číslo 4 | rok 2018 | zdarma

Foto I M. Nastoupil

V TOMTO ČÍSLE NALEZNETE
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

3

ZPRÁVY Z OBCE

4

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

10

POLICIE RADÍ

17

KALENDÁŘ AKCÍ

22

Pozvánka na jednání zastupitelstva
v pondělí 24. 9. 2018 od 18 hodin
v zasedací místnosti úřadu městyse
v přízemí budovy.

www.dolni-cermna.cz

Čermenské slavnosti

Foto I L. Ešpandrová

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

Foto I L. Ešpandrová

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
je až neskutečné, jak rychle uteklo
volební období 2014 - 2018. Za sebe
bych chtěl poděkovat za to, že se u nás
v městysi nikdy nepolitikařilo a vzniklé
problémy se řešily věcně. Chtěl bych
zároveň poděkovat i za kritiku, neboť
když je konstruktivní, jistě posouvá věci
dál. Poděkování samozřejmě patří všem
lidem, kteří se podíleli na vedení městyse a kteří pro něho pracovali. Je zřejmé,
že komunální volby u nás nikdy nebyly
o stranách, ale o konkrétních lidech, což
je dle mého názoru správné. Hodnocení
toho, co se nám povedlo nebo nepovedlo, nechám na Vás, občanech Dolní
Čermné.
Komunální volby proběhnou v pátek
5. a sobotu 6. října 2018. Je pouze na
Vás, koho zvolíte do vedení městyse na
další čtyři roky. Každopádně využijte
svého práva a přijďte vyjádřit svůj názor
k volbám.
S přáním příjemného prožití zbytku léta
Petr Helekal
starosta

Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (25/2018 - ZM)
Dne 18. června 2018 se konalo 25.
jednání zastupitelstva městyse
a z jeho poměrně obsáhlého programu vybíráme tyto informace.
Zpráva o činnosti rady byla podána
za období květen a červen 2018,
konala se dvě její jednání. Radě byly
poskytovány průběžné informace
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o realizovaných a připravovaných
investičních akcích. Rada zejména
projednávala přípravu a organizaci
30. ročníku MFF Čermenské slavnosti, vyhlášení výběrového řízení
na dodání dopravního automobilu
pro JSDHO a zajištění dotací pro
jeho financování. Schválila nákup
komunálního sekacího traktoru
KUBOTA, opravu místní komunikace
na Bahnech a jednala i o dalších
„provozních“ záležitostech městyse.
S podrobným obsahem těchto
usnesení se můžete seznámit na
webových stránkách městyse na
úřední desce nebo v jejím archivu.
Zastupitelstvo projednalo účetní
závěrku a hospodaření městyse
za rok 2017. Na základě uzavřené
roční účetní závěrky loňského
roku skončilo hospodaření městyse
se ziskem 5 017 142,31 Kč. Rozpočet
městyse pak v roce 2017 skončil
finančním přebytkem 732 000 Kč.
Přebytek roku 2017 byl společně
s přebytky minulých let zapojen do
rozpočtu 2017 k financování investičních akcí v tomto roce. Zastupitelstvo
schválilo účetní závěrku městyse
sestavenou k rozvahovému dni
31. 12. 2017, celoroční hospodaření
městyse a závěrečný účet městyse
Dolní Čermná za rok 2017 bez výhrad.
V rámci majetkových záležitostí
zastupitelstvo schválilo prodeje
pozemků, a sice pozemkových parcel č. 438 a č. 369 v k. ú. Jakubovice
a pozemkových parcel č. 8017/2, č.
8017/3 a č. 8017/4 nově vzniklých
z původní pozemkové parcely č.
8017 v k. ú. Dolní Čermná. Zastupitelstvo projednalo a schválilo zveřejnění záměru budoucího vnesení
nemovitého majetku tvořícího infastrukturu kanalizace a ČOV formou
nepeněžitého vkladu do společnosti
Vodovody a kanalizace Jablonné
nad Orlicí, a. s. Prozatím se jedná
o budoucích záměrech, které bude
možné realizovat nejdříve v letech
2022 – 2023. Z důvodu narovnání
majetkových vztahů pro další plánované záměry městyse schválilo zastupitelstvo odkoupení nemovitostí
v Areálu zdraví a sportu z vlastnictví
TJ Dolní Čermná, z. s., do majetku
městyse, a to včetně návrhu kupní

smlouvy a splátkového kalendáře
na splácení kupní ceny. V souvislosti
s dokončením akce „Chodníky Dolní
Čermná“ pak zastupitelstvo schválilo
bezúplatné nabytí pozemků, které
jsou dotčeny uvedenou stavbou,
z majetku Pardubického kraje do
vlastnictví městyse.
V posledním bloku programu starosta podal informace o investičních
akcích. U dokončených akcí „Chodníky Dolní Čermná“ a „Obnova návrší
kostela sv. Jiří“ proběhlo geodetické
zaměření staveb a zajišťují se podklady ke kolaudaci. U obou akcí také
bylo zpracováno jejich závěrečné
vyhodnocení pro poskytovatele
dotací. Letošní největší investiční
akcí městyse je projekt „Osobní
výtah objektu ZŠ v Dolní Čermné“.
Částečně bude financována z dotace, kterou jsme obdrželi z IROP přes
MAS Orlicko, její výše je 1 501 000 Kč.
Probíhá realizace akce, termín
dokončení díla je 22. 8. 2018, práce
probíhají dle harmonogramu. Diskusi zastupitelů vyvolal přednesený
návrh na změnu původního záměru
opravy komunikace u úřadu městyse: bylo by vhodné od plánovaného
provedení příčného prahu (vjezd
u zastávky) pokračovat celou šíří komunikace, včetně parkovacích stání,
v žulové dlažbě. Návrh se ještě bude
připravovat a oprava této komunikace bude odložena minimálně na rok
2019. Zastupitelé také rozhodovali
o veřejné zakázce malého rozsahu
na dodávku nového dopravního
automobilu pro JSDHO Dolní Čermná. Byla schválena kupní smlouva
s dodavatelem společností KOBIT,
spol. s.r.o. Cena auta činí 1 113 200 Kč
včetně DPH. Financování je zajištěno
prostřednictvím dotace Ministerstva
vnitra (450 000 Kč) a dotace Pardubického kraje (300 000 Kč), zbytek
bude pokryt finanční spoluúčastí
městyse.
Zápis ze zasedání zastupitelstva je
k dispozici k nahlédnutí na úřadu
městyse nebo na webových stránkách www.dolni-cermna.cz (Úřad
městyse – úřední deska – archiv ÚD).
Hana Vágnerová
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Zprávy z obce

Zábradlí k mostu a lávce
pod kostelem

Chodník Malův most –
betonka
V současné době probíhají přípravné
práce, konzultace a chystá se projektová dokumentace včetně rozpočtu.
V případě zvládnutí všech potřebných
záležitostí městys na podzim požádá
o dotaci na MAS Orlicko. Dotace je ve
výši 95 % uznatelných nákladů. Realizace akce by v případě splnění všech
administrativních záležitostí měla proběhnout v druhé polovině roku 2019.

Městys Dolní Čermná ve spolupráci se
Správou a údržbou silnic Pardubického
kraje dokončuje přípravy na výměnu
zábradlí na mostě a lávce ke kostelu
v Dolní Čermné. Po dokončení projektové dokumentace provedli přípravné
práce pracovníci pracovní čety městyse.
V současné době se řeší cena nového
zábradlí, až budete číst tyto řádky, měla
by být již známa. Realizace by měla
proběhnout v měsíci září 2018.

Autobusové nástupiště
v Jakubovicích
V současné době se dokončuje projektová dokumentace. Ihned po jejím
dokončení bude zažádáno o stavební
povolení. Realizaci městys plánuje do
konce roku 2018.

Výtah v základní škole a
vybavení IT učebny
Realizace akce bude dokončena dle
smlouvy o dílo v druhé polovině
srpna 2018. Celkové náklady akce jsou
téměř 3,7 mil. Kč. Na akci čerpáme dotaci z MAS Orlicko v celkové výši 1,5 mil.
Kč. V rámci akce bude vybudován nový
výtah a dojde k vybavení učebny výpočetní technikou.

