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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v minulém Slovu starosty jsem vás informoval, že realizujeme výběrové řízení
na naši letošní největší investiční stavbu
„Digitální technologie v Dolní Čermné
pro všechny“. V rámci této akce bude
vybudována v základní škole přístavba,
ve které bude umístěn nový výtah,
a dojde k vybavení IT učebny počítači.
Jsem rád, že výběrové řízení máme za
sebou. Vítězná firma Agrostav Ústí nad
Orlicí, a. s. si v květnu převzala staveniště
a v současné době již probíhá výstavba.
Celková cena stavebních prací a dodávky počítačů je téměř 3,5 mil. Kč. Projekt
bude dokončen do konce srpna 2018.
Jak jste asi všichni informováni, české
ekonomice se daří, což je pro nás
z hlediska našich příjmů dobře. Na
druhou stranu to přináší i problémy.
Jedním z nich je obsazení naší pracovní
čety. V regionu je minimální nezaměstnanost, firmy by rády přijímaly další
zaměstnance, bohužel těchto je velký
nedostatek. S tím souvisí i počet pracovníků, kteří byli pravidelně přidělováni
z úřadu práce na běžné práce související s provozem městyse. Jejich počet
každoročně klesá. Ty tam jsou doby, kdy
jsme dostali i dvanáct osob. V minulém
roce jsme měli dvě pracovnice, letos již
pouze jednu. V této složité situaci nám
velice pomáhají čermenští důchodci,
proto bych jim chtěl touto cestou za
jejich práci poděkovat.
Dalším zjevným problémem v tomto
kontextu je přetlak zakázek. V minulých
letech bylo běžnou praxí, že se o zakázky firmy „praly“. Dnes není výjimkou, že
se do výběrového řízení přihlásí sotva
jedna firma. V mnohých případech
nemají firmy o menší zakázky z důvodu
své vytíženosti vůbec zájem. Ještě slo-
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žitější situace je u projektantů. Sehnat
v dnešní době dobrého projektanta,
který není časově zaneprázdněn, je
v podstatě nadlidský úkol. Z těchto
důvodů je velice složité zajistit realizaci
všech plánovaných akcí. S ohledem na
tyto skutečnosti se ukazuje jako správné rozhodnutí posílení naší pracovní
čety a řešení “drobných“ akcí vlastními
silami.
Z plánovaných akcí v současné době
dokončujeme přípravu na realizaci
výstavby chodníku u tělocvičny, který
propojí sídliště s chodníkem u jídelny.
Předpokládám, že stavba by mohla být
zahájena na přelomu června a července. Další plánovanou stavbou je nové
autobusové nástupiště v Jakubovicích
ve směru na Dolní Čermnou. S ohledem
na problémy s projektantem a povolovacím řízením předpokládám, že
stavba bude zahájena v druhé polovině
letních prázdnin. Dále připravujeme
opravu povrchu na náměstí kolem staré
školy a dalších kratších úseků místních
komunikací. Průběžně by měly probíhat
i další menší akce.
V minulém zpravodaji jsem vás informoval o spuštění nového systému
třídění odpadu. Tímto vám chci poděkovat za aktivní spolupráci. To, že
systém funguje, je zjevné z toho, že se
kontejnery velice rychle plní. Oceňuji
i vaše informace o naplnění nádob. Naši
zaměstnanci vedli v této souvislosti
evidenci. Po dvouměsíčním provozu
jsme provedli vyhodnocení a bylo rozhodnuto o posílení počtu nádob na
plasty. Na každé stanoviště bude přidán
jeden kontejner na plasty, celkem bude
systém prozatím doplněn o dalších
dvacet nádob. Lze předpokládat, že
toto není poslední opatření. Nadále
bude z naší strany probíhat monitoring
celého systému. Proto bych vás chtěl
požádat o další spolupráci a hlášení
naplnění nádob. Jejich vývoz probíhá
jednou za 14 dní (každý sudý týden ve
čtvrtek nebo pátek).
Až budete číst tento zpravodaj, předpokládám, že budeme již mít vypsané
výběrové řízení na nový dodávkový
vůz pro jednotku sboru dobrovolných
hasičů obce. Celkové náklady lze předpokládat ve výši cca 1 mil. Kč. Dotace je
ve výši 750.000 Kč (450.000 Kč z Ministerstva vnitra, 300.000 Kč z Pardubického kraje). Koncová cena bude známa po
dokončení výběrového řízení. Dodání

automobilu lze předpokládat ke konci
letošního roku.
Na závěr mi dovolte, abych Vás pozval
na jubilejní XXX. ročník Mezinárodního
folklorního festivalu Čermenské slavnosti, jehož galaprogram se uskuteční
v sobotu 23. června 2018 od 16:00 hod.
v Areálu zdraví a sportu. Před ním
proběhne od 14:00 hod zábavné odpoledne.
Festival je naší nejvýznamnější kulturní
akcí, která nás velice dobře propaguje
nejen v našem regionu, v České republice, ale i zahraničí. V rámci letošního
ročníku se můžete těšit např. na vystoupení souboru ze Slovenska, Itálie, Slovinska a samozřejmě z Česka. Večer se
představí známý imitátor Václav Faltus
společně s iluzionistou Alešem Krejčím.
Vyvrcholením festivalu bude od 20:30
hod. koncert houslového virtuosa Pavla
Šporcla & Gipsy Way Ensemble, který
bude zakončen slavnostním ohňostrojem. Předprodej vstupenek je zajištěn
na Úřadu městyse Dolní Čermná, na
úřadech členských obcí DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko a v Infocentru
Lanškroun. Za Vaši účast předem děkuji.
S přáním příjemného léta
Petr Helekal
starosta

Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (24/2018 - ZM)
Dne 3. května 2018 se konalo 24. jednání zastupitelstva městyse a z jeho
programu vybíráme. Zpráva o činnosti rady byla podána za období březen
až duben 2018, celkem se konala čtyři
jednání. Rada především projednávala veškeré záležitosti související
se zajištěním realizace akce „Osobní
výtah objektu základní školy v Dolní
Čermné“, tj. vyhlášení výběrového
řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu, výběr zhotovitele, uzavření
smlouvy o dílo a dalších souvisejících
smluv. V souvislosti se změnami v systému odpadového hospodářství také
rozhodovala v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Sběr, svoz a využití separovaných
odpadů v letech 2018 – 2019, jejichž
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původcem je městys Dolní Čermná“
o výběru firmy na svoz tříděných
odpadů z nově zřízených sběrných
stanovišť. Nejvýhodnější byla nabídka
spol. EKOLA České Libchavy, s. r. o.
Rada také schválila účetní závěrky
příspěvkových organizací za rok 2017.
S podrobným obsahem těchto usnesení se můžete seznámit na webových
stránkách městyse na úřední desce
nebo jejím archivu.
Předsedkyně kontrolního výboru
podala zprávu o kompletní kontrole
plnění úkolů vyplývajících z usnesení
rady a zastupitelstva do konce roku
2017. Konstatovala, že v plnění úkolů
nebyly shledány žádné zásadní nedostatky: běžné úkoly se průběžně plní,
zůstávají úkoly dlouhodobé týkající
se např. přípravy rozsáhlejších investičních záměrů, nebo takové, kde jsou
dány objektivní důvody.
Ve finančních záležitostech zastupitelstvo projednalo a schválilo
poskytnutí dotací z rozpočtu městyse
Dolní Čermná spolkům na podporu
aktivit dětí a mládeže pro rok 2018.
Na základě schváleného dotačního
programu si podalo žádosti celkem 5
spolků, které pracují s mládeží (SDH
Dolní Čermná, Jitřenka, RC KUK, TJ
Dolní Čermná a Junák – skauti). Na základě vyhodnocení splnění podmínek
a stanovených kritérií byla uvedeným
spolkům pro letošní rok rozdělena
suma ve výši 268.214 Kč.
V rámci majetkových záležitostí zastupitelstvo schválilo odkoupení pozemků ppč. 8157, ppč. 8159 a ppč. 8160 v k.
ú. Dolní Čermná do majetku městyse.
Jedná se o pozemky v lokalitě, kde
městys plánuje budoucí výstavbu rodinných domů. Dále byly projednány
žádosti žadatelů a schváleny záměry
zveřejnění převodů pozemků v k. ú.
Jakubovice, a to záměr prodeje ppč.
438 a ppč. 369 a záměr směny ppč.
37/1 za ppč. 29/4, ppč. 29/5, ppč. 32/1,
ppč. 32/5, ppč. 32/6, ppč. 941/2, ppč.
941/7 a ppč. 24.
Na základě geodetického zaměření
a upřesnění geometrickým plánem
zastupitelé také schválili zveřejnění
záměru prodeje ppč. 8017/2, ppč.
8017/3 a ppč. 8017 v k. ú. Dolní Čermná vzniklých z původní pozemkové
parcely č. 8017.
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V posledním bloku programu starosta
podal informace k realizovaným
projektům a akcím plánovaným
k realizaci v r. 2018. Byla dokončena
akce „Chodníky Dolní Čermná“ včetně
finančního vypořádání, tj. poskytnutí
druhé platby ze strany poskytovatele
dotace IROP na účet městyse a doplacení úvěrového rámce městyse
České spořitelně. Řešily se reklamace
terénních úprav a dalších drobných
záležitostí a dořešuje se kolaudace
stavby. Rovněž druhá velká akce
„Obnova návrší kostela sv. Jiří“ byla
dokončena, přibližně do týdne dojde
k fyzickému předání a převzetí stavby
a poté k uhrazení ceny díla, která se
díky méněpracím snížila. Největší
investiční akcí letošního roku je pak
realizace projektu „Osobní výtah objektu ZŠ v Dolní Čermné“, která bude
částečně financována z dotace, kterou městys obdržel z IROP přes MAS
Orlicko. Bylo provedeno výběrové
řízení na zhotovitele, kterým je spol.
Agrostav Ústí nad Orlicí, a. s. Dílo bude
zahájeno v průběhu měsíce května
a dokončeno musí být do 22. 8. 2018.
V rámci projektu je plánován také
nákup počítačů do ZŠ, který pro nás
řeší DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko. V letošním roce se plánuje
také oprava místní komunikace kolem
budovy č. p. 234 (stará škola) a úřadu
městyse, a to jako součást dokončení
revitalizace náměstí.
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

