využili
služeb relaxačního termálního centra
v Oravici. Po náročném odpoledni jsme
si zvládli ještě uvařit pozdní oběd s večeří a navečer kromě hraní a krátkého
nácviku tanců jsme věnovali čas výrobě
panenek z pravé ovčí vlny pro naši příští
prezentaci.
Třetí den jsme opět vyrazili na horskou
túru, tentokrát namísto plánované trasy
Rákoň – Volovec - Ostrý Roháč - Plačlivé
na Tatliakovu chatu nahoru na Rákoň
a pak na druhou stranu směrem na
Bobroveckou dolinu. Mnozí z nás bojovali kromě únavy i s ovázanými koleny
a kotníky (masti, obvazy a obinadla šly
na dračku), ale i tak jsme trasu zvládali
dobře. S vypětím všech sil jsme nakonec zdolali celou naplánovanou trasu
a skrz Bobroveckou dolinu jsme dorazili do Oravice. Nutno dodat, že jsme
dobře zvolili, protože z míst původně
zamýšlené hřebenovky celé odpoledne
nebezpečně hřmělo a vypadalo to na
silný déšť. Ti, kteří s námi nešli, navštívili
Muzeum oravské dědiny a zúčastnili se
Folklórních slavností v Oravicích.
V neděli jsme se už jen sbalili a cestou
domů jsme ještě navštívili Oravský hrad.
Tento zájezd byl jiný, opravdu jsme
si vyjeli jen na výlet - bez jakéhokoli

vystoupení. Nabrali jsme však sílu a co
je velmi důležité - potvrdilo se, že jsme
dobrá parta, která drží pohromadě. Po
prázdninách v září nás čekají vystoupení na Karlovarském folklorním festivalu,
v Moravské Třebové i v Dolní Čermné.
Za soubor Jitřenka
Věra Hejlová

Kemp fotbalových nadějí
Už patnáct let se každý první prázdninový týden koná v Areálu zdraví
a sportu Kemp fotbalových nadějí.
Šestidenní kemp pro mladé fotbalisty
ve věku od šesti do patnácti let pod
vedením zkušeného šéftrenéra Jirky
Saňáka a jeho realizačního týmu.
Jako manažerku areálu mě těší, že takto kvalitní kemp probíhá právě u nás,
a jsem velice ráda, že již druhým rokem
mohu být součástí realizačního týmu
a mít na starosti teambuildingové
aktivity kempu (aktivity zaměřené na
stmelení týmu, komunikaci a spolupráci, řešení určitého problému ve skupině, ale i aktivity na posunutí osobních
hranic…). Celkový koncept kempu
s kombinací kvalitního fotbalového
tréninku, cílených teambuildingových
aktivit a nasazení celého realizačního
týmu staví tento kemp mezi vysoko
hodnocené fotbalové kempy v re-
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publice (svědčí o tom i zájem hráčů
z Královéhradeckého a Pardubického
kraje, Sokolova, Moravy…).
Jsme zvyklí, že některé pohybové
aktivity překročí brány areálu a jejich
realizace se odehrává v přilehlém okolí.
Ale ta jedna letošní „kempová“, která
byla naplánovaná na středeční odpoledne, se od ostatních zcela lišila. Všech
padesát sedm hráčů rozdělených do
osmi týmů vyrazilo se svými trenéry
pomáhat druhým. Pomoc byla předem
domluvená, a tak nic nebránilo tomu
efektivně využít čas prací pro druhé.
Plely se chodníky před základní školou
a chodníky na náměstí, natíraly se
lavičky u minigolfu, roztřídila se kupa
suti a z cihel vyskládala zpevněná
plocha, přesíval se písek za pódiem tak,
aby mohl být odvezen k doplnění na
plážový kurt nebo se plel okrasný břeh
za antukovými kurty. Některé družstvo
hrabalo a odváželo čerstvě posekanou
trávu ze strání, jiné doplnilo do areálu
dřevo na oheň. Během čtyř hodin se
družstva prostřídala na dvou místech.
Na první pohled se může zdát, že tato
aktivita nemá nic společného s fotbalovým kempem („jsme tu přece kvůli
fotbalu“). Ale opak je pravdou. Určitě
by tato aktivita nezapadla do klasického fotbalového soustředění, ale tím
Kemp fotbalových nadějí není! Hráči
si vyzkoušeli, jaké to je být příjemcem
slova „děkuji“, že pomoc druhým
může být víc než dárek a že stejně jako
u sportu, tak i u práce platí věta: „Když
něco děláš, dělej to pořádně!“ Tato věta
doprovázela celý letošní kemp.
Ráda bych Vám touto cestou ještě
jednou poděkovala za pomoc. Pomoc
druhým může mít hodně podob, tak
nepřestávejte! Děkuji, kluci. Děkuji
celému realizačnímu týmu, že jste
ochotni posouvat možnosti kempu.
Přeji Vám k Vašim patnáctým narozeninám hodně síly a elánu do dalších let.
Katka Veselá

