číslo 6 | rok 2017 | zdarma

Foto I K. Pácha

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

4

MIKULÁŠSKÝ JARMARK

7

„Láska – to nejdůležitější v životě. Rodná sestra
svobody, štít, který uchránil pokolení lidí
dobré vůle. Bez lidí dobré vůle by byl život nic,
jen nákladné a nebezpečné dobrodružství.
Tak tedy - pokoj lidem dobré vůle.“

KLUB DŮCHODCŮ

12

Jan Werich, z knihy Listování

FOTBALOVÝ ODDÍL

16

KALENDÁŘ AKCÍ

26

Redakce zpravodaje přeje všem krásné
a klidné prožití času vánočního a optimistické
vykročení do roku 2018.

V TOMTO ČÍSLE NALEZNETE

www.dolni-cermna.cz

Mikulášský jarmark

Foto I L. Ešpandrová

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (20, 21/2017 - ZM)

Foto I L. Ešpandrová

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok utekl jako voda a Vánoce nám již
klepou na dveře. Já osobně se na ně
opravdu těším. V jednom z předchozích zpravodajů jsem zmínil, že tento
rok byl pro mě opravdu hektický. Po
pravdě řečeno, byl asi nejnáročnější
za celou dobu mého starostování
a opravdu se těším na chvíle klidu se
svou rodinou.
Chtěl bych poděkovat za spolupráci
v letošním roce zaměstnancům úřadu
a všem lidem, kteří nám letos pomáhali s rozvojem našeho městyse. Těch lidí
je opravdu mnoho. Nebudu nikoho
schválně jmenovat, protože bych
nerad na kohokoliv zapomněl.
Kvalita života je v obcích našeho typu
z velké části závislá právě na lidech,
kteří po své práci, tedy po odpoledních, večerech, sobotách a nedělích
jsou ochotni mnohdy zadarmo, nebo
za minimální odměnu pracovat pro
druhé. Já si této spolupráce velice vážím a ze srdce za ni děkuji. Přál bych si,
abychom v tomto nastaveném trendu
pokračovali i v následujícím roce.
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám
co nejsrdečněji popřál Vánoce plné
pohody a klidu v kruhu lidí, které máte
skutečně rádi, a do nového roku Vám
přeji tu nejdůležitější věc, a tou je pevné
zdraví.
Petr Helekal
starosta
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V měsíci listopadu se konala dvě
jednání zastupitelstva, 13. a 22. listopadu, a z jejich programu vybíráme
některé projednávané záležitosti.
Na prvním z nich byla podána
zpráva o činnosti rady za období
od konce měsíce září do konce
října 2017. Starosta pravidelně radu
informoval především o stavu obou
letošních největších investičních
akcí - „Chodníky Dolní Čermná“
a „Obnova návrší kostela sv. Jiří“.
Rada v tomto období mimo jiné
také projednala a schválila nabídky
na opravy veřejného osvětlení
u „Pily Zdena“ a na náměstí, řešila
záležitosti v souvislosti se změnami v systému separace odpadů,
schválila rozpočtové změny č. 6 a 7
a schválila poskytnutí darů zařízením zdravotnické a sociální péče
a neziskovým organizacím, jejichž
služby využívají občané našeho
městysu. S podrobnějším obsahem
těchto usnesení se můžete seznámit
na webových stránkách městyse na
úřední desce nebo v jejím archivu.
V
majetkových
záležitostech
zastupitelstvo projednalo dvě žádosti o odkoupení částí pozemkové
parcely č. 8017 v k. ú. Dolní Čermná
a schválilo zveřejnění záměru jejich
prodeje. V návaznosti na usnesení
18. 4. 6. z 19. 6. 2017 zastupitelstvo
schválilo zveřejnění úplatného převodu další části pozemkové parcely
č. 4105/1 v k. ú. Dolní Čermná. Dále
pak projednalo nabídku jedné ze
spolumajitelek k odprodeji jejího
spoluvlastnického podílu na pozemcích ppč. 1129, ppč. 1130 a ppč.
1137 v k. ú. Jakubovice do majetku
městyse a rozhodlo spoluvlastnické
podíly na předmětných pozemcích
nenabývat, protože nejsou pro
městys potřebné.
V dalším bodě zastupitelstvo vzalo
na vědomí rezignaci pana Pavla
Židka na funkci člena rady městyse

a jejím novým členem zvolilo pana
Jiřího Mencla.
V posledním bodu programu byl
schválen Program pro poskytování
dotací z rozpočtu městyse Dolní
Čermná na podporu aktivit dětí a mládeže pro rok 2018. Obsah programu,
postup a termíny pro podávání žádostí
zůstávají obdobné jako v předchozích
dvou letech. Poté předložil starosta
zastupitelům přehled všech akcí roku
2017, které byly zrealizovány, nebo budou dokončeny do konce roku, včetně
nákladů u hotových akcí. Dokončují
se obě velké stavby - „Chodníky Dolní
Čermná“ a „Obnova návrší kostela
sv. Jiří“. Realizovala se oprava veřejného osvětlení za školou, u „Pily Zdena“,
probíhají opravy veřejného osvětlení
na náměstí a v parčíku za zastávkou.
Je opraven chodník v úseku od úřadu
po poštu. Projekčně se připravují akce
pro další období.
Hlavním důvodem svolání 21. jednání zastupitelstva na 22. 11. 2017 bylo
řešení aktuálních záležitostí projektu
„Chodníky Dolní Čermná“. Zastupitelům byla podána zpráva o stavu
akce, která finišuje, a byl jim předložen k projednání návrh Dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo se zhotovitelem
společností SAPA – LPJ, spol. s r. o.
Předmětem uvedeného dodatku
byla změna ceny díla v souvislosti
s připočtením víceprací a odpočtu
méněprací. S ohledem na realizaci víceprací a nepříznivých klimatických
podmínek, které nastaly v průběhu
listopadu, bylo dojednáno prodloužení termínu k dokončení díla do
poloviny prosince 2017. V souvislosti
s financováním akce pak byla schválena rozpočtová změna č. 8. Zastupitelstvo také uložilo radě městyse
zajistit případné další nutné úkony
k řádnému ukončení díla.
Zápis ze zasedání zastupitelstva je
k dispozici k nahlédnutí na úřadu
městyse nebo na webových stránkách www.dolni-cermna.cz (Úřad
městyse – úřední deska – archiv ÚD).
Hana Vágnerová
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MĚSTYS DOLNÍ ČERMNÁ
Úřední hodiny o vánočních svátcích

pátek

22.12. 2017

zavřeno

pondělí 25.12. 2017

zavřeno - svátek

úterý

26.12. 2017

zavřeno - svátek

středa

27.12. 2017

8:00 - 15:00 hod.

čtvrtek 28.12 .2017

8:00 - 15:00 hod.

pátek

8:00 - 12:00 hod.

29.12. 2017

pondělí 1. 1. 2018

zavřeno - svátek
SBĚRNÝ DVŮR

Otevírací doba během vánočních svátků

sobota 23.12. 2017

zavřeno

středa 27.12. 2017

zavřeno

sobota 30.12. 2017

9:00 - 11:00 hod.

Daňové přiznání po
pozemkových úpravách
Upozorňujeme všechny účastníky dokončených pozemkových úprav v Dolní
Čermné na povinnost podání nového
daňového přiznání na Finanční úřad
v Ústí nad Orlicí v lednu 2018.
Milada Marešová

Oznámení
Vážení čtenáři, obecní knihovna Vás
v tomto roce naposledy přivítá ve čtvrtek 21. 12. 2017 v pravidelné době od 15
do 18 hodin. V době vánočních svátků
bude zavřeno. Těšíme se na Vás opět
ve čtvrtek 4. ledna 2018 (15 – 18 hodin).
Olga Liprová

Jízdní řády 2018 aneb
Líp už bylo!
Rok se s rokem sešel a já mám opět
možnost informovat vás o provozu veřejné dopravy v našem městysi. Je až
neuvěřitelné, že už jsem načal druhou
desítku ročního zpracovávání „Odjezdů
z náměstí Dolní Čermná“. To to utíká.
V příštím roce 2018 se žádných velkých
změn nedočkáme, což je jistě dobře. Ale
něco přece jen bude jinak. A bohužel
horší. Obecně lze říci, že letitý systém
projednávání jízdních řádů, kdy se sešli
starostové a shodli se (někdy také ne)
na podobě provozu v příštím období,
vzal za své a byl nahrazen rozhodnutím
kraje bez projednávání. V praxi to vypadalo tak, že jsme obdrželi 24. 10. návrh
jízdních řádů s tím, že jej máme do
3. 11. připomínkovat, což jsme učinili.
Buď jsme s některými úpravami nesouhlasili, nebo jsme se ptali po důvodech

změn. Odpovědi, natož projednání,
jsme se nedočkali; 25. 11. 2017 jsme se
dozvěděli z centrálního informačního
systému, že naše připomínky nikdo
nevzal v potaz. Co nás tedy čeká?
Linka 700904 (Ústí nad Orlicí – Dolní
Čermná) je na tom nejlépe, protože se
jí žádná změna nedotkla. To už se ale
nedá říci o lince 700913, která má změn
hned několik. Ve směru z Lanškrouna
do Letohradu je spoj 23, který odjížděl
v19:39, uspíšen v celé trase o 3 minuty;
důvod neznáme. Ztížil se tak přestup
z vlaku a z Letohradu nic v dané době
(20:25) neodjíždí. V opačném směru je
spoj 6 naopak o minutu (6:47) v celé
trase opožděn; s ním související spoj
206 naopak mezi svátky (27.–29. 12.)
nově nepojede vůbec.
Nesouhlasili jsme se změnou sobotního
a nedělního provozu, přesto k ní došlo.
Po roce, kdy autobus na náš popud
odjížděl z náměstí k plné spokojenosti
v 11:14, došlo ke změně: v sobotu odjíždí už v 10:33 a v neděli v 10:57; nevím,
komu to prospěje, ale vím, že veřejná
doprava přišla o dva stálé zákazníky.
Na druhou stranu se ale v neděli po
poledni trochu zlepšila návaznost na
vlak v Lanškrouně (i když do Č. Třebové
se bude muset v Rudolticích přesedat)
a večer (19:12) se usnadnil přestup
v Letohradu.
Poslední linka 700915 (Lanškroun –
Jablonné nad Orlicí) není změněna,
jen se opět nepovedlo zrušit alespoň
jedno vánoční omezení, takže od 27.
do 29. 12. projede Jakubovicemi jenom
jediný spoj (19 linky 700913), který tam
dorazí z Lanškrouna v 16:48; jinak nic.
Stejně tak se nedaří pokročit v jednání
o zprovoznění autobusové zastávky
u lanškrounského nádraží, zkrácení
pětihodinového intervalu o prázdninách, zajištění návaznosti na poslední
„ousťák“, zavedení poledního spoje do
Jablonného přes Petrovice (kvůli dětem) atp. Požadavky jsme uplatnili, ale
nikdo s námi nejedná. Na druhou stranu
je nutné poděkovat Pardubickému kraji
za opravu silnice v Dolní Čermné od
pošty za odbočku k sauně. Bylo by určitě dobré využít období ekonomického
rozkvětu státu a navázat na tuto opravu
silnice a dovést ji alespoň do Jakubovic,
když už ne až do Lanškrouna. To však
my až tak neovlivníme.
Zdeněk Ježek

