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V tomto čísle naleznete
ze zasedání zastupitelstva
setkání Čermných
přehled aktivit RC KUK	
Pardubický kraj informuje
kalendář akcí
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Pozvánka na jednání zastupitelstva
v pondělí 13. 11. 2017 od 18 hodin
v zasedací místnosti úřadu městyse
v přízemí budovy.

www.dolni-cermna.cz

Setkání Čermných
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letošní podzim bude pro nás opravdu
hektický. V tomto období budeme
finišovat s našimi největšími investičními
akcemi, a to „Chodníky Dolní Čermná“
a „Obnova návrší kostela sv. Jiří“. Samozřejmě, že realizace akcí není úplně
jednoduchá, hlavně u první jmenované.
U každé liniové stavby se mohou vyskytnout určité „problémy“, hlavně při
provádění zemních prací. Nejedná se
ovšem o žádné zásadní věci, které by se
nedaly vyřešit. Je jistě pozitivní, že na
uvedenou akci máme dotaci 90 %, ale
administrativní náročnost je opravdu
vysoká. Dovolím si říct, že s ohledem
na velikost našeho úřadu a jeho personálního obsazení, v kontextu dalších
povinností, je docela složité vše bez
problému zvládnout. My samozřejmě
uděláme vše pro to, abychom projekt
úspěšně dokončili, včetně závěrečného
vyhodnocení a vyúčtování. Je zřejmé,
že po dokončení bude celá stavba jistě
pozitivně přijata, hlavně pěšími, což se
ukazuje již nyní. V současné době už
zaznamenáváme první kladné reakce na
část dokončených chodníků, které jsou
využívány.
I u opravy návrší probíhají práce podle
harmonogramu a v případě, že nepřijde
zásadní výkyv počasí, mělo by být vše
dokončeno v termínu, tedy do konce
listopadu 2017.
Co nás v poslední době hodně trápí, je
stav veřejného osvětlení. Již v minulém
zpravodaji jsem se omlouval za delší
termíny oprav a nyní to musím učinit
znovu. Vypadá to, že v letošním roce
se na nás závady kabeláže „domluvily“.
V posledních týdnech jsme jich řešili
několik. Naposledy poruchu, která vyřazovala z provozu hlavní jistič, což mělo
za následek, že světla nesvítila v celém
městysu. Najít tuto chybu nebylo vůbec
jednoduché. Nakonec byly identifikovány tři, dvě na soukromých pozemcích
pana Tomáše a Magdy Kunertových.
Touto cestou bych jim chtěl poděkovat
za jejich konstruktivní přístup. Zásahy
do jejich pozemků byly veliké, ale pro
opravu opravdu nezbytné. Další byla
nalezena v chodníku u obytného domu
č. p. 224 („Chmátalovo“). Všechny jsou
již opraveny a já doufám, že se nám další
takto zásadní již vyhnou. V současné
době probíhají zároveň práce na opravě
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veřejného osvětlení na náměstí a u školy.
Jedná se o výměnu sloupů a svítidel,
opravy bychom rádi dokončili ještě v letošním roce. V následujících letech bude
nezbytné provést proměření kabeláží celého veřejného osvětlení v Dolní Čermné
a Jakubovicích a připravit projektovou
dokumentaci pro opravy. S ohledem na
jejich finanční nákladnost bude nutné
provést etapizaci a začít v nejhorších
úsecích, které vyplynou z uvedených
měření.
Do konce letošního roku také dojde
k rozmístění kontejnerů na papír, sklo
a plasty po celém území Dolní Čermné
a místní části Jakubovice. V Jakubovicích
budou dvě sběrná místa, v Dolní Čermné
osmnáct. Smyslem tohoto opatření je
zvýšit separaci odpadu. Nejenže by mělo
dojít ke snížení množství směsného
komunálního odpadu (odváženého na
skládku), ale měli bychom zvýšit množství přetříděného papíru, plastu a skla.
Na příjmové stránce systému by se nám
zvýšené množství těchto surovin mělo
promítnout do zvýšení finanční odměny,
kterou dostáváme od spol. Ekokom. Rozmístění kontejnerů bylo naplánováno
a projednáno se společností Ekokom,
která kontejnery nakoupí a poskytne
nám je formou výpůjčky. V případě nákupu by nás stály minimálně 500.000 Kč.
Dovoluji si Vás požádat o spolupráci při
využívání tohoto systému. Jenom vzájemnou spoluprací jsme schopni docílit
úspory v systému odpadového hospodářství, a proto za ni předem děkuji.
V minulém zpravodaji jsem vás informoval o přípravě akce zkapacitnění toku
Čermenka v úseku od Čermenského
rybníka po čistírnu odpadních vod.
Malou ukázkou, jak by mohlo zkapacitnění vypadat, je nová zeď na staré cestě
u domu č. p. 294, kterou v září dokončila spol. Povodí Labe, s. p., a to včetně
opravy komunikace. Myslím si, že se
jedná o velice účelnou a hezkou stavbu.
Někteří spoluobčané opět upozorňovali
na stav dalších komunikací kolem potoka ve spodní části městyse a požadovali