Vyvěšování plakátů
Vyvěšování plakátů v Dolní Čermné
probíhá každé úterý a pátek, celkem
je k dispozici šest plakátovacích ploch.
Pro včasné vyvěšení v uvedených
dnech je nezbytné plakáty doručit
na podatelnu Úřadu městyse Dolní
Čermná nejpozději v pondělí do
16:30 a ve čtvrtek do 14:30. Vyvěšení

plakátů zajišťují pouze zaměstnanci
Úřadu městyse Dolní Čermná kromě
schválených výjimek.
Úřad městyse Dolní Čermná neručí za
případné neoprávněné stržení nebo
poškození plakátů třetími osobami.
V případě dotazů se obracejte na
Marii Macháčkovou, tel. 465 393 125.

Výpůjční doba místní
knihovny během letních
prázdnin
V měsících červenci a srpnu budeme
mít otevřeno vždy ve čtvrtek od 15 do
18 hodin (kromě státního svátku dne
5. července). Děkuji za pochopení.
Olga Liprová

Změna ve veřejné dopravě
Od 10. 6. 2018 se celostátně mění jízdní
řády vlakové i autobusové dopravy.
V Dolní Čermné dojde k jediné změně –
spoj 5 linky 700913 z Lanškrouna do Letohradu bude na celé trase uspíšen o 9 minut. Z Lanškrouna bude vyjíždět už v 6:30
(dosud v 6:39), z náměstí bude tudíž odjíždět v 6:54 (místo 7:03) a do Letohradu
k nádraží přijede rovněž o 9 minut dřív,
tj. v 7:19 hodin. Zajímavé to bude ve Verměřovicích u železniční zastávky
v 7:05 hodin, kdy tam přijede autobus
přesně v čas odjezdu vlaku do Letohradu
a Ústí nad Orlicí. Moje upozornění s návrhem řešení i s vysvětlením však zůstalo
bez odezvy. Tak budeme doufat, že řidič
autobusu tam bude alespoň o minutu
dřív, aby cestujícím vlak neujel.
V minulém zpravodaji jsem informoval
o zavedení 75% slevy pro mládež
a důchodce, která měla platit rovněž
od 10. 6. 2018. Nebude. Termín je
zatím změněn na 1. září 2018, protože
dopravci místo práce na zabezpečení
této změny a její řádné publikování
začali dokazovat, že se to nedá stihnout.
Vláda tedy ustoupila. Přitom ve všech
počítačích ve vozech i přenosných
pokladnách průvodčích je tato sazba
dávno zavedena, protože je stejná jako
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sleva 75 % pro držitele průkazu ZTP
(zvlášť tělesně postižení). Stačilo tedy
proškolit řidiče a průvodčí. Změna byla
schválena 27. března 2018 – neříkám,
že bylo na vše dost času, ale zvládnout
se to dalo. Podle informací, které mám
k dispozici, se nyní v této věci neděje
skoro nic a celý problém se jen odsunul,
jak je u nás zvykem. A v polovině srpna
se začne psát, že to zase nedá stihnout,
protože jsou dovolené a vyvstaly
„objektivní potíže“, a když se to stihne,
odnese to kvalita dopravy. Byl bych rád,
kdybych se mýlil. Přeji všem hezké léto.
Zdeněk Ježek

Čermenské slavnosti již
potřicáté
V letošním roce oslaví festival třicet let
od doby, kdy se poprvé do Dolní Čermné sjeli příznivci lidového umění. Od
roku 1989 se pravidelně bez přerušení
konají slavnosti v ustáleném termínu na
konci června. Během uplynulých ročníků měli diváci možnost sledovat lidové
umění nejen výborných souborů českých, ale souborů doslova z celého světa. Představily se např. soubory z Číny,
Kolumbie, Tchajwanu, Kostariky, Konga,
Gruzie, Indonésie, Indie i z mnoha evropských zemí.
Hudba, zpěv i tanec sbližují bez ohledu
na národnost, a zvláště pak, je-li to
hudba lidová. Jednotlivá vystoupení
se konají na různých místech, soubory
navštěvují řadu atraktivních regionálních míst a probíhají oficiální setkání
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Čermenské slavnosti – vstupné
V předprodeji
• Večerní program (od 19:00 hod.) a koncert Pavel Šporcl
(v ceně vstupenky je i vstup na zábavné odpoledne
a galaprogram slavností od 14:00 – 19:00 hod.)
Na místě

• Zábavné odpoledne a galaprogram
• Večerní program (od 19:00 hod.) a koncert Pavel Šporcl
(v ceně vstupenky je i vstup na zábavné odpoledne
a galaprogram slavností od 14:00 – 19:00 hod.)

s představiteli měst. Těší nás, že jsme
součástí dlouhodobého programu
Tvář Pardubického kraje, ve kterém
figurují nejdůležitější akce kulturního
i sportovního charakteru našeho kraje.
Celý festival je hlavně o setkávání lidí,
o krátkodobém zastavení při prezentaci
toho, co nám zanechaly předešlé generace a co mnohé z nás doprovázelo
dětstvím.
Vážíme si toho, že nám pomáhá řada
velmi obětavých lidí, ať už se jedná
o pomoc finanční či organizační. Jsme si
vědomi toho, že tvoříme všichni společnou tradici, zcela odlišnou od současného vývoje. O to víc je potěšitelné, pokud
se všichni krátce sejdeme v průběhu
festivalu a společně se můžeme přesvědčit o tom, že naše úsilí není marné.
Čermenské slavnosti jsou dlouhodobě
podporovány Pardubickým krajem,
Městysem Dolní Čermná i Městem Lanškroun. Vážíme si toho a věříme, že tuto
důvěru v letošním roce nezklameme.
Letošní program slavností je připraven
tak, aby zdůraznil významné jubileum.
V jednotlivých vystoupeních se představí kromě místní Jitřenky a Jara z Ústí

200,- Kč

60,- Kč
300,- Kč

nad Orlicí soubory ze Slovenska, Itálie
a Slovinska.
Páteční program v Lanškrouně zahrnuje
již tradičně od deseti hodin koncert
pro školy i vystoupení v domově pro
seniory. Navečer pak oblíbené posezení
s muzikou v AZAS v Dolní Čermné.
Hlavní program festivalu proběhne
v sobotu 23. 6. v Areálu zdraví a sportu
Dolní Čermná od 14 hodin. Zábavné
odpoledne s řemeslnými dílničkami pro
děti s cenami, vystoupení Heidi Janků
a řada kulinářských dobrot místních
spolků nás příjemně naladí. Následuje
galaprogram slavností a po něm přijde
na řadu se svým vystoupením imitátor
Václav Faltus s iluzionistou Alešem Krejčím. Vyvrcholením festivalu bude zcela
jistě koncert fenomenálního houslového virtuosa Pavla Šporcla s maďarskou
cimbálovkou s názvem Gipsy Fire. Závěrem je plánován slavnostní ohňostroj.
Vše bude prezentováno na plakátech
i prostřednictvím dalších medií. Těšíme
se na Vaši účast.
Petr Ryba

Významné životní
jubileum oslavili
Marie Kršáková
Jaroslava Valterová
Hana Peichlová
Ivo Kulhavý
Věra Šedá
Josef Ježek
Josefa Nováková
Irena Guthová
Marie Nastoupilová
Radoslav Rousek
Jaromír Formánek

Foto I L. Ešpandrová

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.
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činnost, která dala docela zabrat. Že
se tašky líbily, je jasná věc, zeptejte se
maminek.
Jiří Vávra

Poděkování
Děkujeme touto cestou všem příbuzným, přátelům a známým za účast, květinové dary i za slova upřímné soustrasti
na posledním rozloučení s naším drahým
zesnulým, panem Ladislavem Petrem.
Rodina Petrova

Vítání občánků
Tři nové občánky, dva chlapce a jednu
holčičku, přivítal 4. dubna pan starosta
Petr Helekal spolu s předsedkyní spole-

Foto I L. Ešpandrová

Kterak otcové s dětmi
dárky vyráběli
Není to dávno (10. května), ale čas rychle běží, však víte, kdy jsme my, otcové,
zavítali do mateřské školy.
Tentokrát se nejednalo o vyzvednutí
dítka, ale cílem bylo vyrobit krásný
dárek ke dni maminek.
Dárkem se stala plátěná taška, na
kterou nejčastěji děti, někdy zapálení
tatínkové, společně kreslili obrázky,
aby taška nebyla smutná a aby udělala
hlavně radost na chystané besídce.
Děti využívaly vlastní fantazii, foukací
fixy s šablonami a vůbec, byla to tvůrčí

čenské komise Sašou Pirklovou.
Tradičně pěkné a milé vystoupení
dětí z mateřské školy doplnilo obřad
o písničky a básničky. Přítomné rodiče
jistě napadlo, že nebude dlouho trvat
a jejich děti se ocitnou na místě dnešních žáčků MŠ. Poté rodiny převzaly
dárek a květiny a vyfotily se u miminka
ležícího v kolébce.
L. Ešpandrová

