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Letošní rok bude svým způsobem specifický. Opět, jako v předchozích letech,
máme naplánovanou realizaci mnoha
investičních akcí, ale vzhledem k tomu,
že v říjnu 2018 proběhnou komunální
volby, bude letošní rok pro nás „kratší“. Jsem přesvědčen, že vzájemnou
spoluprací vše, co máme naplánované,
zvládneme zrealizovat.
Foto I L. Ešpandrová

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letošní zima byla pro mnohé z nás docela dlouhá, a proto jsem rád, že jsme se
dočkali příchodu jara. V tomto období
zahajujeme realizaci mnoha investičních akcí. Až budete číst tyto řádky,
doufám, že již budeme mít ukončeno
výběrové řízení na projekt „Digitální
technologie v Dolní Čermné pro všechny“. Byli bychom rádi, aby vítězná firma
začala stavět do konce dubna 2018.
Předmětem projektu je přístavba výtahu v základní škole Dolní Čermná (a tím
zajištění bezbariérového přístupu do
budovy) a vybavení IT učebny počítači.
Pro zdárné financování chodu úřadu
městyse včetně investičních akcí, o kterých jsem vás informoval v předešlém
zpravodaji, je nezbytné mít schválený
rozpočet. Tento projednalo a schválilo
zastupitelstvo na svém únorovém
zasedání. Jeho výdaje dosahují více jak
37 mil. Kč. Po schválení rozpočtu jsme
obdrželi další právní akty na poskytnutí
dotací, a to na výše uvedenou přístavbu výtahu a na nákup dodávkového
vozidla pro zásahovou jednotku sboru
dobrovolných hasičů, vše v objemu
více jak 2,3 mil. Kč. Do konce roku předpokládáme obdržení dalších dotací,
takže výdaje rozpočtu pro letošní rok
se budou pohybovat okolo 40 mil. Kč.
Zároveň vedeme jednání ohledně získání dalších dotací, a to na rekonstrukci
budovy staré školy na náměstí, střechy
školní jídelny a přístavby v Areálu zdraví
a sportu a mnoha dalších menších akcí.
Další důležitou informací je, že od dubna 2018 byl zahájen provoz nového systému separace odpadu. Bližší informace
jste obdrželi v dopise, který byl doručen
do každé domácnosti. Tento je uveden
i v tomto zpravodaji.

S přáním klidného prožití jara
Petr Helekal
starosta

Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (23/2018 - ZM)
První zasedání zastupitelstva v roce
2018 se konalo dne 26. února 2018,
a jak je obvyklé, bylo především ve
znamení projednání rozpočtu městyse na tento rok. Z jeho programu
vybíráme i některé další věci, které
byly předmětem jednání.
Zpráva o činnosti rady byla podána
za období od konce měsíce prosince 2017 do konce ledna 2018, a to
z 61. jednání ze dne 28. 12. 2017 a 62.
jednání konaného dne 31. 1. 2018.
Radě byly průběžně poskytovány
informace o průběhu hlavních
investičních akcí „Chodníky Dolní
Čermná“ a „Obnova návrší kostela
sv. Jiří“. Rada mimo jiné také projednala záležitosti ohledně zpracování
územní studie pro budoucí výstavbu,
návrh na nákup komunální techniky,
seznámila se informacemi k problematice pohřebnictví. Schválila
rozpočty příspěvkových organizací
na rok 2018. S podrobným obsahem
těchto usnesení se můžete seznámit
na webových stránkách městyse na
úřední desce nebo jejím archivu.
Následovaly finanční záležitosti, jejichž hlavním bodem bylo projednání
rozpočtu na rok 2018. Po zdůvodnění
návrhu rozpočtu a uvedení jeho priorit pro rok 2018 byl rozpočet schválen
s předpokládanými příjmy ve výši
32.499.440 Kč a s předpokládanými
výdaji ve výši 37.187.440 Kč. Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky jsou
ve výši 6.710.000 Kč, splátky úvěrů
a půjček pro rok 2018 pak ve výši

8.045.000 Kč. Protože je rozpočet
schodkový, bylo schváleno jeho
financování přebytkem prostředků
z minulých let ve výši 6.023.000 Kč.
Prioritami rozpočtu jsou realizace dotační akce v základní škole (přístavba
výtahu a vybavení IT učebny počítači), další opravy místních komunikací
a oprava veřejného osvětlení.
V rámci majetkových záležitostí
zastupitelstvo schválilo upřesněné
zveřejnění záměru prodeje pozemků na Smrčině - částí pozemkové
parcely 4094, části pozemkové
parcely č. 1990/2, pozemkové parcely
č. 1990/4, části pozemkové parcely
č. 1990/ a pozemkové parcely č. 4091,
vše v katastrálním území Dolní Čermná, dle situačního zaměření geodeta.
Poměrně obsáhlý byl poslední blok
programu. Zastupitelé schválili
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018
o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem
na území městysu Dolní Čermná. Její
účinnost je stanovena od 1. 4. 2018
a je dalším opatřením městyse
v oblasti odpadového hospodářství,
kterým se zásadním způsobem rozšiřují stanoviště pro sběrné nádoby na
tříděný odpad - sklo, plasty, nápojové
kartony a papír (celkem 17 stanovišť
v Dolní Čermné a 2 stanoviště v Jakubovicích). Na tradiční sběrné místo za
budovou úřadu bude nadále možné
předávat bioodpad, kovy, nebezpečné složky komunálního odpadu
a velkoobjemový odpad. V souvislosti s vytvořením společného školského obvodu spádové základní školy
s obcí Petrovice byla vydána také
obecně závazná vyhláška č. 2/2018,
kterou se stanoví část společného
školského obvodu základní školy,
a bylo schváleno uzavření příslušné
dohody. Byl také schválen dodatek
ke smlouvě o úvěru, na základě
kterého dochází ke snížení úrokové
sazby pro městys. Zastupitelstvu
byly podány informace o implementaci evropského nařízení na ochranu
osobních údajů (GDPR) do chodu
úřadu městyse a o iniciativách DSO
Mikroregion Severo-Lanškrounsko
uskutečněných za účelem změny
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zákona o střetu zájmů ve prospěch
komunálních politiků. Projednány
také byly nové stanovy Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko.
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

Upozornění občanům
Poplatky za likvidaci komunálního
odpadu a poplatky za psy byly
splatné do 31. března 2018. Po tomto datu Městys Dolní Čermná zasílá
písemné upozornění a následně
zahájí vůči neplatičům správní řízení. Výše poplatku se tak může zvýšit
až o trojnásobek běžného poplatku.
Lenka Kubíčková

Novinka v třídění odpadu
Vážení spoluobčané,
od 1. 4. 2018 došlo ke změně v třídění
separovaného odpadu. Po území Dolní
Čermné a Jakubovic byly rozmístěny
nádoby na separovaný odpad (papír,
sklo, plasty). Nádoby na sklo nejsou
bohužel na všech stanovištích, neboť
společnost EKO-KOM nám je do uvedeného data z kapacitních důvodů
nestihla dodat. Chybějící nádoby (5 ks)
budou dodány co nejdříve. Společně
s chybějícími nádobami na sklo budou
rozmístěny v Dolní Čermné 3 kontejnery
na oděvy, obuv a textil, v Jakubovicích
bude umístěn 1 kontejner. Důvodem
zavedení uvedeného opatření je zvýšení separace odpadu a snížení množství
směsného
komunálního
odpadu,
které je vyváženo na skládku. Pro tyto
potřeby jste po zaplacení poplatku za
odpady na letošní rok obdrželi zdarma
i plastové tašky, ve kterých můžete do
zmíněných nádob odpad donášet.
S ohledem na to, že jde o zcela nové,
byť předem avizované opatření, si Vás
dovoluji požádat o spolupráci a sho-
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vívavost. Je zřejmé, že na některých
sběrných místech bude nutné po provedení monitorování fungování systému
doplnit některé nádoby. Dle vyjádření
společnosti EKO-KOM, která se touto
problematikou zabývá mnoho let, se
jedná o běžnou záležitost. Celý systém
lze takto „vyladit“ přibližně do jednoho
roku od zavedení. Po případném doplnění jednotlivých sběrných míst o další
nádoby na nich dojde k provedení
drobných stavebních úprav. Za instalaci
zmíněného systému obdržíme zvýšenou odměnu od společnosti EKO-KOM.
S ohledem na skutečnost, že se nám
podařilo dojednat dodání předmětných
nádob zdarma, lze předpokládat pozitivní finanční dopad na obecní finance
ve velice krátké době.
Je zřejmé, že zejména v prvním roce,
než dojde k zaběhnutí systému, může
docházet k určitým problémům s včasným vývozem kontejnerů. Dovoluji si
Vás proto poprosit, abyste o jejich případném naplnění informovali pracovníky úřadu.
Další důležitou informací je, že na
sběrných místech bude instalován na
sklo pouze jeden kontejner, a to zelené
barvy, do kterého se bude vybírat bílé,
barevné a tabulkové sklo. Na některých
místech budou prozatím umístěny i bílé
kontejnery na sklo. Do těchto kontejnerů
ovšem nebude možné dávat tabulkové
sklo. Jakmile nám dodá spol. EKO-KOM
chybějící kontejnery, budou i tyto kontejnery nahrazeny novými zelenými.
Pokud se jedná o kontejnery na papír, do
těchto, prosím, nevkládejte krabice celé,
nýbrž složené či roztrhané. Důvodem
mé prosby je samozřejmě omezený
objem kontejnerů a jejich efektivní vyvážení. Tetrapakové obaly, tedy prázdné
krabice např. od džusů nebo mléka,
třídíme do kontejnerů na plasty.
Pro zdárný průběh nastavení nového
systému třídění odpadu na území našeho městysu je vše naplánováno a připraveno, ovšem pro skutečně pozitivní
dopady na obecní finance je nutná spolupráce s Vámi, spoluobčany. Proto Vás
prosím o spolupráci a využívání daného
systému, díky kterému máme možnost
uspořit značné množství finančních prostředků. Neméně důležitým faktorem je
i ochrana životního prostředí.
S úctou Petr Helekal
starosta