jejich opravu. V této souvislosti bych
rád upozornil, že v příštím, respektive
dalším roce se chystá výše uvedené
zkapacitnění. Je zřejmé, že pohyb těžké
techniky by komunikace poškodil, proto
je nezbytné s opravami počkat až po
provedení zkapacitnění. Kdybychom
generální opravy provedli dříve, jednalo
by se jednoznačně o mrhání finančních
prostředků.
Další dobrou zprávou je, že jsme uspěli
s žádostí o dotaci do Místní akční skupiny
Orlicko na projekt „Bezbariérové úpravy
ZŠ v Dolní Čermné a vybavení IT učebny“. V rámci projektu bude vybudován
v základní škole výtah a budou nakoupeny počítače do IT učebny. Dotace je
ve výši 1,5 mil. Kč. Zahájení realizace je
plánováno v dubnu 2018 a dokončení
v srpnu 2018.
Přestože v současné době realizujeme
velké množství investičních akcí, je
nezbytné, abychom zodpovědně připravovali projektové dokumentace na další
zásadní akce. O veřejném osvětlení jsem
se již zmiňoval. Další větší akcí je příprava
realizace chodníku od Malova mostu po
Letnou. Naším záměrem bylo navázat na
současnou akci „Chodníky Dolní Čermná“ a pokračovat až po Letnou po levé
straně komunikace (ve směru na Horní
Čermnou). Bohužel po prvotních přípravách se jeví tato varianta jako neřešitelná, neboť téměř v celé trase chodníku je
v příkopu u vozovky umístěno potrubí
plynu. Osazení kanalizačních trubek
v příkopu je nemožné a jiné technické
řešení odvodnění je více než problematické. Vzhledem k tomu nám nezbyde
než určitou část chodníku naplánovat po
druhé straně komunikace. Samozřejmě,
že uvedenou problematiku s dotčenými
obyvateli projednáme.
Dne 2. září 2017 proběhl v Areálu zdraví
a sportu XXVI. ročník „Setkání Čermných“. Rád bych touto cestou poděkoval
celému organizačnímu týmu v čele
s Katkou Veselou za výbornou práci. Akce
měla velice pozitivní ohlasy, a to nejen
u místních. Mile nás překvapila relativně
vysoká návštěvnost. Všichni starostové
Čermných pochvalně hovořili o našem
zázemí v areálu. Speciální poděkovaní
patří našim spolkům. Způsob, jakým se
jejich členové postarali o zajištění soutěží a občerstvení, byl naprosto vzorný.
Ještě jednou velký dík.
S přáním klidných podzimních dnů
Petr Helekal
starosta
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Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (19/2017 - ZM)
Dne 18. září 2017 se konalo 19. jednání
zastupitelstva městyse a z jeho programu vybíráme:
Zpráva o činnosti rady byla podána za
období od konce června do září 2017,
celkem se konala čtyři jednání. Rada
v tomto období v rámci svých kompetencí projednávala zejména aktuální
záležitosti související s probíhajícími či
připravovanými investičními akcemi,
o kterých starosta podrobněji informoval zastupitelstvo v posledním
bodě jednání. Rada mimo jiné jednala
také o zajištění 26. ročníku Setkání
Čermných a následně o vyhodnocení
této akce či o záměru změn festivalu
Čermenské slavnosti 2018. Vyhodnotila rovněž návrhy na zajištění separovaného sběru odpadů a schválila
způsob rozmístění sběrných nádob na
veřejných stanovištích. S podrobným
obsahem těchto usnesení se můžete
seznámit na webových stránkách
městyse na úřední desce nebo jejím
archivu.
Následovala zpráva předsedkyně kontrolního výboru, který provedl kontrolu plnění nových úkolů vyplývajících
z usnesení rady a zastupitelstva za
období od konce prosince 2016 do
konce měsíce června 2017. Ze zprávy
vyplývá, že úkoly se průběžně plní,
nesplněny zůstávají úkoly, u nichž
dosud běží termín k jejich zajištění
nebo úkoly týkající se aktuálních akcí
(např. akce chodníky, obnova návrší
u kostela atd.). Předsedkyně konstatovala, že kontrola starších úkolů
bude provedena v průběhu podzimu
a příslušná zpráva výboru bude předložena na jednání zastupitelstva ještě
do konce letošního roku.
V majetkových záležitostech zastupitelstvo projednávalo podání žádosti
o směnu pozemků mezi městysem
a Státním pozemkovým úřadem z důvodu získání ppč. 3298/34 v k. ú. Dolní
Čermná do majetku městyse. Schválilo zveřejnění záměru směny pozemků
ppč. č. 8264 a ppč. 8283 z majetku
městyse za ppč. 3298/34 z majetku
ČR – Státního pozemkového úřadu.
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Zastupitelstvo vyhovělo žádostem
a schválilo prodej ppč. 3282/1 v k.
ú. Dolní Čermná a dále prodej ppč.
4266/4 v k. ú. Dolní Čermná žadatelům, v obou případech za účelem
narovnání majetkových vztahů. Dále
ještě zastupitelé schválili zveřejnění
záměru směny části pozemkové
parcely č. 2359/1 v k. ú. Dolní Čermná
(z vlastnictví městyse Dolní Čermná)
za část pozemkové parcely č. 2363/1
v k. ú. Dolní Čermná (z vlastnictví
soukromého vlastníka).
V posledním bodu programu podal
starosta aktuální informace k jednotlivým investičním akcím. Realizuje
se akce „Chodníky Dolní Čermná“,
probíhá výstavba jednotlivých úseků
chodníků, konají se pravidelné kontrolní dny, aktuálně se řeší záležitosti
související s výstavbou.
Začátkem září byla zahájena další akce
„Obnova návrší kostela sv. Jiří“. Konala
se schůzka se zainteresovanými stranami (majiteli sousedních nemovitostí), všem patří poděkování za vstřícný
přístup k akci. Byly skryty staré žulové
kostky, probíhají terénní a výkopové
práce, zakládá se nové podloží.
Z MAS Orlicko jsme obdrželi dotaci
na projekt „Bezbariérové úpravy
ZŠ (výtah) a vybavení IT učebny“
ve výši 1,5 mil Kč. Jednáme se spol.
ČEZ ohledně nutné přeložky, bude
se připravovat výběrové řízení na
zhotovitele. Zahájení realizace akce
předpokládáme v jarních měsících
roku 2018.
Bylo dokončeno prodloužení zastřešení v AZAS, které není určeno jen
pro kulturní akce, ale využijí ho i ubytovaní v AZAS (účastníci soustředění,
různých kurzů apod.). Akce výměna
oken na budově tělocvičny a rozšíření
garáže JSDHO jsou dokončeny.
Připravuje se také oprava chodníku
v úseku od budovy úřadu po „Pizzerii
u Evženie“ a opravy některých úseků
veřejného osvětlení.
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

Výzva pro fotografy –
Dolnočermenský kalendář
2018
V únorovém čísle zpravodaje jsme Vás
oslovili s žádostí o spolupráci na přípravě tradičního kalendáře. Pro rok 2018
bylo vybráno téma „Čermenka“ s představou, aby byl zachycen potok protékající krásnou přírodou Dolní Čermné.
Termín uzávěrky fotografií se blíží. Na
Vaše příspěvky se těšíme na adrese redakce do 31. 10. 2017. Předem děkujeme.
Redakce zpravodaje

Díky kotlíkové dotaci
můžeme i my dýchat v Dolní
Čermné čistější vzduch
I Pardubický kraj umožňuje obyvatelům
využít finanční prostředky z dotačního
programu Nová zelená úsporám určené
k snížení emisí z lokálního vytápění domácností. Do roku 2020 se předpokládá
výměna cca 1850 starých neekologických kotlů.
V současné době je to téma nadmíru aktuální. Blíží se čas uzávěrky
registrace. Žadatelé o dotaci se musí
registrovat napřed a teprve pak se
ucházejí o pořadí. Vše je vysvětleno
v následujícím textu. Pokud se o danou
problematiku zajímáte a chcete případně dotační prostředky využít, právě
pro Vás je přiložena tisková zpráva Pardubického kraj. Jedná se totiž o nový
způsob podávání žádostí a lidé s tímto
nemají všeobecně zkušenost. Proto Vás
včas upozorňujeme.
Redakce zpravodaje
Kotlíkové dotace aktuálně
Pardubický kraj vyhlásil 3. výzvu na
kotlíkové dotace pro fyzické osoby
dne 27. 9. 2017. V tyto dny se zájemci
musí elektronicky zaregistrovat do
systému, vyplnit žádost a vyplněnou
žádost uložit. Poté žadatel obdrží
důležitý email s odkazem. Z tohoto
odkazu dne 31. 10. 2017 v 6:30 hodin
svou žádost stiskem tlačítka na daný
odkaz odešle. Vyplňování žádostí, které
začalo 27. 9. 2017, nemá žádný vliv na
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celkové pořadí při konečném vyřizování
žádostí. Pro pořadí bude určující termín
31. 10. 2017 v 6:30. V tuto dobu už však
musíte mít z předchozích dnů hotovou
registraci a vyplněnou žádost. Ráno
31. 10. 2017 už jen „KLIKNETE“, abyste
získali co nejrychleji co nejlepší pořadí.
Vše najdete na adrese
www.pardubickykraj.cz/vyzvakotlikove-dotace/93219.
Nahlédněte co nejdříve. Pokud budete
potřebovat pomoc, jsou tam uvedeny
kontakty na pracovníky Pardubického
kraje a ti vám rádi poradí.
Mgr. Hana Štěpánová, radní pro
regionální rozvoj, evropské fondy
a inovace

Oddlužení po novele
insolvenčního zákona
Od roku 2006 mohou dlužníci řešit své
dluhy formou oddlužení v insolvenčním
řízení. Zákon upravující oddlužení se již
několikrát změnil, naposledy novelou
insolvenčního zákona k 1. 7. 2017.
Podle této novely si dlužník návrh na oddlužení už nemůže podat sám. Návrhy
mohou podávat pouze advokáti, notáři,
insolvenční správci, soudní exekutoři
a akreditované osoby (např. občanské
poradny), kterým byla rozhodnutím
ministerstva udělena akreditace pro
poskytování služeb v oblasti oddlužení.
Dlužník sám za sebe může podat návrh
na povolení oddlužení pouze v případě,
že má právnické či ekonomické vzdělání
v magisterském programu.
Pokud návrh na povolení oddlužení
podává advokát, notář, insolvenční
správce nebo soudní exekutor, náleží
mu odměna ve výši 4 000 Kč nebo
6 000 Kč v případě oddlužení manželů.
Částky jsou uvedeny bez DPH. Akreditované osoby budou služby poskytovat
bezplatně.
Tato změna reaguje na situaci, kdy na
území České republiky provozovalo
svou činnost velké množství komerčních subjektů, které za nepřiměřeně
vysokou odměnu nabízely dlužníkům
pomoc se sepsáním oddlužení. Jejich
služby však postrádaly profesionalitu
a dlužníkům přinášely často spíše další
problémy než pomoc.
Stále platí, že pro vstup do oddlužení
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musí mít dlužník stálý příjem, musí mít
2 a více věřitelů, do návrhu musí uvést
všechny své dluhy, musí být schopen
zaplatit 30 % svých dluhů a musí mít
dluhy déle než 30 dní po splatnosti.
Oddlužení trvá maximálně 5 let od
schválení návrhu. Své dluhy dlužník
uspokojuje buď ve splátkovém kalendáři, nebo prodejem majetku, po novele
také kombinací obou způsobů.
Dlužník je povinen osobně se dostavit
k insolvenčnímu správci na přezkumné
jednání a spolupracovat s ním po celou
dobu oddlužení. Insolvenční správce
je povinen navštívit dlužníka v jeho
obydlí a vyhotovit o tom záznam. Insolvenčnímu správci náleží odměna ve
výši 1 089 Kč nebo 1 634 Kč (v případě
oddlužení manželů) měsíčně a také jednorázově 250 Kč za každou přihlášenou
pohledávku. O způsobu oddlužení rozhoduje insolvenční soud. Pokud dlužník
řádně plnil podmínky oddlužení, bude
po skončení osvobozen od zbytku nezaplacených dluhů, nově o osvobození
nemusí žádat.
Občanská poradna pomáhá dlužníkům
sepisovat návrhy na povolení oddlužení
již od roku 2008. Poradna bude o akreditaci žádat a návrhy i nadále bude bezplatně sepisovat a podávat. Služby občanské poradny jsou určeny všem lidem,
kteří se dostali do nepříznivé sociální či
životní situace, nebo jim taková situace
hrozí, situaci neumí sami řešit a potřebují
pomoc. Nebojte se proto na nás obrátit,
rádi se Vám budeme věnovat.
Informace o provozní době a kontakty
na občanskou poradnu najdete na
www.uo.charita.cz nebo je získáte na
telefonu 734 281 415.
Pracovníci Občanské poradny
Ústí nad Orlicí