Policie v mateřské škole
Nelekejte se, nic se nestalo. Jen k nám
ve středu 25. 4. přijela na besedu policistka Iveta Lehká. Dozvěděli jsme se

Foto I I. Hamplová
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spoustu zajímavostí, mohli jsme si osahat a vyzkoušet různé pomůcky policie.
Kluci nejvíce ocenili prohlídku policejního auta. Přítomnost „uniformy“ budila
v některých dětech respekt, trochu
i strach, ale po chvilce se rozpovídaly
a řekly i něco, co není zrovna podle
předpisů a pravidel silničního provozu.
Při besedě se ukázalo, jak jsou důležité
postoje rodičů. Jsou svým dětem vzorem a děti je samozřejmě kopírují. Rodiče, buďte svým dětem dobrým příkla-

Foto I I. Hamplová

dem, ať není i naše vzdělávací činnost
zbytečná.
Jana Šponiarová

Pejsek Fuksík a bezpečnost
V dubnu do naší mateřské školy zavítalo
divadélko s pejskem Fuksíkem. Představení se týkalo bezpečnosti na silnici.
Děti ukázaly Fuksíkovi, jak se má chodit
po chodníku, jak se přechází silnice, co
všechno musí mít správně vybavené
kolo, na kterém chceme vyrazit na výlet.
Zazpívaly si pár písniček a samy se na
chvíli staly herci.
Kateřina Ptáčková

Foto I I. Hamplová
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Foto I L. Ešpandrová

Sluníčka a kytičky zpívaly si
písničky
Tak jako každý rok v květnu i letos paní
učitelky z mateřské školy připravily se
svými žáky besídku ke Dni matek. Vystoupení s názvem Sluníčka a kytičky
zpívají si písničky zhlédl 17. května sál
Orlovny zaplněný nejen maminkami
a babičkami. Děti za svůj výkon sklidily
ohromný potlesk. Maminkám na závěr
besídky předaly dárek. Tím byla nákupní taška, kterou každé z dětí ozdobilo
s větší či menší pomocí tatínka malůvkami. Radost z dárků i předvedených
výkonů byla veliká.
Výzdobu předsálí Orlovny tvoří již
tradičně výtvarné práce rodinných
týmů na téma stejné jako téma i název
besídky. Rodinné týmy si s úkolem
poradily velmi kreativně a příchozí tak
mohli obdivovat nápadité výrobky
z různých materiálů vyrobené různými
technikami. A po besídce jsou tato dílka
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vystavena ve třídách i ostatních prostorách mateřské školy.
Z Orlovny odcházeli rodiče nadšení
z výkonu svých ratolestí, děti šťastné, že
udělaly maminkám radost, a paní učitelky jistě spokojené, že se vystoupení
líbilo a děti básničky, písničky i tanečky
zvládly na výbornou.
L. Ešpandrová

Školní akademie
Školní akademie se konala ve čtvrtek
3. května v Orlovně. Byla zahájena
v 17 hodin, tématem byl Pestrobarevný
svět. Během chvilky byl sál plný hostů.
V rychlém sledu tanečních, hudebních
vystoupení, scének se představili všichni žáci naší školy. Poděkování patří
všem, kteří se na přípravě akademie
podíleli. Paní Ešpandrové za nafocení
akademie, dále panu Marešovi, zvukaři,
a jeho pomocníkovi Jakubu Kacálkovi
z 8. třídy, všem žákům jednotlivých tříd

Foto I L. Ešpandrová

i jejich třídním učitelkám, kteří společně jednotlivá vystoupení poctivě nacvičili. Nesmíme zapomenout na žáky
z naší družiny a paní vychovatelky, ti
vyrobili netradiční vstupenky -krásné
dárečky k programu. Dík také organizátorům, žákům 9. třídy, kteří vše měli na
starost.
A jak to viděli deváťáci, kteří vše měli
na starost? „Přípravy na akademii byly
dlouhé a náročné, ale stálo to za to.
Všichni jsme se s tím poprali, jak se sluší
a patří, a výsledek byl podle ohlasů diváků skvělý. Účast byla ohromná, což nám
na nervozitě neubralo, ale zvládli jsme
to. Na ten zážitek nikdy nezapomenu.“
Věříme, že vy, diváci, jste s námi strávili
příjemný podvečer, a děkujeme, že jste
naše výkony ocenili velkým potleskem.
Eva Krsková a žáci 9. třídy

Exkurze 5. třídy
A zase Praha. Páťáci pravidelně koncem
školního roku jezdí do hlavního města.
Ani letošní rok není výjimkou. Brzo ráno
jsme se sešli v Ústí na nádraží, rozloučili
se s rodiči a sedli na vláček. Cesta uběhla
rychle. Praha nás přivítala sluníčkem
s davy lidí. Kluci a holky z pětky jsou šikulky, a tak si vyzkoušeli roli průvodce.
Střídali se po skupinkách a dovedli nás
bezpečně od hlavního nádraží přes
Václavské náměstí kolem Prašné brány
na Staroměstské náměstí a Karlův most
až na Pražský hrad. Cestu doplnili informacemi o nejzajímavějších památkách.
Za odměnu jsme konec výletu strávili
na Petříně a v metru. Plni dojmů jsme se
rádi vrátili večer domů.
Jitka Beranová

Foto I archiv ZŠ
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Foto I archiv ZŠ

Návštěva Polska
Ve dnech 21. – 25. 5. jelo sedm dětí z naší
třídy na výměnný pobyt do Polska. Odjížděli jsme v pondělí odpoledne z náměstí
v Dolní Čermné do Jodlownika, kde jsme
byli ubytováni. Večer jsme vybalili kufry
a seznámili jsme se s ostatními dětmi z jiných škol. Druhý den jsme měli túru
v oblasti Sovích hor. Vystoupali jsme až
na Velkou sovu, která měří 1 015 m. Nahoře byla rozhledna a stánek se suvenýry.
Z rozhledny byl krásný výhled na krajinu.
Odpoledne jsme se šli podívat do podzemního města Osówka, kde mi byla trochu zima. Po náročném programu jsme
rychle usnuli. Třetí den nás čekal celodenní výlet do ZOO ve Wroclawi. Viděli
jsme spoustu zajímavých zvířat. Nejvíce
se mi líbilo podmořské akvárium. Čtvrtý
den jsme se zúčastnili atletických přeborů. Odpoledne nás provedli kolem zříceniny hradu, kde jsme si vyzkoušeli střelbu
z luku. Večer jsme opékali vuřty. Poslední
den jsme se podívali do dvou polských
škol. V první škole probíhaly integrační
programy, v druhé nás čekala naučná
stezka přírodním parkem. Poté jsme jeli
zpátky na chatu, kde jsme se sbalili a vraceli se domů. V Polsku se mi moc líbilo.
Nela Schlegelová, 5. třída

Foto I archiv ZŠ

Den dětí
Stalo se již tradicí, že žáci 9. ročníku pořádají pro děti z 1. stupně ZŠ zábavné
dětské odpoledne plné her a soutěží.
Letos nám počasí přálo. Tepla bylo
možná až příliš, ale soutěžícím to vůbec
nevadilo. Vyzkoušeli si skok v pytli, balancování na chůdách, střelbu na cíl
a na branku, opičí dráhu zakončenou
temným tunelem. Za své dovednosti
byly děti odměněny malou sladkostí.
Všichni si to náležitě užili a spokojeni
odešli domů.
Kolektiv učitelek 1. stupně

Biologická olympiáda
Ve dnech 12. a 24. dubna proběhlo
v Domě dětí a mládeže DUHA v Ústí nad
Orlicí okresní kolo biologické olympiády
pro kategorie 6., 7. tř. a 8., 9. tř. Z naší
školy splnily podmínky postupu ze
školního kola pouze dvě žákyně - Tereza
Vávrová (9. tř.) a Petra Vašková (7. tř.).
Obě přijely do Ústí nad Orlicí obstát
v konkurenci svých vrstevníků, často
i studentů nižších ročníků gymnázií.
Svůj cíl splnily. Petra byla na 16. místě

a Terezka skončila jedenáctá a byla zároveň úspěšným řešitelem. Obě dívky
byly se svými výkony spokojeny a s chutí se zapojí i do dalších přírodovědeckých soutěží.
Yvona Rybová

Regionální kolo soutěže
Právo pro každého
Žáci z 8. třídy Jakub Kacálek, Richard
Kubec, Tereza Peichlová a Anna Vávrová, vítězové školního kola, se zúčastnili
11. května v Lanškrouně soutěže s názvem „Právo pro každého“. Skončili na
8. místě. Díky reorganizaci této soutěže
bylo letos vše časově náročnější, proto
tento výsledek považujeme za velmi
dobrý.
Eva Krsková