Komunikace na Bahna
V rámci této akce dojde k opravě
asfaltového krytu místní komunikace
v celkových nákladech 642 645 Kč. Akce
bude realizována na přelomu měsíce
srpna a září 2018. Před provedením díla
budou o způsobu a termínu opravy
informováni dotčení obyvatelé.

Dodávkové vozidlo pro
hasiče
Městys uspěl s žádostí o dotaci na nákup
nového dodávkového vozidla pro hasiče. Ministerstvo vnitra poskytne částku
450 000 Kč, Pardubický kraj 300 000 Kč,
spoluúčast městyse je 363 200 Kč, cena
celkem činí 1 113 200 Kč. Tato vzešla
z výběrového řízení, ve kterém s nejnižší cenou uspěla firma Kobit, spol. s r.o.
Praha. Nejzazší termín dodání vozidla je
20. listopadu 2018.

Nový chodník u tělocvičny
Byla zpracována projektová dokumentace a proběhlo stavební a územní
řízení. Realizace bude zahájena v polovině měsíce srpna 2018 pracovní četou
městyse Dolní Čermná.

Třídění odpadu
Na podkladě vyhodnocení systému
separovaného odpadu byl v průběhu

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

července 2018 doplněn systém o 20
kusů nových kontejnerů na plasty. Na
každé sběrné místo byl doplněn jeden
nový kontejner. Upozorňujeme na
skutečnost, že je potřeba odpad třídit.
Například do kontejneru na plasty nepatří proutěný koš – viz přiložené foto.
Děkujeme za spolupráci!

Pavel Vašíček
Marie Severinová
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.

Vítání občánků
Pan Jiří Zpěvák, radní městyse Dolní
Čermná, přivítal 18. června tři nové občánky. O pásmo písniček a básniček se
již tradičně postaraly děti z místní mateřské školy. S přáním pevného zdraví
a hodně úspěchů ve výchově byly rodičům předány drobné dárky.
Za společenskou komisi Saša Pirklová

Osekávání zeleně
Městys Dolní Čermná zakoupil sekací
traktor Kubota G 23 HD v celkové ceně
486 200 Kč včetně DPH. Traktor bude
sloužit pro potřeby osekávání zeleně
městyse a externích subjektů. Cena motohodiny pro veřejnost byla stanovena
na 410 Kč bez DPH. V případě zájmu se
prosím obracejte na pana Vlka, mob.
734 231 271.

Dolnočermenský kalendář
2019
Foto I L. Ešpandrová

Pro rok 2019 jsme vybrali téma „Dolní
Čermná“. Zachyťme náš městys nově,
neotřele. Opět vyzýváme všechny fotografy, aby své příspěvky zasílali na adresu redakce. Těšíme se a za spolupráci
předem děkujeme.
Redakce DCZ
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Ohlédnutí za Čermenskými
slavnostmi
Předposlední červnový víkend již tradičně patřil v Dolní Čermné svátku lidové
kultury - Čermenským slavnostem. Letošní ročník byl již třicátý, a tedy jubilejní.
I proto došlo k úpravě celého sobotního
programu.
Odpoledne patřilo prezentaci lidových
řemesel, v letošním roce obohacených
o tvořivé dílničky pro děti. Bylo hezké
sledovat nadšení malých dětí, když se
jim podařilo něco si vlastnoručně vyrobit
a být za to i odměněn. Zdařilé bylo i vystoupení dětského mima, který přilákal
pozornost i řady dospělých. Za pečlivou
organizaci sobotního odpoledne patří
poděkování zejména Ivaně Hamplové.
Na hlavní Galaprogram slavností navázalo vystoupení imitátora Václava Faltuse
společně s iluzionistou Jiřím Krejčím a samotným vyvrcholením sobotního večera
byl koncert houslového virtuosa Pavla
Šporcla s cimbálovou muzikou Gipsy fire.
Závěr celého programu pak již tradičně
uzavřel slavnostní ohňostroj. Je škoda, že
počasí nám hodně nepřálo, ale i tak byl
celý program velmi zdařilý, a kdo vydržel
až do konce, nebyl rozhodně zklamaný.
K dobré atmosféře festivalu také přispěly
místní spolky, které neúnavně nabízely
báječnou kuchyni a doplňovaly pitný
režim všech účastníků.
Účast letošních souborů nebyla tak početná jako vloni, a to hlavně pro programové

Významné životní
jubileum oslavili
František Kůrka
Jaroslava Rychetská
Jiří Smejkal
Zdenka Jirásková
Marie Vacková
Alena Vašková
Božena Řeháková
Jan Hampl

Foto I L. Ešpandrová
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změny. Nejvzdálenějším souborem byl
italský Manghin e Manghina z městečka
Galliati, které leží asi čtyřicet kilometrů
východně od Milána. Sympatický soubor, jehož věkový průměr byl podstatně
vyšší, než bývá obvyklé. Měl s sebou
brilantní harmonikáře a nutno uznat, že
tanečním výkonem i zpěvem rozhodně
zaujal. Soubor jsme hostili již od středy
a postupně vystupoval v Žamberku,
Lanškrouně a pak v Dolní Čermné. Navštívil také Litomyšl a velmi pozitivně
byl také hodnocen zájezd do Neratova.
Dalšími účastníky byla místní stálice
- soubor Jitřenka, dále Jaro z Ústí nad
Orlicí a ze zahraničí pak Jánošík a jeho
seniorská část ze Svitu, ze slovinské Ptuji
přicestoval soubor Rogoznica.
Tři desetiletí je už docela slušná doba,
a tak se sluší alespoň krátká rekapitulace.
V roce 1989 hledalo bývalé Středisko
kulturních služeb v Ústí nad Orlicí místo,
kde by se mohl uskutečnit festival, který
by umožnil folklornímu souboru Družba
(dnešní Jaro) prezentovat se na domácí
scéně, a tím na základě reciprocity snáze
vystupovat na obdobných festivalech.
Protože v Ústí nebyla vůle ani podpora
pro pořádání takové kulturní akce,
přišli jsme nakonec s Jirkou Schánělem
s myšlenkou uspořádat festival v Dolní
Čermné. Hlavním iniciátorem a propagátorem byla vedoucí SKS Jana Nagyová,
která v té době byla také vedoucí souboru Družba. Následovala velmi rychlá
jednání s tehdejším představitelem obce
panem Rouskem, který dal celé akci zelenou a hodně v počátcích zrodu slavností
pomohl. S nástupem Vlastimila Vyhnálka
do funkce starosty obce velká podpora
Čermenských slavností pokračovala,
a bylo možné je tak postupně rozvíjet
a rozšiřovat. Po prvních ročnících na
parkovišti v kempu se přesunuly do krásného prostředí u sauny k čermenskému
rybníku. Na tohle neopakovatelné
prostředí dodnes rádi vzpomínáme. Zejména na dlouhé taneční večery u sauny
a samozřejmě i na první ohňostroje nad
rybníkem, které většinou přinášely různá
překvapení. Postupem času však kapacita areálu přestala vyhovovat. Navíc
se s rostoucím počtem souborů i návštěvníků začalo projevovat nebezpečí
souběžné frekventované silnice. Proto
padlo rozhodnutí přemístit celou sobotní akci do kempu. Časem se začal celý
areál modernizovat a došlo i na realizaci
samotného podia podle návrhu, inspirovaného z jiných festivalů. Je potěšující,
jak kvalitní zázemí areál (a nejen festiva-
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lu) v současné době poskytuje. Je dobře,
že velká podpora starosty Petra Helekala
je věnována právě rozvoji tohoto areálu.
Závěrem děkuji všem těm, kteří nám
pomáhají, ať už finančně či organizačně.
To, že tradice žije, je společný úspěch
a pevně věřím, že ještě „chvíli“ potrvá.
Petr Ryba

První účastnici dorazili do AZAS kolem
poledne. Během přestávky na oběd pro
účastníky závodu měli návštěvníci možnost prohlédnout si pečlivě udržované
a naleštěné stroje s datem narození do
roku 1970. Po obědě a krátkém odpočinku pokračovalo zhruba čtyřicet automobilů a kolem dvacítky historických motocyklů v závodě druhou etapou přes

Foto I L. Ešpandrová

Zastávka veteránů
V sobotu 9. června pořádal Veterán Car
Club Červená Voda už XX. ročník srazu
veteránů. Jeho součástí byly dvě etapy
orientačního závodu, kdy po prezentaci
a jízdách zručnosti se řidiči vydali na etapu první, která měla start v Červené Vodě
a vedla přes Čenkovice do Dolní Čermné.