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ
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Informace z Občanské
poradny Ústí nad Orlicí
Otcové budou moci čerpat po narození
dítěte sedm dní volna. Od 1. 2. 2018
budou moci muži do šesti týdnů po
narození potomka nastoupit na týdenní volno. Novela zákona o nemocenském pojištění zavádí v této souvislosti
novou dávku nemocenského pojištění,
tzv. otcovskou, a upravuje podmínky
nároku na otcovskou, její výši a délku
podpůrčí doby.
Nárok na otcovskou bude mít muž,
který pečuje o dítě, jehož je otcem,
nebo který pečuje o dítě, které převzal
do péče nahrazující péči rodičů, pokud
dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo sedmi let věku. Pokud pečuje
o více dětí narozených současně nebo
o více dětí převzatých současně do
péče, náleží otcovská pouze jednou.
Podmínkou pro poskytnutí otcovské
bude účast na nemocenském pojištění.
Zaměstnaní otcové proto dostanou
otcovskou v každém případě, protože
jejich účast na nemocenském pojištění
je povinná. Osoby samostatně výdělečně činné budou mít na otcovskou
nárok jenom tehdy, pokud si budou
platit nemocenské pojištění minimálně
tři měsíce před nástupem na tuto dovolenou. Otcovská se bude vyplácet ve
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výši 70 % vyměřovacího základu, tedy
stejně jako u žen na mateřské.
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.
Tel.: 734 281 415, 465 520 520
e-mail: poradna@uo.hk.caritas.cz
Pracovníci Občanské poradny
Ústí nad Orlicí

Provozní doba Občanské poradny
kde
pondělí

provozní doba

Ústí nad Orlicí, ul. 17. listopadu 69

9 - 12

Česká Třebová, ul. Staré náměstí 77

9 - 12

úterý

Králíky, Moravská 647

9 - 12

středa

Vysoké Mýto, Plk. B. Kohouta 914

9 - 12

čtvrtek

Ústí nad Orlicí, ul. 17. listopadu 69

9 - 12

Letohrad, Na Kopečku 356

9 - 12

Lanškroun, Havlíčkova 1129

9 - 12

pátek

13 - 16

13 - 16

Vítání občánků
Společenská komise uspořádala ve
čtvrtek 12. října slavnost vítání nových
občánků městyse Dolní Čermná. Konala
se v prostorách Základní školy Vincence
Junka. Šest dětí, které se narodily od
jara do poloviny prázdnin, přivítal radní
městyse pan Jiří Zpěvák. Pro rodiče
a další hosty si pěkné kulturní vystoupení připravily děti z mateřské školy. Noví
občánci obdrželi od městyse drobný
dárek. Slavnostní obřad zakončilo fotografování dětí v kolébce a podpis rodičů
do pamětní knihy.
Saša Pirklová

Významné životní
jubileum oslavili
Václav Režný
Aleš Hampl
Marie Šemberová
Alena Bartoňová
Jana Nastoupilová
Jaroslav Jirouš
Miloslav Vávra
Dagmar Jandová
Ludmila Langrová
Zdenka Mikulová
Eva Sedláčková
Eva Havlová
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.
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Mikulášský jarmark
Letošní Mikulášský jarmark, v pořadí již
desátý, se konal 1. 12. 2017. Jarmark byl
zahájen v 15 hodin prodejem zboží
nejen „k zakousnutí“. Mohli jsme zde
vidět mnoho krásných, ručně vyrobených ozdob, přáníček, obrázků, šperků,
svícnů, ale také zdobení vánočních ozdob nebo paličkování krajky. Výrobky
jsme si mohli zakoupit, nebo se jen inspirovat.
Předvánoční atmosféru nám zpříjemňoval svým vystoupením pěvecký
sbor ZŠ Dolní Čermná pod vedením
paní učitelky Jaroslavy Havlíčkové
a folklorní soubor Jitřenka, a to jak
uvnitř budovy, tak i v hlavním programu venku na schodech. V hlavním
programu promluvil pan starosta Petr
Helekal a poté byl za zvuku fanfár
rozsvícen vánoční strom, který nám
bude zdobit náměstí po celý adventní
a vánoční čas. Nechybělo ani tradiční
vystoupení nejmenších tanečníků
z DC Dance.
Pak nastala chvíle, kdy se na schodech objevil Mikuláš, čert a anděl. Na
některých dětech bylo vidět, že se
maličko bojí, ale svůj strach překonaly
a básnička nebo odzpívaná písnička
byla odměněna perníkem od andílka.
Po celou dobu byl návštěvníkům
k dispozici zdarma horký čaj. Zástupci
místních spolků nabízeli domácí
občerstvení všeho druhu, každý
z návštěvníků si určitě přišel na své.
Letos na jarmark do Čermné zavítalo
i několik nových prodejců, takže jsme
měli možnost ochutnat třeba trdelník
a děti oblíbenou cukrovou vatu. Pokud
někomu byla zima, mohl se ohřát
u otevřeného ohně, který střežili hasiči
ze zásahové jednotky.
Součástí jarmarku je každoročně
pořádání charitativní sbírky pro nadaci
Likvidace lepry. Letos tomu nebylo
jinak a díky všem, kteří přispěli.
Pořadatelem jarmarku je městys Dolní
Čermná ve spolupráci s místními spolky, které se vždy spolu s pracovní četou a ostatními dobrovolníky postarají
o to, aby bylo vše, jak má být - výzdoba, občerstvení, hudba a ozvučení…
Všem jim za to patří velké poděkování.
Mrazivé počasí, praskající oheň, vánoční zpěvy, teplý punč, bramboráčky,
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jablečný závin a setkání se známými
i neznámými u rozsvíceného stromu, to
byl letošní desátý Mikulášský jarmark.
Marie Macháčková

Těšíte se?
Jsou události, které bychom si přáli přivolat. Už aby přijeli! Už abych byl na dovolené! Už aby se narodil! Těšení je vlastně čekání na dobro, na splnění našich tužeb.
Patří k životu jako dýchání. Proto mají velké svátky (Vánoce, Velikonoce, Svatodušní
svátky) dobu vymezenou k přípravě a těšení. Nejde jen o čas vyhrazený úklidu
a nákupům, ale právě o nadšené očekávání a následné plnější prožití radosti.
Těšíme se? Je vůbec na co? Otázka se
netýká jen Vánoc. Odpověď nespočívá
pouze v okolnostech.
Dostala se mi do rukou knížka, která
ve svém názvu nese toto prohlášení:
„Těšit se je nejhezčí.“ Z vlastní zkušenosti
vím, že mi to nikdy nejhezčí nepřipadalo
- přál jsem si, aby bylo co nejkratší. Ale
čím je člověk starší, ví, že čekání nás učí
trpělivosti, podporuje naši představivost
a je i příležitostí se na budoucí dobro
připravit, takže není na škodu čekat, než
dosáhneme svého cíle. Ale že by tyto
chvíle byly jedny z nejhezčích? Vždyť
těšení obsahuje i nejistotu! Co když něco
překazí splnění očekávaného?
Krása těšení je ale už v síle energie, kterou
do něho vkládáme, bez ohledu na to, jestli
naše námaha splní naše očekávání. Je to
vyplacená záloha na radost z cíle. Umocňuje a prodlužuje radost z dobra, které se
nám děje.
Podobné je to s dárkem pro někoho
námi milovaného. Naším cílem je, aby
měl radost. Cesta k jeho radosti je
naše energie, kterou do díla vkládáme.
Nejdřív přemýšlíme, co má rád, a nelitu-
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jeme času ani jiných veličin, abychom to
sehnali, pak se věc snažíme zabalit nebo
jinak připravit k předání – a po celou
dobu nás provází těšení, jak bude objekt
našeho obdarování překvapený, jak se
mu rozzáří oči, jak se bude radovat…
Bez té přípravy a těšení by jeho ani naše
radost nebyla úplná.
Jedna vánoční píseň líčí Vánoce jako
snůšku rodinných katastrof, které vrcholí
společným doznáním, že už je konečně
na rok od svátků pokoj. Jistě, má to být
nadsázka, ale ruku na srdce. Dáváme
více důrazu na slavení svátků v jejich
duchovním rozměru, nebo je prioritou
mít naklizeno a navařeno? Pokud to jde
ruku v ruce a duchovní sféru hojností jen
doplníme, pak se nestane, že budeme
trávit svátky nespokojení a vyčerpaní.
Těšení je něco jako sůl v pohádce Sůl nad
zlato. Tam se snažili připravit pokrmy bez
soli. Ne, že by se tím, co uvařili, nešlo
nasytit, ale nebylo to ono. Soli nebylo
potřeba mnoho, ale když chyběla, bylo
to znát. Bez těšení to taky nikdy nebude
ono. Jak o letošních Vánocích, tak v následujících všedních i nevšedních dnech.
Přeji Vám tedy krásné, těšením jemně
prosolené dny!
Josef Roušar

Uspávání broučků
Letos se konal již 10. ročník této akce. Velký dík patří pořadatelům, zejména ochotníkům z Dolní Čermné, kteří jsou každoročně převlečeni v maskách, dále
zaměstnancům naší mateřské školy
a členkám ČČK z Dolní Čermné. Po příchodu do areálu si mohli příchozí na připravené ohniště přiložit své polínko, opéci párek a děti se mohly zahřát u teplého čaje.
Děkujeme těm rodičům, kteří s sebou
dřevo donesli, protože nebýt jich, neměli
bychom co přikládat. Účinkovalo tu i divadélko JóJo s pohádkou Palečkovo dobrodružství, která měla vyplnit čekání, než se
setmí. Nutno dodat, že někteří rodiče
a děti svými hlasitými hovory rušili ty,
kteří chtěli pohádku zhlédnout.
Za sebe mohu říci, že se mi tato akce líbila
a ještě jednou bych chtěla poděkovat
všem zúčastněným. Na příští ročník Vás
zvát zatím nebudu, protože bude na
zvážení, jestli se tato akce bude nadále
opakovat.
Kateřina Ptáčková

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

Foto I archiv MŠ

Foto I archiv ZŠ

Vlastivědná exkurze
čtvrťáků v Pardubicích

PÁPÁ hrátky
21. listopadu se děti z mateřské školy
zúčastnily vzdělávacího programu
s názvem PÁPÁ hrátky. Veronika Chvojková, která je studentkou aplikované
tělesné výchovy na Univerzitě Palackého v Olomouci a současně autorkou
tohoto programu, seznámila naše
předškoláky s problematikou zrakově
postižených. Po poslechu motivační
pohádky „O nevidomé žirafce“ si děti
mohly vyzkoušet chůzi s klapkami na
očích a s bílou holí, kreslit poslepu,
prohlédnout si knihu v Braillově písmu
a zúčastnit se dalších činností, které jim
pomohly hravou formou poodhalit
svět lidí s tímto handicapem.
Slavěna Adamcová
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Dne 19. 10. jsme jeli do Východočeského muzea v Pardubicích na výukový
program Proti proudu času. Navštívili
jsme archeologickou expozici. Bylo to
hodně o pravěku. Vystavovali tam různé dávné předměty, které jsou jenom
z Pardubického kraje. Na konci jsme si
mohli vyzkoušet, jak archeolog vykopává kosti. Také jsme si vyzkoušeli, jak
se oblékali v pravěku a středověku. Potom jsme dostali test na papíru. Po muzeu jsme šli na Zelenou bránu, kde byly
vystavené loutky, i loutka zubra, a zjistil
jsem, proč mají Pardubice ve znaku
přední polovinu koně.
Na exkurzi jsem se dozvěděl nové věci

o pravěku, a jak stavěli domy. Taky jsem
se dozvěděl, jak pohřbívali mrtvé. Moc
se mi to líbilo.
Petr Vávra, 4. třída