Vědeckotechnická soutěž
Microtela
Město Lanškroun ve spolupráci se Společenstvím firem Lanškrounska a Nadačním fondem micro:la vybídlo školy
z regionu k soutěži. Ta vychází ze soutěže „Festival vědy a techniky pro děti
a mládež“ v Pardubické kraji a organizá-
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torem je Asociace pro vědu a výzkum
AMAVET, z. s.
Soutěžilo se v několika kategoriích. Kategorie micro:bit (1. stupeň) byla z naší
školy zastoupena žáky 5. ročníku. Ti
museli před odbornou porotou popsat
daný výrobek (programovatelný micro:bit) a především obstát ve velké konkurenci. Žáci 5. třídy byli velmi úspěšní – 1.
místo (Josef Maixner, Patrik Rusín, Nela
Schlegelová – projekt s názvem Parník),
ti získali i speciální cenu od starosty
města Lanškroun Radima Vetchého; 3.
místo (Tobiáš Ptáček, Tomáš Zpěvák,
Ladislav Hejkrlík, Jakub Jirásek – projekt
MASTERCAR).
Kategorie Fischertechnik (1. stupeň) – za
školní družinu byli vysláni Alex Gregor
a Jakub Křivohlávek. Během časového
limitu museli sestrojit a zprovoznit autíčko, s kterým pak měli projet připravenou
dráhu. Porota vše bedlivě kontrolovala
(funkčnost výrobku - jestli auto jede
rovně, jak je umístěna elektroinstalace,
týmovou spolupráci, kreativitu…).
V kategorii projekty (1. stupeň) jsme
soutěžili v oblasti historické. Žáci si měli
vybrat z daných témat: 100 let v životě
Lanškrounska a jeho obyvatel nebo 50.
ročník Lanškrounské kopy. Skupinka
badatelů ze 4. třídy si vybrala téma Zub
času (proměna Dolní Čermné během
jednoho století). I tady byla velká konkurence, ve které však Ema Adamcová
a Matěj Mareš obstáli na výbornou –
získali 1. místo. A protože každé snažení
se má řádně odměnit, tak si žáci odvezli
věcné ceny a také je pro ně zorganizován zájezd do Plzně (Techmania Science
Center). Všem účastníkům gratulujeme.
Doprovodný program „Věda a technika
na dvorech škol“ zajišťovala Univerzita
Pardubice. Na žáky čekaly nejrůznější
zážitkové dílny z oblasti chemie, biologie, matematiky, robotiky apod.

Stříbrná a Karolína Maixnerová ze 7. třídy. Této soutěže se zúčastňují především
studenti z gymnázií. Naši žáci byli velice
úspěšní, všichni se umístili v první polovině soutěžících, zvláštní pochvalu zasluhuje Bára Vlčková, která obsadila 4. - 7.
místo z 21 soutěžících.
Dále jsme soutěžili v Matematickém
klokanovi (2. - 9. třída) a Pythagoriádě
(5. – 8. třída). Nejlepší řešitelé Pythagoriády postupují do okresního kola, které
proběhlo 28. 5. Naši školu reprezentovali Tomáš Zpěvák a Aleš Jansa z 5. třídy
a Eliška Stříbrná, Karolína Maixnerová
a Anna Marešová ze sedmičky. Výsledky
jsou nanejvýš potěšitelné: Tom osmý,
Aleš devátý z celkového počtu 39
soutěžících, ve starší kategorii Kája na
skvělém třetím místě, Ela skončila šestá,
Anička dvanáctá z dvaceti devíti řešitelů.
Další soutěže, do kterých se pravidelně
zapojujeme, jsou Brloh a Technoplaneta.
Tyto soutěže jsou určeny pro vícečlenné
týmy, rozvíjejí logické myšlení, spolupráci, upevňují mezipředmětové vztahy.
Jsem ráda, že se nám daří podporovat
zájem o matematiku.
Zdeňka Pupíková

Voňavá výuka angličtiny se
sladkou tečkou
Dne 24. 5. nás vzala paní učitelka Faltejková v hodině výtvarné výchovy do
kuchyňky smažit palačinky podle anglického receptu, který jsme zrovna pro-

bírali v hodině anglického jazyka. Rozdělili jsme se do skupin, ve kterých jsme
se domluvili, co kdo k přípravě přinese.
Když jsme dorazili do střediska RC KUK,
smíchali jsme ingredience a vytvořili
jsme palačinkové těsto, neboli anglicky
“batter“. Poté jsme začali smažit. Ze začátku se nám těsto připalovalo, a tak
jsme se rozhodli, že vyšleme „posly“
pro teflonovou pánev. Jedna šikovná
sedmačka obracela palačinky vyhazováním do vzduchu (dopadlo to dobře).
Po dosmažení palačinek jsme zasedli ke
stolům a dali jsme si na palačinky vše,
co nám chutná (ovoce, čokoládu, šlehačku…). Děkujeme paní učitelce za
skvělé sladké pokračování hodiny anglického jazyka.
Eliška Stříbrná, Karolína Maixnerová,
7. třída

Beseda na úřadu městyse
I letos jsme se vydali s žáky z 6. třídy na
besedu s paní Macháčkovou, která
v Dolní Čermné pracuje na matrice. Žáci
se posadili do jednací místnosti a se zájmem poslouchali informace, které se
týkají života v obci a práce místního
úřadu. Děti byly seznámeny s tím, o co
se obec stará, ať už to jsou zákony, kterými se musí každý občan ČR řídit, nebo
samotné vyhlášky, a jaké služby jsou
zpoplatněny (např. za odvoz odpadů,
poplatek pro majitele psů…). I díky této
besedě si žáci budou všímat svého
okolí trochu jiným úhlem pohledu.
Eva Krsková

Dopravní soutěž

Eva Krsková

Matematické soutěže
Děti na naší škole se aktivně zapojují do
mnoha matematických soutěží. Pro velmi nadané žáky je určena matematická
olympiáda, do které se zapojili žáci z 5.,
7. a 8. třídy. Po absolvování školního kola
postoupili do okresního kola Barbora
Vlčková a Jakub Kacálek z 8. třídy a Eliška
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Dne 17. 5. se konalo okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Soutěž
probíhala v areálu automobilní školy
v Ústí nad Orlicí – Hylvátech. Z naší školy
se zúčastnili za mladší žáky (1. kategorie)
Kateřina Malcová, Marie Jiroutová,
Adam Bedrníček a Petr Vávra. Za starší
žáky (2. kategorie) soutěžili Barbora
Vlčková, Kristýna Marešová, Vojtěch
Chládek a Lukáš Vondra. V den soutěže
panovalo bohužel velmi špatné počasí.
Už ráno jsme vyjížděli za deště a pršet
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psala, zrušení jízdy zručnosti zřejmě
rozhodlo, jinak bychom určitě získali
medaili, možná i zlatou. Doufám, že to
naše soutěžící neodradilo a budou mít
chuť do přípravy a dalšího soutěžení
opět příští rok.
Monika Sklenářová

OVOV 2018

Foto I archiv ZŠ

přestalo až po skončení soutěže. Vzhledem k tomu, že polovina soutěže probíhá venku, byl harmonogram celé akce
změněn. Jízda po dopravním hřišti byla
časově zkrácena, místo šesti stanovišť
byla pouze tři. Jízda zručnosti byla kvůli
bezpečnosti dětí zrušena úplně, což
nám ublížilo, protože tuto disciplínu
děti poctivě trénovaly. Troufám si říct,
že by zde získaly velmi nízký počet
trestných bodů. Počasí však člověk neporučí a bezpečnost i zdraví jsou přednější. Mladší žáci obsadili 6. místo ze
sedmi družstev. Absolvovali soutěž poprvé, sbírali zkušenosti a já věřím, že
příště se umístí lépe. Starší žáci skončili
na 4. místě z devíti družstev. Jak už jsem

Naše škola je již tři roky zapojena do
projektu Sazka Olympijský víceboj.
Olympijský víceboj vznikl jako společná
aktivita Českého olympijského výboru
a společnosti Sazka na podporu zdravého životního stylu žáků základních škol.
Skládá se z mnoha aktivit, které jsou organizovány v průběhu celého školního
roku. Žáci plní disciplíny Olympijského
diplomu a Odznaku všestrannosti
(OVOV). Na konci školního roku obdrží
všichni, kteří splnili jednotlivé disciplíny
Olympijského diplomu, hodnocení
svých schopností s doporučením, která
oblast aktivit je vhodná pro jejich další
rozvoj. V rámci hodin tělesné výchovy
plníme i disciplíny OVOV. Někteří žáci
pak postoupí do okresního kola, které
teď již pravidelně pořádá ZŠ Klášterec
nad Orlicí. V letošním roce jsme vytvořili tým složený z žáků 4. – 8. třídy.
V okresním kole se plní v průběhu dopoledne hod medicinbalem, kliky – 2
min., trojskok, švihadlo – 2 min. – různé
způsoby přeskoku, běh – 60 m a 1000 m.

Za dosažené výkony jsou každému přiřazeny body. Součet bodů pak rozhoduje o pořadí družstev i jednotlivců. Do
krajského kola letos za jednotlivce postoupily Eliška Stříbrná a Barbora Svobodová z 2. místa, na třetím (nepostupovém) místě se umístil Petr Vávra.
Nakonec nám přálo štěstí a z třetího
místa postoupilo celé družstvo ve složení Petr Vávra, Filip Málek, Barbora Svobodová, Marie Macanová, Lukáš Vondra,
Eliška Stříbrná, Petra Vašková.
Po úspěšné reprezentaci na okresní
úrovni se 22. 5. účastníme krajského
kola v Moravské Třebové. Tentokrát
se plní další disciplíny olympijského
víceboje: shyby, lehy – sedy – 2 min.,
hod míčkem, skok do dálky a samozřejmě běh na 60 m a 1000 m. Po sečtení
všech bodů skončilo družstvo školy na
11. místě z šestnácti družstev. Výsledky
jednotlivců nebyly špatné. Nemáme
podmínky jako ostatní městské školy,
ale vůle a chuť sportovat nám určitě
neschází. Škoda jen, že na trénink skoku
do dálky musíme až na doskočiště do
Horní Čermné, někteří skákali na závodech poprvé. Vzpomínky na krásné
odpoledne s českými olympioniky,
např. se Šárkou Kašpárkovou, s trenéry
a dalšími reprezentanty ČR, všem určitě
zůstanou.
Umístění jednotlivců:
B. Svobodová – 4. místo, E. Stříbrná – 7.
místo, P. Vašková – 17. místo, M. Macanová – 20. místo, P. Vávra – 8. místo,
M. Rous – 9. místo, F. Málek – 11. místo,
L. Vondra 20. místo
Yvona Rybová