Setkání Čermných 2017
2. září proběhl v Areálu zdraví a sportu již
26. ročník Setkání Čermných. Tato setkávání obcí s názvem „Čermná“ probíhají od
roku 1991 a jsme rádi, že i přes námi posunutý termín (obvykle se akce koná začátkem července) k nám přijeli zástupci osmi
z devíti Čermných (zúčastnila se Horní
Čermná, Čermná nad Orlicí, Čermná ve
Slezsku, Čermná u Staňkova, Čermná u Libouchce, Malá Čermná, Česká Čermná).
Pevným bodem těchto setkání jsou vždy
sportovní klání mezi obcemi. Ne jinak
tomu bylo i letos. Kromě tradičních sportů,
jako je malá kopaná, stolní tenis, plážový
volejbal a požární útok, se Čermáci dále
„utkali“ v soutěži O železného hasiče nebo
v zábavně sportovní soutěži týmů obcí.
Zatímco se soutěžilo, probíhalo v zasedací
místnosti setkání starostek a starostů
zúčastněných obcí. Jak je již zvykem,
bilancoval se uplynulý rok, představovaly
se probíhající i plánované investice a diskutovalo nad aktuálními legislativními
tématy samospráv.
26. ročník Setkání Čermných se nesl ve
znamení „to nej- z Dolní Čermné“. Jen
díky aktivnímu spolkovému životu v obci
jsme si mohli dovolit sestavit kulturní
program převážně z vystoupení místních
tanečních a hudebních skupin (taneční
skupina DC Dance, Dolce Baby, folklorní
soubor Jitřenka, Dechová hudba Dolní
Čermná, Brass Company, ORdrums, kapela
QUIZ) a zajistit organizaci celého Setkání
vlastními silami. Děkujeme proto místním
spolkům za jejich prezentaci na Setkání,
za aktivní účast a pomoc s organizací celé
akce. Děkujeme panu Vladimíru Jansovi,
výbornému průvodci na cestě do historie
obce, a sponzorům.
Kateřina Veselá
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Významné životní
jubileum oslavili
Ladislav Pecháček
Helena Vašíčková
Zdeňka Vacková
Alena Bílá
Vladimíra Jansová
Karel Pácha
Václav Filáček
Pavel Herynek
Petr Mikula
Josef Mačát
Zdenka Pecháčková
Růžena Applová
Jiří Mikula
Marie Filipová
Josef Peichl

Foto I archiv ZŠ

Poznejme se

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.

Rytmy sběrného dvora
aneb Dá se hrát na
všechno?
Ve středu 4. října si děti z mateřské školy
pod vedením pana Davida Andrše zahrály na bubeníky. Přesvědčily se, že
hrát se dá i na recyklované materiály
(plastové sudy, hrnce, chrastítka z plechovek a paličky z dřívek zakončených
tenisovým míčkem). Děti byly aktivní,
spontánní. Uvolnily ze sebe energii
a některým se dařilo i držet rytmus. Zahrály si i „na tělo“ a všem se bubenická
„šou“ líbila. Děkujeme.
Jana Šponiarová

Dne 5. 9. se konal projektový den
„Poznejme se“. Zúčastnily se ho děti ze
všech tříd. V areálu AZAS na dvanáct
soutěžních skupin čekalo dvanáct činností. Disciplíny byly různorodé, některé
vyžadovaly hbité tělo, jiné potrápily
mozkové závity. My, letošní deváťáci,
jsme si mohli zkusit vedení velké skupiny dětí a mnoho nových věcí. Celý den
se nám velmi líbil.
Adéla Beránková, Tereza Vávrová,
Tomáš Petr, žáci 9. třídy

Bubnování
Co Čech, to muzikant. O tom, že je toto
tvrzení pravdivé, se mohli přesvědčit
všichni žáci 1. stupně základní školy.
Každý z nich se stal na chvíli bubení-

Foto I I. Hamplová

kem. Ve čtvrtek 5. října se již od ranních
hodin okolím školy rozléhaly zvuky
bubnů. Ke hře bylo třeba vynaložit nejen mnoho energie, ale především
soustředění. Výsledkem bylo společné
rytmické souznění všech zúčastněných – bubnovali na jedné vlně. Produkce bubeníků zaujala i kolemjdoucí
a „kolembydlící“ občany Dolní Čermné.
Mnoho dětí odhalilo své skryté vlohy
a odcházelo s nadšením.
Hana Zpěváková

Kurz dopravní výchovy
4. třídy
Dne 14. a 15. září jsme měli kurz dopravní výchovy. Ve čtvrtek 14. září
jsme byli ve třídě a probírali jsme teorii.
Pak jsme psali dva testy. Testy byly
celkem lehké. Druhý den jsme jeli na
dopravní hřiště v Lanškrouně. Tam
jsme si to zopakovali a pak jsme to

Foto I archiv ZŠ
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testovali jízdou na kolech, která jsme si
tam vypůjčili. Navíc tam pro nás připravili zkoušku zručnosti, kterou si každý
vyzkoušel. Vše nám zařídila paní Milada
Kůrková s pomocí naší paní učitelky.
Nakonec jsme všichni uspěli a získali
průkaz cyklisty. Moc se mi to líbilo.

složení Karolína Maixnerová, Kateřina
Stará, Kristýna Škaredová a Anna Marešová. Po soutěži jsme si prohlédli
zbývající expozice, nakoupili suvenýry
na památku a dárečky pro své blízké
a maličko zmoklí jsme spokojení dojeli
kolem čtvrté hodiny domů.