Nabídka pronájmu
nebytových prostor
Městys Dolní Čermná nabízí k pronájmu nebytové prostory v č. p. 230
v Dolní Čermné pro poskytování služeb
občanům. Pronájem bude možný od
1. června 2018.
Bližší informace tel. 465 393 125
p. Kubíčková

Změna úředních hodin
Společnost Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a. s. oznamuje
nový rozsah úředních hodin pro veřejnost od 1. 3. 2018.
Pro předávání smluv a jiných dokumentů týkajících se výběru stočného
nebo změn u odběratelů napojených
na kanalizaci a ČOV v Horní a Dolní
Čermné úřední hodiny jsou:
V pondělí na čistírně odpadních vod
v Dolní Čermné od 13:00 do 16:00 hod.
V pátek na čistírně odpadních vod
v Dolní Čermné od 8:00 do 11:00 hod.
Rozsah úředních hodin je také vyvěšen
na vývěsce Obecního úřadu v Horní
Čermné, na vývěsce Úřadu městysu
v Dolní Čermné a na bráně čistírny
odpadních vod v Dolní Čermné.
VAK Jablonné nad Orlicí

III. Reprezentační ples
Dobrovolného svazku
obcí Mikroregion SeveroLanškrounsko
V pátek 23. března se v sále Kulturního domu ve Verměřovicích konal
v pořadí již III. Reprezentační ples Dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Severo-Lanškrounsko. Jeho moderaci
opětovně převzal skvělý Ondra Pokorný a k tanci a poslechu zahrála skupina
Streyci z Přepych. I letos byl ples
zahájen slavnostním nástupem starostů členských obcí a zaměstnanců
svazku, na který se pečlivě připravovali
s tanečními mistry Monikou Hronovou
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a Davidem Weinhauerem. Za tuto
spolupráci moc děkujeme.
Vydařený slavnostní nástup odstartoval nejen šňůru tanečních bloků, které
se všichni tanečníci zhostili naprosto
skvěle, ale i řadu tří velmi povedených
vystoupení svěřenců taneční školy
Nart Dance School z Jihlavy. Tato taneční škola spolupracuje s pražským
klubem akrobatického rokenrolu
Kolbdance pod vedením pětinásobných mistrů světa Romana a Kateřiny
Kolbových. Čtyři tanečnice z jejich školy doplnily reprezentační tým České
republiky v kategorii dívčích formací
senior a získaly 3. místo na světovém
poháru v Belgii, 5. místo na mistrovství
Evropy v Itálii a 3. místo na mistrovství
světa ve Švýcarsku. V roce 2017 se
mohou pyšnit titulem Sportovec roku
v akrobatickém rokenrolu v kategorii
malých dívčích formací junior a senior.
Ani letos nechyběla bohatá soutěž
o ceny, která vyvrcholila přesně o půlnoci losováním hlavních cen. První
cenu v podobě motorové sekačky
zn. VARI MP1 do soutěže věnovala
ŽIVA zemědělská obchodní, a. s. Stejně
tak jako v loňském roce putovala první
cena do Horní Čermné. Gratulujeme.
Občerstvení v podobě nápojů zajišťoval
operativní SDH Horní Třešňovec a přípravy výtečných večeří včetně dezertů
rozplývajících se na jazyku se zhostil
pan Martin Křivohlávek se svým kolektivem z firmy Mathyss Catering. Soutěž
o ceny obsluhovaly členky SDH Bystřec.

Všem patří od nás velké poděkování.
Letošní svazkový ples je již za námi.
Dovolte nám proto touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na jeho
přípravách a organizaci. Děkujeme
i všem sponzorům za jejich štědrou
podporu. A konečně je také třeba
poděkovat Vám všem, kdo jste ples
podpořili svou účastí. Bez občanů
členských obcí našeho svazku bychom
nemohli na plese nikdy docílit tak
příjemné a přátelské atmosféry, jako
tomu bylo prozatím na všech jeho
ročnících. Věřme, že tuto tradici neovlivní blížící se komunální volby a že se
v příštím roce společně opět sejdeme
na tanečním parketě za skvělé hudby,
u dobrého jídla a pití, a to již na IV.
ročníku našeho svazkového plesu.
Na setkání s Vámi se těší
Lenka Bártlová, manažerka svazku
Video se slavnostním nástupem a více
fotografií naleznete na www.dsomsl.cz
nebo facebooku svazku.

Poděkování
Jménem zarmoucené rodiny děkujeme
všem, kteří se 9. března 2018 přišli rozloučit s panem Jaroslavem Nastoupilem
z Dolní Čermné.
Zarmoucená rodina

Významné životní
jubileum oslavili
Vladimír Malý
Marta Faltejsková
Miroslav Pecháček
Marie Nastoupilová
Libuše Bártová
Alena Plánská
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.

Sleva 75 %
Pokud se domníváte, že jsem se dal do
služeb kohosi, kdo slibuje slevy a nakonec na tom stejně vydělá, tak si to jistě
můžete myslet. Ale jen do chvíle, kdy
vám prozradím, že ten „kdosi“ je naše
vláda a že ten špás ji vyjde ročně na 6
miliard Kč. Tolik je připravena doplatit
jednotlivým dopravcům za děti do
18 let, studenty do 26 let a důchodce
nad 65 let ve vlacích a autobusech od
10. 6. 2018.
Dne 8. ledna 2018 schválila vláda České
republiky finální verzi Programového
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prohlášení vlády České republiky.
V části Doprava se uvádí: „Vláda přijme
rozhodnutí, které za stanovených podmínek umožní bezplatné užívání osobní
železniční dopravy pro důchodce starší
65 let, žáky a studenty do dovršení věku
26 let“. V návaznosti na to Ministerstvo
dopravy rozpracovalo možné řešení zavedení přepravy seniorů a studentů za
výrazně výhodnějších podmínek, než
za jakých jsou přepravováni v současnosti na základě komerčních či státem
uložených slev (zdroj: Ministerstvo
dopravy ČR).
Přesně za dva měsíce, 8. března 2018,
měla vláda schválit „variantu B“ možných řešení. Nakonec ji schválila bez
výhrad, ale až 27. 3. 2018; že by kvůli
protestům některých politiků?
Varianta B znamená, že uvedené skupiny cestujících nebudou jezdit bez
kupování jízdenek na základě jakýchsi
předplacených kupónů (varianta A), ale
bude jim při koupi jízdenky poskytnuta
sleva z obyčejného jízdného ve výši
75 %, pokud doloží studentskou kartou,
občanským průkazem apod., že na ni
mají nárok. A co je hlavní, nebude se
to týkat jen železnice, ale i linkových
autobusů, což jsou i ty naše.
Musíme se však připravit na určitá
omezení: Nárok na slevu z jízdného se
navrhuje do určité míry omezit v situacích, kdy by způsobil dopravcům značné problémy s ohledem na kapacitu
dopravních prostředků. Je nutné uvést,
že ačkoliv celkově existují v kapacitě
nabízených míst v prostředcích veřejné
osobní dopravy značné rezervy, je zde
též řada spojů, které jsou již dnes přeplněné, a z objektivních důvodů nelze kapacitu ze strany dopravce navýšit (zdroj:
Ministerstvo dopravy ČR). To znamená,
že kraj zřejmě vytipuje spoje, ve kterých
slevu nebude možné uplatnit, a stanoví,
kterých skupin cestujících se bude toto
omezení týkat. To bude známo až po
uzávěrce tohoto čísla zpravodaje.
Už dnes ale vím o dalších dvou omezeních:
– vyloučení městské hromadné dopravy z tohoto systému; to se týká velkých
měst.
V naší oblasti je MHD zavedena jen
v Ústí nad Orlicí, ovšem odlišný tarif tu
platí pouze na jediné lince (705100).
Pokusím se zjistit, jak se město jako objednavatel této linky ke slevám postaví.
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– ve vlacích bude možné slevu uplatnit
jen ve 2. vozové třídě a oddílech jí na
roveň postavených.
O jiných omezeních zatím nevím. Otazníků kolem této slevy je však víc než
dost, a pokud by měla opravdu vstoupit
v platnost od 10. 6. 2018 s letní změnou
jízdního řádu, budou mít všichni dopravci co dělat. Zejména bude nutno
zajistit jednotnost přijímaných opatření,
protože je nemyslitelné, aby každý průvodčí či řidič postupoval při uznávání
nároku na slevu jinak. Stejně jednotně
se budou muset vypořádat s velkým
množstvím různých předplacených karet, kilometrických bank apod., z nichž
některé mají až šestiletou platnost, se
zakupováním jízdenek přes internet,
problematikou místenek a já nevím čím
vším ještě. Za dva měsíce by to mělo být
vyřešeno a já Vám (doufám) budu moci
poskytnout podrobnější informace.
Zdeněk Ježek

Fandíme našim
olympionikům
V únoru jsme fandili našim olympionikům. Čtrnáct dní jsme malovali, vyráběli,
prohlíželi obrázky a soutěžili na téma
zimní sporty - olympiáda. Tvořili jsme
maketu české vlajky z PET víček, u které
jsme si zopakovali barvy a geometrické
tvary. Hráli jsme hokej, a i když bez sněhu, jsme lyžovali mezi překážkami. Dětem se velmi dařilo.
Kateřina Ptáčková

My si jenom nehrajeme
Na co začíná tvé jméno? Které slovo slyšíš
dvakrát? Kolik to je? Čeho je více, méně?
Najdeš červený trojúhelník? Postavíš
stejný hrad z kostek geometrických tvarů? Zavážeš si tkaničky? Chytneš si pravou