Krajské kolo Logické
olympiády
Dne 3. 11. jsem jel s taťkou do Pardubic,
abych se zúčastnil krajského kola Logické olympiády. Když jsme dojeli vlakem
na nádraží, chvilku jsme se procházeli.
Potom jsme šli na krajský úřad, kde se
konala soutěž. Psal jsem dva testy. První
trval třicet minut a druhý dvacet minut.
Byl jsem jedenáctý ze čtyřiačtyřiceti
soutěžících. Den jsem si velice užil.
Tomáš Zpěvák, 5. třída

Voňavé odpoledne
Voňavé a sladké bylo odpoledne v mateřské škole 22. listopadu v 16 hodin, kdy
se sešel kolektiv zaměstnankyň a ochotné maminky, aby společnými silami nazdobily perníčky na Mikulášský jarmark.
Dílo se podařilo a výtěžek z prodávání
bude určen na nákup hraček pro děti.
Děkujeme pomocnicím, ale i Vám, kupujícím. Krásné Vánoce všem.
Jana Šponiarová

Foto I archiv MŠ
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Než v červnu zazvoní….
Je mnoho rozhodnutí, která musí člověk
v životě udělat, některá snadná, jiná
složitější. Jedno velké rozhodnutí čeká
každoročně deváťáky - zvolit si takové
další vzdělávání, které je připraví na budoucí povolání. Povolání, které je bude
bavit, celý život těšit a dobře živit.
Je to rozhodnutí každého z našich žáků,
ale patří rozhodně mezi ty složitější,
a tak se všichni snažíme pomoci.
Nejlépe je podívat se do středních škol,
v tom nám letos pomohly „Technohrátky“, kluci navštívili SŠ automobilní v Ústí
nad Orlicí a dívky SŠ zahradnickou
a technickou v Litomyšli.
Pomocnou ruku pak vždy umí podat
i úřad práce. S tím, co všechno nabízí,
jsme se jeli společně seznámit 3. října
do Ústí nad Orlicí. Ujala se nás paní
Iva Dvořáková. Povídala si se žáky
o možnostech podpory jejich budoucího povolání, seznámila je formou hry
s firmami především na Lanškrounsku
a prozradila, jaká povolání jsou nejžádanější v okrese Ústí nad Orlicí, zbyl čas
i na dotazy a prohlídku úřadu.
Takto vyzbrojeni množstvím informací
se žáci vydali 11. a 12. října na „Burzu
škol“ do České Třebové. Tam měli především možnost nahlédnout, prostřednictvím povídání s pedagogy či studenty,
do života středních škol v našem okrese,
tedy těch, které je z hlediska jejich budoucí profese nejvíce lákají.
Podle hodnocení našich deváťáků bylo
velké množství novinek velmi zajímavé,
nyní mají až do podávání přihlášek
v únoru 2018 čas myšlenky si utřídit,
případně zajet na dny otevřených dveří,
a než v červnu zazvoní, učinit to důležité
rozhodnutí – vybrat si to nejvhodnější
budoucí povolání.
Jitka Beranová

Foto I archiv ZŠ

úkoly. Například stříkání barvy pistolí na
obrázek, jízda na motokárách, výměna
kola u auta, výroba štítku a píšťalky.
Když skupiny všechno splnily, žáci se
vyměnili – ti, co byli ve škole, se vydali
do dílen a opačně. Ve škole si žáci mohli
zajezdit na trenažéru, poznávali kapaliny, které jsou součástí automobilů. Na
závěr Technohrátek se všichni sešli opět
v tělocvičně a byla zahájena vědomostní soutěž. Výherce dostal dort a drobné
ceny. Potom se ještě vyhlašovala nejlepší škola v soutěžích, které probíhaly během dne. Myslím, že se to všem líbilo,
hlavně těm, kteří vyhráli dort. Naše škola
byla druhá, takže nás dort těsně minul.
V praktických soutěžích jsme se umístili

na „bramborové“ pozici. Dohromady
tam bylo devět škol. Nám všem se to líbilo hodně a byli jsme taky rádi, že jsme
se ulili ze školy.
Tomáš Petr, 9. třída

Technohrátky v Litomyšli
Dne 18. 10. se žákyně osmé a deváté třídy zúčastnily projektu Technohrátky za
účelem seznámení se se Střední školou
zahradnickou a technickou Litomyšl.
Program byl velmi pestrý. Mohly jsme si
vyzkoušet vše, co se ve škole vyučuje (od
malování po floristiku). Řekli nám něco

Technohrátky
v Ústí nad Orlicí
Dne 4. října se v Ústí nad Orlicí uskutečnily Technohrátky na střední automobilní škole. Slavnostní zahájení bylo
v tělocvičně školy. Poté se tři skupiny
žáků z různých škol přemístily do dílen
do Hylvát, kde byly pro ně připraveny

Foto I archiv ZŠ

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

k chovatelství (viděly jsme papoušky,
hady, rybičky), i něco o technice –
o výměně kol u auta, řízení minijeřábu.
Během celého dne jsme na stanovištích
získávaly body do soutěže. Byly jsme
úspěšné – obsadily jsme 1. místo. Hlavní
cenu – ovocný dort – jsme si vychutnaly
druhý den ve škole. Byla to zajímavá zkušenost, moc jsme si to užily, odnášíme
si mnoho zážitků. A holky z deváté třídy
si díky tomu rozšířily obzor při výběru
střední školy.
Tereza Vávrová, 9. třída

Noc ve škole
Ve středu 18. 10. jsme se sešli v šest hodin večer před školou, měli jsme s sebou
spacáky a karimatky, čekalo nás totiž
společné přespání ve škole. A jak to
probíhalo? Nejdřív jsme si upravili třídu
a hráli jsme seznamovací hry. Pak nás
čekala stezka odvahy. Když jsme se vrátili, převlékli jsme se a šli spát. Druhý
den jsme vstali, nasnídali se a šli na Mariánskou horu. Všichni jsme vylezli na
rozhlednu a pak jsme hráli hry. Přestože
jsme domů přišli pěkně vymrzlí a zablácení, moc se nám to líbilo.
Míša Kacálková a Markéta Krčmářová,
6. třída
Sedmáci už mají s nocování ve škole
bohaté zkušenosti. V úterý 24. října se
odpoledne v pět „zabydleli“ ve své třídě
a začali plánovat vánoční vystoupení na
společnou besídku v tělocvičně. Metodou „sněhové koule“ se „nabalovaly“
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k základní myšlence další skvělé nápady. A protože jsme převážně „holčičí“
třída, tak se určitě nebudete divit, že při
vystoupení budeme hodně tancovat.
Úžasnou pracovní atmosféru přerušilo
jen večerní hodování – večeře přinesené
z domova byly voňavé a různorodé. Čas
před večerkou vyplnil tradiční animovaný film, tentokrát plný roztomilých
chlupatých psích mazlíčků (díky, Dane,
vybral jsi opět prima film). Večerní usínání na chviličku přetrhlo houkání sirény
(čermenští hasiči vyjížděli do Cotkytle,
to jsme si zjistili ale až druhý den). Ráno
se nikomu nechtělo z pelechu, vstávalo
se ještě za tmy, aby přespolním neujel
v sedm autobus domů. Všem nám ve
škole „po škole“ bylo moc hezky, byla to
vydařená třídní akce.
Olga Liprová

Bolest jménem šikana
Den 2. 11 měli žáci 6. třídy vzdělávací
program „Bolest jménem šikana“ s lektorem Petrem Kadlecem ze společnosti
ACET. Děti se dozvěděly, jak rozpoznat
šikanu, jak se chovat k agresorům a jak
pomoci obětem. Součástí programu
byly sociální hry a praktický nácvik chování. Děti by měly pochopit, že nejefektivnější obranou proti šikanujícím agresorům je dobrý a zdravý kolektiv. Děti
byly pozorné, aktivní a program hodnotily jako perfektní.
Zdeňka Pupíková

Skrytá nebezpečí na
internetu

Akce byla zábavná a poučná. Pán, který
nám přednášel, byl hodně sympatický,
navíc i vtipný. Líbil se mi styl kartiček, na
které jsme napsali své jméno a nakreslili věci, které máme rádi. Tím si naše
jména zapamatoval. I jeho „vychytávka“
s plyšákem - rajčetem byla skvělá. Kdo
držel plyšáka, mluvil, ostatní byli ticho
a poslouchali ho. Akce se mi líbila.
Lucie Smetanová, 7. třída
Celá třída se zúčastnila zajímavého
projektu. Dozvěděli jsme se, jaké si
připravit heslo, aby se nám na náš účet
či do e-mailu nikdo „nenaboural“. Také
nemáme nikomu posílat své soukromé
fotky, pak by je mohl zneužít ve svůj prospěch, z toho už není cesty zpět a mohlo
by nám to hodně ublížit. Dokonce nám
pustil ukázku ze svého youtube-kanálu,
kde jsou krátká vzdělávací videa.
Aneta Žerníčková, 7. třída

Neznámí hrdinové:
Šel bych do toho znovu
Žáci 9. ročníku zhlédli dokumentární
film týkající se 50. let 20. století. Hlavním
hrdinou byl František Wiendl, který se
po vzoru svého otce zapojil do domácího odboje, druhého i třetího. Po druhé
světové válce se stal šumavským převaděčem lidí přes hranice. Za tuto činnost
se mu totalitní režim „odvděčil“ osmnáctiletým trestem vězení. Dále popisuje, jak s ním bylo zacházeno ve vězení
a co zažil po propuštění.