TJ Sokol – oddíl kopané
Další fotbalová sezóna je za námi
a mám radost, že mohu napsat, že pro
naše celky byla úspěšná. Mladší přípravka odehrála své turnaje velice
kvalitně a jeden z nich dokázala celko-
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Kolo

Datum

Zápas

Čas

1.

so 12. 8.

Dolní Čermná - Rudoltice

17:00

2.

ne 20. 8.

Žamberk B - Dolní Čermná

17:00

3.

so 26. 8.

Dolní Čermná - Brandýs nad Orlicí

17:00

4.

so 2. 9.

Rybník - Dolní Čermná

16:00

5.

so 9. 9.

Dolní Čermná - Klášterec nad Orlicí

16:00

6.

so 16. 9.

Dolní Čermná - Albrechtice

16:00

7.

so 23. 9.

Verměřovice - Dolní Čermná

16:00

8.

so 30. 9.

Dolní Čermná - Žichlínek

15:30

9.

ne 8. 10.

Němčice - Dolní Čermná

15:30

10.

so 16. 10.

Dolní Čermná - Jiskra 2008 B

15:00

11.

ne 22. 10.

Sopotnice - Dolní Čermná

15:00

12.

so 28. 10.

Dolní Čermná - Jehnědí 1980

14:00

13.

ne 5. 11.

Dolní Dobrouč - Dolní Čermná

14:00

vě ovládnout. Tento triumf byl odměnou za tréninkové úsilí a za nadšení,
které naši nejmladší do fotbalu vkládají.
Nyní dochází v této věkové kategorii
k menší generační obměně, kdy pět
hráčů překročilo věkový limit a postoupilo o kategorii výše. Bohužel zde nemáme mužstvo starší přípravky, proto
tyto situace řešíme v součinnosti
s okolními oddíly. Osvědčila se nám
spolupráce s oddílem z Verměřovic,
proto většinu hráčů směřujeme tam.
Těchto hráčů se rozhodně nezbavujeme. Počítáme s tím, že se v budoucnu
do Čermné vrátí. U přípravky dochází
ještě k jedné změně, kdy mužstvo
opouští trenér Lukáš Machotka, který
se stěhuje do Olomouce. Lukášovi děkujeme za odvedenou práci a přejeme
hodně štěstí v dalším životě.
Co se týče mužstva mužů, zde byla
situace po podzimu naprosto jasná.
Po nepovedené první půlce sezóny
jsme na jaře bojovali o holé přežití
v soutěži. Během zimní pauzy jsme
mužstvo posílili, aby bylo na těžké
jarní boje připraveno. Velkou posilou
se ukázal být Michal Richtr, který nám
opravdu výrazně pomohl v dosažení
vytyčených cílů. Jirka Macháček, další
plánovaná posila, se bohužel v prvním
zápase vážně zranil a jaro pro něj skončilo dříve, než pořádně začalo. Dobrou
zprávou je, že je Jiří již v pořádku a od
nové sezóny ho budeme vídat na hřišti.