Foto I I. Hamplová
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rukou levé koleno? Umíš skákat po jedné
noze? Najdeš dvojice stejných obrázků?
Umíš správně držet tužku?
Tak tyhle a ještě další otázky a úkoly
plnilo patnáct předškoláků, když se
7. března sešli i s rodiči v mateřské škole
na ukázkové „hodině“ práce paní učitelek
s dětmi v rámci přípravy na bezproblémový přechod do základní školy.
Paní učitelky a děti chtěly rodičům
ukázat, že si v mateřské škole nejen
hrajeme, ale že hrou děti získávají i nové
vědomosti, dovednosti a zkušenosti,
které později uplatní ve svém životě.
Jana Šponiarová
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sportů a vyzkoušet si jízdu na speciálních trojkoloběžkách, minikolech, zahrát si turnaj ve stolním fotbálku nebo si
potrápit hlavy nad šachovnicí. V jedenáct hodin bylo oficiální zahájení festivalu a her v Brně. Třešničkou na dortu
pro některé pak byla návštěva pana ministra Babiše a možnost vyfotit se s ním
a třeba i s olympijským maskotem – bílým tygříkem. Ve dvanáct hodin jsme
měli sraz u zlaté cedule „Olympijský
festival“ a po závěrečné fotce všech zúčastněných jsme se přesunuli k autobusu. Příjemné naladění z dopoledního
sportování jsme završili společným zpíváním v autobuse na cestě zpět.
Lucie Dulkajová

Olympijský festival v Brně
V pátek 9. 2. jsme se vydali s žáky 6. až 9.
třídy do Brna na Olympijský festival,
který byl pořádán v rámci XXIII. zimních
olympijských her v jihokorejském Pyeong Changu. Děti si mohly vyzkoušet
biatlon, snowboard park, pumptrackovou dráhu (duny) na longboardu
i snowboardu, krasobruslení. Na rychlobruslařském oválu si zorganizovaly
vlastní závody, kdo je rychlejší. S mistrem ČR ve freestylu si kluci zahráli florbal a hokejbal. Sportem, který si všichni
vyzkoušeli poprvé, a podle ohlasů měl
velký úspěch, byl curling. Instruktor
nejprve vysvětlil, jak se kámen metá
a jak se před ním „zametá“, a pak už následoval turnaj o nejpřesnější odhoz do
kruhu. V pavilonu Z jsme si mohli kromě
curlingu a krasobruslení sjet v „pěnových kruzích“ tubing rampu. Byla tu
i možnost oddechnout si od zimních

Lyžařský výcvik

Foto I archiv ZŠ

Ve dnech 5. – 9. 3. jsme se zúčastnili lyžařského výcviku v Čenkovicích. Byli
jsme ubytováni v chatě Pod sjezdovkou
na dolním parkovišti. Po ubytování jsme
hned vyrazili na protější kopec ukázat,
jací jsme lyžaři. Byli jsme rozděleni do
dvou skupin. Po obědě jedna skupina
vyrazila na čenkovickou sjezdovku
a druhá skupina lyžovala na kopci. Po
večeři jsme hráli hry a šli spát. Ráno jsme
se nasnídali a šli jsme všichni na čenkovickou sjezdovku. Po obědě jsme opět
lyžovali, ale byla velká mlha a hodně
sněžilo. Po večeři jsme hráli hry. Ve středu byl odpočinkový den. Přijely paní
z olomoucké vysoké školy a přivezly
monoski, abychom si vyzkoušeli, jak
sportují lidé s postižením. Také jsme si
vyzkoušeli chůzi na sněžnicích. Po obě-

dě jsme jeli lanovkou na Červenou
Vodu, někteří z nás jeli na lanovce poprvé v životě, a nespadli! Jezdili jsme
všichni na modré sjezdovce. Ve čtvrtek
jsme celý den lyžovali, bylo hezky, svítilo slunce, ale sníh byl mokrý a těžký.
V pátek bylo taky hezky – měli jsme závody a potom volné lyžování, pak jsme
jeli ještě na Červenou Vodu. V restauraci
vařili velmi dobrá jídla, Hlavně jsme se
všichni těšili na „blbouny.“ Chtěli bychom poděkovat celé třídě za super týden a paním učitelkám, že to s námi vydržely. Jediné, co se nám nelíbilo, že
někteří museli odjet domů dřív, protože
byli nemocní.
Lucie Hlavsová a Aneta Žerníčková,
žákyně 7. třídy

Broušení skla

Foto I archiv ZŠ

I výtvarná výchova může vypadat trochu jinak. A protože se blížil den sv. Valentýna, zavolala jsem do galerie IVKO
v Letohradě paní Majvaldové, která přijela do Dolní Čermné a pomohla nám
vyrobit dárečky pro ty nejbližší. Žáci si
mohli vyzkoušet broušení skla. Každý si
sám nakreslil na skleničku grafický návrh. Na řadu pak přišla bruska a samotné broušení. Všem šla práce od ruky.
Myslím si, že všichni mohou být na sebe
pyšní, neboť výtvory jsou krásné.
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Foto I archiv ZŠ

Foto I archiv ZŠ

Žáci 6. třídy si broušení skla mohli
vyzkoušet také v rámci předmětu práce
s technickým materiálem. Práce se jim
líbila a výsledek byl velmi zdařilý.
Eva Krsková

Holokaust a
antisemitismus

koukali na oblohu v různých časech.
Také jsme se podívali na prstence planety Saturn. Nakonec jsme zhlédli astronomickou pohádku jménem Polaris. Ve
druhé budově jsme si mohli koupit suvenýry. Šli jsme i do hvězdárny, kde bohužel nebylo nic vidět, protože bylo zataženo. Exkurze se mi líbila.
Aleš Jansa, 5. třída

Pro 8. a 9. třídu připravila paní Vavříková
přednášku na téma Holokaust a antisemitismus (průřez dějinami). Na začátku
žáci zhlédli video týkající se osudu židovské rodiny z Holešova, která byla
poslána do pracovního tábora na východ. Pamětnice na videozáznamu
vzpomínala na život v táboře, na pochod smrti i na návrat po válce do vlasti.
Druhá část přednášky se týkala přímo
problematiky antisemitismu. Paní Vavříková na příkladech z historie i současnosti ukázala nebezpečí, které s sebou
nese nenávist vůči jednomu etniku.

Když jsme přijeli do Hradce Králové,
vstoupili jsme do velké budovy. Tam
bylo hodně zajímavostí – např. velký
vysílač z lega a modely raket. Pak nám
povídali o hvězdách a souhvězdích,
promítali nám je na velkou kopuli.
Vypadalo to, jako když se otáčí. Potom
nám pustili pohádku, která zahrnovala

všechno, o čem jsme si povídali. Také
jsme si šli prohlédnout dalekohled do
druhé budovy. Nakonec jsme se vydali
na „planetární stezku“. Exkurze se mi
moc líbila, doufám, že se tam zase někdy podívám.
Filip Málek, 5. třída

Den naruby
V pátek 23. 3. si žáci 9. třídy vyzkoušeli,
jaké to je být učitelem. Nejprve si rozdělili vyučovací hodiny ve třídách prvního
stupně, aby se mohli řádně připravit.
I když nebylo vše vždy tak, jak má být,
všechny paní učitelky, které se netradičního vyučování také zúčastnily, se

Eva Krsková

Exkurze do planetária
Dne 28. března jsme jeli společně se
4. třídou do Planetária v Hradci Králové.
Sraz byl před školou v 7:50 a v 8:00 hod.
jsme odjížděli objednaným autobusem.
Když jsme přijeli na místo, nasvačili jsme
se a počkali na další školu, která měla
také přijet. Jakmile dorazili, přemístili
jsme se do obrovské kopule, kde jsme

Foto I archiv ZŠ
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Foto I archiv ZŠ

shodly na tom, že se deváťáci svého
úkolu zhostili na výbornou a nešetřilo
se chválou.
Postřehy deváťáků: Den naruby se mi
jako „učiteli“ velice líbil. Sice jsem byl
před hodinou trochu nervózní, ale po
chvilce tréma opadla. Byl jsem rád, že
jsem si to mohl zkusit. Děti byly hodné
a poslouchaly. Pokud potřebovaly pomoc, nebály se o ni požádat. Překvapilo
mě, jak byly děti hodné a snaživé. Byl to
výborný zážitek.
Eva Krsková a žáci 9. třídy

Chemická olympiáda
V únoru proběhlo na naší škole školní
kolo 54. ročníku chemické olympiády.
Teoretickou i praktickou část školního
kola vypracovaly tři žákyně deváté třídy.
Marie Maixnerová, Tereza Vávrová
a Adéla Beránková. Teoretická část byla
tentokrát zaměřena na kovy. Děvčata
plnila úkoly a shromažďovala informace
o vlastnostech kovů a zpracování železných rud. V praktické části zjišťovala kolorimetricky obsah chloridu železitého
v daném vzorku. Závěrečný test pak
ověřil nabyté znalosti a dovednosti.
I když bodový zisk stačil na postup do
okresního kola, rozhodly se žákyně
z časových důvodů dále nepostupovat.
Yvona Rybová
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Vyhlášení soutěže Hledáme
nejlepšího mladého
chemika
Ve středu 4. dubna proběhlo v pardubickém ABC klubu vyhlášení soutěže
nejlepších chemiků v regionu (zahrnuje Pardubický, Královéhradecký, Liberecký, Středočeský kraj a kraj Vysočina).
Klání se zúčastnilo více než pět tisíc
žáků devátých tříd ze 158 základních
škol. Určitě je více než povzbuzující, že
naše škola skončila na 12. místě.
Za přítomnosti zástupců Krajského
úřadu Pardubického kraje, sponzorů –
vedení firem regionu např. Agrofert,
Synthesia, organizátorů a garantů
Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a SPŠCH Pardubice byly zveřejněny výsledky třetího
kola soutěže, do kterého postoupilo
třicet nejlepších. Celá akce byla pojata
jako zábavné odpoledne s přitažlivým
programem. Nechyběl tanec – pohybové studio Hroch předvedlo
moderní podobu tanečního umění,
ani kouzelník – David Kopecký z pardubického Klubu kouzel dostál pověsti
východočeského Davida Copperfielda,
k dispozici byl také kosmetický salon.
Vtipný komentátor uvolňoval napjatou atmosféru plnou očekávání, neboť
prvních šest soutěžících postupuje do
republikového finále. Naším jediným
želízkem v ohni byla Adéla Beránková,