Ve čtvrtek 2. listopadu přijel pan Petr
Kadlec z organizace ACET (Aids Care
Education Training). My jsme s ním místo třetí a čtvrté vyučovací hodiny měli
vzdělávací program na téma uvedené
v nadpisu. Zjistili jsme, že denně bychom měli sedět u počítače či tabletu
maximálně jednu hodinu. Také vysvětlil,
jak se chránit proti kyberšikaně, pověděl
nám k tomu různé příběhy, co se kde
stalo. Na konci jsme vyplnili anketní lístek. Mě tato akce bavila a doufám, že
podobná zase brzy bude.
Foto I archiv ZŠ

Karolína Maixnerová, 7. třída

Foto I archiv ZŠ
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Aby byly tyto získané informace
smysluplné, proběhla dne 6. listopadu
k tomuto tématu beseda s historičkou
Janou Kolomou, která osvětlila řadu
nejasností, proč za takovouto činnost
dostal člověk tak vysoký trest. V závěru
se badatelka zmínila i o lidech z našeho
regionu, kteří byli napojeni (přímo
i nepřímo) do třetího domácího odboje.
Eva Krsková

Lidské tělo
V pondělí 6. listopadu k nám do tělocvičny přijel pán s programem o našem
těle. Sešli se tam žáci druhého stupně.
V první části bylo ústřední heslo: „Nikdy
nic nezanikne, pouze se to přemění.“.
Na něm nám pán dokázal (přes teorii
velkého třesku apod.), že všichni
a všechno pocházíme ze stejné hmoty.
Proto také další heslo znělo: „Všichni
jsme stejní!“ Nikdo by se neměl nikomu
smát. Všichni se přece skládáme ze
stejných chemických prvků, ze stejných
orgánů, svalů, kostí apod. Druhá část
programu byla o fungování lidského
těla jako celku, Pomocí rekvizit jsme
mohli „nahlédnout“ do našeho těla, jak
co a kdy pracuje. Zajímavé bylo vyprávění o projevech stresu. Je důležité si
věřit a nenechat „naše strašidla“, aby
nás přemohla. Projekt byl velice zajímavý a poučný. Těším se na příští projekt s touto tematikou.

Foto I archiv ZŠ

mu pán vybíral zástupce, kteří mu
pomáhali – hýbali kulisami (zajímavě
vyrobenými pomůckami).
Aneta Žerníčková, 7. třída
Poznámka na konec: Chcete mít dobrou náladu? Kromě čokolády pomáhá
také vůně levandule či vanilky. A nás
všechny na závěr programu rozveselily
duhové bubliny z bublifuku a hračka
- legračně se smějící postavička. Ta
rozesmála opravdu všechny!

Beseda o plazech
Ve středu 8. 11. k nám na třetí vyučovací
hodinu přijel pan Pecháček z Jablonného nad Orlicí s plazy. Naše třída se přesunula do jazykové učebny. Nejprve jsme
získali zajímavé informace o živočichovi
a poté jsme si ho mohli i pohladit. První
na řadu přišli savci – činčila a psoun. Potom nám byli postupně představeni
plazi – agama vousatá, leguán zelený,

Petra Vašková, 7. třída
Přednášející měl vyrobeny velké pomůcky pro ukázky pohybu těla, plic,
srdce, pohybu potravy v těle i činnosti
jater. Prozradil nám, proč máme slepé
střevo, jak je pro nás důležité z hlediska
výskytu „hodných“ bakterií v tlustém
střevě. Teď už vím, že mám v těle kolem
sedmi metrů tenkého střeva.
Karolína Maixnerová, 7. třída
Při projektu se také počítalo. Naším
srdcem za rok projde tolik krve, kolik tekutiny by se vešlo dvakrát do prostoru
čermenské tělocvičny. Pokud bychom
plíce jednoho člověka rozprostřeli na
podlahu, pokryly by takovou plochu,
jakou má naše tělocvična. Při progra-

Foto I archiv ZŠ
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želva čtyřprstá, hroznýš královský
a krajta tmavá (albín). Mnoho žáků
překonalo svůj strach a pohladili si je.
Akce všem dala nový pohled na svět
plazů. Moc se nám to líbilo.
Petra Vašková, 7. ročník
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zápasů doslova po hlavě. Se silnějším
soupeřem sice první utkání nevyhráli,
ale vzápětí se karta obrátila a vyrovnaným výkonem s přehledem postoupili
ze své skupiny. V dramatickém utkání
s favorizovanou Chocní vedli větší část
zápasu. Před koncem bohužel inkaso-

pokládanou jasnou výhru soupeře
se našim podařilo místní florbalistky
pořádně potrápit a znervóznit do poslední minuty utkání. Nakonec sice zvítězily favoritky, ale naše dívky mohou
být právem hrdé na vyrovnaný boj.
Krásné druhé místo ještě dívky ozdobily prvenstvím v individuálních herních
schopnostech – Adéla Beránková jako
nejlepší střelec turnaje a Kristýna Marešová jako nejlepší brankář turnaje.
Oba sportovní dny byly úspěšným startem do turnajové sezóny 2017/2018.
Martin Suchomel

Volné bruslení

Foto I archiv ZŠ

Malá kopaná
Žáci deváté třídy se dne 5. 10. zúčastnili okrskového turnaje v malé kapané.
Hostitelem byla ZŠ Jiráskova z Vysokého Mýta. Třetí tým byl rovněž z Vysokého Mýta - Základní škola Javornického. Naši fotbalisté hráli obě utkání za
hustého deště, a i v těchto náročných
podmínkách jasně zvítězili nad oběma
soupeři, 3:1 přehráli ZŠ Javornického
a 2:1 po mírném boji hostitele ZŠ Jiráskovu. Vítězný turnaj posunul naše deváťáky do okresního kola, které proběhne na jaře.
Martin Suchomel

Florbalový turnaj
v Jablonném nad Orlicí
Ve dnech 6. 11. a 7. 11. se naši žáci
účastnili tradičního florbalového turnaje v Jablonném nad Orlicí. První den
patřil klukům, kteří se vrhli do prvních

vali vyrovnávací gól a následovali divácky atraktivní trestné nájezdy. Zde
chybělo trochu štěstí. Choceňskému
hráči byl chybně uznán vítězný nájezd,
který neodpovídal pravidlům. Ve sportu však neexistuje hra na „kdyby“
a rozhodčí má „vždy pravdu“, a proto
utkání skončilo výhrou soupeře. Vybojované čtvrté místo bylo přesto dobrým úspěchem. Pověstnou třešničkou
na dortu bylo vyhlášení nejlepšího
brankáře turnaje, našeho Michala
Kloučka.
Druhý den turnaje nastoupily naše
dívky. Hned v úvodu turnaje si získaly
respekt všech protihráček svým
nekompromisním výherním tažením.
V týmu byla výborná atmosféra
a dívky svým přístupem (i když je na
začátku absence značkových dresů
v očích soupeřů i diváků posunula
do role outsiderů – jediné hrály
v rozlišovacích vestičkách) získaly také
sympatie většiny diváků.
Jednoznačným favoritem turnaje byl
místní florbalový oddíl - Jablonné
Black. Vzájemné utkání mělo však
velmi překvapivý průběh. I přes před-

Žáci deváté a osmé třídy se shodli, že
sportu nemají nikdy dost, a tak se rozhodli vyrazit na zimní stadion v Lanškrouně. Stalo se tak 20. října, kdy se
hned po škole celá posádka nasoukala
do autobusu a vyrazila směrem
k Lanškrounu. Někteří hráli hokej, jiní
jen tak jezdili na druhé polovině kluziště. Někteří z nás na bruslích stáli teprve podruhé v životě. To však nikoho
neodradilo a všichni si to skvěle užili.
Samozřejmě, že se to neobešlo bez
menších pádů (někdy to vypadalo
jako válení tuleňů). Naštěstí se nikomu
nic nestalo. Bylo to fajn a doufáme, že
se opět na tuto výpravu vydáme.
Tereza Vávrová, 9. třída

Foto I archiv ZŠ
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obsadily celkové 37. místo. V soutěži dorostu se Jiří Nežádal v kategorii mladších
dorostenců umístil na 6. místě a Samantha Hejl ve starších dorostenkách zvítězila. Na závod požárnické všestrannosti
naváže na jaře druhá část. V zimních
měsících se mladí hasiči schází na tréninku v tělocvičně – každou středu od 15 do
16:30 hodin.
Jan Růžička

Šedesátková liga mladých
hasičů

Foto I archiv ZŠ

Florbalový turnaj dívek
v České Třebové
Ve čtvrtek 23. 11. se děvčata naší školy
zúčastnila florbalového turnaje, který
se uskutečnil v České Třebové (tým ve
složení: Martina Macháčková, Kristýna
Marešová, Lucie Smetanová, Eliška
Stříbrná – 7. třída; Sandra Hejl, Barbora
Vlčková – 8. třída; Adéla Beránková,
Tereza Vávrová – 9. třída).
S dvěma týmy odehrály vždy dva zápasy (jeden zápas trval 2 x 10 minut).
Žákyně ze ZŠ Nádražní si myslely, že
vítězství je jejich a ani se u toho moc
nezadýchají. Ale to se velice mýlily.
Naše dívky je roznesly na kopytech.
Proti gymnáziu to už bylo o něco těžší,
první zápas skončil výsledkem 2:1 pro
soupeřky a druhý zápas 7:4 (také pro
protihráčky). Bylo vidět, že „gymplačky“ jsou velmi dobře sehrané a měly
velkou oporu v holkách, které jsou
ligové hráčky florbalu.
Dívky vybojovaly 2. místo, byly naprosto úžasné, a i když už sil ubývalo,
nic nevzdávaly a své soupeřky řádně
potrápily. Navzájem se podporovaly
a povzbuzovaly.
Eva Krsková

Okresní kolo ZPV mladých
hasičů a dorostu
V sobotu 7. října uspořádaly SDH Horní
Čermná a Okresní sdružení hasičů Ústí
nad Orlicí okresní kolo Závodu požárnické všestrannosti mladých hasičů a dorostu. Základnou pro běh v terénu se šesti
stanovišti byl areál hornočermenského
koupaliště. Náš SDH postavil na start dvě
pětičlenné hlídky mladších žáků, které

14. října se mladí hasiči SDH Dolní Čermná zúčastnili 4. kola Ligy mladých hasičů
v běhu na 60 metrů překážek jednotlivců. Soutěžící za umístění získávají body,
které se započítávají do celkové ligy
OSH, ve které je zapojeno na dvě stovky
soutěžících z celého okresu.
V kategorii mladších dívek se nejlépe
umístila Klára Škaredová na 11. místě.
V průběžném pořadí ligy je na 13.
místě (ze 43 závodnic). Tobiáš Ptáček je
v průběžném pořadí ligy na 19. místě
z 52 závodníků. Na jaře liga pokračuje
čtyřmi závody.
Jan Růžička

Badminton – máme vítěze!
Naši mladí badmintonisté se začínají
prosazovat. V Hradci Králové byl uskutečněn dne 11. 11. turnaj žáků v bad-

Foto I archiv ZŠ
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mintonu. Vynikajícího úspěchu dosáhl
Petr Vávra, který ve své kategorii turnaj
vyhrál. Obsadil první místo v základní
skupině, v semifinále potom přemohl
hráče z Nového Města nad Metují. Ve
finále po velkém boji porazil favorita
turnaje Kryštofa Ježka z TJ Polabiny
Pardubice.
Jakub Jirásek, další naše badmintonová
naděje, skončil na děleném pátém místě. Neztratil se ani Dan Jirásek, jehož výkonnost se zlepšuje, ale na starší chlapce
v jeho kategorii to zatím nestačí.
Děkujeme všem příznivcům badmintonu za podporu a všem našim mladým
hráčům z Dolní Čermné a okolí, kterých
v oddíle máme celkem pětadvacet,
přejeme v roce 2018 další sportovní
úspěchy.
Jan Schöpp