Jablonné nad Orlicí, Těchonín, Králíky
zpět do Červené Vody. Děkujeme za návštěvu!
L. Ešpandrová

90 let od smrti Čeňka
Junka
Členové Veterán klubu Litomyšl a zástupci Dolní Čermné uspořádali vzpo-

Foto I K. Veselá
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mínkový akt k výročí úmrtí čermenského rodáka. V neděli 15. července 2018,
v den 90. výročí smrti Vincence Junka,
za slunného počasí jsme uctili památku
Čeňka Junka při pietě před Základní
školou Vincence Junka a u pamětní
desky u usedlosti, kde Čeněk v mládí
bydlel. Položené květiny budou připomínat toto významné výročí. Děkujeme
zástupcům Dolní Čermné - panu starostovi Petru Helekalovi a paní Katce Veselé, a také panu Hálovi, příbuznému pana
Junka, za přípravy a účast na pietní
vzpomínce.
Za VKL Vojtěch Vomočil

Pochod pohádkovým
lesem
Fascinující vlastností dětí, alespoň těch
mých, je touha fyzicky něco vlastnit.
S množstvím roste chuť a každá příležitost se obohatit je mohutně vítaná. Třeba mně v mládí na hraní stačila dvě polínka, jedno na třísky a druhé na udržení
ohně. „Tati, co dostanu ke Dni dětí?
Mám totiž svátek, víš?“ „Vím. Tentokrát
dostanete něco pro potěchu ducha,
něco nehmotného.“ Na to se musí od
lesa… Jasně, pochod pohádkovým lesem! Zážitek, procházka a příjemně
strávené odpoledne.
Po deštíku se všechny pohádkové postavy jednomyslně postavily na svá stanoviště (jeskyňky mazaně k malinovce).
A jdeme. Míjíme jednotlivé protagonisty
ochotnického koncertu pilovaného celé
roky (prý již třicátý ročník - nechce se mi
věřit). Tatínci na sebe jakoby unaveně
pomrkávají, jak to mají těžké se takhle
plahočit, v duchu se však těší na cílové
pivečko. Tlačí kočárky, určují správnou
cestu pozorným vyhledáváním bílých
stužek a radí ratolestem, kterak správně
řešit stanovištní aktivity. Tatínci dobře
vědí, že jsou nejdůležitějším článkem
pohádkového teamu. Nicméně bavíme
se všichni, děti se spontánně pouští do
plnění úkolů, za které si v pytlíčkách
odnáší kouzelné žetony. Kulturní program nynějšího ročníku obohacený
o kouzelníka potěšil unavené poutníky.
Hasiči ukázali akci svých duhotvorných
stříkaček. Díky všem pořádajícím za
ochotu každoročně se popasovat s výzvou, jak překvapit a pobavit mláďata.
A finále? Po čistě pohádkové akci při-

Foto I L. Ešpandrová

chází tvrdý obchod a směna žetonů za
hodnotné zboží. Prakticky žádný žeton
není utracen lehkomyslně. Hlad dětí po
soukromém vlastnictví byl opět utěšen.
Na chvíli.
Martin Appl

Rozloučení s předškoláky
Radostné i trochu smutné bylo loučení
se sedmnácti předškoláky, kteří opustili
naši mateřskou školu. Vždyť někteří
z nich ji navštěvovali polovinu svého
šestiletého života. Na závěrečné zábavné odpoledne si děti připravily krátký
program, který předvedly rodičům,
a společně s nimi si zahrály a zasoutěžily. Následovalo předání portfólií a drobných dárečků, které snad budou dětem
chvíle strávené v naší mateřské škole

připomínat. Přípitkem s personálem MŠ
i s paní učitelkou, která bude děti učit
v první třídě, bylo odpoledne zakončeno. Hodně štěstí a zdaru ve škole.
Ivana Hamplová

Výlet
Do nedaleké SZeŠ v Dolním Třešňovci
jsme se vydali na školní výlet. Program,
který škola měla pro nás připravený,
předčil naše očekávání. Kluky upoutala
prohlídka traktoru, zvláště když si mohli
vše osahat. Všichni se mohli přesvědčit
o tom, že nejhezčí pohled na svět je ze
sedla koně. Jak se chovat k psům a jak se
jich nebát, to vše se děti dozvěděly při
canisterapii. Komu se podaří v dnešní
době navštívit kravín a pohladit si krávu

Foto I archiv MŠ
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nebo telátko a ochutnat jogurt přímo
z mlékárny? Zakončením výletu byl pobyt na dětském hřišti v Lanškrouně. Pokud hledáte inspiraci pro výlet s dětmi,
určitě venkovní areál SZeŠ v Dolním
Třešňovci navštivte.
Ivana Hamplová

Mobilní planetárium
Víte, že jedno souhvězdí se jmenuje Zajíc? Děti v mateřské škole už to vědí
a znají i další názvy souhvězdí a planet,
se kterými se prostřednictvím 3D pohádky seznámily v Mobilním planetáriu
- tedy v projekční kopuli, která byla instalována v tělocvičně. Výjimečné pocity, jedinečné snímky, či neuvěřitelný
pohled na jiné planety byly zážitkem
nejen pro děti, ale i pro jejich doprovod.

Foto I archiv MŠ

Ivana Hamplová

Návštěva muzea
Ve středu 6. 6. jsme šli do dolnočermenského muzea, kde nás uvítal pan Jansa.
Potom, co k nám promluvil, jsme šli do
první místnosti a tam jsme viděli: motovidlo, psací stroje, zemědělské potřeby
a další věci. My kluci jsme si hráli s šicím
strojem, zatímco holky se oblékaly do
starodávného oblečení. Když jsme si
všechno prohlédli, přesunuli jsme se do
druhé místnosti. Tam byla vycpaná zvířata. Byli tam vycpaní savci, ptáci a byly
tam také vystaveny lebky různých živočichů - třeba divokého prasete. Pak
jsme se podepsali do knihy a pan Jansa
nám poděkoval za návštěvu. V muzeu
se mi líbilo, protože jsem se dozvěděl,
jak žili moji předci.

Foto I I. Hamplová

Dan Mareš, žák 3. třídy

Školička na zkoušku
Ve čtvrtek 7. června se konala tradiční
„Školička na zkoušku“. Budoucí prvňáčci
si přišli vyzkoušet některé činnosti, se
kterými se začnou od září setkávat. Nejvíce je bavila práce s interaktivní tabulí,
kde dopočítávali prvky. Dále si vyzkou-

Foto I archiv ZŠ
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šeli grafomotorické činnosti potřebné
k přípravě na psaní, Kimovu hru a jiné.
Rodiče získali základní informace pro
budoucí školní rok. Na prvňáčky se již
moc těšíme.
Olga Pokorná
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jsme byli první nastupující, mohly si děti
v autobuse vybrat místo. Samozřejmě
zvítězila „pětka“.
Konečně Plzeň na obzoru. Autobus
nás dovezl přímo před komplex budov
experimentálního a výukového centra,

zážitků. Bylo to velmi poučné. Výlet se
vydařil. Měli tam nakloněnou místnost,
ve které jsme se cítili jako v Titaniku.
Líbila se i virtuální realita a planetárium.
Docela těžké bylo ovládat simulátor vrtání do nejrůznějších materiálů. Bylo to
super! A jestli do této soutěže půjdeme
znovu – ANO!
Eva Krsková a vítězové soutěže Microtela

Spaní ve škole a den
v přírodě

Foto I archiv ZŠ

Poznáváme vesmír
Ve středu 13. června do Dolní Čermné
přijelo Mobilní planetárium. První hodinu šla do tělocvičny 2. třída. Dívali se na
příběh Se zvířátky o vesmíru. Druháky
vystřídala naše třída. Pouštěli jsme si
film o vesmíru. Dozvěděli jsme o něm
spoustu věcí, například jak je velké
Slunce, jak jsou planety oproti Slunci
malé, jak vypadají planety, Mléčná dráha, černé díry a povídali jsme si o trpasličích planetách. Když jsme odcházeli,
potkali jsme děti z MŠ. Také se šly podívat do planetária. Moc se nám to líbilo.

