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V tomto čísle naleznete

ze zasedání zastupitelstva
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Pozvánka na jednání zastupitelstva
v pondělí 26. 2. 2018 od 18 hodin
v zasedací místnosti úřadu městyse
v přízemí budovy.

www.dolni-cermna.cz

Dětský karneval
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou téměř dva měsíce roku
2018. V uvedených měsících bylo jednou
z našich priorit administrativní dokončení
akce „Chodníky Dolní Čermná“, což byla
jedna z největších investic za poslední
roky. Předpokládám, že až budete číst
tyto řádky, budeme již mít podanou
žádost o závěrečnou platbu a budeme
čekat na její schválení řídícím orgánem.
V případě, že bude vše v pořádku, by
proplacení dotace mohlo proběhnout
někdy v průběhu březnu 2018. Samotná
stavba v současné době již slouží a podle
reakcí většiny spoluobčanů je zřejmé, že
vybudování chodníků byl jednoznačně
správný krok.
Pro řádné zajištění chodu městyse v roce
2018 je nezbytné připravit a schválit
rozpočet. Na uvedeném dokumentu intenzivně pracujeme již od prosince 2017.
Podklady pro jeho sestavení se shromažďovaly hlavně v druhé polovině roku
2017. V průběhu ledna a února 2018 byl
projednán v radě městyse a ve finančním
výboru. Zastupitelstvo ho bude projednávat na svém únorovém jednání. Jeho
prioritou by měla být investice v Základní
škole Vincence Junka Dolní Čermná,
v rámci které dojde k vybudování výtahu
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a k vybavení počítačové učebny novými
počítači. Na uvedenou akci, která má
rozpočet bezmála 3,3 mil. korun, jsme
obdrželi prostřednictvím Místní akční
skupiny Orlicko dotaci z Integrovaného
operačního programu. Dotace činí 95 %
uznatelných nákladů. Konečná výše
nákladů akce bude známa po dokončení výběrového řízení. Rádi bychom
stavbu zahájili již v dubnu 2018, protože
ji musíme dokončit nejdéle do konce
srpna 2018.
Další plánovanou prioritou je oprava
veřejného osvětlení. Je jasné, že toto má
již lepší časy za sebou. V minulém roce
jsme s ním měli opravdu velké problémy.
V lednu 2018 proběhla konzultace s projektantem. Jejím cílem bylo naplánování
postupu k zajištění komplexního posouzení celého veřejného osvětlení v Dolní
Čermné a Jakubovicích. Poté dojde ke
zpracování projektové dokumentace.
Přednost dostanou úseky, které budou
označeny jako technicky nejhorší.
V rozpočtu budeme zároveň pamatovat
i na opravy místních komunikací a na
mnoho dalších menších investičních akcí,
např. na výstavbu nového autobusového
nástupiště v Jakubovicích, výměnu oken
a dveří na budově pošty, zahájení opravy
obřadní síně v č. p. 234, dokončení zábradlí na lávce ke kostelu, vydláždění vstupu
ke kostelu v Jakubovicích, nákup nového
dodávkového vozidla pro hasiče atd. Při

realizaci těchto akcí chceme využít v co
největší míře členy naší pracovní čety.
Další významnou novinkou bude instalace sběrných míst na separaci odpadu.
Původně jsme plánovali spuštění nového
systému od ledna 2018, ale bohužel jsme
v termínu neobdrželi všechny potřebné
nádoby. Vzhledem k této skutečnosti bychom chtěli zahájit provoz od 1. 4. 2018.
V dané věci je nezbytné provést výběrové řízení na dodavatele služby a změnu
obecně závazné vyhlášky. O podrobnostech Vás budeme informovat v dopise,
který obdrží každá domácnost.
Neméně důležitou záležitostí je příprava
a dokončení projektových dokumentací
na další investiční akce. Včasné zpracování je nezbytné pro zajištění jejich financování. V současné době dokončujeme
projektové dokumentace na opravu
budovy č. p. 234 (stará škola na náměstí)
a přístavbu v AZAS. Začali jsme s přípravou projektových dokumentací na
vybudování nových chodníků (od Letné
po „betonku“ a od č. p. 248 - Hubálkovi
po penzion Lesní brána), na již zmíněné
veřejné osvětlení a projekt na opravu
střechy budovy školní jídelny. Dále
spolupracujeme s Pozemkovým úřadem
ČR, který v současné době připravuje
projektovou dokumentaci na stavbu poldru za Areálem zdraví a sportu, mini poldru u kravína OMD a komunikace z Malé
boroviny na Mariánskou horu. Zároveň
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spolupracujeme s Povodím Labe, které
řeší stavbu zkapacitnění toku Čermenka
od rybníku po čistírnu odpadních vod.
Tyto akce jsou opravdu velké a z hlediska
bezpečnosti obyvatelstva i zásadní.
Jejich realizační cena bude řádově
v desítkách milionů korun. S ohledem
na rozsah projektů, složité projednávání
a povolování lze těžko přesně stanovit
termíny realizací. Předpokládáme, že by
to mohlo být v průběhu roku 2019.
Pokud se týká administrativního chodu
úřadu městyse, musím konstatovat, že
byrokratická zátěž se neustále zvyšuje.
Vyplňování nesmyslných formulářů,
které se v některých případech dublují, je
dnes běžnou praxí. To už nemluvím ani
o zavádění nových povinností, které pro
běžný život občanů nepřinášejí vůbec
nic. Ve státní správě a samosprávě se
pohybuji od roku 1994. Od této doby neustále slyším od vládnoucích stran, že dojde ke snížení byrokratické zátěže. Opak
je ovšem pravdou. Zvyšující se zátěž je
rok od roku složitější zvládat se stávajícím
personálním obsazením úřadu. Proto je
pro nás zásadní meziobecní spolupráce
v rámci našeho Dobrovolného svazku
obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko.
V rámci tohoto subjektu, kterého jsme
členem, se snažíme efektivně řešit různé
činnosti, na které bychom museli jinak
nabírat nové zaměstnance. Jednou z nich
bude tzv. GDPR. Jedná se o nařízení, které
vejde v účinnost od 25. 5. 2018 a značně
zpřísňuje nakládání s osobními údaji. Další oblastí, kterou budeme muset řešit, je
pohřebnictví. Novela tohoto zákona nám
ukládá nové povinnosti, na které musíme
samozřejmě reagovat. A takto bych mohl
jmenovat další oblasti.
Je zřejmé, že i v letošním roce nás čeká
spoustu práce jak při řešení investic,
tak i při aplikovaní stávajících a nových
legislativních povinností. V návalu každodenních problémů a při realizaci velkého
množství investičních akcí je pro nás čím
dál složitější obratem reagovat na některé
podněty od Vás, občanů. Proto bych Vás
chtěl poprosit o shovívavost a trpělivost
v případě, že někdy dojde ke zdržení při
jejich vyřizování. Přesto bych byl moc rád
a zároveň bych Vás o to i chtěl poprosit,
abyste nám podávali další podněty ke
zlepšování života v našem městysu. Jsem
přesvědčen, že vzájemnou spoluprací
vše úspěšně zvládneme.
Petr Helekal
starosta

Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (22/2017 - ZM)
Poslední zasedání zastupitelstva
v roce 2017 se konalo dne 15. prosince a z jeho programu vybíráme
některé projednávané záležitosti.
Nejprve byla podána zpráva
o činnosti rady, a to z 59. jednání
ze dne 4. 12. a z 60. jednání konaného 14. 12. Radě byly především
pravidelně poskytovány informace
o průběhu hlavních investičních
akcí „Chodníky Dolní Čermná“
a „Obnova návrší kostela sv. Jiří“.
Rada také jednala o přípravě
jubilejního 30. ročníku MFF Čermenské slavnosti, v rámci svých
kompetencí schválila rozpočtové
změny č. 9 a 10 a řešila záležitosti
pronájmů obecního majetku (pronájem bytu, nebytových prostor
a zemědělských pozemků). Projednávala záležitosti příspěvkových
organizací (návrhy jejich rozpočtů
na rok 2018, odměny statutárních
zástupců, ustanovení školské rady).
S podrobným obsahem těchto
usnesení se můžete seznámit na
webových stránkách městyse na
úřední desce nebo v archivu.
Následovaly finanční záležitosti,
především projednání pravidel rozpočtového provizoria na rok 2018,
kterými se bude řídit hospodaření
městyse do doby schválení rozpočtu. Zastupitelstvo je stanovilo tak,
aby byl zajištěn běžný provoz městyse a úřadu, plnění již existujících
závazků a případné řešení havarijních a krizových situací. Rozpočet
na rok 2018 se začne připravovat
hned v prvních týdnech nového
roku a jeho projednání se předpokládá na jednání zastupitelstva
koncem měsíce února 2018.
V dalším bodě programu zastupitelé rozhodovali o odměnách za
výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva a odměnách dalších
funkcionářů, kteří nejsou členy za-
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stupitelstva. Důvodem pro předložení této problematiky byly změny
v příslušných zákonech. S účinností
od 1. ledna 2018 budou odměny
neuvolněným funkcionářům vypláceny ve výši schválené v rámci
možností novelizované legislativy
a rozpočtu tak, aby jejich práce pro
obec byla patřičně oceněna.
V poslední části jednání podal
starosta
aktuální
informace
k největším investičním akcím.
Na základě prvního dodatku
k příslušné smlouvě byl posunut
termín dokončení díla „Chodníky
Dolní Čermná“ na 15. 12. 2017. Dílo
je dokončeno a začalo přejímací
řízení. U akce rovněž řešíme administrativní záležitosti s poskytovatelem dotace (IROP). Byl také
uzavřen druhý dodatek ke smlouvě
o dílo, rozdíl méněprací a víceprací
se oproti původní ceně díla ještě
dále snížil. U akce „Obnova návrší
kostela sv. Jiří“ byla zrealizována
a profinancována dotační část „A“.
Dotace ve výši 1 mil. Kč poskytnutá
Ministerstvem pro místní rozvoj již
došla na účet městyse. Část „B“ je
už také téměř hotová, její předání
a dořešení potřebných záležitostí
proběhne v jarních měsících.
Dále se zastupitelstvo seznámilo
s rozúčtováním známých nákladů
posledního období vynaložených
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu a rozhodlo roční
sazbu místního poplatku za komunální odpad neměnit a ponechat
ho pro rok 2018 ve výši 550 Kč.
Zastupitelé také schválili aktualizovaný Statut sociálního fondu
městyse Dolní Čermná, jehož
prostředky využívají zaměstnanci
pro vymezené účely.
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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Připomínáme občanům
Poplatek za odpad na rok 2018 ve výši
550 Kč je splatný od 1. 1. do 31. 3. 2018.
Poplatek ze psa na rok 2018 ve výši
200 Kč je splatný od 1. 1. do 31. 3. 2018.
Upozorňujeme občany, kteří hradí
poplatky za odpad bezhotovostně na
účet, že je po úhradě poplatku nutné si
na úřadu městyse vyzvednout novou
známku na popelnici, a to nejdéle do
konce března. Zároveň se známkou
obdržíte i tašky na tříděný odpad.
Milada Marešová
Městys Dolní Čermná

Nabídka brigády
Městys Dolní Čermná nabízí brigádu
na roznos Dolnočermenského zpravodaje. Bližší informace - M. Marešová,
Úřad městyse, tel: 465 393 125.

Úklid obce
Každoroční jarní úklid obce (rozmístění
kontejnerů) proběhne v týdnu od 16.
do 19. dubna 2018. S předstihem ještě
budou vyvěšeny informační plakáty.
Milada Marešová

„Naše“ autobusy
Při jakékoli změně v provozu autobusů
se ozývají vždy stejné hlasy: „To už to
bude zase jezdit všechno jinak.“, nebo
„Sotva si zvykneme, už se to mění!“,
popřípadě „Musí vykázat nějakou činnost, kdyby šli raději dělat něco pořádného…“. Připusťme, že se někdy něco
nepovede, ale většinou se mění jízdní
řády jen tehdy, kdy přinese zásah do
provozu nějaké zlepšení. A pečlivě se
zvažují všechny dopady. Tak tomu
bude i 4. 3. 2018, kdy vstoupí v platnost
jejich jarní změna.
U linky 700904 („ousťák“) se změní
spoj 11, který bude vyjíždět z Ústí nad
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Orlicí o 5 minut dříve, tj. v 12:10, a tím
k nám dojede o stejných 5 minut dřív,
čili v 12:53. Důvod je prostý – spoj
12 linky 700913 do Lanškrouna přes
Nepomuky odjíždí z náměstí v 12:55,
aby byl v Lanškrouně už v 13:20, a byl
tak umožněn přestup na vlak. U této
linky dojde ještě k nepatrnému časovému posunu spoje 24 – z Nepomuk
(20:14) dojede k Milánu ve 20:20 a do
konečné zastávky ve 20:22 hodin. Nu,
a poslední linka 700915 z Lanškrouna
do Jablonného nad Orlicí má zrušené
spoje 12 a 13, což prakticky nepoznáme, protože jezdí jen z Bystrce od
Formplastu do Jablonného a zpět. To
je vše. Jednou jde o nápravu chyby,
v ostatních případech o zajištění přestupních vazeb.
Na tohle téma jsem nedávno vyslechl
stížnost jedné studentky, která se
zlobila, že „…vlaky a autobusy jakoby
na sebe vůbec nenavazují a bez auta
to jakoby vůbec nejde…“. Zapomněla
pouze dodat, že všechno jezdí se zpožděním a vlaky jsou špinavé, aby byl
ten výčet „jakoby argumentů“ úplný.
Leč zjevně to od ní byla jen řečnická
otázka a odpověď nechtěla jakoby vyslechnout, protože ihned začala mluvit
o něčem jiném. Ale to, co tvrdila, to už
dávno není pravda. Je jasné, že při rozdílných intervalech i délkách tras není
možné zajistit všechny návaznosti. Ale
i současné změny jsou důkazem toho,
že když to jen trochu jde, tak na sebe
spoje navazují. Příkladně: na „ousťák“
navazuje s jednou výjimkou autobus do Lanškrouna vždy, stejně tak
v opačném směru on čeká na přípoj od
Lanškrouna a ráno a odpoledne i od
Jakubovic. V Lanškrouně se situace
vyřešila se současným jízdním řádem,
kdy vlaky odjíždějí každou hodinu
a v dopravních špičkách i častěji. Ani
v Letohradu si nemůžeme stěžovat,
dlouhé čekání na navazující spoje je
spíš výjimkou.
Po 18. hodině je to už slabší, ale zde
dlouhodobě uplatňujeme komplexní
vyřešení přípojů (i o prázdninách); to
však bude reálné až v příští dekádě,
kdy se projeví i přínos odkupu části
nádražního pozemku, který podle tiskové zprávy z 12. 1. 2018 schválili radní
v Lanškrouně. Je to první krok k přestavbě na terminál (v pravém smyslu
toho slova) a skončí tak nešťastné přecházení z „autobusáku“ na vlak a zpět,

což se pak projeví v další optimalizaci
přestupních vazeb. Ono by vůbec šlo
zajistit úplně perfektní návaznosti, ale
za cenu zavedení dalších spojů. Ty bychom si však museli objednat (a platit)
sami, což by při tristní nevytíženosti
těch současných a nedostatku řidičů
nebylo možné.
Závěr? Místo výmluv se ptejte, abyste
věděli a netvrdili (jako zmíněná studentka) něco, co dávno není pravda.
A nejvíc dobrých zkušeností získáte
častým využíváním služby, které dnes
nedůvěřujete. Pak se váš pohled na ni
určitě změní.
Zdeněk Ježek

Poděkování
Rád bych prostřednictvím Dolnočermenského zpravodaje poděkoval
všem dárcům, kteří penězi podpořili
sbírku pro Nadaci likvidace lepry. Sbírka byla uskutečněna pod patronací
MO KDU-ČSL při Mikulášském jarmarku dne 1. prosince 2017 na náměstí
a vynesla částku 2 030 Kč. Od počátku
koledování v roce 1992 bylo vybráno
celkem 115 341 Kč. Všem dárcům děkuji za podporu. Pomáháme léčit pacienty s leprou, tuberkulózou, malárií
a s nebezpečnými vředy buruli v zemích třetího světa, především v Indii
a Africe. Velké srdečné díky!
Vladimír Jansa

Dolnočermenský kalendář
2019
Děkujeme všem, kteří reagovali na
naši výzvu a zaslali redakci své fotografie na téma „Krajinná zákoutí II –
čermenský potok“. Fotografie, které
nebyly do kalendáře 2018 zvoleny,
jsme uložili do archívu pro příležitostné použití. Ty „vítězné“ Vás budou určitě těšit po celý stávající rok.
Pro rok 2019 jsme vybrali téma „Dolní
Čermná“. Zachyťme náš městys nově,
neotřele. Vyzýváme všechny fotografy, aby své příspěvky zasílali na adresu
redakce. Těšíme se a za spolupráci
předem děkujeme.
Redakce DCZ
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Významné životní
jubileum oslavili
Libuše Paščenková
Milan Sedláček
Marie Severinová
Josef Křenek
Melanie Plháková
Marie Zachařová
Marie Nastoupilová
Marie Vyhnálková
Aloisie Bednářová
Vladimír Jansa
Matěj Lipták
Bohumil Novák
Vlasta Polzerová
Vladislav Hrdina
Zdeňka Bártová
Jaromír Prokop
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.
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květinu a drobný dárek. Při občerstvení
mohli všichni zhlédnout film o povodni
v naší obci v roce 1997. Oslavencům ještě jednou blahopřejeme a vystupujícím
děkujeme za milý kulturní program.
Saša Pirklová