Turnaj ve vybíjené

Foto I M. Svobodová

V úterý 10. 4. se v Horní Čermné sešly tři
týmy kluků ze 4. - 5. tříd. Chtěly poměřit
své síly ve vybíjené. Po rozlosování
proběhla tři utkání, každý s každým.
Neporažen a nejvýše na stupně vítězů
se dostal tým žáků ze ZŠ Horní Čermná.
Naši kluci získali bronzové umístění, ale
hlavně spoustu zážitků a zkušeností pro
jiná utkání v dalších letech. Procházka
zpátky celou Čermnou až ke škole pak
byla příjemným zakončením tak trochu
jiného školního sportovního dne.
Hned následující den se odehrál podobný turnaj ve vybíjené v Lanškrouně
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Foto I archiv ZŠ

na ZŠ Smetanova, kde proti sobě
nastoupila družstva dívek. Tentokrát
byla hra vyrovnanější a rozhodl až
závěr hry, ve kterém se štěstí přiklonilo
opět k týmu pořádající školy, čili ZŠ
Smetanova, a na nás zůstala medaile za
třetí místo. Rozdíl mezi výkony družstev
byl malý a všechny dívky se snažily, aby
ten jejich tým zvítězil. Bohužel, první
může být jen jeden. Protože však náš
tým holek byl složen z mladších žákyň
4. třídy (jen dvě z 5. třídy), mají se příští
rok ostatní školy na co těšit, tentokrát
už jim 1. místo určitě nedopřejeme.
Lucie Dulkajová

Cykloturistický kurz
Letos vyjela osmá třída na konci května na čtyřdenní cykloturistický kurz do
Bartošovic v Orlických horách. Cesta
tam byla náročná, ale všichni to zvládli

Foto I archiv ZŠ

na jedničku především díky dvěma
přestávkám - v Žamberku a na Pastvinské přehradě na exkurzi v elektrárně.
Druhý den byl ve znamení pěší turistiky. Čekalo nás dvacet pět kilometrů
chůze po turistických trasách s obědem na Kašparově chatě na Adamu
a odpolední odměnou na Pastvinách
v podobě projížďky na šlapadlech.
Další den jsme dopoledne věnovali
klukům. Na kolách jsme vyšlapali
kopec a po náročném výstupu jsme se
ochladili při prohlídce vojenské tvrze
Hanička. Odpoledne jsme zahájili dobrým obědem a následovala kulturní
část programu - prohlídka jedinečného proskleného kostela v Neratově.
Zpestřením jednotlivých dnů byl
postřehový závod i určování azimutů.
Všechny večery se o zábavu starali
sami osmáci a pobavili sebe i dospěláky – soutěžemi, společenskými hrami
i noční výpravou do lesa. Pokud v nabitém programu zbývala chvilka, hrály
se šachy, karty i ping-pong, dokonce
Ročník

Foto I archiv ZŠ

někteří zvedaly činky. Páteční cesta
domů utekla rychle a všichni se po
společném týdnu těšili, jak své zážitky
povypráví doma.
Jitka Beranová

Atletické přebory
Na stadionu Romana Šebrleho v Lanškrouně proběhly ve středu 30. 5. přebory v atletice pro žáky 1. stupně základních škol. Zúčastnily si jich děti
z Lanškrouna a okolí. Závodily v běhu
na 60 m, v hodu kriketovým míčkem,
skoku do dálky a dlouhém běhu na
300 až 800 m. Naši školu reprezentovalo 16 dětí. Ve velké konkurenci se neztratily. Přivezli jsme osm medailí.
Všem dětem děkuji za pěkné výkony
a podporu kamarádů. Medailistům
gratulujeme.
Hana Zpěváková
Jméno

Disciplína

Pořadí

1.

Macanová Anna

běh 300 m

1.

2.

Gregor Alex

běh 60 m

1.

Gregor Alex

hod

2.

Křivohlávek Jakub

hod

1.

Veselý Jan

běh 300 m

3.

3.

Svobodová Klára

běh 600 m

2.

4.

Hubálková Kristýna

běh 60 m

2.

5.

Málek Filip

hod

3.
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tohradě, kam zavítali herci divadla Palace Praha se známou komedií Pension
pro svobodné pány. Herci nás pobavili
nejen vtipnými dialogy a elegantním
vyústěním nečekaných kolizí, ale byli
jsme nadmíru překvapeni jejich pohybovými schopnostmi. Pokud znáte
z televizního pořadu Star Dance Marka
Zelinku, který s režisérem této hry úzce
spolupracoval, tušíte, že po pohybové
stránce to bylo originální a herci nás
udivili svými až artistickými výkony.
Neuvěřitelně ohebný (lépe to vystihne
slovo „gumový“) podnájemník (Lukáš
Příkazký) vracející se z plesu ne a ne
usnout, nevyčerpatelná energie a trpělivost mladého muže Bertíka (Patrik
Děrgel), který si přes přísný zákaz přivede do podnájmu krásnou a velmi
vynalézavou dívku Andělu (Anna Fialová) snažící se z nočního dobrodružství mít co největší hmotný prospěch –
prostě stálo to za to!
Foto I  z archivu V. Jansy

Sokolský pavilon
aneb Trochu historie k 85.
výročí přestavby pavilonu
Jednu letní neděli v roce 2017 u nás zazvonil profesor katedry elektrotechnické ČVUT z Prahy, pan Zdeněk Čeřovský
s manželkou. Neznal jsem ho, ani nikdy
neviděl. Poprosil mě, jestli bych byl
ochotný ukázat mu exponáty budoucího muzea v Dolní Čermné. Byl jsem
ochotný, a dokonce jsem měl radost, že
má ten devadesátiletý, pán o exponáty
zájem. Na vysvětlenou musím dodat, že
jako malý kluk zde s bratrem bydlel
s rodiči – učiteli - v č. p. 226. Z vděčnosti
mi poté pan profesor poslal fotokopie
obrázků Dolní Čermné z jejich zdejšího
dvanáctiletého pobývání (1933 – 1945).
Jako zajímavé jsem vybral fotokopie
dřevěného Sokolského pavilonu, který
sokolové postavili v roce 1931. Po kolaudaci dostal číslo popisné 231. Jeho
původní podobu jsem dosud neviděl,
proto obrázek zveřejňuji v DCZ jako
velice zajímavý. Sportovní, kulturní
a spolková činnost Sokola byla v té
době obdivuhodná a malý sál přestal
stačit. Proto bylo rozhodnuto pavilon
zvětšit o vstupní prostory, přísálí,
loutkové divadlo a o jeviště s kuchyní
v patře nad loutkovým divadlem. Ob-

rázek zachycuje pavilon v začátku přestavby na jaře 1933. Přestavba rychle
pokračovala, takže již 8. července 1934
se mohlo konat slavnostní otevření Sokolského pavilonu. Konečnou podobu,
kterou pamatují starší občané a která je
ze zimy roku 1934, zachycuje fotografie,
které pořídil otec pana profesora, pan
učitel František Čeřovský.
Pavilon byl prodán n. p. TESLA, závod
Jablonné n. O. v roce 1972. Toho roku
1. května zde začala výroba elektrosoučástek. Závod poté vybudoval nové
provozy a dřevěný pavilon byl zbourán
kolem roku 1984. Přiznám se, že mi ho
bylo líto. Byla to lehká dřevěná stavba,
charakteristická svým stylem a postavením. Poskytovala útulné a milé
prostředí pro přátelská setkávání, plesy,
sport i pro schůzování. Pokud by byl
Sokolský pavilon zachován, domnívám
se, že by dnes mohl být zajímavou
místní historickou památkou.
V. Jansa

Dvě hodiny plné smíchu
a pohody
Stalo se již tradicí, že na jaře vyjedou
členové místní organizace ČČK do divadla. I letos to bylo představení v Le-

Zdena Mikulová

Pouťová výstava
„Koníčkáři“ 2018
V obvyklém pouťovém termínu, který
letos připadl na víkend 28. - 29. dubna, jsme přichystali tradiční výstavu
v netradičním pojetí „Jak jsme kutili
a kutíme - Urob si sám!“
Výstavě předcházela vernisáž, při které
si diváci mohli zasoutěžit v hádání
historických předmětů. Jednalo se
o zapůjčené exempláře z místního
muzea, které v době minulé sloužily
převážně v domácnosti. Kdo přišel,
jistě nelitoval, jelikož hádání předmětů
bylo zajímavé a pro mnohé jistě poučné. Vítěz byl odměněn zdobeným
koláčem.
Samotná výstava pak přinesla spoustu
historických předmětů, převážně
z druhé poloviny minulého století. Jak
již téma napovídá, většina exponátů
byla vyrobena samotnými vystavovateli jako praktické pomůcky do
domácnosti, dílny či zahrady.
Za hojnou účast návštěvníkům děkujeme. Za výborné čermenské koláče
děkujeme partě pod vedením Evy
Kostelecké.
Za SDO Lenka Coufalová
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Foto I L. Ešpandrová

Premiéra divadelního
představení
Jaro je pro nás, divadelní ochotníky,
obdobím, kdy přicházíme s premiérou
divadelního představení.
Tentokrát jsme šli cestou konverzační
a situační komedie a zvolili jednu
z nejúspěšnějších her francouzského
dramatika George Feydeaua, a to Dámu
od Maxima.
Pokud jste neměli možnost tuto hru nabitou humorem vidět v premiéře 21. 4.
v Orlovně nebo 18. 5. v Horní Čermné,
přijměte naše pozvání a využijte některý z podzimních termínů, které budou
včas oznámeny. Srdečně Vás zvou
dolnočermenští ochotníci.
Lenka Schöppová

Vlaštovka z Dolní Čermné
v Kongu
Po několik let se intenzivně věnujeme
v Dolní Čermné kroužkování vlaštovek
obecných. Doposud nám však nedorazila žádná zpráva ze zahraničí. To se
změnilo letos v dubnu, kdy více než po
roce přišla informace z Afriky jižně od
rovníku. Hnízdícího samce vlaštovky
obecné jsme kroužkovali 9. 6. 2013
v kravíně K7. Tento samec byl následně

uloven 27. 2. 2017 u osady Kikwanga
v Demokratické republice Kongo ve
vzdušné vzdálenosti více než 6 900 kilometrů od místa kroužkování. Zřejmě
v tu dobu byl již na cestě zpátky k nám
na hnízdiště, protože vlaštovky obvykle zimují až v jižní Africe a objevují se
u nás koncem března a začátkem
dubna.