kde si žáci mohli vyzkoušet nejrůznější
pokusy, rébusy a další aktivity, které by
ve škole nejspíš nezažili. V úvodu jsme si
vyslechli přednášku týkající se Van der
Graaf Generatoru i s názornou ukázkou
elektrostatiky. Některým z nás doslova
vstávaly vlasy, ale ne hrůzou. V expozici
ČT:D se z žáků stali moderátoři počasí
(zase tak lehké to není, jak si mnozí
myslí).
Ve tři hodiny odpoledne jsme museli
vyrazit zpět na cestu. Všichni jsme
byli sice unavení, ale spokojení a plní

V podvečer 14. 6. jsme se my, žáci 5. třídy, sešli, abychom přespali ve škole. Každý měl s sebou spacák, karimatku
a deku, nebo nafukovací matraci. Večer
jsme hráli různé hry a dívali se na film
„Asterix a Obelix“. Večerka byla ve
22 hodin. Ráno ve čtvrt na sedm jsme se
probudili, připravili si snídani a svačinu.
Vyrazili jsme na túru přes les na „Kalhota“, do Horní Čermné ke koupališti, kde
jsme se nasvačili. V Konzumu jsme si
koupili dobrou zmrzlinu. Dále jsme pokračovali po starých cestách a „Smrčině“
zpět ke škole do Dolní Čermné. Akce se
nám líbila a těšíme se na další podobné.
Žáci 5. třídy

Klára Svobodová, Tereza Hejzlarová,
žákyně 3. třídy

Návštěva plzeňského
Techmania Science Center
Konečně se vítězové vědomostní
soutěže Microtela Lanškroun dočkali
zasloužené odměny – tedy vstupu
do vědecko-technologického centra
a planetária v Plzni. Vyrazili jsme
11. června – sraz byl již v pět hodin ráno
na náměstní v Dolní Čermné, a protože

Foto I archiv ZŠ

Foto I archiv ZŠ
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ní a jen doufáme, že finanční možnosti
naší školy a časové vytížení lektora nám
umožní další setkání.

Foto I archiv ZŠ

Pasování na čtenáře
V pátek 15. června navštívili žáci 1. třídy
obecní knihovnu, aby zde byli na základě svých čtenářských dovedností pasováni na čtenáře. Nejprve si s paní knihovnicí Olgou Liprovou povídali o knížkách
a o tom, jak to chodí v knihovně, poté si
vybrali knížku, se kterou se blíže seznámili, a nakonec byli všichni úspěšně pasováni na čtenáře. Z knihovny odcházeli
s pamětním listem a novým průkazem
čtenáře. Děti čtení baví a my jim přejeme, aby jim radost ze čtení vydržela co
nejdéle.
Andrea Ježková

Technohrátky tentokrát
pro osmičku
Ve středu 13. 6. se pět žáků z naší třídy
zúčastnili Technohrátek na průmyslovce
a odborném učilišti v Letohradě. Představili nám obory, které se zde mohou studovat, a to zábavnou formou – praktické
úkoly jsme zvládali ve skupinách a sbírali
jsme body (umístili jsme se na třetím
místě). Po ukončení programu nás pohostili výtečným obědem. Škola v Letohradě
je moc hezká, lidé v ní milí a obory zajímavé – každý z nás si zde našel něco, co by
ho bavilo studovat. Byl to prima den.
Bára, Dan, Ondra, Tim a Tomáš,
žáci 8. třídy

Prevence rizikového
chování na škole v Dolní
Čermné
Součásti školního vzdělávacího programu každé základní školy je i Minimální
preventivní program, jehož cílem je
spolu s rodiči formovat osobnost žáka
a pomoci mu orientovat se v oblastech
rizikového chování, zvýšit jeho odolnost
vůči rizikovému chování, získat základní
sociální dovednosti a naučit se vhodně
nakládat se svým volným časem. Pro
každý školní rok připravuje metodik
prevence spolu s třídními učiteli aktivity
pro žáky školy, které jsou organizovány
přímo školou, neziskovými organizacemi
nebo školským zařízením, jako např. pedagogicko-psychologickou poradnou.
Programy jsou certifikované MŠMT,
interaktivní a většinou zahrnují nácvik
a trénink určitých dovedností.
První setkání s problematikou prevence
mají děti již na prvním stupni. V průběhu tří vyučovacích hodin je provedou
lektorky PPP Ústí nad Orlicí různými
tématy s využitím interaktivních technik
a prvků zážitkové pedagogiky. Mezi žáky
2. stupně i učiteli je velmi oblíbeným
lektorem pan Petr Kadlec z organizace
ACET ČR, z.s., který je svým přístupem
k žákům a způsobem prezentace tématu
schopen nejen zaujmout, ale i přinutit
k zamyšlení. V letošním roce uskutečnil
na naší škole celkem sedm dvouhodinových bloků na různá témata rizikového
chování. Reakce žáků byly velmi pozitiv-

Máme rádi svoje tělo – vyhýbejme se
drogám a závislostem
Dne 6. června jsme ve škole měli další
preventivní program. Už podruhé do
naší třídy přijel pán, který se v tomto
oboru vyzná. Letos jsme s ním probírali
téma závislosti, konkrétně na alkohol,
a jak si lidé váží sami sebe a svého těla.
Zaujal nás příklad člověka alkoholika –
pít alkohol je jako šplhat do kopce.
V určitou chvíli kopec „končí“ – jsme na
vrcholu a potom (když člověk pije dál)
už to s ním jde jen z kopce. Zajímavý byl
také historický pohled na módu a tloušťku/štíhlost dívek. Učitel nám pouštěl
nám videoukázky o životě lidí těmito
problémy a snažil se nám poradit, na co
si dát pozor. Povídal nám i o sociálních
sítích, kde se vše zdá tak dokonalé, ale
skutečnost je jiná. Pan Petr nám vše
krásně vysvětlil a z besedy jsme všichni
odcházeli s úsměvem na tváři. Na konci
přednášky jsme si připnuli kolíčkem na
záda papír a měli jsme možnost každému spolužákovi napsat, co se nám na
spolužákovi líbí, co na něm obdivujeme.
Žáci 7. třídy
Nenechte se napálit
Preventivní program hodnotím dobře.
Donutí lidi zamyslet se nad tím, co je
pravda a co lež. Ukázal nám správnou
cestu k ověřování informací. Sami na
sobě jsme si vyzkoušeli, jak lehce se
necháme oklamat (brýle nemusí být
dioptrickými brýlemi, z ovladače na
televizi se vyklube úplně jiná věc). Triky
s kartami jste už určitě viděli i vy. Pobavil
nás i horoskop pro každého z nás „ušitý“
na míru podle data narození. Všichni
jsme se v tom svém našli a mysleli si,
že je to opravdu o každém z nás, ale
pak jsme zjistili, že všichni pracujeme
s jedním (úplně stejným!) textem.
Poznali jsme, že nesmíme všemu věřit,
i když nám informace předkládá vtipný
a sympatický člověk.
Žáci 9. třídy
Preventivní program pro osmáky
My jsme si daného programu užili hned
dva dny po sobě. Témata Moderní je nekouřit a Bezpečný internet jsou lákavá
už svým názvem. Bylo to fajn, protože

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

na Petrovi, který si vše připravil, bylo
vidět, že ho to hodně baví. Zahráli jsme
si různé scénky, jak bychom se chovali
a měli zachovat v dané situaci. V zajímavé prezentaci jsme se dozvěděli snad
všechno, co jsme chtěli vědět. Už víme,
co obsahuje cigareta (třeba i čpavek), co
způsobuje kuřákům a taky, kolik peněz
se dá ušetřit, když nebudeme kouřit.
Doufáme, že se s lektorem setkáme na
preventivních programech i příští rok.