Udělení pamětní plakety
Ministerstva obrany ČR
Součástí celkové revitalizace prostoru
náměstí v Dolní Čermné bylo i restaurování obou soch v parčíku před
základní školou - sochy sv. Jana Nepomuckého a pomníku padlým, který
byl opraven v roce 2016 celkovým
nákladem 63 250 Kč. Restaurátorské
práce provedl pan Luděk Špatenka
z Vraclavi. Finančně se na restauro-

vání podílel Pardubický kraj částkou
30 000 Kč z dotačního Programu podpory stavební obnovy a restaurování
kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru a městys
Dolní Čermná částkou 33 250 Kč.
Čermenský pomník padlým v letech
1914 – 1919 je veden v seznamu
válečných hrobů. Po ukončení
restaurátorské akce podal Městský
úřad Lanškroun, oddělení památkové
péče návrh na ocenění městyse. Dne
5. října 2017 převzal starosta městyse
Petr Helekal na Krajském úřadě
Pardubického kraje z rukou zástupce
Ministerstva obrany České republiky
Imricha Vetráka pamětní plaketu Péče
o válečné hroby.
Milada Marešová

Vítání občánků
Ve čtvrtek 18. ledna se od 17 hodin
konalo vítání šesti nových občánků
městyse. Malá slavnost proběhla v improvizované obřadní síni v základní
škole. Na úvod malým občánkům a jejich rodinám předvedly krátké pásmo
básniček a písniček děti z mateřské
školy. Občánky dále slavnostně přivítal
starosta městyse Petr Helekal spolu se
zástupci společenské komise. Miminka
byla vyfocena tradičně v kolébce a rodiče se podepsali do pamětní knihy.
Na závěr starosta předal maminkám
květiny a dětem dárečky.
Za zúčastněné rodiče děkuji za přípravu a organizaci slavnosti.

Setkání jubilantů
Stalo se příjemnou tradicí, že na konci
roku připravuje společenská komise
městyse setkání jubilantů, kteří v končícím roce oslavili významné životní výročí. Ve čtvrtek 7. prosince 2017 proběhla
tato akce v prostorách školní jídelny. Po
přivítání starostou městyse Petrem Helekalem následoval pro pozvané hosty
tradiční program v podobě kulturního
vystoupení žáků hudebního oboru ZUŠ
Lanškroun, dětí z mateřské školy a dam
z taneční skupiny Dolce Baby. Starosta
a členové komise předali jubilantům

Alexandra Růžičková

Foto I L. Ešpandrová

Foto I L. Ešpandrová
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Česko zpívá koledy
Celorepubliková akce Česko zpívá koledy je vyhlašována a propagována regionálními deníky.
V Dolní Čermné na náměstí se ve
středu 13. prosince zpívalo již popáté.
Muzikanti bohužel onemocněli, a proto
jsme si museli vystačit pouze s hudbou
reprodukovanou. Letos jsme poprvé
zvolili formu karaoke. Na plátně běžel
velký text, což jsme ocenili především
my, kteří potřebujeme brýle. Zazněly
známé koledy, které si přišlo zazpívat
asi devadesát občanů. Nechyběl ani
tradiční „svařák“, teplá griotka, grog
a čaj. Letos se bude tato předvánoční
akce konat ve středu 12. 12. 2018. Tímto
bychom chtěli už teď pozvat širokou
veřejnost – přijďte si s námi zazpívat.
Ivana Hamplová

Jakubovické vánoční
souznění 2017
Je neuvěřitelné, jak čas rychle ubíhá.
Krásné vánoční svátky jsou už za námi.
Příznivce vánočního koncertu, který inicioval pan Karel Hrodek, čekal 27. prosince příjemný zážitek. Za pět let vánočního koncertování se již vytvořil okruh
stálých posluchačů, kteří se těší nejen
na koncert, ale i na osobní setkávání.
V tom je naplněno ono „souznění“.
V Jakubovicích nás přivítal svátečně
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osvětlený kostel sv. Antonína z Padovy.
Byl podvečer a ve světle reflektorů
zářil svou krásou a bělostí nové fasády.
K idylické české vánoční náladě tentokrát chyběl sníh i mráz (denní teploty se
držely kolem tří stupňů a vál nepříjemný
vítr). Uvnitř kostela však bylo vánočně
útulno. Prostor kostela rozzářený, vyzdobený jehličnany a vystaveny staré
kostelní jesličky. Na stupních před oltářem čekaly na hudebníky klávesy a pultíky s notami. Postřehl jsem opravené
všechny lavice i s podlážkami a červený
běhoun natažený středem kostela.
Koncert zahájila a slovem provázela
paní Lída Hrodková. Své úvodní
procítěné slovo o Nazaretské rodině
a Dítěti předložila jako vzor současné
rodině, která je nestabilní a rozpadá
se. Zdůraznila návrat láskyplných
vztahů v rodinách, ohleduplnost mezi
lidmi i ve společnosti. Představila také
interprety: Jana Hrodka ml. – klávesy,
Jana Hrodka st. – varhany, Rostislava
Balaštíka – pozoun, instrumentální trio
rodiny Bouškových (Jana, Daniely a Pavlíny) a zpěváka Jana Sysra z Lanškrouna.
Skladby, které posluchačům zahráli
v první polovině koncertu, byly vánočně laděné. Ve druhé části uvedla paní
Hrodková, že kdysi a kdesi před mnoha
léty slyšela dětskou modlitbičku, kterou
si zapamatovala a naučila ji své malé
děti a nyní i vnoučata. Uvedla na stupeň
oltáře dva mladé špunty ze své rodiny
a ti modlitbu přednesli. Po tomto dojemném dětském přednesu jistě zjihlo
nejedno srdce a zaleskla se nejedna slza
v oku. Bylo to silný zážitek! A poněvadž
paní Hrodková byla hlasově indispo-

novaná, všechny zpěvné skladby, které
měla připravené, zazpíval pan Sysr. Pěkný podvečer, plný jímavých vánočních
skladeb, písní a koled, rychle uběhl.
Na závěr nemohla chybět nejznámější
vánoční píseň „Narodil se Kristus Pán!“
za doprovodu varhan, v nichž pan Jan
Hrodek st. zapojil všechny rejstříky.
Mohutný zpěv a krásný zvuk varhan se
nesl tichou jakubovickou krajinou.
Na úplný závěr popřála paní Hrodková
všem přítomným a jejich rodinám
krásný nový rok 2018, plný dobra, zdraví
a štěstí a ochranu „Toho Nejvyššího!“
a ukázala k nebi. Poté se účastníci zahřáli čajem, punčem, svařeným vínem
a dobrými mlskami, které, jako vždy,
připravila ochotná paní L. Jandová.
Dlouho po koncertu si ještě sdělovali
své dojmy, děkovali účinkujícím za
hezký a příjemný večer a popřáli si vzájemně dobrý rok. A my všichni vděčně
děkujeme těm, kteří tento koncert
umožnili (panu faráři J. Roušarovi, p. starostovi P. Helekalovi, p. V. Macanovi za
výzdobu, p. J. Hrdinovi za vnější osvětlení kostela), všem účinkujícím a p. K.
Hrodkovi, hlavnímu sponzorovi; prostě
všem, kdo koncert zajišťovali, připravili
a uskutečnili jej. Budeme-li živí a zdraví,
budeme se těšit na šesté „Jakubovické
souznění“ 27. prosince 2018. Pro příští
„souznění“ bych však doporučoval
dát do kostela kasičku na dobrovolné
vstupné na úhradu režie koncertu.
Vladimír Jansa