Silvestrovská zdravice
divadelníků
My, divadelní ochotníci, jsme zvláštním
druhem lidí. I když často nevíme, kam
dřív skočit, žijeme neustále s jakýmsi
nutkáním vpadnout opět do soukolí,
kterým je příprava divadelního představení. A tak již nyní můžete dvakrát
týdně spatřit postavy, které večer spěchají k mateřské škole se scénářem
v ruce. Čermenská mateřská škola
vlastně vede dvojí život. Ten denní, kdy
tam švitoří dětské hlásky, a ten večerní,
kdy se promění v improvizované jeviště
(spíše jevišťátko) a tvůrčí dílnu ochotníků. Takže – už v tom zase lítáme.
Držte nám tedy pěsti, ať na jaře
2018 hladce přistaneme s premiérou
v čermenské Orlovně, která se na ten
večer opět promění, tentokrát v jeden
pařížský byt roku 1899, kde se budou
dít věci…
Lenka Schöppová

číslo 6 I rok 2017

stárneme. A ubývá nás, neboť nemáme
nové členy z řad mladších ročníků důchodců. Buď hlídají vnoučata, anebo si
stačí sami a nepotřebují nás. Nezajímají je ani naše aktivity. Je to zvláštní
doba. Opět nastává čas, kdy se hledá
zábava u televize, ti duševně čipernější
u internetu a je jim samotným dobře
doma v bačkorách. Někdy pro klid
duše a pro zdraví si vyjdou na malou
procházku.
A tak po poněkud melancholickém
úvodu bychom vás, vážení důchodci
a občané, chtěli seznámit, co se nám
v roce 2017 podařilo, čím jsme se bavili,
co nás potěšilo, povzbudilo i trochu
popohnalo do dalších dnů našeho
zbývajícího života.
V roce 2017 jsme uspořádali celkem
šest cestopisných přednášek, ve kterých jsme poznávali krásnou přírodu,
historické památky a kulturní a životní
podmínky různých zemí - Peru, Japonska, Vysokých Tater, z ostrovů Orkneye
a Maltu. Ač tyto ostrovy leží od sebe
velmi daleko, mají jedno společné. Na
obou ostrovech se vyskytují kamenné
monolity a stavby staré 4 až 5 tisíc
let, které vytvořila neznámá kultura
neznámou technikou. Z českých luhů
a hájů jsme poznali povodí řeky
Moravy, která pramení pod Kralickým
Sněžníkem a provázela nás krásnými
přírodními zátišími, městy a vesnicemi
se zajímavými historickými památkami. Při další přednášce jsme poznali
nepopsatelnou krásu našich blízkých
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Orlických hor. Autor si všímá nejen
krásných scenerií, ale i prostých, přesto
okouzlujících květinek. Za tyto besedy
vděčíme panu Jiřímu Mikyskovi z Letohradu, který má své cestování úžasně
zpracované na DVD. Účast na těchto
besedách bývá kolem třiceti osob.
Ve velikonoční době jsme navštívili
výstavu kraslic nazvanou „O nejkrásnější vajíčko Lanškrounska“, kterou
pořádala organizace invalidů v pečovatelském domě v Lanškrouně. Viděli
jsme vajíčka zdobená všemi možnými
technikami a materiály. Také jsme měli
možnost vyhodnotit tři nejkrásnější
vajíčka. A byl to věru těžký úkol. Všechna byla krásná.
Máme rádi přírodu. Letos v květnu
jsme si vyšlápli na procházku dlouhou
přibližně sedm kilometrů. Nazvali jsme
ji „Okolo Lanškrounských rybníků“.
Je jich celkem sedm, z nichž dva se nacházejí v katastru obce Ostrov. I když
nebylo příliš jisté počasí, sešlo se nás
sedm, cestu jsme bez problémů zvládli
(a nepršelo). Krásnou tichou přírodou
lesa a luhů nás provázel zpěv ptáčků,
upoutali jsme zvědavost jednoho páru
labutí, o velkém množství divokých
kačen a lysek nemluvě. Napili jsme
se z čistého Eduardova pramenu,
prošli jsme rekreační osadou Obora
a příjemně unavení jsme zakončili
naši vycházku v pizzerii v Lanškrouně.
Zde jsme si dali dobrý oběd a chvíli
poseděli do odjezdu autobusu, který
nás odvezl domů.

Klub důchodců v roce 2017
Čas od času dá náš klub o sobě veřejnosti vědět, že jsme tady, že, díky Bohu,
žijeme a jsme schopní vymýšlet a připravit pro své pobavení i druhých a pro
ponaučení různé zajímavé akce, na
které nám ještě stačí naše fyzické a duševní síly. V poklidu tak při zábavě

Foto I L. Ešpandrová
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V květnu jsme se také zúčastnili soutěže
spolků městyse „Kdo si hraje, nezlobí“.
Z deseti soutěžících spolků se naše
družstvo důchodců umístilo (kde
jinde?) na posledním místě. Pravdivé
je pořekadlo: „Není nutné zvítězit, ale
zúčastnit se!“ Od pana starosty jsme
dostali „cenu útěchy“ - láhev dobrého
alkoholu. Konstatovali jsme, že je to
lepší cena než ty pro vítěze.
V úterý 13. června dopoledne jsme čekali na náměstí na milé přátele z Klubu
seniorů z Chocně s jejich předsedkyní
paní Adinou Zemanovou. Vzájemné
přátelství trvá již mnoho let. Naši
přátelé přijeli a my je odvedli do areálu
AZASu do restaurace Kemp na oběd.
Při příjemném hovoru čas velmi rychle
ubíhal. V 14 hodin jsme měli ve výstavní
síni připraveno pohoštění, které připravily naše ženy. Program pro přátele
a naše seniory byl zajištěn z vlastních
zdrojů. Vystoupila oblíbená taneční
skupina Dolce Baby a poté Vladimír
Jansa promítl hostům diapozitivy z našeho městyse: historické památky, staré
chalupy (mnohé již neexistují), přírodní
zákoutí a zajímavosti. Čermenských důchodců se sešlo třicet čtyři. Pro všechny
to bylo příjemné posezení a milé
setkání s přáteli. Byl přítomen i starosta
pan Petr Helekal (musím přiznat, že byl
seniorkám z Chocně velmi sympatický,
jak uváděly v děkovném dopise).
Zájezd koncem srpna směřoval na sever
Čech. Navštívili jsme romantický hrad
Kokořín, tajuplný hrad Housku s výskytem silných paranormálních jevů, kde
je v hradní kapli údajně vstup do pekla,
a barokní zámek Mnichovo Hradiště
s hezkým zámeckým divadlem. Dobrý
oběd jsme měli zajištěný v Doksech.
Středa 3. října byl pro náš klub smutným
dnem. Zemřel dlouholetý předseda
našeho KD pan Josef Krobot. Rozloučili
jsme s ním společně 12. října v kostele
sv. Jiří. Vzdáváme tímto čest jeho památce!
Stěžejní akcí našeho KD jsou Posvícenské dozvuky. Ty jsme zajistili na
úterý 7. listopadu pro osm okolních
klubů. Poprvé jsme u nás nově přivítali
dvacet tři seniorů z Lubníka. Pozvání
na dozvuky přijal i starosta pan Petr
Helekal, který přítomné v městysi Dolní
Čermné přivítal a popřál přítomným
zábavu. K poslechu i k tanci hrála oblíbená hudební skupina „Svatebčanka“.
V programu vystoupila oblíbená místní
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taneční skupina Dolce Baby, která
měla úspěch. Hosté si pochutnávali
na bohatém pohoštění, na domácích
koláčcích či zákuscích a na výborné
večeři, které pod vedením manželů
Mikulových pomáhaly připravovat naše
ženy. V tombole bylo sto padesát hodnotných cen. Všem, kteří nám pomáhali
tuto náročnou akci připravit, patří velký
veřejný dík. A hosté, těm se u nás také
líbilo. Svědčila o tom slova díků a pochval, když odcházeli domů.
Poslední naší akcí letošního roku
byl společný oběd „Martinská husa“
s ochutnávkou svatomartinského vína
v pizzerii u Uhrů. Přihlásilo se dvacet
čtyři osob. Všichni si pochutnali na
skvěle připravené huse s červeným
a bílým zelím, s knedlíky obyčejnými
a bramborovými. Bylo to výborné
a bylo to naše už třetí hodování u martinské husy v pizzerii „Evženie“.
Naši členové se účastní i akcí v okolních
klubech. Jsou to společenská odpoledne s hudbou a programem. V roce
2017 to byly tyto akce: důchodcovský
bál v Bystřeci, tradiční ostatky v Horní
Čermné, setkání U Dubu v Jablonném
n. O., májové setkání v Horním Třešňovci a setkání u sv. Jana ve Výprachticích.
Uvedeným přehledem a hodnocením
akcí KD v Dolní Čermné se nechceme
chlubit, ale ukázat, že jsme se snažili
připravit rozličné akce pro zábavu,
poučení a utužení společenských styků
a přátelských vztahů nejen mezi našimi
členy, ale i mezi lidmi navzájem, neboť
na naše akce mají přístup i ostatní
občané.
Máme vlastní klubovou vývěsní skřínku,
která je během roku průběžně aktuálně měněna. Jsou v ní zveřejňovány
plakátky na naše akce i akce v okolních
KD, dále přání občanům k Velikonocům
a Vánocům a také fota z našich akcí.
V roce 2017 jsme ji obměnili třináctkrát.
O skřínku se stará pan Vladimír Jansa.
Klubovou kroniku vede paní Marie
Pecháčková.
Závěrem bych rád poděkoval všem
lidem, kteří nám pomáhají a kteří nás
podporují svou prací, v první řadě
členkám skupiny Dolce Baby. Náš dík
patří také finanční podpoře městyse.
Děkujeme také ostatním spolkům, které
s námi spolupracují. Buďme si vzájemně
podporou a spolupracujme spolu!
Vladimír Jansa