Matěj Mareš, žák 4. třídy

Žáci 7. třídy

Návštěva Muzea řemesel
v Letohradě
V pondělí 18. 9. jsme navštívili největší
muzeum v ČR věnované řemeslům,
které se nalézá v areálu Nového dvora
v Letohradě. Na ploše 1 750 m2 naleznete více než padesát ucelených expozic řemesel a živností. Paní učitelka
Pupíková pro nás objednala zajímavý
hodinový výukový program Už vím,
jak na to. Plnili jsme mnoho úkolů
souvisejících s řemesly a vystavenými
exponáty. Rozdělili jsme se do týmů
a za správně vyřešený úkol (někdy záleželo i na rychlosti) jsme získávali žetony. Boj o celkové vítězství byl velmi
vyrovnaný, avšak vyhrát mohl jen jeden. Podařilo se to týmu Štěstíčka ve
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Divadelní představení
25. 9. se žáci naší školy vydali na divadelní
představení v anglicko-českém zpracování. Divadlo se konalo na zámku v Lanškrouně. Pro starší žáky (ze 7. - 9. ročníku)
bylo připraveno vystoupení „Petr Black
3“. Jednalo se o volné pokračování trilogie o mladíkovi Petrovi Blackovi, který se
ze dne na den stane dědicem rodinného
sídla. Byl to skvělý příběh s hudbou, nápaditými kulisami a pestrými hereckými
výkony. Žákům se to líbilo a věřím, že je
to posune o krůček dál v jejich výuce anglického jazyka. I my dospělí jsme si to
užili a načerpali další dobré nápady pro
výuku.
Marie Faltejsková

Foto I archiv ZŠ

Kocour v botách
Dne 25. 9. jel první stupeň naší školy
do Lanškrouna na divadlo. Byli jsme na
„Kocourovi v botách“. Bylo to zvláštní,
protože to bylo anglicky, ale i česky.
Spíš to bylo víc česky, což bylo dobré.
Všemu jsem rozuměla. Něco jsme se
učili v angličtině a to těžké nám přeložili. Moc se mi to líbilo. Chtěla bych jet
na takové divadlo znovu.
Kateřina Malcová, žákyně 4. třídy

Skautský tábor Vrchní
Orlice 2017
Letošních krásných čtrnáct dní jsme
společně strávili v prostředí chráněné
krajinné oblasti Orlických hor, na Vrchní Orlici. Tématem naší celotáborové
hry byly události 2. světové války, týkající se našeho národa. Hlavním cílem
bylo seznámit děti s hrdiny, kteří bojovali za naši svobodu.
Během těchto dvou týdnů si děti na
vlastní kůži vyzkoušely, jaké to je být
v daném období Židem, Němcem
nebo Čechem. Jejich role se měnily
každý den podle počtu získaných
bodů. Židé obvykle myli nádobí,
Němci naopak dostávali jídlo první
a k němu nějaké prémiové dobroty.
Všichni si vyzkoušeli, jaké to je, když je
někdo například vystěhuje z vlastních
příbytků nebo když se okamžitě musí
podřídit novému nařízení. Myslím si,
že nejvíce je bavilo překvapení, co je
bude další den čekat.
Na závěr našeho čtrnáctidenního
dobrodružství měly děti za úkol
najít co nejvíce českých parašutistů
a bezpečně je dopravit do kostela nad
tábořištěm. Díky jejich odvaze se vše
podařilo a následující den byli všichni
patřičně oceněni.
Trochu nám to celé komplikovalo
špatné počasí, vraceli jsme se domů
špinaví, přesto s úsměvem na tváři.
Veronika Severinová
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sbírali podpisy z jednotlivých stanovišť.
Z hory Olymp dohlížel na celé sportovní dění sám velký vládce řeckých
bohů – „Zeus Thomasus“ (instruktor
Tomík Petr), můžete si tedy být jisti, že
všichni bojovali čestně a nic nebylo zanedbáno. Dodejme ještě, že jednotlivé
disciplíny si starší děti připravily během
odpoledního klidu pro naše nejmladší
družstvo. Všechny děti – „pořadatelé“
i „sportovci“ - si vedly moc dobře a mají
velkou pochvalu!
Středa – Asie
Foto I  archiv RC KUK

Příměstský tábor RC KUK
2017
Letos v létě se v Dolní Čermné opět konal příměstský tábor. Změnou oproti
předchozím ročníkům bylo místo konání – Myslivecká chata. Přes počáteční
obavy z této změny se nakonec ukázalo,
že pro nás - vedoucí i pro děti - to nakonec byla mnohem lepší varianta než
areál kempu. Celé zázemí chaty jsme
měli úplně pro sebe, počasí nám přálo
a kolem dokola krásná příroda. Tedy
docela značka „ideál“ :-)! Program příměstského tábora se nesl v duchu velké
„Cesty kolem světa“ a všichni jsme si ho
moc užili. Pojďme se nyní podrobněji
podívat na to, kudy jsme cestovali a co
všechno jsme společně zažili.
Pondělí - Amerika
V pondělí ráno ještě děti neměly vůbec
tušení, co je čeká. Po společné dopolední svačince jsme se všichni přesunuli na
louku pod chatou a čekali, co se bude
dít. Z ničeho nic se mezi námi najednou
objevila pirátka, která v ruce držela velkou stočenou mapu světa. Když ji děti
„rozbalily“, zjistily, že je úplně prázdná
a nepopsaná, pouze jedno místo bylo
označeno pirátskou lodí. A tak jsme
poznali jednak, kde se nacházíme –
v Karibiku, ale také, že budeme mít
celý týden co dočinění s piráty. Než
nám bylo dovoleno vyplout na dobrodružnou plavbu po světě, museli jsme
se rozdělit do tří družstev a vymyslet
si každý své originální pirátské jméno.

Poslední zkouškou potom bylo deset
pirátských úkolů, které děti společnými
silami zvládly na jedničku. Naše posádky dostaly jména „Krutí piráti“, „Černá
perla“ a „Černá kotva“. Vyplouváme!
Přes oběd a polední klid jsme stihli
doplout ke břehům Jižní Ameriky, konkrétně do Brazílie. A protože národním
sportem této země je fotbal, čekal nás
pravý fotbalový trénink pod vedením
zkušeného pana trenéra. S ním si na
závěr chlapci „střihli“ i jeden fotbalový
zápas, děvčata fandila jako roztleskávačky. Užili jsme si odpoledne plné
sportu, hudby a tance.
Úterý – Evropa
V noci z pondělka na úterý jsme zvládli
přeplout celý Atlantský oceán a v úterý
v ranních hodinách jsme zakotvili u břehů Evropy. Na začátku dopoledního
programu jsme opět „rozbalili“ naši
mapu a zakreslili si další část naší cesty.
Všechny děti si také „do Ameriky“ nalepily usměvavé samolepky za zvládnutý
první den. Potom nás čekala dopolední
hra plná barevných evropských vlajek
a také návštěva pana myslivce, který
nám vyprávěl o lese. Poté, co nám zodpověděl všechny naše záludné otázky,
jsme se ještě před obědem společně
vypravili na delší procházku ke krmelci.
A jak nám po návratu chutnal oběd!
Odpoledne jsme se vydali do samotného sídla řeckých bohů - Athén, kde
shodou okolností zrovna probíhaly letní
olympijské hry. Po slavnostním úvodním ceremoniálu se celá velká louka
pod mysliveckou chatou začala hemžit
mladými olympioniky, kteří postupně

Ve středu ráno, ještě než začal dopolední program, obdrželi všichni (děti i vedoucí) bílé čelenky s červeným kruhem,
které jsme nosili celý den. Tak trochu
tušíme, kam jsme dopluli, ale raději se
jdeme společně podívat do velké mapy
a zakreslíme cestu. Už není pochyb, že
jsme se ocitli v Japonsku. Dopoledne
začínáme aktivně – tzv. „samurajskou
rozcvičkou“ za doprovodu hudby.
Potom následuje „hra“ s japonskými
znaky. Každý znak znamená určitý konkrétní pohyb a zvuk. Znaky poskládané
za sebou potom utvoří malou „choreografii“, kterých je po táboře rozmístěno
celkem deset. Děti se je musí postupně
učit a běhat je předvést svému vedoucímu. Tuto náročnou disciplínu zvládly
jak starší, tak malé děti!
Odpolední program patřil Číně a jednotlivým znamením čínského horoskopu. Všech dvanáct znamení si děti
musely nejprve poskládat jako puzzle,
poté si podle roku svého narození vyhledaly, co je kdo za zvířátko. Nakonec
každé z našich tří pirátských družstev
vypracovalo projekt „Naše posádka
v čínském horoskopu“ (na velký papír
si každý, včetně vedoucích, nalepil
obrázek „svého“ zvířátka a podepsal se
pirátským jménem). Byla to docela legrace, protože jsme zjistili, že posádka se
skládá např.: z pěti tygrů, tří prasátek,
čtyř opic, kohouta, zajíce atd. Projekty
jsme nechali vystavené až do příchodu
rodičů, kteří se mohli také pro zajímavost v čínském horoskopu „najít“.
Čtvrtek – Austrálie
A máme tu čtvrtý den našeho putování a s ním návštěvu nejmenšího
z kontinentů – Austrálie. Poznali jsme
to podle toho, že na každém druhém
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stromě v okolí chaty se nacházela
značka „Pozor, klokani“, na zábradlí
vedle pirátských vlajek najednou visely
vlajky australské a mezi nimi sem tam
obrázek medvídka koaly. Dopoledne
v Austrálii patřilo třem větším úkolům
(zkouškám), kterými muselo každé
družstvo projít a stihnout je splnit do
oběda. Prvním úkolem bylo „klokaní“
skákání v pytli na čas. Na druhém
stanovišti jsme museli pozorně naslouchat „zvukům přírody“ a rozeznat
„po hlase“ co nejvíce zvířátek. Třetí
disciplína s názvem „Kdo přežije“ byla
nejnáročnější! Děti nejprve musely
poslepu projít trasu vytyčenou lanem
mezi stromy v lese, poté se plazit
pod velkou provazovou pavoučí sítí
a nakonec prolézt bez dotyku kruhem
umístěným téměř metr nad zemí. V posledním úkolu šlo hlavně o spolupráci
celého týmu a to se dětem podařilo
na jedničku. Ještě před obědem jsme
vyhlásili jména nejrychlejšího klokana
a nejrychlejší klokanice.
Odpoledne bylo tentokrát trochu odpočinkovější a tvořivé. Po „poobědové“
pohádce jsme pomalu, ale jistě začali
navlékat barevné korálky a vytvářet
z nich náramky a náhrdelníky. Protože
jsme měli k dispozici i korálky s písmenky, mohl si každý vyrobit náramek se
svým jménem nebo jiným „nápisem“,
což zabodovalo nejen u děvčat, ale
i u kluků. A proč vlastně pestré barvy
a korálky? Přece proto, že za chvíli
vyplouváme do Afriky!