Foto I archiv ZŠ

žákyně 9. třídy. Po splnění teoretické
části se umístila na osmnáctém místě.
Praktická část se jí vydařila a posunula
Adélu na pěkné patnácté místo. Z vyhlášení si odnesla mnoho zajímavých
cen a především dobrý pocit, že
uspěla. Na tuto společenskou akci ji
doprovodily spolužačky a členky týmu
Marie Maixnerová a Tereza Vávrová.
Děvčata si společné odpoledne užila,
přiučila se od kouzelníka několik triků
a pokusy, které byly prezentovány jen
pro ně, třeba předvedou svým spolužákům. Myslím, že stojí za to dělat
něco navíc.
Yvona Rybová

Technohrátky
v Ústí nad Orlicí
V pátek 23. března se šestá a sedmá
třída vypravily na Střední školu uměleckoprůmyslovou do Ústí nad Orlicí.
Byli jsme rozděleni do tří skupin.
V první skupině jsme se vzdělávali
v základech strojírenství a ve využití
počítačů při výrobě. Nejdříve jsme šli
do dílen, kde jsme rýsovali do plechu,
vytvořili jsme si šestiúhelník, do
kterého jsme si mohli natisknout naše
jména. Po přestávce jsme šli na počítače, kde jsme se učili programovat
a vyrábět těžítko.
Druhá skupina prováděla přírodověd-
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Zeměpisná olympiáda
20. února 2018 se v Libchavách konalo
okresní kolo zeměpisné olympiády. Své
znalosti zde poměřovali žáci základních škol a gymnázií. V olympiádě se
soutěží ve třech disciplínách, a to
v práci s atlasem, v praktických znalostech a vědomostním testu. V okresním
kole v kategorii B (žáci 7. třídy) reprezentovala školu Eliška Stříbrná (10. místo). V kategorii C (žáci 8. a 9. třídy) soutěžili Richard Kubec (19. místo) a Michal
Klouček (13. místo).
Eva Krsková
Foto I archiv ZŠ

né experimenty. Vyrobili jsme termosku a pomocí teploměru připojeného
k počítači jsme sledovali, jak klesá teplota horké vody, a zaznamenávali to
do grafu, zapalovali jsme cukr, pomocí
čidla jsme odhadovali vzdálenost, propichovali jsme nafouknutý balonek,
pracovali s jedlou sodou, zapalovali
jsme papír namočený do roztoku
z vody a lihu.
V třetí skupině jsme pokrývali vajíčko
z polystyrenu barevnými stužkami.
Práce v jednotlivých skupinách se nám
moc líbila.
B. Svobodová, R. Zachařová, Š. Nastoupil,
M. Kacálková, L. Vacková, D. Jirásek,
žáci 6. třídy

Soutěž čtvrťáků
v anglickém jazyce
Dne 4. dubna se na naší škole konala
soutěž v anglickém jazyce. Zúčastnily se
jí školy z Dolní Čermné, Horní Čermné,
Bystřece a Dolní Dobrouče. Každý zjistil,
jak mu jde psaní, čtení a hledání slov.
Soutěžilo se v osmisměrce, v poslechu,
v psaní dopisu a porozumění textu. Závodili jsme za jednotlivce i za družstva.
Já jsem se umístil na prvním místě
a moje družstvo obsadilo čtvrté místo
ze sedmi. I když jsem se na začátku bál,
tak to bylo super.
Jáchym Frangos, 4. třída

Foto I archiv ZŠ

Vědomostní soutěž
Eurorebus
Dne 5. 4. se konal 23. ročník vědomostní
soutěže Eurorebus v Hradci Králové,
kam se vydala i ZŠ Vincence Junka
z Dolní Čermné. Soutěžilo se v několika
kategoriích. V kategorii Junior pro žáky
1. stupně to byla tříčlenná skupina (Tereza Hejzlarová, Ema Adamcová, Tadeáš
Kulhavý) a 9. třídu reprezentovaly Veronika Pravdová, Anna Stará a Tereza Vávrová.
Během chvilky volna si děti mohly
vyzkoušet nejrůznější hry či si vyrobit
odznak. A samozřejmě nechyběly ani
informace týkající se geografie (poznat
stavbu, správně určit stát podle tvaru apod.)
I když žáci nepostoupili do celostátního
finále, mohou být právem na sebe hrdí,
neboť patří mezi ty nejšikovnější v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.
Eva Krsková

Den boje proti rakovině

Foto I archiv ZŠ

Český den proti rakovině je nejstarší sbírka v ČR, která se pravidelně koná již od
roku 1996. Letošní 22. ročník se zaměřil
na prevenci nádorových onemocnění
tlustého střeva. Kvítek měsíčku lékařského ozdobí vínová stužka a jeho majiteli se
můžete stát dne 16. května, pokud vhodíte do zapečetěné schránky 20 Kč. V naší
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obci potkáte skupinky členek místní organizace ČČK na náměstí a v jeho blízkosti v době od 7 do 10 hodin.
Zdena Mikulová, předsedkyně místní
organizace ČČK

Ukliďme Česko – Ukliďme
Dolní Čermnou
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá
na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem
je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek a vychází z mezinárodně osvědčeného modelu „Let’s Do It!“.
I naše škola se připojila k velkému
jarnímu úklidu, ten jsme naplánovali na
pátek 6. dubna. Zúčastnili se ho všichni
žáci a většina učitelů. Oděni v pracovním a v zářivých reflexních vestách
se žáci vydali naší vesnicí i do přírody
uklidit krok za krokem odpad, jenž tam
někteří „omylem nechali“. Každá třída
měla přesně vymezený časový harmonogram akce a naplánovanou trasu
úklidu. Naši dobrovolníci našli opravdu
hodně toho, co do ulic městyse a do
přírody nepatří.
Cestou posbírané jsme co nejlépe
třídili na stanovištích kontejnerů na
papír, plast a sklo. Díky kontejnerům
rozmístěným po celé obci jsme nemuseli nosit s sebou naplněné pytle, byly
by opravdu těžké. Směsný odpad jsme
shromáždili na předem dohodnutých
místech, odkud ho do sběrného dvora
svezli pánové z pracovní čety. Za jejich
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ochotu a pomoc velmi děkujeme. Stejně jako loni všichni zúčastnění zvládli
vše na výbornou. Co myslíte, jak dlouho
nám městys vydrží „uklizený“?
Eva Krsková, Olga Liprová

V pardubickém rádiu
o našem Muzeu rádií
Český rozhlas Pardubice do svého vysoce sledovaného čtvrthodinového dopoledního pořadu „Máme hosty“ vybírá
zajímavé osobnosti z celého kraje.
V úterý 30. ledna pozval moderátor Jakub Malý pana Karla Hrodka, zakladatele a provozovatele dolnočermenského
Muzea historických rádií. V živém vysílání pan Hrodek popsal vznik muzea –
jako výsledek snahy shromáždit součástky vyráběné v TESLE Lanškroun
během desetiletí, kdy tam byl zaměstnancem. Tehdejší radiopřijímače, původně zdroj součástek do sbírky, mu
učarovaly, Začal se věnovat nejen jejich
sbírání, ale i uvádění do provozuschopného stavu.
Řada přijímačů má své historické osudy,
například německý přijímač z doby
druhé světové války, naladitelný pouze
na rozhlasové stanice povolené nacistickým režimem. S oprávněnou přezdívkou „Goebbelsova tlama“ (Dr. Goebbels
byl nacistický ministr propagandy).
Dolnočermenská sbírka rádií pokrývá
období let 1928 až 1990, tedy i celou
poválečnou dobu výroby přijímačů
v několika československých podnicích
TESLA.

Foto I J. Kohout
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V poslední době probíhá nadějná
partnerská spolupráce mezi městy
Lanškroun a Dzierzoniow. Tam fungovala od války až do začátku 90. let firma
DIORA, výrobce polských radiopřijímačů, magnetofonů a dalších přístrojů.
Naše Muzeum historických rádií v Dolní
Čermné věnovalo Městskému muzeu
v Dzierzoniowě pět historických rádií ze
svých fondů, a naopak my jsme dostali
radiopřijímač s názvem Sudety, vyráběný v DIOŘE.
Dá se říci, že naše Dolní Čermná opět zabodovala. Řada posluchačů pardubické
stanice Českého rozhlasu si jistě řekla –
to muzeum rádií bude stát za návštěvu.
Jiří Kohout

Maškarní ples
Při večerní procházce dne 3. 2. po nově
upraveném návrší u kostela jsem uviděla jít proti sobě dva vodáky i s lodí. Řekla
jsem si, že je to sice v únoru divné, ale
co – asi se chtějí včas připravit na sezónu. Když však za nimi prošel pirát, rytíř
a bílá paní… Nedalo mi to a jako správná zvědavá ženská jsem se vydala za
nimi. Došla jsem do místní Orlovny a už
mi bylo vše jasné. Jednota Orel Dolní
Čermná spolu s farností Dolní Čermná

Foto I F. Mareš
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pořádají již tradiční maškarní ples.
Na pódiu hrálo a zpívalo několik
ministrantů dost „hustej rock“, kapela
nesla název Hosana Rock. Na parketu se
promenádovala celá řada konzervované zeleniny Bonduelle, vedle ní tančila
postupka žolíků, po sále chodil prostřený stůl i s židlí a v rohu se tyčila socha
Svobody. Po sále se pohybovalo hodně
pohádkových bytostí, zvířátek atd. Byl
to nádherný pohled – ocenila jsem
pestrost barev, nápaditost a šikovnost
lidí při výrobě masek.
K vidění bylo i předtančení „šíleně oblečené“ mládeže z DC Dance. S úžasem
jsem sledovala perfektně předvedený
twerk v podání kluků. Následovalo
předtančení místní skupiny Dolce Baby,
které bylo také velice vydařené.
Zábava na sále byla skvělá, návštěvníků
dostatek, což je super. Ochutnala jsem
i něco z kuchyně a musím pochválit, vše
bylo výborné. Zůstala jsem do ranních
hodin a děkuji pořadatelům, tanečníkům, všem sponzorům, bez nichž by se
ples nemohl uskutečnit.
Nalákala jsem vás? Tak příští rok přijďte
taky, ať je zase pořádně veselo. Já přijdu
také a víte, za co půjdu? To budete
koukat.
Hana Marešová
Pozn. redakce: Twerk je provokativní taneční styl, při němž tanečník na populární hudbu třese a pohupuje hýžděmi.
Twerkování bývá přirovnáváno k tradičním africkým tancům. Přesný původ
pojmu je neznámý. Jedno z častých vysvětlení odkazuje na kontaminaci anglických sloves „to twist“ (kroutit se) a „to
jerk“ (trhat, škubat, cukat sebou). Zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/twerk