Jitřenka se chystá do
Kostariky
Blíží se jedno z nejkrásnějších období
roku - vánoční svátky - a tedy období,
kdy se společně vzpomíná na to uplynulé, úspěšné i méně úspěšné a současně se také diskutuje o tom, jak
tomu bude v příštím roce.
Letošní rok se Jitřence vydařilo hned
několik důležitých kroků. Stabilizoval
se kolektiv a vytvořila se soudržná
parta mladých lidí, kteří si společně
rádi zatančí a věnují tomu svůj volný
čas. Samozřejmě někteří více, někteří
méně, ale důležité je, že vše pod vedením Yvony Rybové klape a funguje.
Vydatně jí při tom pomáhají Věrka
Hejlová s Andrejkou Petrovou, Standa
Tejkl a Terezka Hamplová.
Postupně dochází k obnovování krojových součástí a plánujeme doplnit
kroje i o další nové doplňky. Vždyť
kroje jsou nedílnou součástí prezentace souboru a je v našem zájmu, aby
vypadaly stále hezky.
Jitřenka letos absolvovala mnoho
vystoupení, jedním z nejprestižnějších
byl festival v Karlových Varech, kde se
všem nejen líbilo, ale určitě jsme svým
vystoupením diváky potěšili. Utvrdilo
nás to současně v tom, že Jitřenka
dobře zvládla vlastní proces obrození
z dětského souboru a zařadila se mezi
soubory dospělé. A to je pro nás velmi
důležité.
Letošní exotický účastník Čermenských
slavností, soubor z Kostariky, nás
všechny stál hodně sil. Většina členů se
zapojila do organizace jeho týdenního
pobytu u nás a vyplatilo se to. Souboru
se u nás natolik líbilo, že po krátkém
jednání neváhal a na oplátku nás pozval
na svůj mezinárodní festival do San Jose
v Kostarice.
Dlouhá léta jsme stále jen sháněli
finanční prostředky na zabezpečení zahraničních souborů u nás, letos jsme se
rozhodli uchopit nabízenou šanci a společně využít možnost reprezentovat náš
region v zámoří. Základním předpokladem jsou samozřejmě nadstandardní
vztahy s vedením souboru z Kostariky,
které dává záruku, že o nás bude ve
všech směrech dobře postaráno.
Rozhodování bylo společné, protože
finanční náročnost hlavně na pořízení
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letenek je vysoká. Každý člen Jitřenky
se samostatně vyjadřoval k návrhu
a k podmínkám, které byly v této
souvislosti stanoveny. Až nás příjemně
překvapilo rychlé rozhodnutí o tom,
že takovou šanci si přeci nemůžeme
nechat ujít.
Jitřenka začala více nabízet svá vystoupení (během dvou měsíců jsme
absolvovali pět vystoupení) a současně jsme se začali připravovat i na
reprezentaci - výrobou rukodělných
výrobků, např. plstěním z ovčí vlny,
paličkováním či výrobou drobných
ozdob a doplňků.
V současné době hledáme všechny
dostupné možnosti, jak si finančně
pomoci. Doposud se podařilo zajistit
formou dotace z Pardubického kraje
i od dalších sponzorů částku přibližně
sto deset tisíc korun. Hledáme dál,
plánujeme další vystoupení, prezentaci výrobků, brzy nabídneme krásné
kalendáře s tématem slavností. A pokud byste ve svém okolí znali někoho,
o kom si myslíte, že by uměl podpořit
náš smělý záměr, dejte nám prosím
vědět.
Soubor nyní pilně trénuje, má za sebou první soustředění a připravuje se
na dalekou cestu, která je dohodnuta
na druhou polovinu měsíce března
v příštím roce. Držte nám všichni palce,
ať se nám všechny přípravy podaří. Je
to pro nás veliká šance, ale současně
i závazek, neboť reprezentovat Pardubický region v Kostarice vedle dalších
souborů např. z Kanady, Mexika, Chile
a dalších, to nebude úplně jednoduché. My to však společně dokážeme,
protože nyní je soubor ve velmi dobré
kondici, může si tak dovolit i náročnější choreografie než dříve a navíc drží
bezva pospolu.
V příštím roce nás také čeká i další
„vrcholek“, a tím je třicáté jubileum
Čermenských slavností. Vedeme intenzivní jednání o jeho podobě, zatím
je jisté to, že hlavní sobotní program
v Dolní Čermné bude 23. 6. 2018. Budeme Vás postupně informovat.
Na úplný závěr mi dovolte, abych Vám
za celou Jitřenku popřál hezké prožití vánočních svátků v klidu a pokud
možno s těmi, které máte rádi. A do
nového roku pak pevné zdraví a pozitivní myšlenky.
Petr Ryba
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Foto I archiv Jitřenky

Místní organizace ČČK
Blíží se konec roku, kdy se zamýšlíme
nad prací naší organizace ČČK a hodnotíme ji. Nebylo jí málo. Nebudu jmenovat jednotlivé činnosti, ale ráda bych
poděkovala členkám výboru ČČK za
veškerou pomoc při přípravě jednotlivých akcí. Rovněž pak máme radost ze
vzájemné spolupráce s MŠ, ZŠ a SDH.
Zdena Mikulová, předsedkyně ČČK

Hlášení o čápech bílých
Už čtvrtou sezónu se věnujeme intenzivnímu kroužkování mláďat čápů bílých na Lanškrounsku. Pravidelně kontrolujeme dvanáct hnízd. Za tuto dobu
jsme označili téměř sto dvacet mláďat
čápů bílých a netrpělivě očekáváme
zprávy o „našich“ kroužkovancích. Předtím jsme kroužkovali výhradně hnízda
v Dolní Čermné (na komíně výrobny
krmných směsí a restauraci „C“) a na ko-

Foto I L. Ešpandrová
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východ do oblasti východní a jižní Afriky.
Ještě zajímavější je rychlost tahu, když
ještě 29. 7. 2017 byla všechna tři mláďata
pozorována na hnízdě v Letohradě!
Čermenští ornitologové

Fotbalový oddíl
TJ Dolní Čermná

Foto I M. Nastoupil

míně v zahradnictví ve Verměřovicích.
V jarním Zpravodaji jsme informovali
o čápovi, který se vylíhnul v roce 2009
na hnízdě ve výrobně krmných směsí
a již druhou sezónu úspěšně hnízdí
v Lučivné na východním Slovensku.
Mezitím nám přišla další dvě hlášení.
Čáp bílý, který byl kroužkován jako
mládě na hnízdě restaurace „C“ v roce
2013, byl pozorování jako hnízdící
2. 6. 2017 v dalším východoslovenském

městě Jasov (blízko Košic).
Druhé hlášení je ještě ze vzdálenějších
krajin. 12. června 2017 byla kroužkována
tři mláďata na hnízdě na komíně zahradnictví v Letohradě a již 15. srpna 2017 byl
nalezen tento čáp - bohužel mrtev - pod
dráty elektrického vedení v Marmaraereğlisi v evropské části Turecka, kousek
od úžiny Bospor. To mimo jiné potvrzuje
tah čápů bílých z východních Čech východním směrem přes Turecko a Blízký

Vážení spoluobčané! Další podzim je za
námi a to znamená, že pro fotbalisty začalo období zdánlivého klidu. Zdánlivého píši schválně, protože každý, kdo fotbal hrál nebo hraje, dobře ví, co znamená
nástup zimy. Galeje, jinak zvané zimní
příprava. Hráči v tomto období nabírají
fyzickou kondici, ze které následně žijí
celý rok. Tato „legrace“ je spojena zejména s posilováním těla, desítkami naběhaných kilometrů, s bolestí a utrpením. Dovolte mně, abych hráčům popřál,
aby si tyto zimní radovánky užili a uvědomili si, že jsou pro jejich dobro.
Nyní už k čermenskému fotbalu konkrétněji. Naše přípravka pokračovala
v nastaveném trendu, což znamená,
že i po odchodu několika hráčů do
okolních klubů z věkových důvodů
podávala velmi dobré výkony. Opět se jí
podařilo jeden z turnajů celkově ovlád-

Foto I L. Ešpandrová
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nout a i v ostatních dokazovala, že o budoucnost našeho fotbalu nemusíme
mít obavy. Pod vedením Tomáše Valtra
a nově příchozího Pavla Myroniuka hráči
ukazují, že i když se hraje pro radost
a „pro nějakou tu tatranku“, dají se podávat velmi kvalitní výkony. Minimálně
dva turnaje se odehrají na našem hřišti
i na jaře. Přijďte proto podpořit naše
fotbalové mládí.
Co se týče mužstva mužů, zde byla před
podzimem situace mírně optimistická.
Většinu mužstva se nám podařilo udržet
pohromadě, což je vždy důležité. Hned
první zápasy nás však vrátily z pomyslných výšin na zem. Množství omluvenek
na mistrovské zápasy nás nutilo prosit
o pomoc i naše bývalé opory, které už
aktivní kariéru ukončily. Proto bych chtěl
jmenovitě poděkovat Jiřímu Blažkovi,
Lukáši Vackovi, Jiřímu Formánkovi a Jaroslavu Bílému, kteří byli ochotni nám
pomoci, když bylo opravdu nejhůře.
Pokud jde o výsledky, zde jsme po
slabším začátku podzimu dokázali více
než zdvojnásobit bodový zisk oproti minulé sezóně. Letošních třiadvacet bodů
oproti loňským deseti je velice slušný
výsledek. Přesto si neodpustím napsat,
že některé bodové ztráty byly naprosto
zbytečné, až šokující. Ztratit poločasové
vedení 3:0 ve Verměřovicích (!), nebo dostat osm gólů v Sopotnici (tři z poloviny
hřiště!), to dokáže na nervovou soustavu
zabrnkat! I tak se nám však podařilo zakončit podzimní část na slušném pátém
místě se ztrátou pouhých tří bodů na
vedoucí Rudoltice.
Špatnou zprávou pro nás je ukončení
kariéry našeho kapitána Zdeňka Růžičky. Zdeněk se z důvodů, které chápeme,
rozhodl skončit již v půlce sezóny. My
všichni mu velmi děkujeme za vše, co
pro náš fotbal udělal a přejeme hodně
štěstí a úspěchů v „pofotbalovém“ životě. S naším kapitánem se během jarní
části ještě důstojně rozloučíme. Dále je
nejisté další setrvání Michala Richtra.
Zde budeme ještě jednat. Rovněž musíme vyřešit situaci s brankáři. Čeká nás
toho přes zimu zkrátka dost, abychom
v březnu mohli opět vyběhnout na
hřiště a rozdávat radost a smích.
Závěrem mně dovolte, abych všem našim hráčům, funkcionářům a fanouškům
poděkoval za jejich práci a podporu
v uplynulém roce a do toho následujícího jim popřál vše nejlepší, ať již na poli
sportovním, osobním, či pracovním.

číslo 6 I rok 2017

Na přelom roku plánujeme uspořádat
menší zdravotní vycházku s našimi čtyřnohými přáteli po okolí Čermné. Sledujte
prosím hlášení obecního rozhlasu, kde se
dozvíte podrobnosti. Všichni jste zváni!
Za FO TJ Dolní Čermná Filip Hampl

Výjezdy hasičů
24. 10. 2017 22:30
Cotkytle - požár nízké budovy
29. 10. 2017 8:14
Technická pomoc - odstranění stromu
přes cestu - směr Petrovice
29. 10. 2017 13:26
Technická pomoc - odstranění stromu
přes cestu směr Jakubovice
29. 10. 2017 20:09
Technická pomoc - odstranění
vyvráceného stromu v Jakubovicích
9. 11. 2017
Technická pomoc - Dolní Čermná čištění stoky
L. Ešpandrová

Pardubický kraj informuje
Krajská rada schválila návrh
rozpočtu na rok 2018
Rada Pardubického kraje schválila návrh
rozpočtu Pardubického kraje na rok
2018. Stejně jako v předchozích letech
bude ve znamení velkých investic. Rozpočet bude 12. prosince na svém posledním letošním jednání schvalovat
krajské zastupitelstvo.

Kraj podpoří nově dětská
dopravní hřiště
U Programu obnovy venkova navýší
kraj celkovou částku na 66 milionů korun s tím, že nově vypisuje dotační program také pro Místní akční skupiny. Navíc byl vytvořen dotační program na
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výstavbu dětských dopravních hřišť,
který bude podpořen částkou tří milionů korun. Informace lze získat na tel.
466 026 115 nebo 724 652 005.