Leoš Marek potvrdil beze zbytku svoji
pověst kanonýra. Jarní část se nám
povedla až nad očekávání dobře. Sice
jsme se nevyhnuli některým nevýrazným výkonům, ale pravidelný export
bodů z hřišť soupeřů a potvrzování
těchto výkonů na domácím hřišti vedl
k tomu, že jsme ještě dvě kola před
koncem bojovali o krásné páté místo
v celkovém umístění. Konec sezóny
jsme si trochu pokazili, ale i tak z toho
nakonec bylo velice slušné osmé místo!
Jak už to tak bývá, po skončení soutěže dochází k různým personálním
změnám. Ani nám se tato okolnost
nevyhnula. Milan Nastoupil, pevná
opora našich zadních řad, se rozhodl
dohrát kariéru ve Verměřovicích. Milanovi moc děkujeme za skvělé výkony,
které pro náš klub odváděl, a přejeme
mu stálou formu a zdraví. Kdyby si měl
někdy na hřišti vybrat slabší chvilku,
tak bychom se nezlobili, kdyby to bylo
v našem vzájemném zápase! (Toto neberte prosím vážně!) Další opora, která
nás opouští, je Robin Pecháček. Robin
půjde zkusit štěstí do Jablonného nad
Orlicí. Pro jeho kariéru je to dobrý krok.
Jablonné hraje vyšší soutěž a Robin je
v ideálním fotbalovém věku. Všichni
mu přejeme, aby se prosadil a podával
minimálně stejně kvalitní výkony jako
u nás. Z příchodů máme zatím potvrzeného Marka Pražáka z Verměřovic. Od
Marka si slibujeme zkušenosti a kvalitní
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rozehrávku. Další plusovou položkou
je to, že jsme se dohodli s Michalem
Richtrem na další spolupráci. To je bezesporu výborná zpráva. Vy, co jste ho
viděli hrát, budete souhlasit. Lidé, kteří
se pohybují ve fotbale, vědí, že druhá
sezóna po postupu bývá kritická. Mohu
vám slíbit, že uděláme všechno pro to,
abychom toto pravidlo vyvrátili.
Nyní trochu z jiného soudku. Nemusíte
být žádní sportovní experti, ale určitě
jste zaznamenali, co se v českém fotbalu, potažmo v celém sportu stalo. Machinace s dotacemi, obvinění předsedy
FA ČR i organizace jako takové atd. vrhá
obrovský stín na náš nejoblíbenější
sport. Je třeba si však přiznat, že k takovýmto věcem nepřímo přispěli i funkcionáři těch nejmenších klubů. Oni volí
okresní svazové orgány, lidi, kteří jsou
napojeni na různé „vykuky“ ve vedení
asociace. Jejich netečnost a neochota
k rázným změnám přímo přispěla k situaci, která nastala. A plody této netečnosti nyní sklízíme všichni. Náš sport je
pošpiněn a zůstal téměř bez prostředků, bez nichž nemá šanci přežít. Celý
výkonnostní fotbal, od okresů až po 3.
ligu je existenčně závislý na státních
prostředcích, které byly v důsledku této
kauzy pozastaveny. Hledáme proto
alternativní cesty financování našeho
klubu. Jednu z nich nalezl pan Jirouš
prostřednictvím projektu Givt.cz. Asi
každý z vás někdy nakupoval formou
internetových e-shopů. Nyní můžete
těmito nákupy pomoci i našemu oddílu. Projekt Givt.cz je určen k podpoře
neziskových organizací formou internetových nákupů. Celé to funguje tak, že
před svým nákupem navštívíte stránku
www.givt.cz, zde zadáte organizaci,
kterou chcete podpořit, v našem případě TJ Sokol Dolní Čermná, z.s. a poté
si vyberete e-shop, na kterém chcete
nakupovat. Givt zastřešuje všechny
obvyklé e-shopy, takže se nemusíte
bát, že zde ten svůj nenaleznete. Co je
důležité, neplatíte nic navíc a jediné, co
vás to bude stát, budou cca tři minuty
vašeho času. Náš fotbal obdrží zhruba
5 % z každého nákupu, které následně
použijeme na provoz a zajištění naší přípravky. Podrobnější informace o celém
projektu obdržíte na našich domácích
zápasech, o případnou radu se můžete
obracet přímo na mě.
Závěrem mně dovolte, abych poděkoval všem, kteří nám pomáhají udržovat

čermenský fotbal v chodu, vám fanouškům a speciální poděkování věnuji
panu Milanu Náglovi, za jeho podporu
našich fotbalových nadějí.
Všechny rodiče prvňáčků a druháčků
bych rád upozornil, že celé září a říjen
bude probíhat nábor nových hráčů přípravky. Nebojte se své ratolesti přihlásit. Je možné, že máte doma netušený
fotbalový talent! Pro bližší informace
kontaktujte prosím p. Jana Hampla.
S pozdravem „Sportu zdar a fotbalu
obzvláště“ se s vámi loučím a přeji vám
příjemné prožití zbytku léta. Zůstaňte
nám věrni.
Za TJ Dolní Čermná Filip Hampl