Jitřenka se v Kostarice na
rozdíl od kufrů neztratila
Dlouho očekávaný datum našeho odletu na exotickou Kostariku se naplnil
16. března. S plnými kufry a s obavami,
zda máme vše potřebné, jsme se sešli na
náměstí v Dolní Čermné ve 3:15 ráno.
Odtud autobusem na letiště do Prahy
a po prvním odbavení našich zavazadel
nás už „jen“ čekal dlouhý let proti času.
Trval necelých osmnáct hodin a kupodivu proběhl rychle a hladce, včetně mezipřistání v Amsterodamu. Pro mnohé to

byl vůbec první let a hned na takovou
vzdálenost.
Po zážitcích z letadla jsme se konečně
ocitli v San José, v hlavním městě státu
Costa Rica, zvaného „Bohaté pobřeží“,
a po nezbytných příletových formalitách nás autobus odvezl do turistického
ubytovacího zařízení Backpackers, kde
jsme nocovali první část našeho pobytu
v Kostarice. Hned jsme ochutnali místní,
nejvíce rozšířené menu místní kuchyně
- rýži s fazolemi, k tomu míchaná vejce
a ovoce. Nutno podotknout, že tato
místní oblíbená pochoutka nás pak
doprovázela po celou dobu pobytu
minimálně dvakrát denně. Zpočátku
jsme nechápali, jak mohou být místní
obyvatelé tak zakulacení, když se tímto
způsobem stravují. Až později jsme se
dozvěděli o silném vlivu severoamerické
fast gastronomie, tedy o nadměrném
pojídání fastfoodových produktů s pitím velkého množství coca-coly. Navíc
jsme poznali, že Kostaričanům hodně
chutná sladké.
Ubytování bylo skromné, zpočátku
jsme z toho byli trochu zaskočeni, ale
postupem času převládla pozitiva
krásného prostředí. Jen vlak projíždějící
časně ráno hned za zdí hostelu trochu
narušoval spánek. Záhy nám došlo, proč
každé lůžko při ubytování bylo vybaveno kromě nezbytného mýdla i špunty
do uší. Nutno říci, že byly okamžiky, kdy
se špunty velmi hodily.
V následujících dnech nás čekal velmi náročný program, který sestával pravidelně
ze dvou až tří vystoupení denně. A vzhledem k tomu, že doprava po San José
je velmi pomalá, přejezd na jednotlivá
místa tak zabíral poměrně hodně času.
Díky našemu ubytování v centru San
José jsme dobře poznali downtown
hlavního města, absolvovali jsme organizovanou prohlídku a navštívili nejznámější a atraktivní místa, mezi která patří
národní divadlo, hlavní náměstí (Parque
Espaňa) s vysokým monumentem a sochou Kryštofa Kolumba, jednu z prvních
koloniálních pošt v Kostarice, Parque de
la Cultura s národním divadlem a samozřejmě i jednu z vyhlášených kaváren.
Celý festival, kterého jsme byli součástí,
je jedním z největších v zemi a jediným
takového zaměření. Jeho název je Raices,
což jsou v překladu „kořeny“, a znamená
to návrat k tradicím, prezentace různých
lidových kultur, vzájemná komunikace
i učení se navzájem. To jsme samozřej-
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mě mnohokrát zažívali po celý pobyt,
a to hlavně proto, že zahraniční soubory
bydlely na stejném místě, všichni jsme
cestovali společně, účastnili se společně
všech akcí, vystupovali jsme společně
a nakonec jsme společně trávili i večery.
Samotná vystoupení byla velmi náročná
jak pro vytrvalé teplo, neustálé přesuny
i časové změny, tak nakonec i pro velký
počet vystoupení. Nutno však uvést, že
všude, kde jsme vystupovali, bylo obecenstvo velmi vnímavé a živé. Potlesk
po prvním vystoupení Jitřenky byl obrovský a velmi spontánní a opakoval se
po každém dalším koncertu. Drtivá většina vystoupení se odehrávala v aulách
a tělocvičnách středních škol a nebylo
výjimkou, že v hledišti byly jeden až dva
tisíce posluchačů. Tudíž už jenom to byl
obrovský zážitek. Nekonečné fotografování po vystoupeních se postupně
stalo běžnou součástí prezentace. To se
stávalo i na ulicích lemovaných davy přihlížejících, kdy zde jednotlivé soubory
trávily hodiny. V tom horku to byla určitě
nejnáročnější vystoupení, kdy ze všech
celou dobu doslova lilo.
V polovině našeho pobytu se nám podařilo zorganizovat výlet na jednu ze čtyř
nejznámějších sopek Kostariky – Irazú.
V současné době je vlastně jedinou
přístupnou „aktivní“ sopkou, protože
další dvě jsou pro veřejnost uzavřené
a poslední z nich, Arenal, je přístupná
pouze dole, protože stále chrlí lávu.
Irazú je výjimečná mimo jiné tím, že
sahá do výšky cca 3 500 m nad mořem
(druhý nejvyšší bod v Kostarice) a díky
tomu je při ideální viditelnosti možné
vidět z vrcholu na jedné straně Tichý
oceán a na druhé straně Karibské moře.
Nám se to bohužel nepoštěstilo, ale
i tak jsme krásně viděli na další činnou
sopku. Návštěva určitě stála za to. Sopka
je tvořena třemi krátery, z nichž dva jsou
přístupné a ten třetí, zalitý nádherně
zelenomodrým jezerem, je viditelný
pouze z výšky. O síle poslední erupce
této sopky v roce 1963 svědčí obrovské
balvany, které jsou rozesety po celé
cestě mezi San José a Irazú. Létaly až do
vzdálenosti třiceti kilometrů.
Sopečná aktivita v Kostarice určuje
také zástavbu měst, včetně hlavního
města. Je zde jen málo vysokých domů,
většinou se jedná o jednopatrové,
maximálně dvoupatrové domy. A co je
pro Kostariku také typické, je vedení
veškerých elektrických sítí vzduchem,
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tedy na sloupech. Všude mezi domy
i podél komunikací vedou svazky kabelů vzduchem a zajímavé jsou hlavně
„křižovatky“ těchto sítí.
Na zpáteční cestě ze sopky jsme navštívili krásně městečko Cartago, druhé
město Kostariky, které bylo v minulosti
dlouho jejím hlavním městem. Navštívili
jsme světoznámou velkou baziliku Basilica de Nuestra Seňora de Los Angeles,
nejuctívanější náboženské centrum
v zemi. Nejcennější exponát baziliky - La
Negrita, neboli černá madona, je opředena řadou mýtů a každoročně se k ní
chodí modlit mnohatisícové davy věřících. Je známo, že poslední stovky metrů absolvují věřící po kolenou. To jsme
v bazilice zažili i my. Bazilika je velkolepá
bílá stavba v novobyzantském slohu a je
vyzdobena neuvěřitelným množstvím
nádherných vitrážových oken.
V Cartagu jsme také navštívili místní tržnici s ovocem a zeleninou a nutno říci,
že polovina pestrobarevných produktů
nám byla zcela neznáma. Samozřejmě
jsme i některé vyzkoušeli a např. banány a ananasy, tak to je zcela odlišná chuť,
než kterou známe u nás. Cartagem také
vedou koleje, ty zůstaly jako památka
na železnici, která byla při zemětřesení
zcela zničena a nebyla již obnovena.
Zůstala pouze malá část okolo San José
a tu jsme i my každou noc slýchávali za
hostelem od pěti hodin ráno.
Druhou část našeho pobytu jsme strávili v oblasti Sabanilla de Alajuela v ubytovacím zařízení, kde jsme hned vedle
kávových plantáží společně s ostatními
soubory trávili při zpěvu a tanci u ohně
překrásné večery. Bylo zajímavé v noci
sledovat i hvězdy a měsíc, které byly na
noční obloze postaveny obráceně.

A nyní k samotným souborům, se kterými jsme trávili celý čas pobytu. Hned po
prvních vystoupeních jsme se přesvědčili o kvalitě pozvaných souborů, plných
vynikajících tanečníků a muzikantů.
Z Mexika to byl soubor Ehécatl, jenž
nám ukázal rozmanitost mexické kultury. Tanečníky jsme zažili v bojových
oblecích aztécké doby s přilbami zdobenými barevnými pery nebo s maketami tropických ptáků na hlavách. V jiných
tancích španělských rytmů zase dámy
nastoupily v dlouhých šatech s kanýry
a pánové v sombrerech a v kožených
botách, ve kterých vydupávali ohnivé
španělské rytmy. Byli jsme svědky působivého tance s ostrými mačetami, který
vzbuzoval obdiv a zároveň se tajil dech
nad jejich nebezpečným uměním.
Dalším souborem byl Te Manu z Velikonočního ostrova Rapa Nui, který
vystupoval jako reprezentant Chile.
Obvykle začínali hudebníci s velmi
chytlavými melodiemi doprovázenými
bubny a v jejich rytmu přitančily půvabné tanečnice s ladným kroužením
v bocích. Jejich oblečení bylo doplněné
krásným peřím a množstvím doplňků
z mušlí a skořápek exotických plodů.
Vzápětí se v rychlejším rytmu vřítili na
scénu pomalovaní tanečníci a začínala
velkolepá show, do které pak byli vtaženi i diváci. Kostýmy tanečnic a hlavně
tanečníků zakrývaly skutečně jen to
nejdůležitější. Středem vystoupení byli
dva mladí kluci, kteří svými vyzývavými
kreacemi rozproudili snad každého.
Jejich tance hodně připomínaly bojové
scény a bylo skutečně na co se dívat.
Další skvělý soubor pocházel ze sousední Panamy. Děvčata měla krásně
nazdobené hlavy plné korálků a ozdob