Foto I M.Nastoupil

rákosního. V hasičárně byla ke snídani
připravena i prezentace výsledků
kroužkování z posledních let. Věříme,
že se účastníkům ranní procházka líbila,
a už si můžete v kalendáři poznačit
termín v příštím roce – neděle 5. 5. 2019
ve čtyři hodiny ráno.
Čermenská ornitologická skupina

Čermenská ornitologická skupina

Jarní burza
Úspěšné vítání ptačího
zpěvu
Stalo se již tradicí, že první květnová
neděle patří v Dolní Čermné Vítání
ptačího zpěvu. Nebylo tomu jinak ani
v letošním roce. Necelá padesátka
účastníků se sešla ve čtyři hodiny ráno
na náměstí v Dolní Čermné. Už tady
byla připravena ukázka kroužkování
ptáků – páru křepelky polní, které jsme
odchytili v noci ze soboty na neděli
u Čermenského rybníka. Poté se účastníci pod vedením Martina Novotného
a Aleše Hampla vydali na trasu, aby se
zaposlouchali do zpěvu ptáků, z nichž
určitě nejvíce zaujala žluva hajní u Mysliveckého rybníka. Zde byla připravena
i ukázka odchytu a kroužkování ptáků – letos obzvláště vydařená. Podařilo
se nám odchytit rákosníka velkého,
králíčka ohnivého, pěnici černohlavou,
hnědokřídlou a pokřovní a pár strnada

Rodinné centrum KUK uspořádalo ve
dnech 6.–7. 4. burzu jarního a letního
oblečení, sportovních potřeb a kojeneckého zboží. Vzhledem k rekonstrukci
obřadní síně ve staré škole jsme změnili
místo konání. A nápad uspořádat burzu
ve školní jídelně se ukázal jako velmi
zdařilý. Velké prostory a příjemnější
podmínky pro nakupující proměnily jídelnu v nákupní halu. Nabídka oblečení
pro děti i dospělé, obuvi, sportovních
potřeb a hraček opět předčila naše očekávání a výtěžek z prodeje, který je použit na chod Rodinného centra KUK, se
opět navýšil.
Velké poděkování patří paní Krobotové,
která nám s akcí pomáhala a zapůjčila
nám prostory školní jídelny. Rádi bychom tedy i nadále využili této možnosti a v září se opět všichni setkali na
podzimní burze právě zde.
Martina Svobodová
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družstvo pořádajících divadelníků, na
druhém místě se umístilo RC KUK a na
třetím místě zástupci hasičů. Všichni
účastníci při vyhlašování výsledků
obdrželi velmi hodnotné a praktické
dárky a s omluvou nepřítomnosti pana
starosty byla předána i jím věnovaná
cena útěchy. Děkujeme všem soutěžícím družstvům. Jejich zájem a účast je
hnacím motorem a impulsem těchto
her. A na závěr otázka: Kdo jste se
zúčastnili, byli jste spokojeni, chcete
příště pokračovat?
Za SDO Aleš Hampl

Úspěšný start Velké ceny
Ústeckoorlicka
Foto I  J. Mlynářová

Cvičení rodičů s dětmi
Od října do dubna mohly nejmenší
děti přijít s doprovodem rodičů protáhnout se a zacvičit si do tělocvičny.
Zde jsme se v pondělí pravidelně
scházeli na „Cvičení rodičů s dětmi“,
které pořádá RC KUK. Na úvod jsme říkankou a společnou aktivitou zahájili
hodinu a pak už měly děti tělocvičnu
jen pro sebe. Herní prvky jsme spolu
s rodiči měnili, aby bylo cvičení pro
děti pokaždé trošku jiné. Od října se na
vás, milé děti, zase těší Lenča a Evča.
Lenka Coufalová

Kdo si hraje, nezlobí 2018
Letošní ročník vědomostně-sportovních srandaher jsme uspořádali v sobotu 12. května. Počasí bylo od rána pěkné, tak se všechna družstva měla na co
těšit. Do soutěže se přihlásily následující týmy (uvedeny v pořadí, jak se nahlásily): Senioři, Jednota Orel, Dolce Baby,
Stolní tenis, TJ Dolní Čermná, Červený
kříž, Divadelníci, RC KUK, Městys Dolní
Čermná, Jitřenka a Hasiči.
Soutěž se pěkně rozeběhla, ale při
třetí disciplíně došlo k neplánovanému
zpestření – přišla skutečně prudká

bouřka! Více než půl hodiny lilo a lilo.
Naštěstí se třetí disciplína odehrávala
na pódiu pod střechou, jako čtvrtý bod
jsme operativně zařadili kvíz, pak jsme
nechali prostor na krátké občerstvení
a mohlo se pokračovat venku. Zdrenážovaný terén se osvědčil a deštěm
vzniklé jezero nečekaně rychle vsáklo.
Pak už soutěže proběhly bez rušivých
zásahů ve sportovní atmosféře.
Hlavní tíha organizace leží na Evě
Kostelecké, která kolem sebe dokázala
shromáždit partu lidí, ochotných těch
pár půldnů obětovat, soutěž nachystat,
její nápady zrealizovat a nakonec uklidit. Odměnou je zájem a spokojenost
soutěžících družstev.
Naše díky si také zaslouží firma „VENDA & ZDENDA“ za to, jak se starají
o žaludky všech soutěžících. Stížnosti
jsme žádné neslyšeli, ani při uklízení
žádné nenašli.
Jediným mráčkem na pomyslné obloze
(kromě těch reálných dešťových) je velmi nízký zájem ze strany veřejnosti. Přiznáváme, že jsme čekali větší podporu
z řad fanoušků soutěžících družstev.
Argumenty o strachu z nejistého počasí
neobstojí, protože městys zastřešením
dalších prostor vytvořil podmínky pro
to, aby nikdo z přihlížejících nezmokl.
Jak vždy zdůrazňujeme, konečné
pořadí není to hlavní, proč tyto hry
pořádáme. Důležité je, že se setkáme,
poznáme a pobavíme. Přesto něco
málo z výsledků: tentokrát zvítězilo

V sobotu 26. 5. se v Záchlumí uskutečnil první závod Velké ceny Ústeckoorlicka v požárním útoku. Této soutěže
se pravidelně již několik let zúčastňuje
družstvu mužů SDH Dolní Čermná.
V prvním závodě se jim dařilo a v konkurenci 16 mužských týmů obsadili
skvělé 2. místo. Následuje ještě deset
závodů, které se započítávají do celkového hodnocení Ligy OSH.
Jan Růžička

Okresní kolo hry Plamen
a soutěže dorostu
O víkendu 25.–27. 5. se v Mladkově
uskutečnilo okresní kolo hry PLAMEN
mladých hasičů a okresní kolo soutěže
dorostu okresu Ústí nad Orlicí. Ve hře
Plamen reprezentovalo náš SDH družstvo mladších žáků. Během dvou dnů
absolvovali jednotlivé disciplíny a získali celkové 31. místo (ze 40 družstev).
V neděli proběhlo okresní kolo dorostu. V kategorii středních dorostenek
nás v soutěži jednotlivců reprezentovala Samantha Hejl, která vybojovala
celkové 1. místo a postoupila do krajského kola dorostu Pardubického kraje, které proběhne 9. 6. v Chrudimi.
Žákům a dorostu děkujeme za jejich
činnost a budeme se těšit na zahájení
nového ročníku hry Plamen v září 2018.
Jan Růžička
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Soutěže mladých hasičů
Jarní sezóna mladých hasičů a dorostu
začínala závody Ligy OSH v běhu na 60
metrů překážek jednotlivců (mladí hasiči) a závody Ligy OSH v běhu na 100
metrů překážek dorostu. Mladí hasiči
absolvovali čtyři závody (28. 4. v Chocni, 11. 5. ve Svatém Jiří, 20. 5. v Žamberku a 25. 5. v Mladkově), dorostenci tři
závody (5. 5. ve Vysokém Mýtě, 20. 5.
v Žamberku a 27. 5. v Mladkově). K těmto výsledkům se započítaly i bodové
zisky z podzimní části. V kategorii
mladších dívek se nejvíce dařilo Kláře
Škaredové, která v Chocni získala 10.
místo a v celkovém hodnocení obsadila
14. místo (ze 62 závodnic). V mladších
chlapcích se nejlépe umístili Filip Macháček (24.) a Tobiáš Ptáček (25.). V další
sezóně se klukům určitě bude dařit ještě lépe a třeba zabojují o medailové
pozice. Mladí hasiči se zúčastnili i soutěže O pohár obce Svatý Jiří 11.
a 12. 5. 2018. Zde obsadili celkové 22.
místo. Rovněž se zúčastnili okrskové
soutěže v Petrovicích 19. 5. V disciplínách požární útok a štafeta požárních
dvojic obsadili 2. místo.
Jan Růžička