Kraj vyhlásil Program
podpory sociálních služeb
na rok 2018
Zájemci o dotaci z Programu podpory
sociálních služeb mohou už na webu
kraje nalézt vše potřené k vyplnění
žádostí na rok 2018. Jako každý rok má
program čtyři kategorie, první tři jsou
určeny pro registrované poskytovatele
sociálních služeb a návazné služby, čtvrtý program je určen pro příspěvkové
organizace Pardubického kraje.
Dotační program je zaměřen nejen na
sociální služby, ale také na oblasti, na
které není možné získat státní dotace.
Jedná se například o dopravu seniorů
a zdravotně postižených, podporu dobrovolnictví, víkendové pobyty pro ohrožené děti, podporu pěstounství apod.

Třetí vlnu kotlíkových
dotací kraj zvládl bez front
Úspěšně za sebou má Pardubický kraj
třetí vlnu kotlíkových dotací. Podávání
žádostí bylo zahájeno 31. října a z důvodu vyčerpání objemu přidělených finančních prostředků předčasně ukončeno 6. listopadu.
„Podávání žádostí bylo ukončeno
6. listopadu ve 12 hodin. K tomuto datu
jsme přijali 1 028 žádostí v celkové hodnotě zhruba 105 milionů korun,“ uvedla
radní zodpovědná za regionální rozvoj,
evropské fondy a inovace Hana Štěpánová. „Zároveň probíhá dokončování
administrace kotlíkových dotací z druhé
výzvy. Vzhledem k tomu, že nedočerpáním schválené výše dotace některými
příjemci došlo k uvolnění prostředků,
je možné uspokojit dalšího žadatele dle
pořadí v zásobníku z druhé výzvy. Po
potvrzení zájmu s ním bude uzavřena
smlouva o poskytnutí dotace.“
Případní neúspěšní žadatelé budou
moci předložit žádost o kotlíkovou
dotaci do příští výzvy, jejíž vyhlášení
Pardubický kraj předpokládá v září
příštího roku.
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Přivaděče chce kraj začít
stavět už příští rok
Za prvořadou prioritu považuje vedení
Pardubického kraje výstavbu přivaděčů
k dálnici D 35, jejichž je kraj
investorem. Cílem je, aby přivaděče byly
skutečně hotové ve stejném období,
jako bude hotový úsek D 35 Časy – Ostrov. Celkem to jsou stavby za 2,7 miliardy korun. Jedná se o osm úseků, a to
jak na Pardubicku, tak u Vysokého Mýta,
Českých Libchav, Žamberka, Litomyšle
a České Třebové.

Přípravné práce jsou
v plném proudu
Už na podzim příštího roku má být zahájena stavba tří úseků. Jedná se
o propojení D 35 a I/35 Rokytno – Býšť
za 200 milionů korun, napojení silnice
II/322 na D 35 – meziúrovňovou křižovatku Dašice za 300 milionů a Litomyšl – Česká Třebová za 190 milionů.
V posledním případě je vyjmut úsek
mezi Českou Třebovou a Zhoří, který
byl již opraven v letech 2015 a 2016.
Všechny tyto modernizace by měly být
hotové do května 2020.
V současné době byla také zahájena
předprojekční příprava modernizace
úseků silnice II/312 Choceň – České Libchavy, II/312 České Libchavy – Žamberk
a II/360 Ústí nad Orlicí – Litomyšl.

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

ani firmám. Je možné jednat například
o otevření nového oboru, který bude
požadován zemědělskými podniky, na
některé z našich škol, kde v současné
době není. Také v Žamberku byl obor
obráběč kovů otevřen na základě požadavku společnosti Bühler, která právě
tuto profesi nejvíce postrádala. Dnes se
jedná o velmi žádaný obor a na konci
letošního školního roku bude mít první
absolventy.
„U nás již nyní funguje spolupráce například s litomyšlskou střední školou, kdy
do našeho podniku dochází opraváři
zemědělských strojů. Pro naše družstvo
jsou v současné době zajímavé obory
jako chovatel, pěstitel či mechanizátor,“
uvedl Jaroslav Vaňous, kterého ředitelka
Zuzana Pecháčková detailně seznámila
s detaily současné spolupráce s firmou
Bühler. „V rámci smluvního vztahu mezi
žáky a firmou neexistuje žádný závazek
k nástupu do společnosti po dokončení studia. Firma samotná musí žáky
přesvědčit, že ona je ta pravá pro jejich
další pracovní dráhu. Firma také může
nastavit stipendijní systém, příspěvky
na stravu, ubytování či dopravu,“ sdělila
ředitelka Zuzana Pecháčková.

Rekonstrukce silnic na
Lanškrounsku pokračují

gionálního operačního programu.
Předpokládaná cena dle projektové
dokumentace činí necelých 15 milionů
korun. Tato modernizace naváže na rekonstrukce úseků Lanškroun – Nepomuky a Horní Čermná – Dolní Čermná,
které byly dokončeny v 2013 a 2014.

Kraj chce zahájit stavbu
centrálního příjmu v
Orlickoústecké nemocnici
již v příštím roce
Přípravy na vybudování centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici pokračují. Celkové náklady na
výstavbu činí přibližně 320 milionů korun.
Kraj kromě využití vlastních zdrojů zapojí
také úvěr Evropské investiční banky.
Se zahájením stavby se počítá v roce
2018. Snahou je navrhnout vnitřní
uspořádání v souvislosti s trendem
sdružování všech nákladných provozů
co nejblíže k sobě, tím maximálně snížit
provozní náklady, i co se týká počtu
lékařů, sester a nižšího zdravotnického
personálu. Oproti současnému stavu je
očekáván nárůst počtu pouze pěti až
deseti sester a nižšího zdravotnického
personálu. U počtu lékařů není žádný
nárůst předpokládán.

Rada Pardubického kraje schválila zahájení zadávacího řízení na modernizaci silnice II/311 Nepomuky – Horní
Čermná. Jedná se o další stavební akci,
která bude spolufinancována z evropských fondů v rámci Integrovaného re-

Spolupráce firem a škol
Představení spolupráce Střední školy
řemesel, obchodu a služeb v Žamberku
s firmou Bühler a možnost aplikace na
střední zemědělské školství v kraji bylo
hlavním cílem jednání hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického
s předsedou ZD Sloupnice Jaroslavem
Vaňousem a ředitelkou žamberské školy
Zuzanou Pecháčkovou. Součástí jednání byla také návštěva společnosti Bühler,
kde se zaučují mladí obráběči kovů. Požadavkem je nastavit systém a začlenit
aktivity zemědělských podniků do výuky. Současné krátké praxe jednoznačně
nestačí a nic nepřináší ani studentům,

Tiskové zprávy Pardubického kraje

Tipy na sváteční výlet

Vánoční výstava

do 6. 1. 2018

informační centrum
Jablonné nad Orlicí

Výstava betlémů

do 1. 1. 2018

piaristický chrám Litomyšl

Zimní dětská herna

do 31. 3. 2018

muzeum Litomyšl

Vánoční výstava
betlémů a dekorací

do 31. 12. 2017

Muzeum řemesel Letohrad

Zpívání koled na
Mariánské hoře

27. 12.2017

KČT Lanškroun

Pohádkové Vánoce a
vánoční stromky

do 7. 1. 2018

výstava na zámku a v muzeu
v Lanškrouně
Redakce DCZ
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DPS sv. Kryštofa nabízí
volné byty k pronájmu
Dům pokojného stáří se nachází blízko
hlavního vlakového nádraží v Ústí nad
Orlicí. V blízkosti je pobočka České pošty, obchod s potravinami a autobusová
zastávka.
Byty v DPS jsou určeny pro bydlení
seniorů a osob starších padesáti let,
které pobírají invalidní důchod a které
se ocitly v nepříznivé sociální situaci
(zejména osoby žijící osaměle, žijící
v nevyhovujících podmínkách, příjemci
pečovatelské služby).
Obyvatelé DPS jsou v základních životních činnostech soběstační, ale pro zajištění některých potřeb již potřebují
z důvodu věku nebo zdravotního stavu
pomoc nebo péči jiné osoby. Bydlení
v DPS není určeno pro osoby, které jsou
z důvodu svého zdravotního postižení
odkázány na komplexní péči jiné osoby,
osobám trvale upoutaným na lůžko,
osobám s psychiatrickým postižením, osobám, které nejsou schopné
klidného společenského soužití nebo
alkoholikům.
Cílem DPS je poskytnout možnost
důstojného a klidného prožití života
v atmosféře bezpečí a důvěry. Pomáhá
prodloužit všestranně soběstačnost
obyvatel, podporuje a rozvíjí jejich
fyzickou, sociální, duševní a duchovní
aktivitu.
Obyvatelé domu se rádi vzájemně
setkávají, využívají posezení na zahradě
nebo ve společenské místnosti. Za obyvateli také dochází děti místní základní
školy a tato setkání jsou velmi oblíbená
jak u seniorů, tak u dětí. V letošním roce
si děti pro naše obyvatele připravily
divadelní představení, besídku s písničkami, opékání buřtů na zahradě a předvánoční posezení se zpíváním koled.
Obyvatelé jsou přijímáni na základě
písemné žádosti na předepsaném formuláři, který lze získat v DPS v provozní
době kanceláře (v pracovní den ve středu v čase 10 – 12 hod. a 13 – 14:30 hod.)
nebo na webových stránkách http://
uo.charita.cz/sluzby/dum-pokojneho-stari-sv-krystofa/.
V DPS sídlí také Charitní pečovatelská
služba, která pomáhá obyvatelům DPS
s některými činnostmi, které již sami nezvládají. Klientům v DPS jsme nápomoci
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dle jejich přání a potřeb – např. nákupy
ve městě, pomoc s úklidem domácnosti, praní a žehlení prádla, pomoc při
přípravě jídla a pití, doprovod klientů do
města, na úřady, k lékaři. Podporujeme
klienty ve zvládání činností s využitím
vhodných kompenzačních pomůcek –
např. chodítka, sedátka na vanu apod.
Pomáháme udržet kvalitu jejich života
či zmírnit osamělost. K dispozici je u nás
také sociální pracovník, který poradí, jak
řešit případné starosti.
Kontaktujte nás pro více informací:
Oblastní charita Ústí n. O., DPS sv. Kryštofa, Sokolská 68, 562 04 Ústí n. O.
Ladislav Bien, vedoucí DPS:
tel. 730 804 220,
e-mail: ladislav.bien@uo.hk.caritas.cz
Pečovatelská služba: tel. 731 402 341,
e-mail: chps.uo@uo.hk.caritas.cz
Pracovníci DPS