Pátek – Afrika
A jsme tu! Čeká nás poslední den
a táborem od rána hraje africká hudba.
Máme asi hodinu času do příjezdu pana
bubeníka, musíme se tedy hodit „do
gala“. Z barevných krepáků si vyrábíme
sukýnky a jiné ozdoby, barvičkami na
obličej se zdobíme tak, abychom byli
k nerozeznání od afrických domorodců.
Podařilo se na výbornou! Zanedlouho už
vítáme očekávanou návštěvu s bubny!
Než se vše nachystá, stihneme ještě
mrknout do mapy, abychom si dokreslili
trasu naší poslední plavby a také si ověřili, že jsme obepluli opravdu celý svět!
Potom se děti chodí po skupinkách učit
některým základním rytmům na bubny
(mimochodem moc hezky připravený
program). V táboře to zní i vypadá
skutečně jako v Africe! Kdo se zrovna nevěnuje bubnování, navléká ještě korálky,
nebo za odměnu vybarvuje naši velkou
mapu světa, která už zdaleka není tak
prázdná jako první den. Už je plná barev,
splněných úkolů a zážitků z celého týdne.
Po dobrém obědě jsme všichni odpočívali u pohádky „Madagaskar“, ale někteří
se již nemohli dočkat, jelikož nás odpoledne čekalo velké hledání pirátského pokladu. Aby se děti vůbec dozvěděly, kde
ho hledat, musely nejprve u každého
z vedoucích splnit drobný úkol. Poslední
z úkolů je tak trochu v hádance navedl
na správnou cestu. Vyrážíme! Po chvilce
putování je poklad nalezen, a to přímo
v krmelci, který jsme navštívili v úterý

Pravidelné aktivity pro děti a mládež
Zájmová činnost/kroužek
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při cestování po Evropě. Dřevěná truhla
s pokladem měla ale celkem pět zámků,
děti tedy musely ještě nalézt stejný počet
správných klíčů. Po návratu do tábora
proběhlo slavnostní otevření pokladu –
sladká odměna pro všechny posypaná
pravými zlaťáky. Dále se naši malí piráti
rozdělili do svých družstev a obdrželi
diplom za skvělé výkony na cestě kolem
světa. A stihli jsme i sladkou tečku – nanukový dort. Než jsme se nadáli, začínali
si pro děti chodit jejich rodiče. Některým
táborníkům se dokonce nechtělo domů,
což byla pro nás – vedoucí - ta nejlepší
odměna!
Na úplný závěr už „jenom“ velké díky
všem, kdo se na letošním příměstském
táboře jakkoli podíleli. Příští rok znovu
v plné parádě!
Věra Marešová

Burza RC KUK
Letošní podzimní burza se opět vydařila. Jsme rádi, že okruh prodávajících
i kupujících se nám rozrůstá. Dokonce
padl rekord v počtu vystavených i prodaných věcí. Mohli jste nakoupit oblečení pro malé i velké, hračky nebo sportovní vybavení.
Děkujeme všem, kteří s burzou pomáhali, a těšíme se na Vás na jaře.
Helena Bednářová

RC KUK 2017 - 2018

Cena

Termín/čas konání

Cílová věková skupina

Vedení

Poznámka

Cvičení rodičů s dětmi

350,- Kč, jednorázový
vstup 20,- Kč

pondělí 16:00-17:00

předškolní děti s rodiči

L. Coufalová,
E. Řeháková

2.10. 2017 - duben 2018

Seznámení s keramikou

800,- Kč

středy, čtvrtky
12:30-13:30

předškolní děti, děti
z 1. ročníku ZŠ

E. Šebrlová

4. a 5.10. 2017 - duben 2018

Keramika

1200,- Kč

sudé středy, čtvrtky
15:00-17:00

1. i 2. stupeň

M. Vacková

1x za 14 dnů - od 4. a 5.10. 2017

Badminton

500,- Kč/700,- Kč za
pololetí

úterý 15:00-17,30
pátek 15:00-18:00

děti 6 - 18 let

J. Schöpp,
V. Krňávek

12.9. 2017 - květen 2018

Stolní tenis

500,- Kč

úterý 17:30-18:30

děti 6 - 18 let

M. Marek

3.10. 2017 - duben 2018

DC Dance Mini;
Děti A, B; Junioři

1000,- Kč

sobota

přípravka, mladší,
starší děti

V. Marešová

23.9. 2017 - červen 2018

DC Dance dospělí

1000,- Kč

sobota

dospělí

V. Marešová

16.9. 2017 - červen 2018
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DC Dance – 10. sezóna
za námi
Skoro se tomu nechce věřit, ale naše taneční skupina DC Dance letos oslaví své
první kulaté narozeniny. Ano! V létě
roku 2007, tedy přesně před deseti lety,
jsme se s partou kamarádů rozhodli, že
společně začneme tančit. Tenkrát asi
nikoho z nás nenapadlo, že v roce 2017
budu psát tento článek, ale „vydrželi“
jsme a jedeme dál!
Minulý rok jste si v říjnovém čísle
„Dolnočermenského zpravodaje“ mohli
v rámci článku „Nová taneční sezóna
právě začíná“ přečíst následující řádky:
„Doufejme, že letošní jubilejní desátá
sezóna bude alespoň tak úspěšná jako
ta loňská. Anebo ještě lépe – o kousek
úspěšnější, protože netrénujeme přece
proto, abychom „stáli“ na místě, ale abychom se posouvali dál.“ Nyní je mi ctí
napsat, že na místě jsme tedy rozhodně
nestáli – naopak. Všichni tanečníci udělali obrovský kus práce a jubilejní desátá
sezóna tak nebyla úspěšnější pouze
o „kousek“, ale přímo o pořádný „kus“.
Kromě toho, že jsme letos opět absolvovali nespočet vystoupení, zúčastnili
jsme se také několika tanečních soutěží.
První úspěchy přišly na řadu ve Žďáru
nad Sázavou na taneční soutěži „Best
Dance Cup“, ze které si naši dospěláci
přivezli stříbrnou medaili za choreografii „Family Vibes“, junioři za choreografii
„Freedom“ dokonce medaili zlatou. Na

taneční soutěž „Motion & Emotion“ do
Uničova jsme vypravili celý autobus.
Když jsme kolem sedmé hodiny ráno
vyráželi, neměli jsme vůbec tušení, že
se chystáme na naši nejúspěšnější soutěž sezóny. Skupinka „Děti A“ nejprve
postoupila do finále (šest nejlepších
skupin) a poté vybojovala ve své kategorii 1. místo za choreografii „Game
on!“. Junioři taktéž nejprve postoupili
do finále a čekalo je tentokrát místo
druhé. Největším překvapením večera
se stalo vyhlášení dospělácké kategorie – krásné 1. místo, ve které jsme ani ve
snu nedoufali. „Uničov“ byla také vůbec
první taneční soutěž pro naši skupinku
„Děti B“. Děti překonaly trému a téměř