Tříkrálová sbírka 2018
skončila
Tradiční dobročinná akce se opět setkala s příznivou odezvou. V orlickoústeckém okrese se vybralo do 586 pokladniček 2 894 503 Kč. Převážná část výtěžku
je určena na činnost Oblastní charity
Ústí nad Orlicí. Téměř jarní počasí vylákalo do ulic orlickoústeckého okresu
více než dva tisíce dobrovolníků, aby
přinesli lidem devadesáti obcí a měst
přání štěstí, zdraví a písmeny K+M+B
požehnání jejich příbytků. I letos viděli
koledníci radost ve tvářích starých lidí
nebo úžas v očích malých dětí. Oblastní
charita vyjadřuje upřímné poděkování
asistentům sbírky v jednotlivých obcích
za organizační zajištění akce, obecním
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úřadům za vstřícnost a ochotu při nakládání s pokladničkami, dobrovolníkům za
důstojný průběh koledování, farnostem
za podporu a doprovodné programy.
V dnešním světě jsme sváděni strachem
či pomyšlením, že nás víc věcí rozděluje,
než spojuje. Tříkrálová sbírka je ale názorným příkladem toho, že dokážeme
dobře spolupracovat na společném díle.
Charita, obecní úřady, farnosti, občanské
spolky, stovky dobrovolníků a tisíce lidí
přijímají sbírku jako smysluplnou akci,
do které se každý svým dílem zapojuje
už osmnáct let. Vedle finančního přínosu
má tato akce velký význam společenský,
neboť přispívá k upevňování dobrých
mezigeneračních vztahů v obcích.
Iva Marková

Beseda s MUDr. Martinem
Applem
Přestože byl personál mateřské školy
v přesile, děkujeme všem rodičům, kteří
přišli ve čtvrtek 7. 12. na zajímavou besedu s MUDr. Martinem Applem. Podpořili tím ochotu pana doktora podělit
se o užitečné informace týkající se prevence zubních kazů a dali najevo, že jim
není lhostejné zdraví jejich dětí.
Jana Šponiarová

Foto I archiv MŠ
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Vánoční koncert ZUŠ
Tradiční vánoční koncert žáků ZUŠ
v pondělí 18. prosince dopoledne navodil tu správnou vánoční atmosféru
v naší mateřské škole. Paní učitelka
Obrová, která celý koncert uváděla,
nás pozvala na odpolední koncert do
Orlovny. Kdo přišel, určitě nelitoval.
Zazněla zdařilá sólová vystoupení na
nejrůznější hudební nástroje a představil se i soubor Brass Company pod
uměleckým vedením ředitele ZUŠ
Pavla Vašíčka. Repertoár souboru je
tvořen hlavně skladbami z oblasti pop
music, jazzu, rocku a filmových melodií. V Dolní Čermné se konají koncerty
žáků ZUŠ pravidelně dvakrát do roka,
proto si i v červnu budeme moci poslechnout mladé umělce s jejich novým repertoárem.
Ivana Hamplová

Foto I L. Ešpandrová

Divadelní představení
v mateřské škole
26. ledna zhlédly děti divadelní představení „O Bělince a Růžence“. S touto pěknou pohádkou od bratří Grimmů k nám
přijeli žáci dramatického oboru ZUŠ
v Letohradě. Začínající herci nemuseli
mít strach, že by zapomněli text, protože jejich paní učitelka Adéla Babková
pojala toto představení čistě improvizačně. Děti snahu mladých herců ocenily velkým potleskem.

Foto I archiv MŠ

Slavěna Adamcová

Hrnečku, vař!
O tom, jak se vaří krupicová kaše a co
vše se do ní dává, se přesvědčily děti
v mateřské škole. Na poslech klasické
pohádky od K. J. Erbena jsme navázali
praktickou částí. Uvařili jsme si kaši. Děti
se mohly přesvědčit o tom, že vařící se
mléko „utíká“ z hrnce, kaše se musí míchat, aby se nepřipálila, a při vaření musíme dbát na bezpečnost. Kulinářské
dílo se podařilo a všem moc chutnalo.
Ivana Hamplová

Foto I archiv MŠ
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„Voňavý“ konec vycházky
Konečně jsme se na chvíli dočkali krásné
bílé nadílky a děti mohly při dopoledním
pobytu venku postavit sněhuláky a vydovádět se. Jen nám to radování pokazilo
několik zašpiněných rukavic a párů bot –
od psích exkrementů. Je smutné, že při
procházkách v areálu školy a po nových
chodnících musíme mít stále oči na stopkách. Prosíme všechny majitele psů:
„Dejte si do kapes sáčky a uklízejte po
svých psech!“ Děkujeme těm, kterým
čistota naší obce není lhostejná a úklid
po svém miláčkovi berou jako samozřejmost. Snad vás je většina.
Jana Šponiarová
Foto I archiv ZŠ

Čertovský rej
Dne 5. 12. 2017 se konal Čertovský rej.
Mladší děti měly první dvě hodiny čertovskou výuku. My páťáci jsme zatím chystali
výzdobu a zábavný program v tělocvičně.
Když přišla 1. – 4. třída za námi, odstartovali jsme módní přehlídkou. Všechny
masky byly krásné a za odměnu dostaly
bonbon. Potom následovalo sedm soutě-

ží, při kterých se ve smíšených družstvech
vystřídali všichni žáci – zařadili jsme lentilkovou, hod mincí do vody, skákání
v pytlích, přenášení míčku na lžičce, přecházení přes novinový papír, stavbu nejvyššího komínu a pexeso. Dále jsme hráli
tři společné hry: s barevnými lístečky,
balónky a na molekuly. Nakonec byla
diskotéka. Akce se nám moc líbila a těšíme se na další.
Žáci 5. třídy

Zimní pobyt
Na začátku druhého prosincového
týdnu jsme si místo školních věcí zabalili teplé sportovní oblečení, protože
nás čekal několikadenní zimní pobyt
v přírodě na běžkách. Když jsme ráno
přišli do školy, dozvěděli jsme se, že
autobus má zpoždění čtyřicet minut.

Foto I archiv ZŠ
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Šli jsme do třídy a hráli jsme společně
hru Jenga. Když konečně autobus přijel, naložili jsme si věci. Cesta do Čenkovic trvala dvacet minut. Ubytovali
jsme se na chatě. Před obědem jsme
ještě stihli vycházku po okolí. Odpoledne jsme šli na běžky a večer jsme byli
unaveni.
Druhý den jsme šli na Bukovou horu.
Když jsme se vraceli, tak jsme si udělali
nádhernou klouzačku a jezdili jsme po
břiše. Večerní program připravily
holky, hráli jsme společně tři hry a byla
u toho zábava.
Ve středu jsme vyšli na Suchý vrch.
Hned na začátku cesty nás čekal dlouhý a únavný kopec. Během cesty jsme
si museli udělat pár přestávek, protože
cesta byla velice vysilující. Cesty byly
ledovaté a sníh byl zmrzlý. Když jsme
došli na vrchol, dali jsme si jídlo a vydali jsme se zpátky. Paní učitelka našla
zkratku. Přišli jsme na chatu, převlékli
jsme se, dali jsme si usušit oblečení
a potom jsme měli večeři. Večerní hry
si pro nás připravili kluci.
Poslední den jsme měli postřehový závod. Během tří minut jsme měli venku
najít co nejvíc obrázků, které tam pro
nás daly paní učitelky. Potom jsme si
rychle zabalili, uklidili pokoje a už tu byl
pro nás autobus. Zimní pobyt se nám
moc líbil, užili jsme si hodně zábavy.
Žáci 6. třídy

Plavecký výcvik
Od začátku školního roku až do prosince jezdili žáci 1. – 3. ročníku na plavecký
kurz do České Třebové. Během několika
lekcí se zdokonalili v plaveckých dovednostech a plaveckých stylech. Nechyběly ani skoky do vody, lovení předmětů
z vody, splývání. Plavání děti bavilo a už
se těší na další rok.
Plavání očima žáka třetí třídy:
Poprvé jsme přijeli na plavání a hned
začalo rozdělování do družstev. Potom
jsme šli plavat. Nejmenší družstvo šlo
na malý bazének a ostatní do velkého
bazénu. Co dělalo nejmenší družstvo
v malém bazénku? Potápěli se, hráli si,
lovili kroužky, splývali. A co se dělo na
dalším plavání? Byla například vodní
diskotéka.
Dan Mareš, 3. třída

Hrou proti AIDS
Týden před Vánoci jela devátá třída na
projektový den Hrou proti AIDS na
Střední školu zdravotnickou a sociální
v Ústí nad Orlicí. Vystoupili jsme na zastávce u nemocnice a vydali ke škole,
kde na nás čekala paní učitelka Vacková.

