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V tomto čísle naleznete
volby do zastupitelstva

3

ze zasedání zastupitelstva

3

Příměstský tábor

7

policie radí

13

„Domov - to není prostor, ale proces.
Tady se schovávám před deštěm
a zimou, tady žiju, tady trávím svůj
volný čas, tady se rodí moje rodina,
tady ji tvořím léty, trpělivostí a tolerancí
a vůbec řadou kladných principů.
Domov je bytost.“
Miroslav Horníček
www.dolni-cermna.cz

Dolnočermenský zpravodaj

Osm let s Vámi
Milí čtenáři,
v čase vydání tohoto čísla je krátce po
komunálních volbách. Jméno paní starostky/pana starosty ještě není známo,
proto tentokrát pravidelné Slovo starosty
ve zpravodaji nenajdete.
S volbami do zastupitelstva také souvisí
činnost redakční rady Dolnočermenského zpravodaje, respektive její složení.
Právě rada zastupitelstva jmenuje členy
redakční rady. Ta naše ve složení Ivana
Hamplová, Olga Liprová, Milada Marešová a Petr Helekal v čele se šéfredaktorkou
Ludmilou Ešpandrovou pracuje na zpravodaji osm let, tedy dvě volební období.
Dnes držíte v rukou již pětačtyřicáté číslo.
Věříme, že i tentokrát v něm najdete
informace, články a fotografie, které
vás budou zajímat, a i napříště budete
netrpělivě očekávat zpravodaj ve své
poštovní schránce.
Děkujeme za důvěru. Poděkování patří
také všem pravidelným i nepravidelným
dopisovatelům. Jste pro nás nepostradatelní, bez vás by to prostě nešlo. Děkujeme všem autorům fotografií, které články
doplňují a které dokumentují život naší
Čermné. V současné době se pracuje na
nových webových stránkách městysu
a v návaznosti na ně bude připraven
nový grafický návrh zpravodaje. Těšíme
se, těšte se také, protože změna je život.
Krásný podzim!

Redakce DCZ

Volby do zastupitelstva
obce 5. - 6. 10. 2018
Volební účast v Dolní Čermné: 62,66 %
Zvolené zastupitelstvo městyse Dolní
Čermná
Petr Helekal
Mgr. Jan Růžička
Ing. Jiří Zpěvák
Ing. Jiří Svoboda
RNDr. Věra Šverclová
Luboš Hrdina
Ing. Martin Jirásek
MUDr. Martin Appl
Petr Nastoupil

542 hlasů
492 hlasů
491 hlasů
388 hlasů
358 hlasů
357 hlasů
331 hlasů
330 hlasů
302 hlasů
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Jan Svoboda
Jiří Vávra
Ing. Pavel Faltus
Václav Mikula
Bc. Monika Marková
Pavel Mareš

295 hlasů
289 hlasů
255 hlasů
248 hlasů
244 hlasů
180 hlasů

Zápis o výsledku voleb najdete vyvěšený na úřední desce na náměstí a také
na www.dolni-cermna.cz/uredni-deska
a volby.cz.
M. Macháčková

Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (26/2018 - ZM)
Dne 24. září 2018 se konalo poslední
26. jednání zastupitelstva městyse
ve volebním období 2014 – 2018.
Zpráva o činnosti rady byla podána
za období červenec až září 2018,
konala se celkem čtyři její jednání.
Radě byly poskytovány průběžné
informace o investiční akci „Osobní
výtah objektu ZŠ v Dolní Čermné“.
Rada schválila objednávky na
dodání počítačové techniky pro
počítačovou učebnu školy v rámci
projektu „Digitální technologie
v Dolní Čermné pro všechny“.
Projednala a schválila zadání pro
zpracování „Urbanistické koncepce
území pro rodinné bydlení nad
č. p. 34“. Rada řešila další záležitosti
související se zefektivněním odpadového hospodářství. Zabývala se
také přípravou na další investiční
akce „Chodník Malův most – betonka“ a „Přírodovědná učebna“
v ZŠ, na něž je možné získat dotace
v rámci IROP prostřednictvím MAS
Orlicko. Projednávala i program
a organizaci oslav „100 let od vzniku Československa“. S podrobným
obsahem usnesení z těchto rad
se můžete seznámit na webových
stránkách městyse na úřední desce
nebo v jejím archivu.
Ve finančních záležitostech bylo zastupitelstvo informováno o schválení rozpočtových změn č. 2 a č. 3.
Důvodem těchto opatření k rozpočtu městyse na rok 2018 bylo
zejména přijetí dotací na pořízení
nového dopravního automobilu