Školní turnaj ve florbalu

Žáci 8. třídy
I my si musíme dávat pozor
Ve středu 20 6. k nám do školy přijel
pán, který s námi strávil dvě vyučovací
hodiny. Tématem bylo nebezpeční
internetu. Bavili jsme se o závislosti na
internetu, jak se zachovat, aby nám
internet neublížil. Dostali jsme papíry,
na kterých jsme si vytvořili „nanečisto“
svůj profil. Pak jsme chatovali – dostali
jsme na lístečcích svou roli (oběť nebo
agresor) a pokyny, co máme od druhého zjistit. Na konci jsme dostali malé
dárečky. Program se nám líbil a vřele ho
doporučujeme.
Žáci 6. třídy

Konverzace s panem
Frangosem
Žáci naší školy dobře vědí, jak je důležité
umět cizí jazyky. Čím lépe světovou řeč
člověk ovládá, tím více se před ním
otevírá v životě možností. Studovat cizí
jazyky je v dnešní době samozřejmost.
A učitelé naší školy jsou žákům v tomto
vždy nápomocni. Nejen v hodinách
cizích jazyků v pravidelném rozvrhu, ale
máme zařazeno i hodně dalších aktivit,
např. zájmové kroužky angličtiny na
prvním a druhém stupni, kroužek ruštiny na druhém stupni.
Velkým přínosem pro naši školu a žáci je
konverzace v angličtině pro 8. a 9. třídy
s rodilým mluvčím – panem Frangosem.
Ráda bych mu touto cestou poděkovala
za ochotu docházet k nám do školy
jednou týdně a zdokonalovat naše žáky
v anglickém jazyce. 20. června byla pro
deváťáky závěrečná hodina. Ale nebyla
obyčejná. Byla to hudební hodina. Žáci
se seznámili s různými hudebními žánry
- blues, rock, rap, country, soul… Byla
to strhující podívaná, děti se zapojily

11

číslo 4 I rok 2018

Foto I archiv ZŠ

a užily si to. Všechna vystoupení byla
doprovázena jedním hudebním nástrojem, a to elektrickou kytarou. Nestává
se to často, aby děti se zvoněním na
přestávku nechtěly z hodiny odcházet.
Tady to bylo, dlouho tleskaly a loučily
s úsměvem a obdivnými slovy.
Děkujeme panu Frangosovi za krásný
zážitek a velice zajímavé hodiny angličtiny a těšíme se na spolupráci v dalším
školním roce. A co bych popřála našim
šikovným žákům 9. třídy? Hlavně hodně
úspěchů na střední škole.
Marie Faltejsková

V pátek 22. června proběhl ve školní
tělocvičně florbalový turnaj tříd 2. stupně. Moderování se ujal již zkušený Tomáš Petr. Roli rozhodčího na svá bedra
vzal Michal Klouček. Turnaje se zúčastnila čtyři smíšená družstva, ta podala
výborný výkon, ale jenom jedno může
být první. Nejlítější souboj svedly týmy
8. a 9. třídy. Po velmi dramatickém boji
vyhráli deváťáci ve složení Adéla Beránková, Martin Faltejsek, Daniel Mucha,
Marek Pecháček, Adam Smetana a Tereza Vávrová, kteří získali putovní pohár.
Na druhém místě skončili osmáci, na
třetím šesťáci a čtvrtém sedmáci. Dále
byli oceněni i nejlepší brankář – Kristýna Marešová (7.) a nejlepší střelec - Tim
Gregor (8.). Nemalé poděkování patří
i jednotlivým třídám, které své týmy
přišly podpořit a fandit jim.
Eva Krsková a žáci 9. třídy

Vybíjená
V pondělí 4. 6. jeli vybraní žáci 6. třídy na
soutěž ve vybíjené do Dolní Dobrouče.
Byli úspěšní, vyhráli okrsek a postoupili
do okresního kola, které se konalo 12. 6.
v Ústí nad Orlicí. V úterý 12. června o půl

Foto I archiv ZŠ
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deváté ráno se venku na volejbalových
kurtech sešly nejlepší 4 týmy smíšených
družstev a 4 týmy dívčích družstev. Naši
školu reprezentovali kapitánka týmu
Barbora Svobodová, hlavní hráči týmu
Filip Brožek a Lukáš Formánek a také Šimon Nastoupil, Filip Prokopec, Daniel
Jirásek, Vojtěch Horský, Pavel Simandl,
Milan Křivohlávek, Marie Macanová, Renáta Zachařová a Aneta Dostálová.
Vzhledem k deštivému počasí se zápasy
konaly v blízké tělocvičně. Dopoledne
nabité soustředěním a skvělými výkony
ve finále skončilo pro naši školu porážkou. Účast na soutěži ve vybíjené nám
přinesla spoustou nových zážitků a zkušeností, které využijeme v další soutěži
v příštím školním roce. Už teď se těšíme.
Lucie Dulkajová

Branný den
Středa 27. června prověřila zdatnost
našich žáků a jejich schopnosti překonávat překážky. Děti ve smíšených hlídkách absolvovaly závod terénem podle
mapy s plněním úkolů na stanovištích.
Tentokrát závod vedl jinou trasou, a tak
měly možnost poznat nová místa
v okolí Čermné. Všechny hlídky závod
úspěšně dokončily a starší žáci v hlídce
se vzorně starali o ty mladší. Velké poděkování patří policii, která nám závod
zpestřila ukázkou techniky a zároveň
děti prověřila ze znalostí z dopravní výchovy.
Dana Vychytilová

Foto I archiv ZŠ

Sportovní den
K závěru školního roku již tradičně patří
sportovní den. Letošní se uskutečnil
v pondělí 25. června. Děti podávaly
hezké výkony v následujících deseti tradičních i netradičních disciplínách: skákání přes švihadlo, přenášení vody, hod
frisbee na cíl, hod do dálky, dřepy nebo
kliky, běh na 60 m, slackline, odpal míčku (beeball, softball), dlouhý běh, vzpítřída
1.

rání medicimbalu. Jednotlivá stanoviště
měli na starost žáci devátého ročníku.
Jména sportovců, kteří získali nejvíce
bodů ve svém ročníku, najdete dole
v tabulce.
Pokud je někdo smutný, že letos nezvítězil, může se o to pokusit příště. Na
trénink má celý rok. Děkujeme všem
sportovcům i pomocníkům za úspěšný
průběh sportovního dne.
Lucie Dulkajová, Hana Zpěváková
dívky

Kateřina Škaredová

chlapci
Daniel Adamec
David Němeček
Šimon Novák
Jan Šebrle

2.

Karolína Jirásková

Alex Gregor
Jan Veselý

3.

Klára Svobodová

Daniel Mareš

4.

Kateřina Malcová

Petr Vávra

5.

Veronika Stříbrná

Aleš Jansa

Nela Schlegelová

Foto I archiv ZŠ

6.

Barbora Svobodová

Daniel Jirásek

7.

Eliška Stříbrná

Lukáš Vondra

8.

Sandra Hejl

Daniel Přikryl
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Koncert ZUŠ
Rok se s rokem sešel a žáci ZUŠ Jindřicha
Pravečka nám opět 18. června na sále
v Orlovně předvedli výsledky svého celoročního úsilí. Děti se snažily zahrát
nejhezčí kousky ze svého repertoáru,
čímž potěšily nejen své rodiče a příbuzné, ale i ostatní návštěvníky koncertu.
Tóny klavíru byly střídány výraznou
trubkou, jemnou flétnou či romantickými houslemi. Ani ostatní strunné nástroje a rázné bubny nezůstávaly v pozadí,
ale udržovaly posluchače v neustálé
pozornosti a očekávání.
Pro děti a jejich učitele koncert představoval příjemnou tečku za uplynulým
školním rokem a nám posluchačům
skýtal příjemně strávené červnové
odpoledne. Všem, kteří se na konání
koncertu podíleli, patří veliký dík.
Lea Schlegelová