bez chybičky zatancovaly před porotou
a plnou halou diváků, což je zatím jejich
největší úspěch, i když ne přímo medailový – těch ještě bude! Soutěžní sezónu
jsme potom zakončili na taneční soutěži
„Summer Dance Cup“ v Boskovicích,
odkud si „Junioři“ přivezli zlaté a „Děti
A“ stříbrné medaile ze svých kategorií.
Všechny naše soutěžní i nesoutěžní choreografie jste měli možnost vidět letos
v červnu na Závěrečném vystoupení DC
Dance za sezónu 2016/2017. Rozhodně
jsme je však netančili naposledy! Něco
se chystá :-)!
Jak už bylo řečeno, naše taneční
skupina slaví letos své 10. narozeniny.
Dovolujeme si Vás tedy srdečně pozvat
na Výroční vystoupení DC Dance, které
se bude konat v sobotu 9. 12. 2017
od 17:00, přičemž místo bude včas
upřesněno. Ještě bych za všechny naše
velké i malé tanečníky ráda poděkovala
Vám všem, kdo nám fandíte nebo nám
jakkoli pomáháte – moc si toho vážíme
a v prosinci se budeme těšit! Přípravy
jsou v plném proudu a my doufáme, že
se Vám vystoupení bude líbit.
Věra Marešová

O pohár městyse
Dolní Čermná
V neděli 27. srpna uspořádal SDH Dolní
Čermná 1. ročník soutěže „O pohár
městyse Dolní Čermná“ v požárním

Foto I K. Veselá
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útoku. Soutěž byla zařazena do Velké
ceny Ústeckoorlicka v požárním útoku,
tzv. „ligy“. Soutěž se odehrála v perfektním prostředí AZAS Dolní Čermná,
a přestože trať pro požární útoky zde
není úplně ideální, byla hodnocena jako
soutěž s nejlepším zázemím. Na start se
postavilo celkem 21 týmů a vítězem
v mužské kategorii se stalo družstvo
Bystřec A, v ženách zvítězily hasičky
z Nepomuk. Jako doplněk soutěže byl
závod dvojic v nabírání vody do savice
„O dolnočermenského Golema“. Velký
dík za organizaci patří především Luboši
Hrabčukovi a všem z našeho ligového
týmu, dále Městysu Dolní Čermná za
pomoc při organizaci a společnosti
OMEGA TECH za příspěvek na tuto akci.
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OSH v běhu na 60 metrů. V mladších
žácích skončila Klára Škaredová na
19. místě a Tobiáš Ptáček na jedenadvacátém. Třetí závod Ligy OSH v „šedesátkách“ a „stovkách“ byla soutěž v Mladkově 30. 9. Tobiáš Ptáček obsadil
13. místo a zapsal si první body do celkového hodnocení. Na 15. místě skončila Tereza Jedličková v mladších žákyních.
V
soutěži
dorostu
nás
reprezentovaly Sandra Hejl (mladší dorostenky) a Samantha Hejl (starší dorostenky). Obě ve svých kategoriích obsadily celkové 4. místo. Závody v běhu na
60 metrů skončí na podzim soutěži
v Bohousové (14. 10.). V sobotu 7. října se
v Horní Čermné uskuteční okresní kolo
Závodu požárnické všestrannosti mladých hasičů a dorostu.
Jan Růžička

Jan Růžička
Foto I M. Pirkl

Velká cena Ústeckoorlicka
v požárním útoku
Již pátou sezónu se účastní soutěží Velké ceny Ústeckoorlicka v požárním útoku družstvo mužů SDH Dolní Čermná.
Letošní rok zahrnovala tato soutěž celkem 10 závodů, bohužel našim mužům
se především v jarní části sezóny příliš
nedařilo. V sobotu 2. 9. se muži zúčastnili Lanškrounského poháru, kde s časem
18,85 s obsadili 7. místo. V neděli 3. 9. se
konal v Lanšperku další závod, kde získali 8. místo. Závěrečný závod se tradičně koná v polovině září v Nekoři. Zde
mužstvo skončilo na 5. místě a díky
tomu si zapsalo do celkové tabulky
cenné body, které znamenají celkové
9. místo v okrese.
Jan Růžička

Markéta Marková
mistryní světa
Ve dnech 25. 9.–1. 10. se v tureckém
městě Izmir uskutečnilo Mistrovství
světa v požárním sportu. Česká republika postavila na start družstvo mužů
a družstvo žen. V družstvu žen reprezentovala Českou republiku již tradičně Markéta Marková ze SDH Dolní
Čermná. Po letní hasičské olympiádě
v Rakousku se tak letos podruhé zúčastnila vrcholového závodu. Výsledky

jsou pro Českou republiku více než
potěšující, protože ženy se staly celkovými mistryněmi světa pro rok 2017.
Markéta Marková si navíc připsala triumf v disciplíně běh na 100 metrů
překážek, kde skončila v celkovém pořadí na 3. místě. Markétě patří velké
poděkování, neboť je jasnou ukázkou,
že sportovní prostředí nemusí ovládat
jen profesionálně placení sportovci.
Jan Růžička

Kroužek mladých hasičů
I v letošním školním roce pokračuje ve
své činnosti kroužek mladých hasičů
a dorostu SDH Dolní Čermná. Schůzky
se konají každou středu od 15 do 16:30
hod. (od listopadu v tělocvičně). První
závod čekal na naše žáky v neděli 17. 9.
v Lanškrouně. SDH Dolní Třešňovec
uspořádal závody v běhu na 60 metrů
překážek jednotlivců - mladých hasičů
a závody v běhu na 100 metrů překážek
jednotlivců v kategorii dorostu. Nejlépe
se dařilo mladším žákům – Anežka Bačkorová obsadila 13. místo, Tobiáš Ptáček
skončil dvacátý. Další soutěží byl Závod
požárnické všestrannosti – Memoriál
Zdeňka Veselého v Černovíře. Zde soutěžili žáci v pětičlenných hlídkách a obsadili celkové 44. a 46. místo. Kromě
toho se zde uskutečnil 2. závod Ligy

Kinematograf bratří Čadíků
v AZAS
Myšlenka zřízení letního kina v areálu se
nám zamlouvala už dlouho. A proto
jsme přijali nabídku kinematografu bratří Čadíků a na čtyři dny nainstalovali
promítací plátno do prostor areálu.
Vždy od 21:00 hodin se promítal jeden
z filmů dle nabídky tohoto kinematografu. Dobrovolné vstupné vybírané
v průběhu večera bylo určeno na dobročinné účely – konkrétně na Konto Bariéry.
I přes chladnější počasí, s kterým si ovšem návštěvníci letního kina originálně
poradili, byla návštěvnost v průměru
okolo padesáti diváků každý promítací
večer.
Rádi bychom promítání v letním kině
zařadili do pravidelných akcí areálu,
a rozšířili tak kulturní nabídku areálu.
Zjišťujeme proto, zda můžeme letní
kino provozovat ve vlastní režii a za
jakých podmínek.
Děkujeme restauraci Kemp za zajištění
občerstvení v průběhu promítacích
večerů.
Katka Veselá
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Už to vypuklo - hokej
2017/2018
Přestože zima je ještě daleko, na zimním
stadionu v Lanškrouně se ledovalo, už
když šly děti první den do školy.
Rafani vyjeli poprvé na led 17. září.
Mnozí jsou členy DC Moto Teamu, takže
doslova ze dne na den vyměnili motorky
za brusle, protože den před tím odjeli
poslední závod.
Do LHL 2017/2018 nastoupilo čtyřicet tři
týmů rozdělených do osmi výkonnostních lig. Rafani díky úspěchu v minulé
sezoně, kdy vyhráli čtvrtou ligu, začínají
tu letošní hrát v lize druhé, a čekají je
tedy v první části silní soupeři. Celkem
v soutěži odehrají šestnáct utkání.
Hracím dnem zůstává pátek, začátky
zápasů jsou obvykle v 20:00 nebo ve
21:15. Přesný termín a čas se dozvíte na
stránkách haly www.zslan.cz
Tak v pátek večer vypněte televizi, teple
se oblečte a vyrazte do Lanškrouna na
zimák fandit. Všude dobře, tak co doma,
pojeďte na hokej!
L. Ešpandrová