Ta nás odvedla do nejvyššího patra, kde
už čekali studenti, kteří deváťáky měli
na starost a byli jim průvodci celým
programem, jenž, jak se ukázalo, byl
opravdu hrou. Žáci byli rozděleni do tří
skupin a postupně prošli všechna stanoviště. Dozvěděli se spoustu zajímavých informací o viru HIV a nemoci
AIDS. Nakonec každý odešel s malým
dárkem a družstvo s největším počtem
bodů dostalo odměnu.
Eva Krsková

Nové trendy ve světě
počítačů
V úterý 19. prosince k nám přijeli kluci
z Pardubic ze střední školy Delta, aby
nám představili vývoj moderní techniky. Ukazovali nám různé aplikace virtuální reality a umělou inteligenci. Po prezentaci jsme si mohli vyzkoušet virtuální
realitu – ocitli jsme se ve světě Minecraftu a zahráli si na Xboxu one hru Forza
motorsport 5. Ti nejšikovnější z nás vyhráli termosku, skleněný hrníček a tričko, samolepky a odznaky. Všem se to
moc líbilo.
Petra Vašková a Vojtěch Chládek, 7. třída

Vánoční besídka
Ve čtvrtek 21. 12. 2017 jsme se sešli
v dopoledních hodinách na vánoční
besídce v tělocvičně v Dolní Čermné.
Je již dlouholetou tradicí. Vánoční
program měla na starost 9. třída, která
si připravila řadu soutěží nejen pro
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žáky od 5. do 8. třídy, ale také pro porotu ve složení Yvona Rybová, Alexandra
Růžičková, Petra Formánková a Martin
Suchomel a pro učitelský sbor. Žáci si za
své snažení vysloužili drobnou odměnu. Tento den deváťáci obohatili o zajímavé scénky – diváky překvapila zimní
hymna, rozpohybovala kapela Sabaton,
Spice Girls a zaujalo sportovní utkání
v boxu. Celým programem nás provázeli dva šikovní moderátoři - Adéla Beránková a Tomáš Petr. Příležitost předvést se měly i ostatní třídy. Každá si
připravila zajímavou scénku. Na závěr
besídky byla nejlepší třída za své úsilí
a výkony v soutěžích odměněna dor-

tem - to byla 7. třída. Scénkou porotu
nejvíce zaujala, a tedy vyhrála 5. třída,
které také gratulujeme.

mického průmyslu. Je určena žákům devátých tříd základních škol. Soutěž je tříkolová. V prvním kole musí účastníci
soutěže při hodině chemie na své základní škole napsat vědomostní test. Do druhého kola, již v Pardubicích, postupují tři
nejlepší řešitelé z každé školy. Z naší školy
letos postoupily: Tereza Vávrová, Marie
Maixnerová a Adéla Beránková. V tomto
kole musí soutěžící prokázat další teoretické znalosti. Třicet nejlepších účastníků
soutěže postupuje do třetího kola. Mezi
šťastnými nakonec byla i Adéla Beránková, která obsadila 19. místo. Tím si zajistila
účast v praktické části soutěže, která
18. ledna probíhala v laboratořích SPŠCH.
Teď netrpělivě čekáme do 4. dubna, kdy
budou vyhlášeny výsledky regionálního
kola a odtajněna jména postupujících do
kola republikového. Adéla už teď škole
zajistila zatím nejlepší umístění a ani
ostatní děvčata se mezi 360 soutěžícími
neztratila. Tereza Vávrová se umístila na
71. a Marie Maixnerová na 107. místě.
Yvona Rybová

Tomáš Petr, 9. třída

Soutěž Hledáme nejlepšího
mladého chemika
Letos se konala už poosmé na Střední
průmyslové škole chemické v Pardubicích pod záštitou náměstkyně hejtmana
Pardubického kraje Jany Pernicové a za
podpory řady významných firem che-

Preventivní programy
pomáhají
V průběhu měsíce ledna a na začátku
února probíhaly v rámci prevence rizikového chování na naší škole výchovné
programy. Uskutečnily se ve všech třídách 1. stupně. Jejich cílem bylo posílení
zdravých vztahů mezi dětmi, předcházení vzniku šikany a agrese, prevence vzniku rizikového chování v oblasti návykových látek a prevence sexuálního
zneužívání. Programy byly vedeny formou hry s aktivním zapojením dětí.
Kolektiv učitelek 1. stupně

Preventivní program
pro páťáky
Dne 25. ledna proběhl v naší třídě preventivní program na téma sexuálního
zneužívání „Líbí, nelíbí“. Povídali jsme si,
jak se zachovat v různých situacích. Uvědomili jsme si, že každý má svůj osobní
prostor. Bylo to zajímavé.
Foto I archiv ZŠ

Natálie Fabiánková, 5. třída
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Svobodovou je potřeba ocenit za odvahu a všem patří poděkování za vzornou
reprezentaci školy. Velký dík i letos také
panu Janu Beránkovi, který nás do Říček
dovezl a děvčata podpořil.

Jaké jsou možnosti rozvoje
našeho regionu?
Krajská hospodářská komora Pardubického kraje ve spolupráci s kontaktním pracovištěm Úřadu práce v Ústí
nad Orlicí připravily na úterý 26. ledna
v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí
přehlídku strojírenských firem a středních škol s technickým zaměřením.
Rodiče, žáci a široká veřejnost tak získali podrobné informace o možnostech uplatnění technických profesí
v zastoupených firmách a možnostech
studia v příslušných vzdělávacích oborech od jednoleté a dvouleté praktické
školy či dvouletých a tříletých oborů
vzdělání s výučním listem až po studium na Technické univerzitě v Liberci. Potřebné rady získali i dospělí, kteří
ztratili dosavadní práci a jsou nuceni
hledat nové uplatnění. Těm byly poskytnuty informace o rekvalifikačních
kurzech a celoživotním vzdělávání.
Této akce se zúčastnili i žáci 8. a 9.
třídy naší školy společně s výchovnou
poradkyní v rámci vyučovacího předmětu volba povolání. Deváťáci tak měli
další možnost ujasnit si poslední otázky doprovázející jejich rozhodování,
na jakou střední školu podat přihlášku,
osmáci se částečně zorientovali v aktuální nabídce technických oborů na
středních školách v našem regionu.
Olga Liprová
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Yvona Rybová
Pozn. redakce: O Adéle Beránkové a její
sportovní činnosti si určitě přečtete
hned v následujícím čísle zpravodaje,
protože si vybojovala šanci reprezentovat Pardubický kraj na Hrách VIII.
zimní olympiády dětí a mládeže 2018
v alpském lyžování.

Dětské plesání
v Dolní Čermné
Foto I archiv ZŠ

Okresní přebor v Říčkách
Hned po novém roce se 9. ledna uskutečnil ve Ski areálu Říčky v Orlických
horách okresní přebor v obřím slalomu.
Závod úspěšně absolvovalo družstvo ve
složení Adéla Beránková (9. tř.), Barbora
Vlčková (8. tř.) a Barbora Svobodová (6.
tř.) Jelo se na černé sjezdovce ve dvou
kolech. Adéla Beránková svou jízdou
dosáhla až na první místo v jednotlivcích a byla také absolutní vítězkou ze
všech dívek (tedy i středoškolaček). Celkově naše škola obsadila 3. místo. Báru

Foto I L. Ešpandrová

Je sobota 27. ledna 14 hodin a na nové
parkoviště u Orlovny v Dolní Čermné se
sjíždějí auta. Z nich vystupují rodiče se
svými dětmi přestrojenými do různých
kostýmů. Jednota Orel připravila v pěkně vyzdobeném sále tradiční dětský
karneval. Služba u šaten nestíhá. Jeden
z rodičů stojí frontu na odložení kabátů
a druhý odbíhá s dětmi do sálu hledat
místo u stolů. Ten, kdo přišel později, už
zde místa nenašel a musel se spokojit
s místem na jevišti. Díky kapacitě sálu
a přilehlých prostor se dostalo nakonec
na všechny.
Karneval zahajuje moderátorka paní
Hanka Marešová alias anděl Petronel,
spolu s ní byl i čert Uriáš v podání
jejího syna. Přivítala všechny děti, jejich
rodiče i prarodiče a také místní skupinu
nejmenších dětí z DC Dance. Na sále děti
předvádějí své hbité předtančení na moderní hudbu. Za vystoupení sklízejí děti
i jejich vedoucí Věrka Marešová zasloužený potlesk. Po předtančení se za doprovodu reprodukované hudby na sále
rozpohybují přestrojené postavičky dětí.
Na sál vyjeli ze svých hradů rytíři, králové a princezny. Z paloučků přicupitali
různí broučci, přiletěly včelky a přiběhly
i květinky. Ze ZOO si vzala vycházkovou
dovolenou cizokrajná zvířátka. Přítomny
byly postavičky z klasických pohádek, ale
i z fantastických seriálů, které jsou mezi
dětmi oblíbené. Byl to pěkný pohled
a důležité bylo, že si všichni náramně
rozuměli a spolu si pěkně zatancovali
a zarejdili. Po defilé masek bylo přibližně
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sto padesát dětí odměněno světelným
náramkem a bonbonky.
Odpoledne vyplnily také různé soutěže
a hry. Po šestnácté hodině se losovala
tombola, která byla bohatá, a to díky
sponzorům, nejen místním. Ještě jednou
jim za podporu akce děkujeme! Celkem
bylo rozdáno dvě stě devadesát cen.
Hlavní výhrou byl veliký dort. Děti byly
nadšené i z drobností.
Celé odpoledne bylo zajištěno bohaté
občerstvení. Poslední návštěvníci dětského karnevalu odcházeli kolem sedmé
hodiny. Je možné napsat, že dospělí
i děti (a bylo jich odhadem přes tři sta)
byli spokojeni, líbilo se jim zde a věříme,
že příští rok přijdou zase.
Vladimír Jansa