Výjezdy JSDHO Dolní
Čermná
6. 6. Obora Lanškroun – požár chaty
9. 6. Dolní Čermná – záchrana osob,
pád z výšky
L. Ešpandrová

Pardubický kraj informuje
Na zkušenou do Francie?
Kraj nabízí osmiměsíční
dobrovolnickou stáž
S francouzským regionem Centre-Val de
Loire spolupracuje Pardubický kraj dlouhodobě, a to například v oblasti technologických inovací nebo sociálního
podnikání. Nyní se náš kraj zapojil také
do projektu, který nabízí třem mladým
lidem dlouhodobou stáž ve Francii.
„Pardubický kraj se zapojil do projektu
mezinárodní mobility, který je podpořen
ze strany francouzské vlády a regionu
Centre-Val de Loire. Cílem projektu je
výměnný pobyt mladých lidí spojený
s dobrovolnickou službou v partnerských regionech v délce osmi měsíců,“
řekl radní zodpovědný za sociální péči
a neziskový sektor Pavel Šotola.
Pardubický kraj tak v současné době
hledá tři mladé lidi ve věku od 18 do
25 let, kteří mají chuť od letošního října
do května příštího roku vycestovat do
Francie. Dobrovolníkům, kteří pro stáž
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ve Francii potřebují základní znalost
angličtiny, bude zajištěno ubytování,
stravné, doprava a kapesné ve výši pětiset eur měsíčně.
Francouzský region Centre-Val de Loire,
který se nachází zhruba uprostřed země
a jehož hlavním městem je Orléans,
je partnerem našeho kraje již několik
let. Společně jsme jednali například
o založení Energeticko-technického
inovačního klastru Pardubického kraje.
Významnou oblastí spolupráce je také
sociální podnikání. Partneři z Centre-Val
de Loire Pardubickému kraji pomáhají
svými dlouholetými zkušenostmi, aby
i tady tento společensky odpovědný
byznys zdomácněl a našel ukotvení.
Více informací o dobrovolnické stáži
v partnerském regionu poskytne Kateřina Budínská, a to na adrese katerina.
budinska@pardubickykraj.cz nebo na
telefonním čísle 466 026 692.
Tisková zpráva Pardubického kraje

Venkov dostane šanci
získat další prostředky
z krajského rozpočtu
MAS. Tato zkratka veřejnosti příliš
mnoho neprozradí, ale pro starosty
obcí, zemědělce nebo podnikatele jsou
Místní akční skupiny nesmírně důležité
při získávání finanční podpory z různých
zdrojů. Pardubický kraj s „MASkami“
dlouhodobě spolupracuje. Do budoucna by však mohla být vzájemná vazba
ještě užší, a to díky účelovým dotacím
v rámci krajského Programu obnovy
venkova.
„Do budoucna plánujeme v rámci programu obnovy venkova vyčlenit částku
400 tisíc korun pro každou z MASek
v našem kraji. Finance by měly být
využity na aktivity, které nelze v tomto
programovém období hradit z jiných
zdrojů přes národní Program rozvoje
venkova. Jedná se například o úpravy
veřejných prostranství, propagační
tiskoviny a celou řadu dalších, na které
se v minulosti mohlo čerpat ze všech
regionálních operačních programů,“
uvedl hejtman Martin Netolický. „Rádi
bychom skrze MASky financovali také
obnovu malých kulturních památek
a sakrálních staveb. Podmínkou udělení
dotace je schválení projektů v rámci kaž-
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dé skupiny s tím, že budeme požadovat
spoluúčast žadatele minimálně ve výši
třicet procent,“ dodal hejtman Netolický
s tím, že v období mezi starým a novým
programovým obdobím podpořil kraj
fungování Místních akčních skupin
financemi na jejich samotný provoz.
Co se ukrývá pod zkratkou MAS? Místní
akční skupiny jsou společenstvím
občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné
správy (obcí či svazků obcí), které
spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory
z EU a z národních programů, pro svůj
region metodou LEADER. „Základním
cílem MAS je zlepšování kvality života
a životního prostředí ve venkovských
oblastech. Jedním z důležitých nástrojů
je aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků,“ uvedl radní Václav
Kroutil.
Dalším z pojmů, který je spojen s fungováním Místních akčních skupin,
je metoda LEADER. Ta je založena
na principu zdola-nahoru. „Veškeré
náměty a projekty musí vycházet z myšlenek a podnětů místních venkovských
subjektů a občanů, tedy zdola, nikoliv