Jitřenka hostovala
v Německu
Počátkem července vycestoval soubor
Jitřenka do německého Laussitz, kde se
zúčastnil třídenního 18. ročníku mezinárodního festivalu Folklorelawine
2018. Festival byl zajímavý už tím, že
měl velmi kvalitní obsazení z celého
světa, vždyť kromě Jitřenky vystupovaly soubory z Číny, Nepálu, Japonska,
Kanady, Skotska, Španělska, Gruzie, Běloruska, Ruska, Polska a Belgie. Bylo
skutečně na co se dívat a po celou dobu
festivalu panovala velmi vřelá atmosféra. Každý den se odehrával na jiném
místě, a tak jsme měli alespoň krátce
možnost poznat různá města regionu
Spree-Neisse. Jitřenka opět působila
velmi dobrým dojmem a její vystoupení se zájmem sledovaly stovky diváků
i zúčastněné soubory. Vše bylo umocněno muzikou Honzy Dostála a byli
jsme jedním ze dvou souborů, kteří vystupovali s vlastní živou muzikou.
Bohužel to bylo také jedno z posledních vystoupení Jitřenky s touto
muzikou. Ta nám sdělila, že již nebude
dále Jitřenku doprovázet. Je to škoda,
ale Jitřenka tím určitě nekončí. Jen
nás čeká období hledání nové muziky,

Foto I archiv souboru

protože bez ní není možné účastnit se
atraktivnějších festivalů doma i v zahraničí. Není třeba hledat důvody, proč
k tomu došlo. Je nutné jít dopředu
a oslovit všechny, kteří nám v tomto
směru mohou pomoci. Jednoduché
ani rychlé to nebude, ale věříme, že se
nám to podaří. Vždyť i mezi současnými členy Jitřenky je řada velmi dobrých
muzikantů, ti mají své přátele atd.
Pokud by i kdokoli z Vás, milí čtenáři,
mohl pomoci s hledáním a utvářením
hudebního doprovodu Jitřenky, pomozte nám. A společně řešení určitě
najdeme. Přeji všem příjemné prožití
zbytku letošních „horkých“ prázdnin.
Petr Ryba

Vernisáž výstavy Historie
DIORY
Partnerská města Lanškroun a Dzierżoniów společným projektem seznamují
veřejnost s historií elektrotechnických
firem DIORA a TESLA Lanškroun a s jejich vlivem na naši současnost. V pátek
3. srpna otevřeli v Dzierżoniówě na prostranství před místním kinem Zbyszek
výstavu „Historia DIORY w komiksie cz.
2“. Vernisáže se za město Lanškroun zúčastnil pan Karel Hrodek doprovázený
Jiřím Kohoutem.
Je patrné, jak velice si město váží své
průmyslové historie. Například Mu-

Foto I J. Kohout
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zeum miejskie Dzierżoniów má již od
14. září 2013 svoji expozici historických
rádií a další elektroniky vyrobených
v podniku DIORA. Tady ale můžeme
konstatovat, že naše Muzeum historických rádií v Dolní Čermné bylo otevřené
ještě o čtyři roky dříve, v květnu 2009,
a předvádí nejen československá, ale
i zahraniční rádia z období 20. až 80. let
minulého století.
Jiří Kohout

Běh přes Červený vrch
potřetí
17. 6. se v Areálu zdraví a sportu uskutečnil 3. ročník běžeckých závodů pro širokou veřejnost – Běh přes Červený vrch.
A letos to opět klaplo. “Podrželo“ nás
počasí a běžce hlavního závodu „podržela“ výjezdová jednotka místních hasičů. Všech 82 běžců, kteří se úderem
pravého poledne vydali na pětikilometrový okruh, schladila sprcha, a to hned
na dvou místech. Kdo chtěl, využil
a proběhl, někteří závodníci i přes velmi
teplé počasí zvolili suchou variantu.
Rekordní účast zaznamenal dětský
závod. Od deseti hodin se postupně
na start postavilo celkem 178 účastníků
ve věku od jednoho do sedmnácti let.
A jak už je na našich závodech zvykem,
vydanou energii si mohly děti doplnit
hned po doběhu do cíle, kde na všechny
účastníky čekala sladká odměna.
Díky sponzorům, kteří tento závod
podporují, jsme mohli odměnit každého
dětského účastníka, tři nejrychlejší běžce v každé kategorii (celkem 25 kategorií), nejrychlejší ženu a muže u posedu
(posed na Červeném vrchu), nejstarší
účastníky závodu i běžce uzavírající
startovní pole. Nakoupit ceny do dětské
tomboly a v hlavním závodě zajistit
pitný režim a občerstvení po doběhu.
Děkujeme kamarádům a přátelům,
sboru dobrovolných hasičů a výjezdové
jednotce sboru dobrovolných hasičů
Dolní Čermná za jejich čas a pomoc s organizací závodu. Děkujeme sponzorům
za podporu.
Děkuje Vám, běžcům, že jste nám svojí
aktivní účastí na závodech dali najevo,
že úsilí spojené s pořádáním tohoto
závodu má smysl. Díky. Tak za rok!
Katka Veselá

Foto I L. Ešpandrová

17. ročník Čermenského
motosrazu
První červencový víkend se v areálu
AZAS po roční odmlce opět, díky velkému zájmu nejen motorkářů, ale i místních, konal tradiční Čermenský motosraz. Čtvrteční přípravy se, jako téměř
každý rok, neobešly bez dešťové přeháňky. Organizátory motosrazu a Rafany, hokejový klub z Dolní Čermné, kteří
zajišťovali po dobu akce občerstvení,
však déšť nezaskočil a vše se stihlo připravit včas. V pátek začali příznivci srazu
přijíždět již v poledních hodinách.
V podvečer program zahájila svým ta-

nečním vystoupením skupina DC Dance, poté nastoupila kapela Quiz, která
svým vystoupením rozhýbala takřka
všechny zúčastněné. V sobotu ráno
byla v restauraci kemp připravena pro
účastníky snídaně a čekání na tradiční
motovyjížďku všem pořadatelé zpříjemnili soutěžemi. V 13 hodin se rozezněl zvuk motorů. Za doprovodu DC
Moto Team se vyrazilo na šedesátikilometrovou spanilou jízdu zdejším krajem. Po návratu následovaly nejen soutěže, ale také taneční vystoupení Dolce
Baby a exhibiční trialová show Martina
Matějíčka, momentálně jednoho z nejúspěšnějších českých trialistů. Večer
všem rozproudila krev v žilách kapela
Petrowar, která tímto vystoupením

Foto I L. Ešpandrová
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ukončila, na dobu neurčitou, svou hudební dráhu. Budeme však doufat, že
jejich odmlka nebude delší než rok a na
příštím ročníku motosrazu nás opět
svým skvělým vystoupením potěší.
Díky Jiřímu Ptáčkovi se kolem hodiny
půlnoční na obloze rozzářil překrásný
ohňostroj. Nedělní spokojený výraz
i ohlasy všech zúčastněných organizátory potěšil. Takže zase za rok? Proč ne!
Monika Marková

Letní tábor SDH
První prázdninový týden patří již řadu
let dětskému letnímu táboru SDH Dolní
Čermná. Nejinak tomu bylo i letos. Během osmi táborových dnů se v programu vystřídaly hry a aktivity k tématu
nějaké reality show – třeba při Výměně
manželek si družstva vyměnila vedoucí
nebo při dnu Master Chef „nakupovala“
a sestavovala recept na přípravu pokrmů. Ve středu jsme si zajeli do krytého
bazénu v České Třebové a ve čtvrtek
nás s autem navštívili hasiči z JSDHO
Dolní Čermná. Závěrem trochu statistiky – 96 dětí, 7 instruktorů, 19 dospěláků,
4 klíšťata, 333 usmažených a snědených
langošů a 4 °C – ranní teplota v noci
z neděle na pondělí. Velký dík všem dospělým za pomoc s organizací letního
tábora. Příští rok – opět v obvyklém termínu na obvyklém místě!
Jan Růžička

Foto I archiv SDH
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Dorost SDH Dolní Čermná
na krajském kole
V sobotu 9. června se uskutečnilo na
stadionu MFK Chrudim krajské kolo
soutěže dorostu v požárním sportu
Pardubického kraje. Už několik let nemáme bohužel družstvo dorostu, zato
nás reprezentují dorostenky v soutěži
jednotlivců. V kategorii středních dorostenek reprezentovala náš SDH Samantha Hejl, která zvítězila v okresním kole.
Krajské kolo zvládla výborně a obsadila
celkové 3. místo, které však na postup
na mistrovství republiky nestačilo. I tak
velký dík za skvělou reprezentaci.
Jan Růžička