Kroužek mladých hasičů
Každou středu se od 15 hodin schází
mladí hasiči na hasičském kroužku SDH
Dolní Čermná. Do konce března cvičíme
v tělocvičně, od dubna chodíme trénovat na jarní část hry PLAMEN do Areálu
zdraví a sportu. Kromě přípravy na
sportovní sezónu se věnujeme na přípravu zkoušek odborností mladých hasičů, v březnu pojedeme na výlet do
krytého bazénu a zapojíme se také do
výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže. Zveme všechny zájemce, aby se za námi přišli podívat.
V prvním prázdninovém týdnu nás také
čeká tradiční letní tábor, přihlášky
a bližší informace budou k dispozici
koncem března 2018.
Saša a Milan Pirklovi,
vedoucí mládeže SDH

Recyklujte s hasiči
v roce 2017
SDH Dolní Čermná zajišťoval i v roce
2017 sběr starého vysloužilého elektroodpadu v rámci projektu „Recyklujte
s hasiči“. Této akce se účastníme od roku
2013 a za tu dobu jsme odevzdali k recyklaci přes 600 televizí a monitorů, 240
ledniček a mrazniček, 230 velkých spotřebičů (pračky, myčky, sporáky) a 200
pytlů („bagů“) s drobnými elektrospotře-
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biči. V roce 2017 proběhlo celkem sedm
svozů. Za organizaci svozu jsme obdrželi
finanční odměnu, kterou věnujeme na
činnost mládeže a sportovních družstev.
Jan Růžička

Svatá noc
V adventním období předešlého roku
jsme splnili slib lanškrounskému kulturnímu centru a nacvičili krátkou divadelní hru podle předlohy Karla Čapka
„Svatá noc“. V Lanškrouně na náměstí
jsme ji před hojnou diváckou kulisou
s úspěchem sehráli. Náš program doplnil svým předvánočním vystoupením
folklorní soubor Jitřenka.
Chtěli jsme hru předvést i v Dolní
Čermné. Nabídli jsme možnost uvést
ji např. v místním kostele jako – podle
mého mínění – vhodný doplněk vánočního času. Reakce se však nedostavila,
takže buď nápad zapadl, nebo nebyl
shledán vhodným. Pro ty, kdo by rádi
toto dílko zhlédli, mám nadějnou zprávu. Potěšilo nás, že zájem projevil pan
Hrodek a rýsuje se možnost začlenit
vystoupení do programu „Jakubovického souznění“ pro vánoční období
tohoto roku. Zároveň oslovíme okolní
obce, zda by o uvedení měly také zájem.
Přijde nám škoda to po nacvičení zahrát
jenom jednou jako v minulém roce.

Koníčkáři 2018
Na období čermenské poutě opět chystáme již tradiční výstavu „Koníčkáři“.
Tentokrát bychom si chtěli připomenout příslovečnou českou šikovnost,
která byla velmi využita zvláště v období před třiceti a více lety, kdy byla
spousta zboží nedostatková. Věříme, že
tato činnost ještě úplně nevymizela.
Ano, pochopili jste správně – výstava se
ponese v duchu „Udělej si sám“. Jsem
přesvědčen, že mnoho z vás má doma
různé užitkové i dekorační předměty
vytvořené svépomocí a vlastnoručně.
A právě ty bychom chtěli letos představit.
Prosím všechny, kdo takovéto předměty
doma máte a jste ochotni je na výstavu
zapůjčit, abyste to nahlásili buď mně,
Lence Coufalové, Haně Petrové, případně v místní mateřské škole. Máme zájem
o nejrůznější předměty obyvatel Dolní
Čermné a Jakubovic. Přivítáme i uvedení data výroby a jméno autora. Pokud
se ke zmíněnému výrobku váže nějaká
příhoda nebo sdělení (třeba i technické
parametry apod.), lze je též stručně
uvést. Jestliže množství nabídnutých
předmětů přesáhne možnosti jedné výstavy, můžeme za rok téma zopakovat.
Předem děkujeme za ochotu.
Za SDO Dolní Čermná Aleš Hampl

Aleš Hampl

Keramika pro každého
Sousedský ples
13. ledna jsme zorganizovali již po patnácté Sousedský ples. Z pohledu nás,
pořadatelů, proběhl ve velmi dobré atmosféře a v klidu. To jsme ocenili jak
v samotném průběhu, tak i při uklízení.
I členové skupiny Melodik Rock si ples
velmi pochvalovali. Chci poděkovat našim členům, kteří se na přípravě a vlastním průběhu plesu podíleli, a sponzorům, kteří nám přispěli na zabezpečení
tomboly. Všem návštěvníkům děkuji za
přízeň, kterou našemu plesu projevují.
Již dnes je zvu na Sousedský ples, který
uspořádáme v sobotu 19. ledna 2019.
Aleš Hampl

Hlína má jedinečnou vlastnost. Je možné ji používat k modelování, zpracovávat
ji nejrůznějšími způsoby a do krásných
předmětů, které po vystavení se vysokému žáru zůstanou trvalé. Pro výrobu vázičky, hrnečku či květináče nemusíte ani
ovládat umění hrnčířského kruhu. Jediným skutečným problémem při začínání
s keramikou je, že na rozdíl od jiných řemesel vyžaduje prostor, určité vybavení
a vysokoteplotní pec na výpal keramiky.
Rodinné centrum KUK v prostorách staré školy v Dolní Čermné takovou dílnu
vybavilo. Je vytížená převážně díky velkému ohlasu ze strany dětí. Záměrem
však bylo vzbudit nadšení a zájem
o tvoření i mezi dospělými. Jsem moc
ráda, že se tak děje, protože i my dospělí
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Foto I M. Vacková

potřebujeme svůj čas pro sebe. Naše
výlety s keramikou nám dávají možnosti
objevovat a zažívat dobrodružství, které
směřuje ke zhotovení neměnného kusu,
jenž dokáže vyvolat citové hnutí. Přijměte pozvání na setkání s hlínou. Těší se na
Vás Milena Vacková.
Volné hodiny keramiky pro dospělé začínáme ve čtvrtek 1. 3. 2018. Pak vždy
každý čtvrtek od 17 do 20 hod. Vstupné
100 Kč/1hod. včetně pomůcek, materiálu i výpalů.
Víkendový kurz světelných objektů –
svícny, truhlíky, vázy…
Díky ukázce různých technik si budete
moci vybrat, co vše si vyrobíte.
24.–25. 2. 2018 od 13 do 18 hod.
2. 3. glazování od 13 do 17 hod. + vernisáž výrobků
Vstupné: 1200 Kč
Rezervace nutná - počet míst je omezen.