(příprava na vystoupení jim zabírala
zhruba dvě hodiny). K tomu velmi dlouhé barevné sukně a množství pestrých
doplňků. Tanečníci i muzika pak měli na
hlavách typické panamské klobouky vpředu a vzadu zahnuté nahoru. V jejich
hudbě se v krásných středoamerických
melodiích mísily zvuky harmoniky, bubnů a typického zvuku nástroje guiro.
Všichni účastníci festivalu byli velmi
sympatičtí lidé s láskou k tanci a k hudbě. Po celou dobu pobytu nás tyto dvě
věci spojovaly, a proto společné chvíle
strávené u ohně s muzikou patří k jedněm z nejsilnějších zážitků. Moc jsme
si to všichni užili s vědomím, že něco
takového v Evropě jen stěží zažijeme.
Naplno jsem pochopil slova ředitele festivalu Raúla, který mi na přivítanou řekl,
že tento festival je hlavně o vzájemné
komunikaci. Měl úplnou pravdu, na
konci festivalu jsme se všichni navzájem
loučili jako velcí přátelé, kteří se od těch
druhých mnohé naučili.
Cesta domů přišla velmi rychle, i když
nutno říci, že někteří už měli rýže s fazolemi „plné zuby“. Zpáteční cesta byla
trochu komplikovanější. Začalo to hned
na odletu ze San José, kdy nám automat
nechtěl vydat letenky a až po urgencích
jsme byli odbaveni. Na mezipřistání
v Atlantě jsme zase absolvovali nepříjemné imigrační kontroly, které jsou
velmi striktní. Na dalším mezipřistání
v Amsterodamu jsme zase měli pouhých třicet minut na odbavení, proto
běh napříč celým letištěm z jednoho
konce na druhý. Na odbavení nebyl čas,
a tak jsme s napětím sledovali až u palubní přepážky, jak „šikovně“ si počínaly
čtyři pracovnice terminálu u dvou počítačů, než během deseti minut vytiskly
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letenky pro patnáct lidí. Po příletu do
Prahy jsme pak zjistili, že z pětadvaceti
dorazily jen dva kufry, a tak jsme jen
čekali, zda nám je dodatečně dovezou
domů. Dopadlo to dobře.
Celý zájezd byl velkým zážitkem po
všech stránkách, fyzicky velmi náročný.
Ale Jitřenka je bezvadná parta, kde se
navzájem všichni dobře podrží, a nebyl
ani náznak ponorkových problémů.
Ostatně na to nebyl čas. Jsem přesvědčen, že jsme se prezentovali na vysoké
úrovni a že jsme zanechali na druhé
straně světa velmi dobrý dojem i mnoho nových přátel.
Petr Ryba

Velikonoční dílny RC KUK
Přestože byla 31. března sobota, a tentokrát dokonce Bílá, místní školka se rozezvučela hlasy dětí, rodičů i paní učitelek. Probíhaly zde totiž výtvarné
velikonoční dílny, které připravilo RC
KUK. Děti si mohly s menší pomocí rodičů vytvořit originální velikonoční výzdobu v podobě tzv. zápichů, věnečků
z vrbových proutků, ozdobených vyfouknutých vajíček, kuřátek v osení,
prostírání, květináčů apod. Rodiče měli
možnost zpříjemnit si velikonoční atmosféru malým občerstvením. Každý
nakonec odcházel s plnou náručí (taškou, kufrem…) výrobků, které, jak věříme, dovedly výzdobu svých příbytků
k dokonalosti. Poděkování patří všem,
kteří akci připravili, pomáhali s realizací,
i těm, kdo ji svou účastí podpořili.
Eva Šebrlová
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Areál zdraví a sportu
v roce 2018
Pořád je co zlepšovat. A vztaženo na areál to platí mnohonásobně. Máme plán,
jak postupně opravit stávající objekty,
a zároveň musíme reagovat na vzniklé
potřeby s provozem areálu. Nejde zde
o malé investice, a proto je důležité, aby
areál prosperoval a na tyto investice si
vydělal.
Nemůžeme spoléhat na stálé klienty,
kteří se do areálu každoročně vracejí už
několik let. Požadavky klientů se zvyšují,
u stávajících klientů nevyjímaje. Je potřeba tyto potřeby monitorovat a reagovat
na ně - samozřejmě s ohledem na potenciál areálu. Jít s dobou.
Před dvěma lety vznikly webové stránky
areálu. Kromě uceleného pohledu na
areál zde najdeme přehled akcí konaných
v areálu a celkovou nabídku areálu. Tato
prezentace společně s facebookovým
profilem jsou jedinou reklamou, kterou
areál má. Vymýšlíme nové programy
a vytváříme nabídky, kterými oslovujeme další potenciální klientelu. Staráme
se o naše klienty, neboť spokojení klienti
a jejich reference jsou naší největší reklamou.
A když už podnikáme všechny tyto kroky, abychom areál přes sezónu zaplnili
návštěvníky, a zvelebujeme ho, není se
čemu divit, že reagujeme a budeme reagovat na to, když naši práci někdo maří.

Foto I I. Hamplová

Areál je volně přístupný a sportoviště za
podmínek dodržení daného provozního
řádu a s vědomím správce může využít
každý. Nicméně chování některých
jedinců v areálu je až zarážející. Kouření
na podiu, používání stěn podia pro
„fotbalový trénink“, ničení elektroinstalace, využívání ploch areálu (a nejen těch
travnatých) pro trénink smyku. A dalo by
se pokračovat.
Je snad věcí selského rozumu, že rychlost
vozidla při příjezdu do areálu nebo při
průjezdu (u chatek) je nutno přizpůsobit
skutečnosti, že je areál plný návštěvníků
a možnost pohybu lidí na cestě či náhlé
vběhnutí na ni jsou více než reálné. Je
víc než pravděpodobné, že si ubytovaní
klienti budou stěžovat na hluk silných
motorek projíždějících v pozdních večerních a nočních hodinách kolem chatek.
Ani hlasitá hudba v době nočního klidu
ozývající se z vozidel (převážně místních
občanů) zaparkovaných na parkovišti
v areálu není na místě.
Co k tomu dodat? Areál je „firma“, která
si na svůj provoz musí vydělat! A jelikož
tu řešíme opakované ničení majetku,
stížnosti klientů na rušení nočního
klidu atd., jsme nuceni přejít od slovního
upozornění k dalším opatřením.
Doufáme, že se počasí brzo ustálí a dovolí nám postupně zprovoznit všechna
sportoviště. Ceny za pronájem sportovišť
zůstávají stejné jako v loňském roce,
permanentky z loňského roku využít
nelze. Permanentky jsou k zakoupení
buď u paní Macháčkové na matrice městysu (doklad o zakoupení), nebo přímo
u správce areálu. Vzhledem k vytíženosti
sportovišť i ubytovanými klienty doporučujeme včasnou telefonickou rezervaci
(734 506 130).
Ubytovací sezónu zahajujeme v areálu
15. května, 8. června zahájí svůj provoz
také restaurace Kemp. I z akcí pořádaných
v areálu je z čeho vybírat. Běžecké okruhy
v okolí jsou z 80 % zmapované, zbývající
okruhy proběhneme co nejdříve. Novinkou mezi nabízenými týmovými hrami
je hra připomínající Pevnost Boyard.
Ovšem žádní pavouci ani hadi. Jde spíše
o princip sbírání klíčů a indicií a cesta
k pokladu. V současné době žáci druhého
stupně místní základní školy tyto úkoly
testují a určujeme čas, který Vám dáme
na splnění jednotlivých úkolů. Tyto hry
jsou primárně určeny zde ubytovaným
účastníkům adaptačních a sportovních
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kurzů. Po domluvě i široké veřejnosti.
Veškeré informace o akcích v areálu,
nabídce i novinkách naleznete na našich
webových stránkách www.azas.cz.
Katka Veselá

Běh přes Červený vrch už
potřetí
Děkujeme, sponzoři! Pozvánku na další
ročník Běhu přes Červený vrch bychom
rádi začali děkovnými slovy směrem
k našim/vašim sponzorům. Díky jejich
podpoře můžeme opět připravit běžecké
závody pro děti i dospělé, rychlé i ty pomalé. A přesně o to jde. Nezáleží na tom,
kolik je Vám let a jak rychle běháte. A že
ten kopec k posedu vyjdete, nikomu vadit nebude. Každý dle svých možností,
zdatnosti.
Oproti loňskému ročníku se toho moc
nezměnilo. Trasy zůstávají stejné, pouze
jejich délka se mění podle ročníku narození běžce. V cíli bude na dětské účastníky čekat sladká odměna, připravíme pro
ně tombolu. Účastníci hlavního závodu
dostanou občerstvení. Nejrychlejší běžec
a běžkyně (na kopci u posedu) si odnesou vrcholovou prémii z dílny místních
cukrářů.
Posed na Červeném vrchu má v letošním
ročníku běhu ještě další úlohu. Vyhlásili
jsme soutěž o originální fotografii tohoto
posedu. Až se půjdete projít, proběhnout
nebo projet na kole přes Červený vrch,
„vyblejskněte“ nám posed - z jakéhokoliv
úhlu. Nejzajímavější fotografii odměníme. Fotografie posílejte nejpozději do
3. 6. 2018 na areal@dolni-cermna.cz.
Termín letošního ročníku běhu je neděle
17. 6. 2018, těšíme se na Vás v Areálu
zdraví a sportu. Budeme rádi, když se
rozhodnete podpořit svojí účastí třetí
ročník Běhu přes Červený vrch a strávíte
nedělní den aktivním pohybem v dobré
společnosti.
Katka Veselá

Rafani v LHL 2017/2018
Protože se v 13. ročníku LHL 2016/2017
Rafani umístili velmi dobře, letošní čtrnáctý ročník začínali v druhé lize a čeka-