DC Moto Team v roce 2017
Silnice Pardubického, Královéhradeckého, Olomouckého, Moravskoslezského,
Jihomoravského, Jihočeského a Středočeského kraje brázdily motorky DC Moto
Teamu v tomto roce v rámci své činnosti,
kterou je motocyklový doprovod cyklistických závodů.
Většina z absolvovaných závodů se koná
každoročně, a tak zde piloti nejsou žádnými nováčky. Přesto je třeba se na každý závod dobře připravit. Mít v pořádku
motorku, vysílačku, znát trasu.
Zahájení sezony na jaře se tentokrát
muselo obejít bez kondičních jízd. Vzhledem k deštivému počasí se nemohly
uskutečnit, přestože se na ně všichni
po dlouhé zimní pauze těšili. A tak individuální příprava byla na každém a už
v dubnu prvních šest motorek jelo, jako
už mnoho let předtím, do Jevíčka na Závod míru mládeže a kadetů a krátce nato
následoval Malý závod míru v Lanškrouně. Zde to byl už 47. ročník etapového
závodu pro cyklisty do patnácti let.

Foto I L. Ešpandrová

Začátkem června se sjela do Jeseníků
cyklistická elita kategorie U 23 (závodníci
do 23 let) z celé Evropy a také z USA a Japonska. Třídenní etapový závod s velmi
náročnými trasami, z nichž „královská“
končila na Dlouhých stráních, přičemž
cyklisté i motorkáři absolvovali stoupání
dvakrát. Mohlo by se zdát, že stoupání
motorkářům až tak nevadí, ale opak je
pravdou, trpí motorky i piloti, kteří musí
zručně a zodpovědně zvládnout pomalou jízdu v pelotonu i před ním. Při sjezdech jsou cyklisté rychlejší než motorky,
které se jim pochopitelně musí uhýbat
a nebrzdit jejich závodní tempo. Prostě
pilot musí být za řídítky své motorky
vždy soustředěný, opatrný, zodpovědný,
musí umět předvídat a být v rádiovém
spojení s ostatními piloty, aby všichni
měli stále přehled o tom, jak se závod

vyvíjí, s jakým náskokem či ztrátou se
pohybují jednotlivé skupiny. A také
musí samozřejmě respektovat pokyny
rozhodčích, kteří se po trati pohybují
rovněž na motocyklech i v autech.
Po delší odmlce jsme 16. července dostali pozvání na Krakonošův cyklomaraton,
který vede přibližně osm set amatérských závodníků po hřebenech Krkonoš,
a na Challenge Prague Triathlon v Praze.
Tento triatlonový závod byl pro nás novou zkušeností. Tisícovka borců plavala
dva kilometry ve Vltavě, jela 90 km na
kole a 21 km běžela. Našim úkolem bylo
vozit rozhodčí, novináře a kameramany
po trati. V srpnu jsme po akci Regionem
Orlicka odjeli do Olomouce na Czech
Cycling Tour, který je nejvýznamnějším
etapovým závodem v silniční cyklistice
v České republice.

Foto I L. Ešpandrová

Dolnočermenský zpravodaj

V září jsme se zúčastnili opět tradiční GP
Hradec Králové pro profesionály a Velké
ceny Královéhradeckého kraje pro
amatéry, který je uváděn v cyklistickém
kalendáři jako East Bohemia Tour.
Po dvouleté přestávce jsme se také rádi
vrátili do Jindřichova Hradce. Čtyřdenní
„etapák“ Okolo jižních Čech téměř celý
propršel, jakž takž pomohlo nepromo
kavé oblečení, rukavice se ale daly ždímat,
v botách mokro, snad jen, kdo měl vyhřívané rukověti, na tom byl trošku lépe.
Sezonu jsme zakončili Visegrádskou
4, která měla start i cíl ve Valticích.
Etapy tohoto závodu se jedou na území
Maďarska, Slovenska, Polska a v Česku.
A také na jižní Moravě i cestou domů nás
déšť pořádně potrápil.
Ještě musím zmínit dubnový závod Velká Bíteš – Brno - Velká Bíteš, kdy jsme na
přání pořadatele poskytli jednu motorku
na kameru a přenosové zařízení pro
přímý přenos přes internet.
A co ještě nového v roce 2017? Jezdili
jsme díkybohu bez nehod, na tachometrech nám přibylo kolem 6 000 závodních
kilometrů, do svých řad jsme přijali dva
nové členy, počet členů je v současné
době třicet devět. Došlo také ke změně
na místě předsedy spolku. Na vlastní
žádost pro časové zaneprázdnění odešel
Miloš Marek, zůstává však jako člen výboru, novým předsedou byl zvolen Josef
Ešpandr starší. Milošovi za jeho práci
moc děkujeme.
Na jarní schůzi k zahájení sezony máme
v plánu zopakovat kurz Základní normy
zdravotnických znalostí a samozřejmě
kondiční jízdy.
Kalendář na rok 2018 se pomalu začíná
plnit, první termíny už máme zapsané.
Snad ta zima nebude dlouhá a rychle
uteče. Těšíme se.
L. Ešpandrová

Pardubický kraj informuje
Pardubický kraj zvažuje
nasazení nízkokapacitních
autobusů
Malá vytíženost některých autobusových spojů vede zástupce Pardubického
kraje k myšlence zavést na některých
linkách autobusy s menší kapacitou ces-
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tujících. Pořizovací cena a provoz těchto
autobusů je zároveň levnější než v případě klasických linkových autobusů.
Podle prvotních odhadů lze za jistých
okolností nasadit nízkokapacitní vozidla
až na 35 procent všech linek. Především
by se mělo jednat o linky v brzkých
ranních hodinách nebo v periferních oblastech. Bude požadováno, aby vozidla
byla vybavena klimatizací, samostatným
topením, dostatečnou tepelnou izolací,
Wifi a IT technologií pro komunikaci
s řídícím centrem. Místo pro kočárek
a vozík pro handicapované je samozřejmostí. Cestující tak dostane komfort pro
příjemné cestování do školy či za prací.
Tisková zpráva Pardubického kraje

Naplněnost středních škol
stoupá
Naplněnost středních škol a dalších školských zařízení, které zřizuje Pardubický
kraj, vzhledem k demografické křivce
mírně stoupá, nyní je na sedmdesáti
procentech a patří k nejvyšším v České
republice. Ve školním roce 2025/26 by
mělo být na středních školách v Pardubickém kraji přibližně o 5 000 žáků více,
a naplněnost tak zřejmě překročí 90
procent.
Z pozice zřizovatele se kraj snaží podporovat kooperaci škol a firem. Jedná se
především o odborný výcvik, odbornou
praxi a exkurze žáků ve firmách, využití
odborníka z praxe ve výuce, stáže pedagogů, firemní prospěchová stipendia,
příspěvky firem na stravování nebo ubytování žáků, podíl firem na materiálně
technickém vybavení škol.
Ve snaze propagovat technické obory
u žáků základních škol zavedl v roce 2013
Pardubický kraj cyklus projektů s názvem TECHNOhrátky. Žáci základních
škol si mohou ve středních školách pod
odborným dohledem vyzkoušet různé
pracovní postupy a seznámit se s výrobními technologiemi. Ve školním roce
2016/2017 bylo do projektu zapojeno
15 středních škol zřizovaných Pardubickým krajem.
Od školního roku 2010/2011 podporuje
Pardubický kraj zájem žáků o odborné
vzdělávání také formou prospěchových
stipendií. Z rozpočtu Pardubického
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kraje bylo ve školním roce 2016/2017
vyplaceno žákům ve 21 oborech vzdělání, jakými je například obráběč kovů,
strojní mechanik, kominík, zedník, tesař,
chemik, zemědělec – farmář ve dvaceti
krajských středních školách téměř 1,9
milionu korun.
Uplatnitelnost absolventů na trhu
práce hraje zásadní roli při zařazování
nových oborů vzdělávání. O tom proto
rozhoduje Pardubický kraj ve spolupráci
se zaměstnavateli, Úřadem práce ČR,
Krajskou hospodářskou komorou a dalšími sociálními partnery. Od školního
roku 2017/2018 byly zřízeno vzdělávání
v nových vzdělávacích oborech: výrobce
potravin (tříletý obor vzdělání s výučním
listem se zaměřením na výrobu a zpracování mléka) na Gymnáziu K. V. Raise
a Středním odborném učilišti Hlinsko;
autolakýrník (tříletý obor vzdělání s výučním listem) na Střední škole automobilní Ústí nad Orlicí; klempíř (tříletý obor
vzdělání s výučním listem se zaměřením
na strojírenskou výrobu) na Střední škole
obchodu, řemesel a služeb Žamberk;
operátor skladování (tříletý obor vzdělání s výučním listem) na Střední škole
automobilní Holice.
Tisková zpráva Pardubického kraje