Velká cena Ústeckoorlicka
v požárním útoku
V červnu a červenci pokračovala Velká
cena Ústeckoorlicka v požárním útoku
dalšími závody. V sobotu 2. června se
uskutečnil Hornotřešňovský pohár,
který byl rovněž součástí Východočeské
hasičské ligy. Naše družstvo obsadilo
skvělé 7. místo. V neděli 3. června se konal
Bystřecký pohár, kde družstvo po neplatném pokusu bralo 24. místo. Dalším
závodem bylo okresní kolo v požárním
sportu v Mladkově 10. 6. Mužům se moc
nedařilo a obsadili celkové 11. místo. V sobotu 23. 6. se konala soutěž v Černovíře

„O černého výra“ a muži se umístili na
6. místě. Před prázdninovou přestávkou
proběhl ještě Nepomucký pohár v neděli
1. 7. Opět jako součást Východočeské
hasičské ligy a s 24. místem pro naše
družstvo. V sobotu 7. 7. se pak v Dolním
Třešňovci konal tradiční „Zelený pohár“.
Naše družstvo obsadilo celkové 12. místo. Do konce ročníku zbývají ještě čtyři
závody a naši muži jsou po proběhlých
závodech zatím na 7. místě.
Jan Růžička

Zpráva fotbalového oddílu
Vážení spoluobčané, v minulém vydání
zpravodaje jsem vás informoval o dosavadním průběhu našeho fotbalového
jara. Nyní vám mohu sdělit, že naše mužstvo mužů nakonec ukončilo sezónu na
11. místě, což považujeme za jednoznačný neúspěch. Jediným pozitivem pro nás
může být, že náš útočník Leoš Marek nastřílel nejvíce gólů v okresní soutěži, a to
31! Toto je opravdu úctyhodný výkon,
který však nebyl ze strany okresního fotbalového svazu nijak oceněn. Proto jsme
se rozhodli, že před jedním z domácích
zápasů sami tento úspěch oceníme.
Po zpackané sezóně se rozhodl dále
již nepokračovat brankář Adam Juda,
který se bude nadále věnovat své kariéře
rozhodčího. Rovněž tak již u mužstva
nepokračuje trenér Miroslav Suchomel,
jehož nahradil Vlasta Novák, který bude
plnit funkci hrajícího trenéra. S oběma
skončivšími se rovněž důstojně rozloučí-

Foto I archivní foto z roku 2014
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me před domácím zápasem. Aby nebylo
ztrát málo, tak nás 27. 7. zasáhla zpráva, že
nás navždy opustil trenér, masér a hlavně
kamarád, pan Josef Babický. Pepíku,
nikdy na tebe nezapomeneme!
Nyní opět k veselejším záležitostem.
K našemu mužstvu se vrátily dvě opory
minulosti – Josef Dušek a Michal Pupík.
Navíc se nám podařilo získat ze Štítů Michala Jurečka, kterého znáte spíše coby
rozhodčího.
Doufáme, že příští sezóna bude pro nás
veselejší a budeme vám, našim fanouškům, dělat jenom radost. Tímto bych vás
rád pozval na fotbal. Nejenom na chlapy,
ale i na naši přípravku, jejíž rozpis zápasů
nemám v době uzávěrky tohoto čísla
zpravodaje k dispozici. Tento rozpis vyvěsíme v naší vývěsní skříňce na náměstí.
Co se právě přípravky týče – kluci byli za
své výborné výkony na hřišti odměněni
výletem na prvoligový zápas SK Sigma
Olomouc – FK Mladá Boleslav. Velký dík
za zdar této akce patří panu Pavlu Mironyukovi, který tento výlet včetně volných
vstupenek domluvil. Již nyní vám mohu
oznámit, že tento výlet bude na podzim
trumfnut, a slibuji, že v příštím vydání
DCZ vás o všem budu informovat. Na
závěr mně dovolte, abych vám popřál
krásný zbytek léta a příjemný podzim,
nejlépe s fotbalem.
Za fotbalový oddíl TJ Dolní Čermná
Filip Hampl

Výjezdy JSDHO Dolní
Čermná
23. 7. 13:45 požár silážní jámy u kravína
Dolní Čermná
L. Ešpandrová
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Rozpis mistrovských zápasů – podzim 2018
sobota

11. 8.

17:00

TJ Dolní Čermná

TJ Sokol Rudoltice

neděle

19. 8.

16:00

TJ Sokol Klášterec n. O.

TJ Dolní Čermná

sobota

25. 8.

17:00

TJ Dolní Čermná

SK Rybník

sobota

1. 9.

16:00

TJ Albrechtice

TJ Dolní Čermná

sobota

8. 9.

17:00

TJ Dolní Čermná

FK Jehnědí

neděle

16. 9.

17:00

TJ Sopotnice

TJ Dolní Čermná

pátek

21. 9.

17.30

TJ Dolní Čermná

FK Dolní Dobrouč

sobota

29. 9.

15:00

TJ Dolní Čermná

TJ Sokol Heřmanice

neděle

7. 10.

15:30

TJ Spartak Brandýs n. O.

TJ Dolní Čermná

sobota

13. 10.

15:00

TJ Dolní Čermná

TJ Sokol Těchonín

sobota

20. 10.

15:00

TJ Sokol Verměřovice

TJ Dolní Čermná

sobota

27. 10.

14:00

TJ Dolní Čermná

FC Jiskra 2008 "B"

sobota

3. 11.

13:00

FC Žamberk "B"

TJ Dolní Čermná

Změna termínů a časů zahájení utkání vyhrazena.

Pardubický kraj podpořil
služby pro rodiny s dětmi
Oblastní charita zakoupila pro službu
„Šance pro rodinu“ nový automobil
Škoda Fabia v hodně 249 200 Kč. Pardubický kraj na tento účel přispěl dotací ve
výši 150 000 Kč. Terénní služba „Šance
pro rodinu“ vznikla v r. 2011 a jejím cílem
je podpořit klienty ze sociálně slabšího
prostředí tak, aby se naučili samostatnosti v péči o rodinu, děti a domácnost.
Za sedm let svého provozu pomohla

Foto I M. Nastoupil

více než dvěma stovkám rodin v jejich
snaze převzít zodpovědnost za život do
vlastních rukou.
Služba má působnost v celém okrese
Ústí nad Orlicí. Do roku 2017 najely čtyři
sociální pracovnice za svými klienty do
jejich domovů přes 250 000 kilometrů.
Proto je nové auto na cestách horským
terénem, obzvlášť v zimním období
vítaným pomocníkem. Děkujeme Pardubickému kraji za podporu.
Iva Marková

Podpora ALFA-OMEGY
Oblastní charita převzala 27. června
z rukou zástupců Nadace KB Jistota šek
ve výši 193 406 Kč. Finanční prostředky
budou využity pro Domácí hospic ALFA-OMEGA, konkrétně na vzdělávání hospicového týmu, nákup zdravotnického
materiálu a mzdu paliativního lékaře.
Oblastní charita poskytuje službu domácího hospice osm let a ročně má v péči
kolem 100 pacientů z celého okresu.
Služba zahrnuje profesionální zdravotní
péči paliativních sester i lékaře, dále sociální službu pro rodinu, případně na-
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bídku péče psychologa či duchovního.
Od 20. září 2018 otevíráme Klub ALFA-OMEGA pro všechny zájemce, kteří
se vyrovnávají se ztrátou blízkého člověka. Setkávání v Klubu pro pozůstalé
bude možné jednou za měsíc, zahajuje
20. 9. v 15:30 h. v budově Oblastní charity v Ústí n. Orlicí.
Klub ALFA-OMEGA
Čas:
od 15:30 do 17:30 hod.
Místo:
Oblastní charita Ústí nad Orlicí,
ulice 17. listopadu 69
Termíny: rok 2018
rok 2019
20. září
10. ledna
18. října
14. února
22. listopadu
21. března
13. prosince
11. dubna
9. května
13. června
Dále si Vás dovolujeme pozvat
14. září 2018 na koncert Pavla Helana v rámci Dne Charity, kostel Letohrad
- Orlice v 19 hodin.
Iva Marková
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200 tisíc korun. Díky této dotaci se podaří
v letošním roce pořídit nový dopravní
automobil v Dolní Čermné.
„Jsem skutečně moc rád, že se nám dotaci
v celkové výši 750 tisíc Kč na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDHO
Dolní Čermná podařilo v letošním roce
získat. Co se týče naší hasičské jednotky,
jde o kategorii JPO III, která kromě jiného
zasahuje i mimo obvod našeho městysu,
a to nejen při požárech, ale i při evakuaci,
povodních a dalších krizových situacích.
Rád bych proto touto cestou poděkoval
jak Ministerstvu vnitra – GŘ HZS ČR, tak
i Pardubickému kraji za finanční podporu, díky které dojde k obnově vozového
parku našich hasičů, neboť jsem přesvědčen, že tímto krokem dojde ke zkvalitnění
tolik potřebných a nezbytných služeb.
Nově pořízený dopravní automobil totiž
nahradí již více jak třicet let starou Avii,
která především s ohledem na kategorii
naší hasičské jednotky (JPO III) již dlouhodobě jejím potřebám nevyhovuje,“
uvedl starosta městysu Dolní Čermná
Petr Helekal.
Petr Šilar