Foto I L. Ešpandrová
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la je utkání s velmi silnými soupeři.
Velká absence hráčů z důvodu nemoci
či úrazu způsobovala potíže, a tým tak
musel být mnohokrát doplněn o hosty.
Hostování hráčů z jiných klubů povolují
při splnění určitých podmínek pravidla.
V první části soutěže bylo odehráno
osm utkání, vítězství bylo jen jedno,
bohužel kontumační, právě pro nedodržení pravidel hostování v LHL, kdy za
soupeře nastoupil s číslem a jménem
kmenového hráče hráč krajské soutěže.
Výsledky devatenácti odehraných zápasů zajistily Rafanům celkové 26. místo
ze dvaačtyřiceti. Ale už v září se začíná
od nuly a věřme, že v LHL 2018/2019 se
bude Rafanům dařit o něco lépe.
L. Ešpandrová

Zpráva fotbalového oddílu
Konečně zde máme jaro, což pro nás,
fotbalisty, znamená to, že se opět roztáčí
kolotoč mistrovských zápasů. Letošní
zima nám až na samý mrazivý závěr
udělala radost. Celou zimní přípravu
jsme totiž museli absolvovat venku, jelikož jsme se poprvé v historii „nevešli“ do
tělocvičny. Tato skutečnost nás dost nepříjemně překvapila, avšak až do konce
ledna nás nemusela tolik mrzet. V únoru
byla většina tréninků zrušena, nemělo
cenu riskovat zdraví hráčů a nutit je trénovat v mrazivém počasí.
V jarní části sezóny se budeme muset
vyrovnat s oslabením kádru v podobě
ukončení kariéry Zdeňka Růžičky a přestupu Michala Richtra do Lanškrouna.
Vzhledem k našemu postavení v tabulce,
kdy na vedoucí mužstvo ztrácíme pouze
tři body, cítíme velikou motivaci k co nejlepším výsledkům. Postup není nereálný.
Proto bych touto cestou rád poprosil
Vás, naše fanoušky, abyste nám i nadále
zachovali svoji přízeň a i přes možná výsledková klopýtnutí nám zachovali svoji
přízeň, které si opravdu velmi vážíme.
My Vám na oplátku můžeme slíbit, že pro
dobré výsledky uděláme na hřišti vše, co
budeme moci.
Řešit budeme muset i takové záležitosti,
jak například nahradit výpadek klobás od
„Kocoura“, fanoušky velmi oblíbených.
Jak již možná víte, toto vyhledávané, populární lanškrounské řeznictví ke konci
března končí svoji činnost, což má přímý

Foto I L. Ešpandrová

dopad i na naše občerstvení. Mohu vám
zaručit, že situaci řešíme a bez klobásek
Vás rozhodně nenecháme!
O našich zápasech budete opět
informováni tak, jak jste zvyklí. To znamená plakáty na veřejných vývěsních
plochách, obecním rozhlasem a letáky,
distribuovanými do schránek. Rozpis
zápasů Vám rovněž na požádání osobně poskytnu.
Závěrem mně dovolte, abych našim

fotbalistům, ať už „prckům“ z přípravky,
tak i mužům, popřál do jarní části hodně
úspěchů, radosti z fotbalu a hlavně
zdraví, které je i přes všechno sportovní zápolení na prvním místě. Vám,
divákům, přeji, abychom Vám našimi
výkony dělali jenom radost a abyste si
po zápase nad dobrým pivkem mohli
říci, že to bylo dobře prožité odpoledne.
Za TJ Dolní Čermná Filip Hampl

Rozpis mistrovských zápasů – jaro 2018
neděle

8. 4.

16:00

TJ Spartak Brandýs nad Orlicí TJ Dolní Čermná

sobota

14. 4.

16:00

TJ Dolní Čermná

SK Rybník

sobota

21. 4.

15:00

TJ Sokol Klášterec nad Orlicí

TJ Dolní Čermná

sobota

28. 4.

16:00

TJ Albrechtice

TJ Dolní Čermná

sobota

5. 5.

16:00

TJ Dolní Čermná

TJ Sokol Verměřovice

úterý

8. 5.

16:00

TJ Sokol Rudoltice

TJ Dolní Čermná

pátek

11. 5.

17:00

TJ Dolní Čermná

1. FC Žamberk "B"

neděle

13. 5.

16:00

Fotbal Žichlínek

TJ Dolní Čermná

sobota

19. 5.

16:00

TJ Dolní Čermná

TJ Sokol Němčice

sobota

26. 5.

16:00

FC Jiskra 2008 "B"

TJ Dolní Čermná

sobota

2. 6.

16:00

TJ Dolní Čermná

TJ Sopotnice

neděle

10. 6.

15:00

FK Jehnědí 1980

TJ Dolní Čermná

sobota

16. 6.

16:00

TJ Dolní Čermná

FK Dolní Dobrouč
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Rozpis zápasů starší přípravky – jaro 2018
14.4.

TATENICE

Tatenice, Rybník, Čermná, Dlouhoňovice

21.4.

JISKRA A

Jiskra, Čermná, Luková, Semanín

28.4.

DOLNÍ ČERMNÁ

Čermná, Dolní Dobrouč, Jehnědí, Libchavy

5.5.

ŘETOVÁ

Řetová, Jiskra, Čermná, Dolní Dobrouč

12.5.

SEMANÍN

Semanín, Čermná, Rybník, Tatenice

19.5.

DOLNÍ ČERMNÁ

Čermná, Řetová, Němčice

27.5.

ŘETOVÁ

Řetová, Semanín, Čermná

Foto I archiv JSDHO

Výjezdy hasičů
Dolní Čermná
10. 2. 2018 17:25 požár rodinného domu
v Dolní Čermné – vznícení sazí v komíně
2. 3. 2018 15:23 požár rodinného domu
v Petrovicích – vznícení sazí v komíně
27. 3. 2018 12:34 požár průmyslového
objektu v Lanškrouně

Chodci, cyklisté a řidiči
senioři v dopravě
Chodec. Kdo je vlastně chodec? Zákon
hovoří tak, že chodec je i osoba, která
tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek,
vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 60 cm, pohybuje
se na lyžích, kolečkových bruslích nebo

obdobném sportovním vybavení anebo
pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo nebo
motocykl o objemu válců do 50 cm3
nebo psa.
Zákon ukládá chodci povinnost použít
chodník nebo stezku pro chodce (ta bývá
označená dopravní značkou). Tam, kde
chodník není, se chodí po levé krajnici
nebo co nejblíže levému okraji vozovky,
maximálně dva chodci vedle sebe. Ač
zákon ukládá chodcům, aby byli označeni reflexními prvky za snížené viditelnosti pouze mimo obec, policie obecně
doporučuje být za snížené viditelnosti
označen reflexními prvky všem chodcům
a cyklistům. Pokud se pohybujete pomocí hole, určitě ji opatřete také reflexními
prvky. Stejně to platí i pro případ, kdy za
snížené viditelnosti venčíte psa, doporučujeme označit obojek i vodítko. Jinou
volbou může být i označení se neoslňujícím světlem například z jízdního kola,
připevnit třeba na paži, která je blíže do
vozovky.
Policisté se občas setkávají s mylným
výkladem zákona, že chodec má na přechodu absolutní přednost, což opravdu
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tak není. Doporučujeme dbát především
na své zdraví, při přecházení vozovky být
ostražití, nebýt roztržití a myslet na to, že
je lepší někam přijít o chvíli později, než
nedojít už nikdy. Tam, kde je přechod pro
chodce, je chodec povinen jej užít. Pokud
na komunikaci přechod není, má chodec
povinnost přecházet vozovku kolmo
k její ose. Každý by měl mít na paměti, že
chodci a cyklisté jsou nejzranitelnějšími
účastníky silničního provozu.
Cyklista je řidič nemotorového vozidla,
tzn. také účastník silničního provozu.
Jízda pod vlivem alkoholu je, stejně
jako u řidičů vozidel, na kole zakázaná
a pokuty nejsou zrovna nízké. Pokud by
cyklistovi policisté naměřili do 1 promile
alkoholu v dechu, hrozí mu pokuta od
2 500 do 20 000 korun, nad 1 promile
alkoholu v dechu 25 000 až 50 000 korun
pokuty a stejně tak, když se cyklista
odmítne dechové zkoušce podrobit. Na
kole se jezdí při pravém okraji vozovky,
a pokud je zřízen jízdní pruh pro cyklisty
nebo stezka pro cyklisty, je povinnost jet
po nich. Cyklista mladší 18 let je povinen
mít na hlavě za jízdy řádně připevněnou
ochrannou přilbu. Policisté však doporučují, aby přilbu nosili všichni cyklisté
bez rozdílu věku. Dítě mladší 10 let smí
jet na silnici jen pod dohledem osoby
starší 15 let. Za snížené viditelnosti musí
cyklista mít za jízdy rozsvícen světlomet
s bílým světlem svítícím dopředu a zadní
svítilnu se světlem červené barvy nebo
přerušovaným světlem červené barvy.
Je-li vozovka dostatečně a souvisle
osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy
s přerušovaným světlem.
Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet
se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře
a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly
jiné účastníky provozu na pozemních
komunikacích. Kdo z vás někdy vezl na
řídítkách těžké nákupní tašky, jistě ví,
před čím chci varovat. Nákupní taška
při potřebě udělat nějaký manévr často
převezme řízení kola za vás, což ohrožuje
nejen vás samotné, ale i ostatní účastníky
silničního provozu. Proto doporučujeme
si opatřit na jízdní kola košíky či jiné
nosiče. Pokud byste potřebovali za jízdní
kolo připevnit vozík, je to možné, avšak
zákon vám povoluje připojit přívěsný
vozík do maximální šířky 90 cm, který
bude mít vzadu dvě červené odrazky
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netrojúhelníkového tvaru. Pokud se chce
cyklista dostat na druhou stranu vozovky
a použít k tomu přechod pro chodce,
musí kolo vést. Při pohybu na přejezdu
pro cyklisty se musí přesvědčit, zda může
vozovku bezpečně přejet, aniž by ohrozil
sebe nebo ostatní účastníky silničního
provozu. Stejně jako chodci jsou i cyklisté
jedni z nejvíce zranitelných účastníků
silničního provozu, a proto je na místě
opatrnost a ohleduplnost.
Řidič – senior nad 65 let. Při řízení vozidla
je nezbytné mít u sebe potvrzení o zdravotní způsobilosti. Lékařské prohlídce je
řidič povinen podrobit se nejdříve 6 měsíců před dovršením 65 a 68 let a nejpozději pak v den 65. a 68. narozenin. Po
osmašedesátém roce věku pak každé dva
roky. Pokud tento řidič na výzvu policisty
dané potvrzení nepředloží, hrozí mu
pokuta ve výši 5 000 až 10 000 korun plus
zákaz řízení od 6 měsíců do 1 roku. Občas
se jako policisté setkáváme s tím, že starší
lidé jsou od určitého věku méně pozorní,
zhoršuje se jim zrak, stabilita, sluch apod.
a je pro ně těžší se přizpůsobit současné
extrémně rychlé dopravě. A právě pro
seniory je organizován projekt „Jedu
s dobou“. Při půldenním zdokonalovacím
školení se dozvědí novinky z legislativy,
bezpečnosti silničního provozu a zdravovědy s praktickým ověřením řidičských
návyků s vlastním vozidlem. Nejbližší
kurzy budou probíhat na Autodromu
ve Vysokém Mýtě nebo v Hradci Králové
v sobotu 21. dubna 2018 nebo v neděli
20. května 2018, vždy od 8 a od 14 hodin.
Kurz je zdarma, ale vzhledem ke kapacitě
míst je nutné se přihlásit na webových
stránkách www.jedusdobou.cz. Policie
tento kurz doporučuje!
A jízda na vozítkách segway? Na ten zákon
pohlíží jako na osobní přepravník a na
chodníku, stezce pro chodce, stezce pro
chodce a cyklisty nebo na odděleném
pruhu pro chodce na stezce pro chodce
a cyklisty nebo na pěších a obytných
zónách je možné pohybovat se nejvýše
rychlostí srovnatelnou s rychlostí chůze.
Obce mohou nařízením vymezit na svém
území místa, kde je provozování těchto
přepravníků zakázáno a tato místa je
povinna označit dopravní značkou.
Vzhledem k tomu, že se blíží jaro, přeji Vám
i sobě co nejméně studených sychravých
dnů a co nejvíce dnů krásných, prosluněných a bez nehod!
Markéta Janovská
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Probační a mediační služba
Stali jste se obětí trestného činu? Kladete
si otázku, proč se to muselo stát zrovna
Vám? Ovládají Vás pocity smutku, strachu, vzteku či nespravedlnosti? Nevíte,
kam přesně se s Vaší tíživou situací obrátit
o radu anebo o pomoc? Nejste v tomto
sami! Právě pro Vás je tu poradna pro
oběti Probační a mediační služby v rámci
projektu „Proč zrovna já? II“, který po celé
ČR pomáhá obětem trestné činnosti.
Poradna funguje v Ústí nad Orlicí, na ulici