Zpráva fotbalového oddílu
V minulém zpravodaji jsem vás informoval, s jakými očekáváními vstupujeme do jarní části fotbalové soutěže.
Dnes vám mohu říci, že hned po pár
zápasech vzala tato očekávání rychle
zasvé. Fotbalové jaro se nám hrubě
nevydařilo a můžeme být jenom rádi,
že se nám na podzim podařilo získat
dostatek bodů, což je základem našeho
setrvání v soutěži. Otázkou, nad kterou
se musíme zodpovědně zamyslet, je,
proč nedokážeme kvalitně připravenou zimní přípravu přetavit v úspěchy
v mistrovských zápasech. Částečným
důvodem jsou odchody Michala Richtra a Zdeňka Růžičky, na jejichž herních
postech nám hned v několika zápasech
chyběla kvalitní alternativa. Dalším důvodem jsou častá zranění hráčů základní jedenáctky a v neposlední řadě
rovněž tréninková „morálka“. Je také
pravda, že díky odkládání prvních kol

Foto I H. Bednářová

soutěže jsme byli nuceni odehrát čtyři
zápasy v osmi dnech, což pro hráče
znamenalo značnou zátěž. Po sezóně si
musíme vše zanalyzovat a přijmout
patřičná opatření. Je na místě opět poděkovat hráčům staré gardy za výpomoc v našich zápasech. Velmi si jejich
přístupu ceníme.
Co se jednotlivých zápasů týče, pozastavil bych se u regionálního derby
s Verměřovicemi. Před tímto atraktivním duelem, kdy se očekávala vyšší
návštěva, jsme se důstojně rozloučili
s výše jmenovanými Zdeňkem Růžičkou a Michalem Richtrem. Tito hráči
u nás odvedli kus poctivé práce, proto
bylo na místě jim poděkovat. Zápas
samotný pro nás dopadl smolně, když
jsme ho prohráli gólem v poslední
minutě.
V průběhu jara nás zastihla také smutná
událost, když nás navždy opustil Láďa
Petr, náš bývalý brankář, dlouholetý
člen oddílu a fanoušek. S Láďou jsme
se rozloučili minutou ticha před zápasem s Žamberkem.
Co se budoucnosti týče, o tu nemusíme
mít strach. Naše přípravka nám dělá
radost! Kluci hrají s nadšením a opravdovým elánem a ukazují svoji vysokou
kvalitu. Je radost sledovat hráče, které
fotbal opravdu baví a dokáží se nefalšovaně radovat ze svých úspěchů.
Další věc, která se nás bezprostředně
týká, je tzv. GDPR. Jde o nová pravidla
ohledně nakládání s osobními údaji
a jejich uchovávání. Zde mně dovolte
poděkovat paní Lence Bártlové z Dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Severo – Lanškrounsko, která nám na
osobní schůzce vysvětlila problema-

tiku tohoto nařízení a poradila, jak jej
uvést do praxe. Z toho vyplývá, že ty
z vás, jež jsou členy našeho klubu, potažmo TJ Sokol, budeme „obtěžovat“
s podpisem nové smlouvy. Vše vám
samozřejmě patřičně vysvětlíme.
Závěrem mně dovolte, abych vám
popřál krásné léto, klidnou dovolenou
a budu se na vás těšit na fotbale.
Za fotbalový oddíl Filip Hampl

Okrsková soutěž 19. 5.
2018 v Petrovicích
V sobotu 19. 5. 2018 uspořádal SDH Petrovice okrskovou soutěž v požárním
sportu. Soutěž probíhá v disciplínách
běh na 100 metrů překážek jednotlivce
a požární útoku. Náš SDH reprezentovalo družstvo žen I. (15 – 30 let), mužů I.
(15 – 35 let) a mužů II. (nad 35 let). Nejlépe se dařilo družstvu žen, které obsadilo
celkové 1. místo. Muži I. v soutěži obsadili 3. místo a muži II. 2. místo. Dospělým
následuje okresní kolo v požárním
sportu, které se bude konat v neděli
10. 6. 2018 v Mladkově.
Jan Růžička

Výjezdy JSDHO
Dolní Čermná
8. 4. 2018 15:00 technická pomoc - padlý
strom na silnici směr Jakubovice
L. Ešpandrová
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Dlouhodobé ošetřovné
Od 1. června 2018 začne platit nová dávka
ze systému nemocenského pojištění –
tzv. dlouhodobé ošetřovné. Nárok na
dlouhodobé ošetřovné vznikne tomu,
kdo dlouhodobě pečuje o člena rodiny
v domácím prostředí alespoň po dobu
30 dnů a nemůže kvůli tomu chodit do
zaměstnání nebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.
Dlouhodobou péčí se rozumí poskytování
celodenní péče ošetřovanému spočívající
v každodenním ošetřování (tzn. péče spojená s podáváním jídla a pití, oblékáním,
svlékáním, tělesnou hygienou a pomocí
při výkonu fyziologické potřeby). Dávku
je možné pobírat nejdéle 90 kalendářních
dnů a výše dávky za kalendářní den činí
60 % denního vyměřovacího základu.
Ošetřovanou osobou musí být fyzická
osoba, jejíž závažná porucha zdraví si
vyžádala hospitalizaci trvající nejméně
7 kalendářních dnů. Potřebu péče
v následujícím období musí potvrdit
ošetřující lékař.
Abyste mohli uplatnit nárok na dlouhodobé ošetřovné, musíte být:
a) manželem (manželkou) ošetřované
osoby nebo registrovaným partnerem
(registrovanou partnerkou) ošetřované
osoby,
b) příbuzným v linii přímé s ošetřovanou
osobou nebo je její sourozenec, tchyně,
tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta
nebo strýc,
c) manželem (manželkou), registrovaným
partnerem (registrovanou partnerkou)
nebo druhem (družkou) fyzické osoby
uvedené v písmenu b), nebo druhem
(družkou) ošetřované osoby nebo jinou
fyzickou osobou žijící s ošetřovanou
osobou v domácnosti.
Na rozdíl od běžného krátkodobého ošetřovného je tato dávka určena i pro OSVČ.
Protože je to ale dávka nemocenského
pojištění, podmínkou pro vznik nároku na
její výplatu je dostatečně dlouhá účast na
pojištění.
Zaměstnancům vznikne nárok na dlouhodobé ošetřovné, pokud jsou účastni
nemocenského pojištění alespoň 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících.
U OSVČ je to účast na pojištění alespoň po
dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni vzniku potřeby dlouhodobé
péče nebo dni prvního převzetí této péče.
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V průběhu péče, za kterou náleží dlouhodobé ošetřovné, vám zaměstnavatel
nemůže dát výpověď a po ukončení
péče vám nová úprava v zákoníku práce
garantuje původní práci i návrat na stejné
pracovní místo.
Zaměstnavatel však nemusí poskytnout
pracovní volno na tuto péči automaticky.
Může to odmítnout, ale jen kvůli vážným
provozním důvodům. V takovém případě
vám je musí písemně sdělit. V ostatních
situacích je povinen volno poskytnout.
Nárok na další dlouhodobé ošetřovné
může vzniknout nejdříve po uplynutí
12 měsíců ode dne, za který jste měli
naposledy na tuto dávku nárok. Dlouhodobé ošetřovné náleží vždy jen jednou,
i když současně poskytujete péči více
osobám.
Služby občanské poradny jsou poskytovány bezplatně, jsou určeny všem lidem,
kteří se dostali do nepříznivé sociální či
životní situace, nebo jim taková situace
hrozí, situaci neumí sami řešit a potřebují
pomoc.
Informace o provozní době a kontakty
na občanskou poradnu najdete na www.
uo.charita.cz nebo je získáte na telefonu
734 281 415.
Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se
Vám budeme věnovat.
Pracovníci Občanské poradny
Ústí nad Orlicí

Osobní bezpečí
V dalším jarním článku bychom vám rádi
dali několik rad, jak předcházet okradení,
přepadení nebo jak neusnadňovat práci
kapsářům.
Jak se tedy chránit před okradením?
Peníze, doklady i klíče noste v příruční
uzavřené tašce nebo kabelce vždy
odděleně. Berte si jen tolik peněz, kolik
skutečně potřebujete. Peněženku uložte
na dno nebo do spodní části kabelky
nebo nákupní tašky.
Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte viset na zádech, ale mějte ji stále
na očích a chraňte ji rukama na boku nebo
na hrudi. Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech na police a nenechávejte
ji v nákupním vozíku. Při ukládání zboží
do zavazadlového prostoru vozidla mějte