pro JSDHO od MV a Pardubického
kraje a výdaje na jeho pořízení,
vyšší příjmy z prodejů pozemků,
vyšší výběr daní, vratky přeplatků
za el. energii, ve výdajích dále
např. poskytnutí schválených darů
zařízením sociální a zdravotní péče.
Nejobsáhlejším bodem programu
byly majetkové záležitosti. Zastupitelstvo schválilo zveřejnění
záměru prodeje pozemkové parcely č. 2760/6 v k. ú. Dolní Čermná,
rozhodlo také prodat pozemkovou
parcelu č. 491/4 v k. ú. Jakubovice.
Jednalo o žádosti o směnu pozemků ppč. 29/4, ppč. 29/5, ppč. 32/1,
ppč. 32/5, ppč. 32/6, ppč. 941/2,
ppč. 941/7, ppč. 24 v k. ú. Jakubovice z majetku městyse za pozemek
ppč. 37/1 v k. ú. Jakubovice ze soukromého majetku s tím, že o rozsahu směny bude se žadatelem dále
jednáno. Zastupitelstvo projednalo
a schválilo budoucí vklad nemovitého majetku tvořícího infastrukturu kanalizace a ČOV formou nepeněžitého vkladu do společnosti
Vodovody a kanalizace Jablonné
nad Orlicí, a. s. a uzavření „Smlouvy
o smlouvě budoucí o vnesení
nepeněžitého vkladu – nemovitých věcí do majetku obchodní
společnosti“. Jejími účastníky jsou
obec Horní Čermná a městys Dolní
Čermná jako budoucí vkladatelé
infrastrukturního majetku, společnost Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a. s. jako
budoucí vlastník infrastrukturního
majetku a Dobrovolný svazek obcí
Pod Bukovou horou. Po uskutečnění této transakce, kterou bude
možné realizovat nejdříve v letech
2022 – 2023, si obec Horní Čermná
a městys Dolní Čermná, které jsou
akcionáři VAKu, navýší svůj počet
akcií a akcionářský podíl v uvedené společnosti. Zastupitelé také
projednali budoucí výkupy částí
pozemků z majetku soukromých
vlastníků, u kterých se předpokládají trvalé zábory v souvislosti
s připravovanou investiční akcí
„Chodník Malův most – betonka“.
Zastupitelstvo projednalo návrh
na mimořádnou odměnu starostovi a místostarostovi za rok
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2018 a schválilo její poskytnutí za
splnění zvlášť významných úkolů
městyse při přípravě, realizaci a dokončení dotačních investičních akcí
Chodníky Dolní Čermná, Obnova
navrší kostela sv. Jiří v Dolní Čermné a Osobní výtah objektu základní
školy v Dolní Čermné.
V posledním bloku programu
zastupitelstvo projednalo Plán společných zařízení v rámci komplexní
pozemkové úpravy Verměřovice.
Tento bod bylo nutné předložit na
základě legislativního požadavku
z toho důvodu, že Komplexní
pozemková úprava, která nyní
probíhá v k. ú. Verměřovice, se týká
i přibrané části v k.ú. Dolní Čermná.
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

Významné životní
jubileum oslavili
Marie Havlová
Helena Vašíčková
Jiří Vacek
Zdeňka Bártová
Josef Mareš
Bohuslav Pecháček
Evženie Uhrová
Vladimír Havel
Eva Hurychová
Jiří Valter
Marie Zpěváková
Helena Svobodová
Pavel Kozák

chci, jehož jednu část tvoří Čermná.
Cesta byla dlouhá, neboť obec Libouchec se nachází u Ústí nad Labem, ve
vzdálenosti 275 km od Dolní Čermné.
Zde se setkali nejen zastupitelé jednotlivých obcí, ale především sportovci.
Přesto, že počasí nebylo ideální - dlouho
očekávaný déšť a ochlazení se dostavily
právě v tento den dopoledne - spor-

tovci zastupující městys Dolní Čermná
podali vynikající výkony. Fotbalový tým
ve složení F. Hampl, M. Lipták, V. Formánek, M. Kostelecký, T. Valtr, J. Slavka a J.
Čada obsadil 2. místo. V beach volejbale
získala 1. místo dvojice S. Mareš a J.
Mareš a druhá dvojice ve složení M.
Vyhnálek, J. Mareš st. 2. místo. Úspěch
zaznamenali i hráči stolního tenisu. M.

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.