Dolnočermenský zpravodaj

Smetanova ve druhém patře budovy č. p.
43. Poradna je bez nutnosti objednání
otevřena v úterý od 14 do 17 hodin a ve
čtvrtek od 9 do 12 hodin. Poradce lze
kontaktovat také telefonicky na telefonu
727 939 802 či přes email: cejka.pms@
gmail.com. Uplatňuje se zde diskrétní
a individuální přístup, služby se poskytují
zcela zdarma a anonymně. Poradna je
určena všem, kteří se cítí (byť i subjektivně) obětí trestné činnosti, nehledě na
věk, pohlaví, způsobenou újmu či fázi
trestního řízení.
Jindřich Čejka
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Výzvy MAS Orlicko 2018
Pardubický kraj informuje
Zdravotnictví
V investiční oblasti postupuje krajský
úřad v přípravách na výstavbu centrálních příjmů v nemocnicích v Ústí nad
Orlicí a Pardubicích. Zároveň jsou v různém stádiu výstavby nové výjezdové základny záchranné služby. Investuje se
také do drobnějších rekonstrukcí v zdravotnických zařízeních (od zateplení až
po nákup přístrojového vybavení).
Od školního roku 2018/2019 bude Vyšší
odborná škola a Střední škola zdravotnická a sociální v Ústí nad Orlicí (VOŠ
a SŠZSÚO) jediným zařízením v kraji, které
nabídne kombinované studium v oboru
diplomovaná všeobecná sestra. Kvalifikaci
si tak budou moci zvýšit sestry, které už ve
zdravotnictví pracují. Absolventi střední
zdravotnické školy budou moci nastoupit
do zdravotnických zařízení jako praktická
sestra, anebo pokračovat ve studiu na
vyšší zdravotnické škole či na vysoké
škole, kde získají odbornou způsobilost
k výkonu povolání všeobecná sestra.

Rada seniorů
V Pardubickém kraji funguje od konce
minulého roku krajská Rada seniorů.
Hejtman Martin Netolický jednal s jejím
předsedou o plánech a fungování této
organizace, která zaštiťuje seniorské organizace a kluby.

Kotlíkové dotace
Kombinované kotle na uhlí a biomasu,
kotle na biomasu, tepelná čerpadla či
plynové kondenzační kotle. Na tyto
zdroje tepla si mohli zájemci podat žádost v rámci třetí výzvy kotlíkových dotací, která skončila v listopadu loňského
roku. Nová výzva je naplánována na
2. pololetí roku 2018.

Nový projekt pro pečující
osoby
Pečujete o rodinného příslušníka s omezenou schopností sebeobsluhy nebo se
o někoho chystáte starat? Alzheimers
support center Czech republic, o. p. s.
ve spolupráci s Domovem důchodců
Ústí nad Orlicí a Komunitním centrem
Petrklíč, z.s. realizuje unikátní projekt
podpory pečujících osob.

Nabízí bezplatnou konzultační podporu,
nácvik pečovatelských úkonů, poskytne
informace k správnému používání
inkontinenčních pomůcek, psychologickou podporu, poradí, jak přiměřeně
komunikovat s osobami s demencí, co
všechno bude při péči o blízkého člověka
potřeba apod.
Kontakt: paní Alena Vacková, tel.
730 182 509, e-mail: asistent@dduo.cz.
Zdroj: www.dduo.cz/aktuality
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Stomatologická pohotovost
ve dnech

lékař

adresa

telefon

21. – 22. 4. 2018

MUDr.

Jedličková

Zuzana

Bystřec 182

465 642 990

28. – 29. 4. 2018

MUDr.

Johnová

Marie

Letohrad, Šedivská 498

465 622 216

1. 5. 2018

zubní lékař

Khmara

Oleksii

Letohrad, Družstevní 815

465 620 358

5. – 6. 5. 2018

MUDr.

Kobzová

Zdeňka

Lanškroun, 5. května 2

465 322 897

8. 5. 2018

MDDr.

Kopecký

Milan

Lanškroun, Mikoláše Alše 152

739 374 787

12. – 13. 5. 2018

MUDr.

Kulhánek

Filip

Žamberk, Školská 834

465 613 103

19. – 20. 5. 2018

MUDr.

Ježáková

Daniela

Letohrad, U Dvora 815

608 427 960

26. – 27. 5. 2018

MUDr.

Mareš

Miroslav

Žamberk, Školská 834

465 613 103

2. – 3. 6. 2018

MUDr.

Nováková

Gabriela

Lanškroun, Dukelských hrdinů 615

604 749 331

9. – 10. 6. 2018

MDDr.

Pavlová

Simona

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 822

16. – 17. 6. 2018

MUDr.

Lomská

Radka

Letohrad, Družstevní 815

465 620 358

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 2 I rok 2018
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Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí v Dolní Čermné
Datum konání

Název akce

Začátek akce

21. 4.

Divadelní představení "Dáma o Maxima"

19:00

28. 4.

Výstava "Koníčkáři" - "Jak jsme kutili a
kutíme"

29. 4.

Čermenská pouť

29. 4.

Pouťové posezení

30. 4.

Pálení čarodějnic

od 17:00

viz plakátek

Pořadatel

Orlovna

SDO

AZAS

SDO

AZAS

farnost, městys

Orlovna

Jednota Orel

AZAS

RC KUK, MS

MŠ

MŠ

2. 5.

Zápis do mateřské školy

3. 5.

Školní akademie "Pestrobarevný svět"

17:00

Orlovna

ZŠ

6. 5.

Vítání ptačího zpěvu

4:00

náměstí

čermenští ornitologové

17. 5.

Den matek - "Sluníčka a Kytičky zpívají
si písničky"

17:00

Orlovna

MŠ, městys

12. 5.

Kdo si hraje, nezlobí

13:30

AZAS

SDO

16. 5.

Den boje proti rakovině

náměstí a okolí

ČČK

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

Myslivecký táborák

myslivecká chata

MS

3. 6.

21. 7.
9. 9.

15:30 - 17:00

Místo konání

7:00 - 10:00

Pouť na Mariánské hoře

farnost

22. 9.

Rock-metalový festival UNDER DARK
MOON

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

AZAS

S.S.M., z.s.

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

Jitřenka na Kostarice

Foto I archiv sboru

Rafani a Lanškrounská hokejová liga 2017/18

Foto I L. Ešpandrová

Dolnočermenský zpravodaj č. 1/2018, periodický tisk ÚSC, vychází šestkrát ročně
Vydává: Úřad městyse Dolní Čermná, 561 53 Dolní Čermná. IČ 278734, www.dolni-cermna.cz.
Registrováno u MK ČR č. E 10103. Redakční rada: L. Ešpandrová, I. Hamplová, P. Helekal, O. Liprová, M. Marešová.
Kontakt na redakční radu: e-mail: dczpravodaj@seznam.cz, telefon: 737 880 060 - Ešpandrová.
Příspěvky zasílejte písemně na adresu městyse nebo elektronicky. Finanční příspěvky na vydávání zpravodaje můžete
laskavě zasílat na účet městyse: 1321618359/0800; variabilní symbol: 2018. Příští číslo vyjde 15. 6. 2018, uzávěrka
27. 5. 2018. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele. Redakční rada neodpovídá za názory, mluvnické
a stylistické chyby přispěvatelů a vyhrazuje si právo texty redakčně krátit. Tisk: HEAT-TECH s.r.o., 561 53 Dolní Čermná 231.
Náklad - 550 výtisků. Neprodejné - pro vlastní potřebu.