Kroužkování ptáků v Dolní
Čermné v roce 2017
V roce 2017 jsme pokračovali v kroužkování ptáků již třicátou pátou sezónu.
Tento rok byl pro nás rekordní, celkově
jsme okroužkovali 1 715 ptáků (z toho
323 mláďat na hnízdech) a získali jsme
165 zpětných hlášení (buď vlastní odchyty již dříve kroužkovaných ptáků
nebo odchyty či nálezy našich kroužkovanců v zahraničí). Oba počty jsou za
celou dobu našeho kroužkování nejvyšší a celkově jsme od roku 1983 označili
22 000 ptáků.
Nejvyšších počtů jsme dosáhli u sýkor,
na které se specializujeme při kroužkování mláďat v budkách i při zimních
odchytech na krmítku. Celkem jsme
označili 372 sýkor koňader (129 mláďat),
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195 sýkor modřinek a 150 sýkor uhelníčků. Tato specializace nám přinesla
i zajímavé výsledky. Sýkora koňadra
kroužkovaná 22. 10. 2017 v Leštině (okres
Šumperk) byla kontrolována na krmítku
u Hamplových (č. p. 360) po šesti dnech.
30. 12. 2017 byla na krmítku na Bahnech
u Pirklových (č. p. 107) odchycena sýkora
koňadra s polským kroužkem. Byla
kroužkována ve východním Polsku (Semianówka, 30 km od běloruských hranic)
17. 10. 2017. Za tuto dobu zvládla vzdálenost větší než 600 km a dokazuje původ
části populace sýkor, která navštěvuje
naše krmítka v zimních měsících.
Další naší specializací je kroužkování
mláďat čápů bílých, kterých jsme označili celkem 28 a k tomu 4 mláďata čápa
černého. O hlášení ze Slovenska a Turecka jsme již psali v minulém zpravodaji.
Velké počty ptáků jsme označili zkoušením nové odchytové metody při podzimním tahu na zahradě u Růžičkových
(č. p. 16). Od srpna do října jsme zde
kroužkovali přes 500 ptáků, z toho nejvíce 144 pěnic černohlavých a 43 rehků
zahradních. Uvidíme, zda se dočkáme
zpráv o některém z těchto ptáků.
Za zmínku také stojí 102 okroužkovaných králíčků obecných a 14 králíčků
ohnivých, 48 červenek obecných, 57
vlaštovek obecných či 33 kosů černých.
Z nepěvců je potěšitelný počet 23
mláďat poštolky obecné a 24 křepelek
polních, které jsme v roce 2017 kroužkovali vůbec poprvé.
Věříme, že letošní rok bude neméně
úspěšný a my budeme moci informovat
čtenáře o nových zajímavých zpětných
hlášeních.
Čermenská ornitologická skupina

Kurz stavby z plátů - truhlíky, vázy,
svícny…
Tento kurz bude zaměřen na větší stavby s větší spotřebou hlíny.
Celkem 5 lekcí, vždy v pátek od 16 do 20
hod. + vernisáž výrobků
Začínáme 2. 3. 2018
Vstupné: 2400 Kč
Rezervace nutná - počet míst je omezen.
Pro více informací neváhejte a kontaktujte mě na tel.: 725 030 977, e-mail:
lukasmila@seznam.cz.
Milena Vacková

Foto I M.Nastoupil
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Vánoční turnaj stolního
tenisu 2017
Spolek příznivců stolního tenisu v Dolní Čermné uspořádal v tělocvičně
27. 12. tradiční vánoční turnaj. Turnaje
se zúčastnilo jedenapadesát hráčů ve
věkovém rozpětí sedmi až sedmdesáti
roků. Hrály se kategorie: starší dívky,
starší chlapci, malé děti, ženy, muži do
padesáti let, muži nad padesát let
a netradiční čtyřhry. Na sedmi stolech
bylo odehráno dvě stě osmdesát utkání. Pro vítěze byly připraveny hezké
ceny. Krásný středeční den provázela
přátelská sportovní atmosféra. Poděkování také patří p. Janě Novákové,
která ochotně a obětavě zajistila tradiční občerstvení.
Karel Pácha
kategorie

1. místo
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Předsilvestrovská vycházka
s mazlíčky
Tělovýchovná jednota - oddíl kopané
uspořádal dne 30. prosince první ročník společného venčení (nejen) pejsků.
Většina z nás doma nějakého toho pejska má a chodí s ním na procházky.
Proto nás napadlo, že bychom toto
venčení spojili s hromadnou vycházkou po okolí Čermné. Protože se jednalo o první ročník této akce, nepředpokládali jsme hojnou účast. Nakonec se
nás u tělocvičny sešlo poměrně dost
včetně pěti pejsků. Potěšilo nás, že se
účastnili i spoluobčané, kteří pejsky
nemají, avšak chtěli udělat něco pro
své zdraví. Počasí nám přálo. I když
bylo mrazivo, svítilo sluníčko a byla
krásná viditelnost. Vedení celé akce se
2. místo

3. místo

dívky st.

Stříbrná Eliška

Vacková Leona

chlapci st.

Pravda Michal

Simandl Pavel

malé děti

Marešová Marie

Vaško Marek

ženy

Petrová Andrea

Mikulová Alena

Cardová Jaroslava

muži do 50 let

Sysr Vlastimil

Šmajzr Milan

Šlapal Pavel

muži nad 50 let

Jirák Ladislav

Mačát Josef

Pokorný Josef

čtyřhra mix

Mrštík V., Skalický J.

Uhlíř K., Vágner D.

Adamcová N.,
Velešovský

ujal pan Miroslav Suchomel, který určil
trasu procházky směrem k farským lesům, poté přes pastviny a polní cestou
okolo Hrdinova statku k rybníku. Některé úseky byly náročnější pro zúčastnivší se maminku s kočárkem, ale společnými silami jsme všechny nástrahy
překonali. I děti z dětského domova
cestu statečně zvládly. Ani jsme si neuvědomovali, kolik jsme toho za ty dvě
hodiny nachodili. V mrazivém odpoledni nás mohlo hřát, že jsme naše
čtyřnohé mazlíčky důkladně vyvenčili
a sami jsme se pěkně prošli, což nebylo
po vánočních svátcích vůbec na škodu.
Tuto akci budeme rozhodně opakovat
a budeme jenom rádi, když se nás
příště sejde ještě víc. Závěrem mně
dovolte, abych vám všem popřál do
nového roku vše nejlepší, hodně zdraví
a štěstí, ať už ve sportovním, pracovním
či osobním životě.
Za TJ Dolní Čermná Filip Hampl

Pravdová Veronika

Silvestrovský běh
Dolní Čermnou 2017
Další rok je za námi a tradičně jsme ho
zakončili Silvestrovským během Dolní
Čermnou. Byl to již čtvrtý ročník, takže
jsme měli možnost potkat se se samými známými tvářemi a zároveň si popřát vše nejlepší do nastávajícího roku.
Počasí nám letos moc nepřálo, takže

Foto I D. Rebhán
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ještě před startem měla většina účastníků beznadějné mokro v botách. To
nás však neodradilo a odhodlali jsme
se naplňovat novoroční předsevzetí už
den předem. Po krátké rozcvičce jsme
se vydali na trasu dlouhou zhruba čtyři
kilometry, která byla stejná jako v minulých ročnících. Vedla po sídlišti
k poldru, následovalo přeběhnutí na
starou cestu, kolem kempu, přes hráz
rybníka na náměstí a zpátky k tělocvičně, u které na nás čekalo malé občerstvení. Příjemné bylo také slosování tří
poukazů na nákup sportovních potřeb
v prodejnách Sportisimo. Myslím, že
výhry vyvolaly tu správnou radost nejen u výherců a my jsme se mohli
v přátelském duchu rozejít a zamířit
rovnou k domovům za suchými ponožkami, na které jsme už dlouho všichni
mysleli. Závěrem bych chtěl poděkovat
všem zúčastněným a v neposlední řadě
všem, kteří pomohli s organizací akce.
Petr Bednář

Výjezdy hasičů
10. 12. 2017 dopravní nehoda na silnici
směr Dolní Čermná – Verměřovice
19. 12. 2017 1:48 požár kontejneru na
sídlišti v Dolní Čermné
L. Ešpandrová

Policie ČR informuje
Policisté Pardubického kraje by rádi občanům v kraji připomněli důležité preventivní rady a zásady, kterými je dobré
se řídit, aby se nestali oběťmi různých
podvodníků nebo zlodějů. Preventivní
rady budou vydávat formou tematických článků. Témata budou jistě zajímavá. Například podvody páchané na seniorech (tzv. výhodné nabídky zboží či
služeb, legendy podvodného vylákání
peněz, obtěžující telefony), senioři v silniční dopravě (chodci, cyklisté, řidiči –
povinné zdravotní prohlídky), senioři –
osobní bezpečnost, domácí násilí,
majetková kriminalita, tísňové linky,
léto – pohyb v lese, skoky do neznámé
vody, děti – bezpečná cesta do školy,
kyberkriminalita a podobně.