Policie ČR radí
Pardubický kraj informuje
Pardubický kraj podpořil
nákup dopravního
automobilu v Dolní Čermné
Pardubický kraj pokračuje v podpoře
jednotek sborů dobrovolných hasičů na
obcích. Jedná se o podporu v rámci dotačního titulu Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Celkově mezi obce v letošním
roce kraj v rámci této dotace rozdělí 11,7
milionu korun. Předání smluv se kromě
hejtmana kraje Martina Netolického zúčastnil starosta Petr Helekal.
V letošním roce se jedná o největší
částku, která dosahuje téměř 12 milionů
korun na 37 dopravních automobilů a tři
zbrojnice. Stát vyčlení pro každou z obcí
450 tisíc korun, kraj přidá 300 tisíc, což
následně znamená, že příspěvek obce
na zcela nové vozidlo se pohybuje okolo

Dnešním tématem jsou „houbaři“ a potažmo i turisté. Letos tomu naštěstí zatím
tak není, nicméně vloni jsme během
měsíce srpna a září evidovali téměř denně jednoho ztraceného houbaře nebo
„výletníka“ v lese. Jednalo se převážně
o starší občany, kteří si vyrazili do jim
známých míst na houby, ale v zápalu
sběru se zamotali a ztratili. Scénáře byly
často totožné – pohřešovaní u sebe neměli ve většině případů mobilní telefon.
Nabitý a zapnutý mobilní telefon je často
jediným záchytným bodem, který mohou policisté při hledání místa výskytu
pohřešované osoby využít. Telefon ale
musíte mít u sebe!!! Ne doma, ne v autě
u lesa nebo na kole v košíku. U sebe!
Věřte mi, že vám to může opravdu zachránit život. A případná škoda za ztrátu
mobilního telefonu určitě není tak velká,
jako když vás policisté nenajdou včas.
Pokud se pohybujete v nepřehledném
terénu, v lesích nebo v polích s vysokým
porostem, policie vám radí:
- pokud je to možné, choďte ve dvojici;
- vybírejte si místa, která znáte, kde se
prostorově orientujete;
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- sdělte někomu z rodiny, kam se chystáte.
Nejdůležitější rada je – berte si s sebou
nabitý mobilní telefon, neboť ten vám
v případě vyhlášení pátrací akce může
„zachránit život“. Policisté mohou pomocí něj najít místo vašeho výskytu. Pro
seniory jsou užitečným pomocníkem
mobilní telefony s tzv. SOS tlačítkem
- tyto mobilní telefony v případě zmáčknutí tísňového tlačítka automaticky odešlou SMS zprávu až na pět telefonních
čísel. Pokud někdo obdrží tuto tísňovou
zprávu, může zavolat zpět a vysílající
mobilní telefon automaticky hovor přijme a přepne ho na hlasitý reproduktor,
což je výhoda v případě, že osoba, která
o pomoc žádala, již není schopna hovor
přijmout sama.
Dalším užitečným pomocníkem je i aplikace „Záchranka“, kterou lze stáhnout
zdarma do chytrých mobilních telefonů.
Tu využijí nejen senioři, ale všichni, kdo
potřebují především zdravotnickou
pomoc.
Občané si možná leckdy ani neuvědomují, jaký se u policie roztočí kolotoč,
když je zahájena pátrací akce. Nepíšu
to proto, abyste se báli zavolat na linku
158, ale pro představu, co taková pátrací
akce obnáší. Po občanech proto chceme
alespoň nezbytné minimum – již několikrát zmiňovaný plně nabitý mobilní
telefon. Pokud ho u sebe nemáte a ani
rodina neví, kam jste šli nebo jeli, je pro
nás pátrání obzvláště těžké. Pátrací akci
není problém zorganizovat, ale musíme
vědět, do jaké oblasti pátrání zacílit
tak, aby bylo efektivní. Do pátrací akce
bývají zapojeni nejprve operátoři linky
158, jejichž úkol je poměrně důležitý,
neboť od jimi zjištěných důsledných,
detailních a přesných informací se odvíjí
další činnost všech zúčastněných složek.
Pak přichází na řadu operační důstojníci,
velící policejní důstojníci, uniformovaní
policisté, případně pořádková jednotka,
psovodi a policisté ze zvláštních útvarů
například s termovizí a jinými podpůrnými prostředky. Důležitou roli v tomto
řetězci hrajeme i my, tiskoví mluvčí.
Rychlá, přesná a věcná informovanost
veřejnosti prostřednictvím sociálních sítí,
televize, rozhlasu a jiných médií se nám
několikrát vyplatila. Prosíme, dodržujte
výše uvedené zásady a neprodlužujte si
sami čas, za který vás můžeme najít.
Markéta Janovská, tisková mluvčí policie
Pardubického kraje
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Stomatologická pohotovost
ve dnech

lékař

adresa

telefon

25. – 26. 8.

MUDr.

Filipová

Jitka

Lanškroun, Strážní 151

465 325 212

1. – 2. 9.

MUDr.

Jedličková

Zuzana

Bystřec 182

465 642 990

8. – 9. 9.

MUDr.

Ježáková

Daniela

Letohrad, U Dvora 815

608 427 960

15. – 16. 9.

MUDr.

Johnová

Marie

Letohrad, Šedivská 498

465 622 216

22. – 23. 9.

zubní lékař

Khmara

Oleksii

Letohrad, Družstevní 815

465 620 358

28. 9.

MUDr.

Kobzová

Zdeňka

Lanškroun, 5. května 2

465 322 897

29. – 30. 9.

MDDr.

Kopecký

Milan

Lanškroun, Mikoláše Alše 152

739 374 787

6. – 7. 10.

MUDr.

Kulhánek

Filip

Žamberk, Školská 834

465 613 103

13. – 14. 10. 2018

MUDr.

Lomská

Radka

Letohrad, Družstevní 815

465 620 358

20. – 21. 10. 2018

MUDr.

Mareš

Miroslav

Žamberk, Školská 834

465 613 103

27. – 28. 10. 2018

MUDr.

Nováková

Gabriela

Lanškroun, Svobody 356

604 749 331

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

9. 9.

Název akce

Začátek akce

Pouť na Mariánské hoře

Místo konání

Pořadatel

kostel na Mariánské
hoře

farnost

15. 9.

Podzimní Burza oděvů a sportovních
potřeb

7:30

školní jídelna

RC KUK

15. 9.

Jarmark řemesel a koníčků

13:00

AZAS

DSOMSL

19.-21. 9.

Oslavy 100. výročí založení republiky

Dolní Čermná

městys

22. 9.

Rock-metalový festival UNDER DARK
MOON

AZAS

S.S.M.,z.s.

listopad

Posvícenské dozvuky

Orlovna

KD

listopad

Memorial Jana Vacka - turnaj ve
stolním tenise

Orlovna

Orel

Mikulášský jarmark

náměstí

městys, spolky

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

30. 11.

prosinec

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

pan K. Hrodek

pan P. Bednář

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

Vítání občánků

Foto I L. Ešpandrová

Pohádkový les

Foto I I. Hamplová

Běh přes Červený vrch

Foto I L. Ešpandrová
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