Do Pardubického kraje míří
nejvíce peněz z evropských
fondů
Ze zpracované analýzy, vycházející z dat
Ministerstva pro místní rozvoj, vyplývá,
že největší objem finančních prostředků
z Evropské unie míří v současné době do
Pardubického kraje. V případě přepočtu
na jednoho obyvatele se jedná o 40 tisíc
korun od počátku současného programového období.
Úspěšnost je měřena od počátku
současného programového období do
konce května tohoto roku. Výsledné
finanční prostředky přepočtené na
jednoho obyvatele zahrnují všechny
projekty, včetně velkých dopravních
staveb nebo systémových projektů
Ministerstva práce a sociálních věcí. Pro
srovnání druhý Moravskoslezský kraj je
na částce 30 tisíc korun, ostatní regiony
se pohybují v rozmezí 15 až 25 tisíc korun
na obyvatele. Do celkového objemu
finančních prostředků putujících do
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kraje se pozitivně promítají také projekty
rekonstrukce dopravních uzlů Pardubice
a Česká Třebová, zkapacitnění železničního koridoru v úseku Choceň – Ústí nad
Orlicí či vybudování prvních dvou úseků
dálnice D 35 z Opatovic nad Labem přes
Časy do Ostrova u Vysokého Mýta.

Dolnočermenský zpravodaj

Nominace osobností Pardubického kraje

Tisková zpráva Pardubického kraje

Rodinné pasy
v Pardubickém kraji jsou
oblíbené
Systém slev pro rodiny s dětmi si za dobu
existence oblíbilo více jak dvanáct tisíc
rodin z celého Pardubického kraje. Slevová karta nabízí rodičům s dětmi různé
výhody, obchodníkům zase nové zákazníky a propagaci zdarma.
Rodinné pasy v Pardubickém kraji
fungují již od roku 2008 a kraj tak podporuje aktivní rodinnou politiku. Slevová
karta přináší slevy pět až dvacet procent
u obchodníků či jiné benefity. Její vydání
je zdarma – stačí se zaregistrovat na
stránkách www.rodinnepasy.cz.
Kromě samotné slevové karty její držitelé dostávají tištěný časopis Rodinka
a v průběhu roku tipy a zajímavosti na
akce v Pardubickém kraji. Rodinné pasy
jsou vidět i na akcích v regionu – pořádají
talentovou soutěž, ale najdete je i u prestižních akcí, kde se propagují a přinášejí
dětem i dětský koutek – v podobě
skákacího hradu, malování na obličej či
výrobu placek.
O provoz Rodinných pasů se stará v Pardubickém kraji Česká rada dětí a mládeže
společně se svými partnery.
Tisková zpráva Pardubického kraje

Turistický portál kraje je
nyní modernější
Od začátku srpna se uživatelé oblíbeného turistického portálu www.vychodnicechy.info setkávají na těchto stránkách
nejen s modernější grafikou, ale především mají usnadněnou cestu k vyhledávaným informacím. Pro nový design hledala Destinační společnost Východní
Čechy inspiraci mezi nejlepšími evropskými turistickými portály.

Obsah portálu, který provozuje Pardubický kraj, je pravidelně aktualizován
nejen informačními centry, ale i poskytovateli služeb cestovního ruchu. Je k dispozici v devíti jazykových mutacích, má
integrovaný mapový portál a plánovač
výletů i na více dní.
Součástí je i velké množství připravených
turistických programů, které jsou na
webu uspořádány podle cílových skupin
nebo tematického zaměření. Nechybí ani

bohatá videogalerie včetně virtuálních
prohlídek zajímavých turistických cílů.
Samozřejmostí je databáze více než
15 tisíc objektů, které lze nyní vyhledávat
pomocí nového nástroje rychle a podle
různých kritérií. Důležitá je i prezentace
akcí, které se na území Pardubického
kraje konají. Těch bylo jen od začátku
letošního roku jedenáct tisíc.
Tisková zpráva Pardubického kraje
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Stomatologická pohotovost
ve dnech

lékař

adresa

telefon

21. – 22. 10. 2017

MUDr. Krčálová

Helena

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 824

28. – 29. 10. 2017

MUDr. Kopecký

Milan

Mladkov 133

465 635 441

MUDr. Šrámek

Petr

Letohrad, U Dvora 815

465 621 551

MUDr. Vacková

Jana

Lanškroun, Hradební 227

465 322 348

MUDr. Ulman

Jaroslav

Tatenice 268

465 381 212

18. – 19. 11. 2017

MUDr. Valentová

Hana

Lanškroun, Strážní 151

465 322 907

25. – 26. 11. 2017

MUDr. Vebrová

Zdeňka

Žamberk, Raisova 814

465 613 441

2. – 3. 12. 2017

MUDr.

Vítková

Eva

Červená Voda 330 (MOVIOM)

465 626 460

9. – 10. 12. 2017

MUDr.

Vlasatá

Lenka

Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622

465 642 765

16. – 17. 12. 2017

MUDr.

Appl

Martin

Dolní Čermná 222

465 393 266

4. – 5. 11. 2017
11. – 12. 11. 2017
17. 11. 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

7. 11.

Název akce

Začátek akce

Posvícenské dozvuky

14:00

Místo konání

Pořadatel

Orlovna

Klub důchodců

11. 11.

Výlov čermenského rybníka

viz plakát

čermenský rybník

Plundrovo rybářství

17. 11.

Turnaj Jana Vacka ve stolním
tenise

viz plakát

Orlovna

Jednota Orel

1. 12.

Mikulášský jarmark

od 15:00

náměstí DČ

městys, místní spolky

9. 12.

Výroční vystoupení DC Dance

17:00

místo bude
upřesněno

DC Dance

viz plakát

náměstí DČ

městys, Jitřenka

13. 12.

Česko zpívá koledy

18. 12.

Koncert ZUŠ

17:00

Orlovna

ZUŠ Lanškroun

27. 12.

Jakubovické vánoční souznění

16:00

kostel Jakubovice

pan Hrodek

31. 12.

Silvestrovský běh 2017

10:30

před tělocvičnou

pan Bednář

Sousedský ples

19:30

Orlovna

SDO

13. 1. 2018

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

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

Příměstský tábor RC KUK

Foto I V. Marešová

Dolnočermenský zpravodaj č. 5/2017, periodický tisk ÚSC
Vydává: Úřad městyse Dolní Čermná, 561 53 Dolní Čermná. IČ 278734, www.dolni-cermna.cz.
Registrováno u MK ČR č. E 10103. Redakční rada: L. Ešpandrová, I. Hamplová, P. Helekal, O. Liprová, M. Marešová.
Kontakt na redakční radu: e-mail: dczpravodaj@seznam.cz, telefon: 737 880 060 - Ešpandrová.
Příspěvky zasílejte písemně na adresu městyse nebo elektronicky. Finanční příspěvky na vydávání zpravodaje můžete
laskavě zasílat na účet městyse: 1321618359/0800; variabilní symbol: 2017. Příští číslo vyjde 15. 12. 2017, uzávěrka
26. 11. 2017. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele. Redakční rada neodpovídá za názory, mluvnické
a stylistické chyby přispěvatelů a vyhrazuje si právo texty redakčně krátit. Tisk: HEAT-TECH s.r.o., 561 53 Dolní Čermná 231.
Náklad - 550 výtisků. Neprodejné - pro vlastní potřebu.