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
- bez starostí, z pohodlí
domova
Daň z nemovitých věcí upravuje zákon
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých
věcí, ve znění pozdějších předpisů.
Podání daňového přiznání
• Daňové přiznání je poplatník povinen
podat příslušnému správci daně
do 31. ledna zdaňovacího období, dojde-li během roku ke změně okolností
rozhodných pro stanovení daně nebo
ke změně poplatníka.
• Tiskopis daňového přiznání včetně
samostatných listů a příloh lze získat
na všech finančních úřadech.
• Na Daňovém portálu www.daneelektronicky.cz je k dispozici aplikace
pro elektronické podání (EPO). Po
zadání základních údajů o přiznávaných nemovitých věcech aplikace EPO
automaticky doplní hodnoty potřebné pro výpočet daně, daň vypočte
a zkontroluje. Formulář je možné
vytisknout a podepsaný doručit na
finanční úřad.
Placení daně prostřednictvím SIPO
• Žádné složenky, žádné fronty u pokladen, žádné příkazy bance – plaťte daň
z nemovitých věcí prostřednictvím
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SIPO a budete mít záruku, že daň vždy
zaplatíte včas.
• Tiskopis „Oznámení k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím
SIPO“ je dostupný na každém územním pracovišti finančního úřadu nebo
na webových stránkách Finanční
správy ČR (www.financnisprava.cz).
• Vyplněný tiskopis spolu s dokladem
o přidělení spojovacího čísla SIPO
(nebo aktuální rozpis bezhotovostních
plateb SIPO) doručte na finanční úřad
(nejpozději do 31. ledna).
• Nejste-li držitelem spojovacího čísla
SIPO, vyřiďte si ho na pobočce České
pošty (nelze využít spojovací číslo jiné
osoby, např. v případě manželů).
Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem
• Služba je určená pro poplatníky, kteří
nemají zřízenu službu placení daně
prostřednictvím SIPO a pro právnické
osoby, které nemají datovou schránku.
• Údaje potřebné pro placení daně
budete mít ve své e-mailové schránce,
nemusíte čekat na složenku.
• Zapomenete-li daň zaplatit, správce
daně Vám zašle upozornění e-mailem.
• Tiskopis „Žádost ve věci zasílání údajů
pro placení daně z nemovitých věcí
e-mailem“ je dostupný na každém
územním pracovišti finančního úřadu
nebo na webových stránkách Finanční
správy ČR (www.financnisprava.cz).
• Vyplněnou žádost, ve které poplatník
jednoznačně určí jednu e-mailovou
adresu, na kterou chce dostávat informaci o placení daně z nemovitých věcí
je potřeba doručit na finanční úřad
(nejpozději do 15. března).
• Kompletní informaci s údaji pro
placení daně ve formátu pdf obdrží
poplatník před splatností daně do
určené e-mailové schránky.
BLIŽŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE NA KAŽDÉM FINANČNÍM ÚŘADU.
Městys Dolní Čermná nabízí k pronájmu mezonetový třípokojový byt
v č. p. 224 v Dolní Čermné (bývalé
Chmátalovo). Byt bude možno pronajmout od března 2018.
Bližší informace tel. 465 393 125
p. Kubíčková
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Pozvánka
Klub českých turistů Lanškroun pořádá 27. 12. 2017 Vánoční zpívání
koled. Odchod v 10:00 hod. od Dělnického domu. Zpěv koled
v kostele na Mariánské hoře od 12 hodin. Jste srdečně zváni.
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Stomatologická pohotovost
ve dnech
16. - 17. 12.2017

lékař

adresa

telefon

MUDr. Appl

Dolní Čermná 222

465 393 266

23. 12. 2017

MUDr. Bílý

Lanškroun, Opletalova 567

465 324 829

24. 12. 2017

MDDr. Bílý

Lanškroun, Opletalova 567

465 324 829

25. 12. 2017

MUDr. Beranová

Jablonné nad Orlicí, U koupaliště 149

465 642 267

26. 12. 2017

MUDr. Dunglová

Letohrad, Tyršova 259

972 324 447

27. 12. 2017

MUDr. Filipová

Lanškroun, Strážní 151

465 325 212

28. 12. 2017

MUDr. Jaslovská

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 818

29. 12. 2017

MUDr. Jedličková

Bystřec 182

465 642 990

30. 12. 2017

MUDr. Ježáková

Letohrad, U Dvora 815

608 427 960

31. 12. 2017

MUDr. Johnová

Letohrad, Šedivská 498

465 622 216

1. 1. 2018

MUDr. Kobzová

Lanškroun, 5. května 2

465 322 897

6. - 7. 1. 2018

MUDr. Mareš

Žamberk, Školská 834

465 613 103

13. - 14. 1. 2018

MUDr. Milota

Lanškroun, Svobody 356

465 322 787

Když Vás v sobotu, neděli či ve svátek rozbolí zub, můžete v době od 8:00 do 11:00 hodin navštívit lékaře, který ten den slouží pohotovost
ve své ordinaci. Přehled pohotovostních služeb je uveden v následující tabulce (zdroj: http://sociologie.iglu.cz/zubarna/pages/s_
zubni_pohotovost.htm). Než se vydáte na zubní pohotovost, ověřte si službu zubního lékaře dle rozpisu telefonicky. Stomatologové
si můžou službu mezi sebou vyměnit! Informaci se dovíte na tel.: 465 710 111 - Orlickoústecká nemocnice, a.s. Znovu upozorňujeme!
Před návštěvou stomatologické pohotovosti si raději telefonicky ověřte, zda nedošlo ke změně lékaře konajícího službu!

UPOZORNĚNÍ PRO SOUKROMÉ
PODNIKATELE

Nabízíme všem místním soukromým podnikatelům a živnostníkům možnost prezentace
jejich firmy v Dolnočermenském zpravodaji
(vychází v nákladu 550 ks) a na nových webových stránkách městysu. Zájemci nechť kontaktují Úřad městysu Dolní Čermná, Ing. Miladu
Marešovou, tel: 465 393 125,
e-mail: majetek@dolni-cermna.cz.

INZERUJTE NABÍDKY V DOLNOČERMENSKÉM
ZPRAVODAJI. PRO MÍSTNÍ PODNIKATELE
A OBYVATELE SLEVA 20 %.
INZERCE PODLE VLASTNÍHO NÁVRHU.
Ceník
formát

cena

A4

1000 Kč

A5

500 Kč

A6

250 Kč

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

číslo 6 I rok 2017

Římskokatolická farnost Dolní Čermná zve

neděle 24. 12. 2017
4. neděle adventní,
Štědrý den

pondělí 25. 12.
slavnost NAROZENÍ PÁNĚ,
Boží hod vánoční

úterý 26. 12.
svátek svatého Štěpána,
prvomučedníka

pátek 29. 12.

neděle 31. 12.
svátek Svaté Rodiny Ježíše,
Marie a Josefa;
svatého Silvestra I., papeže

pondělí 1. 1. 2018
Slavnost MATKY BOŽÍ
PANNY MARIE
Světový den modliteb za mír

sobota 6. 1.
slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ,
svatí Tři Králové

neděle 7. 1.
svátek Křtu Páně
Končí doba vánoční.

7:30 h. mše svatá

kostel Dolní Čermná

16:00 h. mše svatá
„půlnoční“ zaměřená pro děti

kostel Verměřovice, zpěvem koled
doprovází děti a mládež z Verměřovic

24:00 h. mše svatá „půlnoční“

kostel Dolní Čermná, zazní Česká mše
půlnoční „Hej mistře“ J. J. Ryby
v podání místního chrámového sboru

9:00 h. mše svatá

kostel Verměřovice

10:30 h. mše svatá

kostel Dolní Čermná, zpívá schola dětí

15:00 h. zpěvy z nešpor

kostel Dolní Čermná, zpívá místní
chrámový sbor

7:30 h. mše svatá

kostel Dolní Čermná

9:00 h. mše svatá

kostel Petrovice

10:30 h. mše svatá

kostel Dolní Čermná, hudbou a
zpěvem doprovází mládež

15:00 h. tradiční šachový turnaj

fara Dolní Čermná

7:30 h. mše svatá

kostel Dolní Čermná

9:00 h. mše svatá

kostel Petrovice

16:00 h. mše svatá
Poděkování za uplynulý rok 2017

kostel Dolní Čermná

7:30 h. mše svatá

kostel Dolní Čermná

9:00 h. mše svatá

kostel Verměřovice

10:30 h. mše svatá

kostel Dolní Čermná

7:30 h. mše svatá
(žehnání vody, kadidla a křídy)

kostel Dolní Čermná

17:00 h. mše svatá

kostel Verměřovice

7:30 h. mše svatá

kostel Dolní Čermná

9:00 h. mše svatá

kostel Petrovice

10:30 h. mše svatá

kostel Dolní Čermná, zazní Vánoční
mše koledová Františka Laštůvky
v podání místního chrámového sboru
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Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí v Dolní Čermné
Datum konání

Název akce

Začátek akce

18. 12.

Koncert žáků ZUŠ Jindřicha Pravečka

17:00

Orlovna

ZUŠ Lanškroun

27. 12.

Vánoční turnaj ve stolním tenise

8:00

tělocvična

oddíl stolního tenisu

27. 12.

Vánoční zpívání koled

12:00

kostel na Mariánské
hoře

Klub českých turistů
Lanškroun

27. 12.

Jakubovické vánoční souznění

16:00

kostel Jakubovice

pan Hrodek

29. 12.

Vánoční badmintonový turnaj

od 8:15

tělocvična

badmintový oddíl RC
KUK

31. 12.

Silvestrovský běh Dolní Čermnou

10:00

u tělocvičny

pan Bednář

13. 1. 2018

Sousedský ples

19:30

Orlovna

SDO

27. 1. 2018

Dětský karneval

14:00

Orlovna

Jednota Orel

3. 2. 2018

Maškarní ples

19:30

Orlovna

Jednota Orel, farnost

10. 2. 2018

Hasičský ples

20:00

Orlovna

SDH

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

Místo konání

Pořadatel

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

Můžete se těšit
Datum konání

Název akce

Pořadatel

Jarní Burza oděvů a sportovních potřeb

RC KUK

Velikonční prodejní výstava

RC KUK

28. 4.

Výstava "Koníčkáři"

SDO

29. 4.

Čermenská pouť

farnost, městys

30. 4.

Pálení čarodějnic

RC KUK, SDH

3. 5.

Školní akademie

ZŠ

6. 5.

Vítání ptačího zpěvu

čermenští ornitologové

12. 5.

Kdo si hraje, nezlobí

SDO

Pochod pohádkovým lesem

MŠ, ČČK

3. 6.
17. 6.

Běh přes Červený vrch

23. 6.

Čermenské folklorní slavnosti

městys, FS Jitřenka, spolky

29. 6. - 1. 7.

Tradiční čermenský motosraz

pan D. Marek

9. 9.

Pouť na Mariánské hoře

farnost

září

Podzimní Burza oděvů a sportovních potřeb

RC KUK

listopad

Posvícenské dozvuky

KD

prosinec

Mikulášský jarmark

městys, spolky

prosinec

Česko zpívá koledy

prosinec

Vánoční koncert ZUŠ

ZUŠ Lanškroun

27. 12.

Jakubovické vánoční souznění

pan K. Hrodek

31. 12.

Silvestrovský běh Dolní Čermnou

pan P. Bednář

Vítání občánků

Uspávání broučků

Foto I L. Ešpandrová

Fotbalová přípravka

Foto I L. Ešpandrová
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