své věci, zejména kabelky stále na očích.
Nikdy ji neodkládejte s oděvem v šatně
kina, divadla, restaurace, ani v čekárně
u lékaře či na úřadech.
Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice nahrává zlodějům a okradení může
proběhnout bez povšimnutí.
Čtete-li si v dopravním prostředku MHD,
mějte své příruční zavazadlo pořád pod
kontrolou. Ve vlaku si vybírejte kupé, kde
už sedí další cestující a nenechávejte svá
zavazadla bez dozoru.
Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte soukromí. Dávejte pozor, jestli vás
někdo nesleduje příliš zblízka. Vybírání
z bankomatů uvnitř bank či spořitelen je
spolehlivější. Byla-li vám platební karta
odcizena, ihned zablokujte účet. Nepište
si PIN na platební kartu, na její obal nebo
na lísteček, který uložíte společně s platební kartou na stejné místo.
Nikdy se před nikým nechlubte svými
úsporami nebo cennostmi, nepůjčujte
cizím lidem peníze, neplaťte žádné zálohy podomním prodejcům. A jak jsme již
v minulých článcích upozorňovali a jak
mi potvrdila energetická poradkyně
paní Vladimíra Rosendorfová, za plyn ani
elektriku energetické společnosti peníze
nevrací ani nevybírají.
Stanete-li se i přesto obětí krádeže, radíme vám:
V případě odcizení financí, platební karty,
dokladů, mobilního telefonu se neprodleně obraťte na Policii ČR. V případě odcizení platební karty kontaktujte neprodleně
svoji banku a platební kartu zablokujte.
V případě odcizení mobilního telefonu
kontaktujte svého operátora a zablokujte
SIM kartu. Upamatujte si co nejpřesněji,
kde ke krádeži došlo, popř. popis pachatele či pachatelů. Ohlášením krádeží
dokladů zamezíte případným dalším
nepříjemnostem se zneužitím dokladů.
Tísňová linka pro sluchově postižené je
603 111 158.
A jak předcházet riziku přepadení?
Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným
a neosvětleným místům. Choďte raději
frekventovanějšími ulicemi. Po chodníku
choďte raději dále od vchodů domů, kde
by mohl číhat případný pachatel a mohl
by vás vtáhnout dovnitř. Při vstupování
do domu se pozorně rozhlédněte a nevcházejte tam s někým neznámým. Také
ve výtahu nejezděte s někým, koho
neznáte. Radši počkejte na výtah prázdný.
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Kabelku nebo tašku noste v ruce či na
rameni směrem od ulice, aby vám ji z vozovky nemohl někdo vytrhnout a ukrást.
Chce-li vám někdo kabelku ukrást,
nebraňte se za každou cenu. Zdraví nebo
dokonce život jsou cennější než peníze!
Nepřijímejte doprovod nabízený neznámými lidmi, i kdyby vypadali důvěryhodně. Ochota „pomocníka“ může být
jen záminkou k tomu, aby se dostal do
vašeho bytu a tam vás okradl třeba i za
použití násilí.
Kdybyste měli pocit, že vás někdo sleduje,
snažte se co nejrychleji dostat na místo,
kde je nějaký obchod nebo více lidí, mezi
nimiž budete bezpečnější.
Kdyby vás někdo napadl, křičte i tehdy,
když v blízkosti nikoho nevidíte. Mohl by
vás uslyšet někdo za rohem nebo přes
otevřené okno a přispěchat na pomoc.
V případě nutnosti můžete pro svou
ochranu použít sprej (deodorant, lak na
vlasy nebo slzný plyn), který nosíte v tašce
či kabelce. Pachatele tím překvapíte,
možná i odradíte a sami tak získáte čas
na přivolání pomoci. Spuštění vašeho
osobního alarmu může útočníka vylekat
a přimět ho k útěku.
Snažte se vyhnout čekání na liduprázdné
zastávce hromadné dopravy, především
v časně ranních nebo pozdně večerních
hodinách. V prázdné tramvaji nebo autobusu si sedejte co nejblíže k řidiči. Jeho
blízkost může případného lupiče od zlého
úmyslu odradit nebo vám v případě obtěžování či napadení řidič rychleji pomůže.
Markéta Janovská,
tisková mluvčí policie Pardubického kraje
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Pardubický kraj informuje
P-PINK nabídne pomoc
začínajícím podnikatelům
v Pardubickém kraji
V pardubickém Domě techniky byl
slavnostně otevřen Pardubický podnikatelský inkubátor, zkráceně P-PINK.
Jeho cílem je především pomoc začínajícím podnikatelům s rozvojem jejich
myšlenek, administrativní či legislativní
pomoc. Pardubický kraj se zavázal
podporovat P-PINK částkou 1,5 milionu
korun ročně.
Informace Pardubického kraje

Cyklopecky Pardubického
kraje
Již 1. dubna začal další ročník letní
cyklistické cestovatelské soutěže Cyklopecky Pardubického kraje. Ve zbrusu
nové Vandrovní knížce zájemci najdou
15 krásných tras vhodných pro cyklovýlety v Pardubickém kraji. Naplánovat
své cyklotoulky si podle nich mohou

nejen sportovní cyklisté, ale především
rodiny s dětmi. Ti, kteří budou do Vandrovní knížky sbírat i razítka, mohou
vyhrát třeba horské kolo. Pro účast
v losování je potřeba do Vandrovní
knížky na cestách nasbírat alespoň tři
razítka a odeslat stránku s razítky nebo
její naskenovanou podobu do 19. října
na adresu Destinační společnosti
Východní Čechy. Pro hlavního výherce
je letos připraveno horské kolo Merida
z Cyklopointu, další získá víkendový
pobyt pro dvě osoby v hotelu Zlatá
hvězda v Litomyšli a následuje mnoho
dalších cyklistických cen, vstupenek
a dárků. Vylosováno bude celkem 20
výherců.
Detailní informace k celé soutěži najdete na:
www.vychodnicechy.info/cyklopecky
www.pardubickykraj.cz/cyklopecky
Informace Pardubického kraje

Železniční dopravci musí
zlepšit komfort cestování
Pardubický kraj pokračuje v jednáních
o výběru dopravce, který bude příštích
deset let zajišťovat železniční dopravu
v regionu. Zástupci kraje jednali s představiteli společnosti LeoExpress. Jednou
z možností při výběru dodavatele, kterou
kraj prověřuje, je totiž rozdělení regionálních tratí mezi více dopravců.
Informace Pardubického kraje

Nabídka bytu
Městys Dolní Čermná nabízí k pronájmu byt 1 + příslušenství
o rozloze 26,7 m2 v přízemí čp. 226 v Dolní Čermné.
Bližší informace na tel. 465 393 125 - p. Kubíčková.
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Stomatologická pohotovost
ve dnech

lékař

adresa

telefon

16. - 17. 6. 2018

MUDr.

Lomská

Letohrad, Družstevní 815

465 620 358

23. -24. 6. 2018

MUDr.

Vacková

Lanškroun, Hradební 227

465 322 348

30. 6. - 1. 7. 2018

MUDr.

Ulman

Tatenice 268

465 381 212

5. 7. 2018

MUDr.

Valentová

Lanškroun, Strážní 151

465 322 907

6. 7. 2018

MUDr.

Vebrová

Žamberk, Raisova 814

465 613 441

7. - 8. 7. 2018

MUDr.

Vlasatá

Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622

465 642 765

14. - 15. 7. 2018

MUDr.

Vítková

Červená Voda 330 (MOVIOM)

465 626 460

21. - 22. 7. 2018

MUDr.

Appl

Dolní Čermná 222

465 393 266

28. - 29. 7. 2018

MUDr.

Bílý

Lanškroun, Opletalova 567

465 324 829

4. - 5. 8. 2018

MDDr.

Bílý

Lanškroun, Opletalova 567

465 324 829

11. - 12. 8. 2018

MUDr.

Beranová

Jablonné nad Orlicí, U koupaliště 149

465 642 267

18. - 19. 8. 2018

MUDr.

Dunglová

Letohrad, Tyršova 259

972 324 447

25. - 26. 8. 2018

MUDr.

Ježáková

Letohrad, U Dvora 815

608 427 960

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

Upozornění pro soukromé
podnikatele

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

Inzerujte nabídky v Dolnočermenském
zpravodaji. Pro místní podnikatele
a obyvatele sleva 20 %.
Inzerce podle vlastního návrhu.
Ceník
formát

cena

A4

1000 Kč

A5

500 Kč

A6

250 Kč
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Čermenské slavnosti - ohlédnutí do minulosti

Foto I  archiv Rybovi, V. Vyhnálek, L. Ešpandrová
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Školní akademie

Dáma od Maxima

Foto I L. Ešpandrová
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Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí v Dolní Čermné
Datum konání

Název akce

Začátek akce

Místo konání

Pořadatel

17. 6.

Běh přes Červený vrch

23. 6.

Čermenské slavnosti

viz plakáty

AZAS

městys, FS Jitřenka,
spolky

29. 6. - 1. 7.

Čermenský motosraz

viz plakáty

AZAS

pan D. Marek

Myslivecký táborák

myslivecká chata

myslivecké sdružení
Krahujec

Pouť na Mariánské hoře

kostel na Mariánské
hoře

farnost

15. 9.

Jarmark regionálních řemesel
a koníčků

AZAS

DSO Mikroregion
Severo - Lanškrounsko

22. 9.

Rock-metalový festival UNDER DARK
MOOM

AZAS

S.S.M.,z.s.

září

Podzimní Burza oděvů a sportovních
potřeb

školní jídelna

RC KUK

Posvícenské dozvuky

Orlovna

KD

listopad prosinec

Mikulášský jarmark

náměstí

městys, spolky

prosinec

Vánoční koncert ZUŠ

Orlovna

ZUŠ Lanškroun

12. 12.

Česko zpívá koledy

náměstí

27. 12.

Jakubovické vánoční souznění

kostel v Jakubovicích

31. 12.

Silvestrovský běh Dolní Čermnou

21. 7.

9. 9.

listopad

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

AZAS

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

pan K. Hrodek

pan P. Bednář

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

Kdo si hraje, nezlobí

Dáma od Maxima

Foto I L. Ešpandrová

Vítání občánků

Besídka ke Dni matek: Sluníčka a kytičky zpívaly si písničky

Foto I L. Ešpandrová
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