číslo 4 I rok 2017

direktivně řízeny krajskou, státní nebo
evropskou mocí,“ sdělil Kroutil. „Novou
formou financování MAS vytváříme
svoji vlastní malou metodu LEADER,
protože náměty na finanční podporu
ze strany kraje musí rovněž vycházet
přímo z obcí nebo dalších subjektů zapojených v rámci MAS,“ dodal hejtman
Netolický.
Tisková zpráva Pardubického kraje

Cyklista nebo chodec?
Také nevíte podle jakých pravidel silničního provozu se řídit na koloběžce nebo
na in-linech? V poslední době není koloběžka neobvyklý dopravní prostředek.
Pro bezpečné provozování této oblíbené sportovní aktivity ale musíme dodržovat i pravidla, zvlášť v dopravě. Koloběžka je z pohledu zákona nemotorové
vozidlo, na které se vztahují pravidla
silničního provozu jako pro jízdní kolo.
Důležitým bodem je přechod pro chodce. Cyklista ani jezdec na koloběžce
nemá na přechodu přednost. Na toto
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pravidlo skupina zmíněných „řidičů“
velmi často zapomíná a vjíždí do vozovky přímo před vozidla jedoucí po silnici.
Přitom stačí jen málo. Právo přednosti
na přechodu pro chodce mají až ve
chvíli, kdy sesednou z kola nebo koloběžky. V tu chvíli se stanou chodci
a ostatní řidiči jim musí umožnit plynulé
a bezpečné přecházení vozovky. Děti
mladší 10 let mohou jezdit na kole nebo
na koloběžce po silnici jen pod dohledem osoby starší 15 let. Proto mají
s ohledem na bezpečnost dovoleno
jezdit na chodníku.
A co in-line bruslaři? Sice mají kolečka,
mnohdy jezdí rychle, ale přesto nic
neřídí. Proto jsou v zákoně zařazeni
mezi chodce. Stejně jako chodci mohou
bruslaři užívat chodník. Tam, kde není
chodník, mohou jet po levé straně
silnice. V některých případech užití
chodníku nebo silnice může být sporné,
např. pokud je povrch ve špatném stavu
a na in-linech nesjízdný. Bruslaři by měli
být ohleduplní vůči ostatním chodcům.
Už jen z toho důvodu, že jejich rychlost
bývá dost vysoká oproti jiným osobám
na chodníku.
www.policie.cz
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Čermenské slavnosti

Foto I L. Ešpandrová
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Stomatologická pohotovost
ve dnech

lékař

adresa

telefon

19. – 20. 8. 2017

MUDr. Ježáková

Daniela

Letohrad, U Dvora 815

608 427 960

26. – 27. 8. 2017

MUDr. Johnová

Marie

Letohrad, Šedivská 498

465 622 216

2. – 3. 9. 2017

MUDr. Kobzová

Zdeňka

Lanškroun, 5. května 2

465 322 897

9. – 10. 9. 2017

MDDr. Kopecký

Milan

Mladkov 133

465 635 441

16. – 17. 9. 2017

MUDr. Krčálová

Helena

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 824

23. – 24. 9. 2017

MUDr. Mareš

Miroslav

Žamberk, Školská 834

465 613 103

28. 9. 2017

MUDr. Milota

Karel

Lanškroun, Svobody 356

465 322 787

30.9. – 1. 10. 2017

MDDr.

Nováková

Klára

Žamberk, Raisova 814

465 613 441

7. – 8. 10. 2017

MDDr.

Pavlová

Simona

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 822

14. – 15. 10. 2017

MUDr.

Strnadová Marie

Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622

465 642 765

21. – 22.10.2017

MUDr.

Krčálová

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 824

Helena

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

19. – 22. 8.

2. 9.

Název akce

Začátek akce

Letní kinematograf bratří Čadíků

Setkání Čermných

10. 9.

Pouť na Mariánské hoře

16. 9.

Podzimní burza oděvů a
sportovních potřeb

17. 11.

Turnaj Jana Vacka ve stolním
tenise

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

Místo konání

Pořadatel

21:00

AZAS

městys

viz plakát

AZAS

městys, místní spolky

Mariánská hora

farnost

budova staré školy

RC KUK

viz plakátek

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

Jednota Orel

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

Prodloužení zastřešení v AZAS

Foto I L. Ešpandrová

Běh přes Červený vrch - poděkování sponzorům

Foto I L. Ešpandrová
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