číslo 1 I rok 2018

„Budeme se snažit, aby naše články byly
zajímavé a tak občas přidáme i pár střípků z policejních svodek, abyste věděli,
co se ve vašem okolí děje.
Dnes bychom rádi v tomto úvodním
článku připomněli čísla tísňových linek
a postup při podávání trestního oznámení. Začneme druhým zmiňovaným
tématem, a to podáváním „trestního“
oznámení. Oznámení na Policii České
republiky může podat kdokoliv (nikoli
pouze poškozený), oznámení lze podat
písemně nebo ústně a samotné oznámení lze podat na kterékoli oddělení
policie nebo na státním zastupitelství.
Pokud vaše oznámení nemá charakter
neodkladného tísňového hovoru na
linku 158, můžete se obrátit na policisty
z nejbližšího obvodního oddělení policie. V naléhavých případech můžete
samozřejmě volat linku 158, kde jsou
naši policisté připraveni vám okamžitě
pomoci. Pro urychlení komunikace a následné pomoci je dobré vědět základní
údaje k oznamované události, což jsou
minimálně tyto informace:
• vaše jméno,
• adresa, odkud voláte, případně co
nejbližší upřesnění místa události,
• co se stalo,
• zda je na místě někdo zraněn nebo
zda potřebuje někdo pomoc lékaře či
hasičů.
Obecně i při podávání oznámení na
obvodní oddělení by si měl každý
oznamovatel (pokud je to možné a tyto
informace má) připravit odpovědi na
základní otázky typu CO se stalo, KDO
se protiprávního jednání dopustil, KDY
k jednání došlo, KDE k události došlo,
JAK ke skutku došlo, ČÍM bylo protipráv-
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ní jednání spácháno či způsobeno, PROČ
se podle oznamovatele čin stal a jaký je
NÁSLEDEK jednání pachatele, tzn. újma
na zdraví nebo škoda na majetku.
Čísla tísňových linek zná téměř každý,
nicméně pokud se něco stane a člověk
je ve stresu, ze zkušeností víme, že
si v rychlosti nevybaví ani to, jak se
jmenuje. Výše jsme zmínili číslo tísňové
linky policie, a to číslo 158. Pokud
potřebujete pomoc hasičů, volejte číslo
150. Zdravotnická záchranná služba má
linku tísňového volání 155. Rovněž je
možné si přivolat pomoc voláním na
jednotné číslo evropského volání 112.
Nicméně doporučujeme, pokud potřebujete jen jednu složku z integrovaného
záchranného systému (dále jen IZS), volejte přímo na tísňovou linku potřebné
složky. Číslo 112 se využívá především
v případech, že potřebujete na místo
dvě a více složek IZS.
Existuje i linka tísňového volání policie
pro neslyšící, kde operační důstojník
komunikuje s osobou, která potřebuje
pomoci formou SMS zpráv. Tato linka
má číslo 603 111 158.
A úplným závěrem můžeme uvést
malou zajímavost - dětem jako mnemotechnickou pomůcku zapamatování
tísňových linek uvádíme pomůcky, jak
si pamatovat poslední číslo z tísňové
linky a to: u linky 158 – osmička evokuje
pouta používaná policisty, u linky 155 –
pětka evokuje nafouknuté bolavé bříško
a u čísla 150 – nula představuje rybník
plný vody, kterou hasiči hasí požáry.
Přejeme krásné zimní dny!“
Markéta Janovská,
tisková mluvčí policie Pardubického kraje
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Stomatologická pohotovost
ve dnech

lékař

adresa

telefon

17. - 18. 2. 2018

MUDr.

Valentová

Lanškroun, Strážní 151

465 322 907

24. - 25. 2. 2018

MUDr.

Vebrová

Žamberk, Raisova 814

465 613 441

3. - 4. 3. 2018

MUDr.

Vítková

Červená Voda 330 (MOVIOM)

465 626 460

10. - 11. 3. 20018

MUDr.

Vlasatá

Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622

465 642 765

17. - 18. 3. 2018

MUDr.

Appl

Dolní Čermná 222

465 393 266

24. - 25. 3. 2018

MUDr.

Bílý

Lanškroun, Opletalova 567

465 324 829

30. 3. 2018

MDDr.

Bílý

Lanškroun, Opletalova 567

465 324 829

31. 3. - 1. 4. 20018

MUDr.

Beranová

Jablonné nad Orlicí, U koupaliště 149

465 642 267

2. 4. 2018

MUDr.

Dunglová

Letohrad, Tyršova 259

972 324 447

7. - 8. 4. 2018

MUDr.

Filipová

Lanškroun, Strážní 151

465 325 212

14. - 15. 4. 2018

MUDr.

Šrámek

Letohrad, U Dvora 815

465 621 551

21. - 22. 4. 2018

MUDr.

Jedličková

Bystřec 182

465 642 990

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 1 I rok 2018

III. Reprezentační ples
Dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Severo-Lanškrounsko
se uskuteční v pátek
23. března 2018 od 20.00 hod.
na sále Kulturního domu ve Verměřovicích
K tanci a poslechu zahraje skupina Streyci
Na plese vystoupí taneční formace Turn it up! s titulem Sportovec roku 2017
v akrobatickém rokenrolu a další svěřenci taneční školy
Nart Dance School z Jihlavy
Předprodej vstupenek s místenkou na obecních úřadech členských obcí svazku
Soutěž o atraktivní ceny
Bohaté občerstvení zajištěno
Vstupné 150 Kč
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Minulost a současnost
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VÝSLEDKY I. KOLA VOLBY PREZIDENTA ČR
ve dnech 12. a 13.1. 2018 V DOLNÍ ČERMNÉ
Volební účast 71,71 %
okrsek č.1
Dolní Čermná

okrsek č.2
Jakubovice

Ing. Mirek Topolánek

2,48 %

17 hlasů

2 hlasy

Mgr. Michal Horáček, Ph. D.

9,41 %

70 hlasů

2 hlasy

Mgr. Pavel Fischer

17,52 %

129 hlasů

5 hlasů

RNDr. Jiří Hynek

2,22 %

17 hlasů

0 hlasů

Mgr. Petr Hannig

0,65 %

5 hlasů

0 hlasů

Ing. Vratislav Kulhánek, dr. h. c.

0,39 %

3 hlasů

0 hlasů

Ing. Miloš Zeman

24,31 %

175 hlasů

11 hlasů

MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph. D.

9,8 %

7 hlasů

3 hlasy

Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.

33,2 %

243 hlasů

11 hlasů

VÝSLEDKY II. KOLA VOLBY PREZIDENTA ČR
ve dnech 26. a 27.1. 2018 V DOLNÍ ČERMNÉ
Volební účast 74,48 %
okrsek č. 1
Dolní Čermná

okrsek č. 2
Jakubovice

Ing. Miloš Zeman

37,52 %

272 hlasů

24 hlasů

Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.

62,48 %

474 hlasů

19 hlasů
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Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí v Dolní Čermné
Datum konání

Název akce

Začátek akce

Místo konání

Pořadatel

20. 2.

Beseda se starostou panem
Helekalem

14:00

Hasičský dům

KD

23. 3.

Ples mikroregionu

20:00

KD Verměřovice

Dobr. svazek obcí
Mikroreg. Sev. Lanš.

31. 3.

Velikonoční výtvarné dílny

8:00

mateřská škola

RC KUK

7. 4.

Jarní Burza oděvů a sportovních
potřeb

RC KUK

11. 4.

Zápis do 1. třídy

15:00 - 16:30

budova 1. stupně

ZŠ

28. 4.

Výstava "Koníčkáři" - "Udělej si sám"

29. 4.

Čermenská pouť

AZAS

farnost, městys

30. 4.

Pálení čarodějnic

AZAS

RC KUK, MS

3. 5.

Školní akademie "Pestrobarevný
svět"

Orlovna

ZŠ

6. 5.

Vítání ptačího zpěvu

SDO

čermenští
ornitologové

17. 5.

Den matek - vystoupení dětí MŠ
"Sluníčka a Kytičky zpívají si písničky"

12. 5.

Orlovna

MŠ

Kdo si hraje, nezlobí

AZAS

SDO

Pochod pohádkovým lesem

AZAS

MŠ, ČČK

17. 6.

Běh přes Červený vrch

AZAS

23. 6.

Čermenské folklorní slavnosti

AZAS

městys, FS Jitřenka,
spolky

29. 6. - 1. 7.

Tradiční čermenský motosraz

AZAS

pan D. Marek

3. 6.

17:00

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

12. 12.

Česko zpívá koledy

27. 12.

Jakubovické vánoční souznění

pan K. Hrodek

Vánoční koncert ZUŠ

ZUŠ Lanškroun

Silvestrovský běh Dolní Čermnou

pan P. Bednář

prosinec
31. 12.

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

Vítání občánků

Foto I L. Ešpandrová

Setkání s jubilanty

Foto I L. Ešpandrová

Vánoční turnaj stolního tenisu

Foto I K. Pácha

Předsilvestrovská procházka s mazlíčky

Foto I L. Ešpandrová
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