Setkání Čermných
Zástupci jednotlivých obcí se sešli na již
27. setkání obcí s názvem Čermná. Uskutečnilo se v sobotu 1. září 2018 v Libou-

Foto I F. Hampl
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Petrová obsadila ve dvojhře 1. místo,
J. Mačát 2. místo a M. Stará 3. místo.
S velkým náskokem porazil své soupeře
J. Krobot ve sportovním lovu ryb. Všem
patří poděkování za vzornou reprezentaci městyse.
Celé odpoledne bylo zpestřeno kulturním programem, který vyplnily hudební skupiny nejrůznějších žánrů, soutěž
teamů nebo velké deskové hry.
Další ročník Setkání obcí s názvem
Čermná se bude konat na konci června 2019 v Čermné u Domažlic.
Ivana Hamplová

Uspávání broučků
„Slunce šlo spát za hromádku klád“…
a děti se svými lampionky a lucerničkami přišly první říjnový pátek do Areálu
zdraví a sportu, aby posvítily broučkům
na cestu do postýlek. Před tím, než se
vydaly na vyznačenou trasu, posilnily se
opečenými buřtíky a dostaly kaštan,
který je měl chránit před zlými duchy
a různou lesní havětí. Během krátké
procházky se děti potkaly s vodníkem,
bílou paní, houbičkami a dalšími nadpřirozenými bytostmi. V cíli pak kaštan
směnily za svítící náramek. Počasí nám
přálo, ochotní ochotníci pomohli, co víc
si přát? Snad jen za rok zas v AZAS.
Slávka Adamcová

Poznejme se
Druhý den letošního školního roku se
žáci naší školy shromáždili v areálu AZAS.
Čekalo je dopoledne plné her. Starší děti
již měly s touto akcí zkušenosti, ale byly
zvědavé, s kým letos budou ve skupince.
Prvňáčci se plní očekávání a trochu vystrašeně rozhlíželi po ostatních větších
i menších spolužácích, kterých bylo
opravdu hodně. Všichni vytvořili třináct
třinácti až čtrnáctičlenných družstev. Byli
v nich zastoupeni žáci z každého ročníku.
Prvňáčci již k někomu patřili a mohli se na
své velké holky a kluky spolehnout. Při
plnění úkolů na jednotlivých stanovištích
se tak poznávaly děti navzájem, ale i děti
a nové paní učitelky.
Pro mnohé byly hádankou samotné ná-

Foto I L. Ešpandrová
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Dopravní kurz

Foto I archiv ZŠ

Jako každý rok i letos žáci 4. třídy absolvovali kurz dopravní výchovy. Ve čtvrtek
20. září se pod vedením paní Milady
Kůrkové seznámili s pravidly silničního
provozu, s bezpečným chováním na silnici i s řešením různých situací na křižovatkách.
Druhý den si děti na dopravním hřišti
v Lanškrouně vyzkoušely praktické
jízdy na kolech. Celé páteční dopoledne
pečlivě trénovaly jízdu při simulovaných dopravních situacích. Zvládly
odbočování, řazení do pruhů, jízdu na
kruhovém objezdu a řadu jiných dovedností. Myslím, že si to děti velice

zvy disciplín: Dva v tričku, Velké sucho,
Minové pole, Pošli dál, Malíři, Okapy,
Pavučina, Ruce bez práce, Hbité prsty,
Rybáři, Biatlon, Nebezpečný náklad
a Poslepu.
Co se pod nimi skrývalo? Zkuste zapojit
fantazii nebo se zeptat některého
školáka. Poděkování patří všem vyučujícím a paní Veselé, které se podílely na
přípravě disciplín a dokumentaci akce,
a především všem dětem za kamarádské
chování a vzájemnou pomoc. Všichni
tak přispěli k prožití hezkého zábavného
dopoledne.
Hana Zpěváková

Pobyt v přírodě

Foto I archiv ZŠ

Zpráva o přerušení dodávky elektrického
proudu i do školní budovy na začátku
září změnila obyčejný školní den ve velmi
příjemný, a to v přírodě. Třída se vydaly
se svými třídními učitelkami na celé dopoledne do okolí Dolní Čermné. My jsme
prošli Čermnou směrem na horní konec.
Nejprve po chodníku, který je pro přesun
početné skupiny opravdu to nejlepší,
pak po Smrčině až na Mariánskou horu.
Dvakrát jsme „zdolali“ rozhlednu a otestovali místní průlezky a posezení. Netradiční „výuka“ nám umožnila konečně si
po prázdninách pořádně popovídat, kdo
kde byl, co zažil, a nebyli jsme omezováni
školním zvonkem, který by ohlašoval
konec přestávky. Bylo to prima.
Žáci 8. třídy

Foto I archiv ZŠ
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užily a získané vědomosti a zkušenosti
jim do budoucna pomohou zařadit se
mezi svědomité účastníky silničního
provozu.
Tímto bych chtěla za sebe i děti poděkovat paní Kůrkové za ochotu a skvělé
vedení kurzu.
Ivana Moravcová

Příměstský tábor RC KUK
2018

Muzeum řemesel
v Letohradě
Ve středu 19. září jsme jeli do Letohradu,
abychom navštívili muzeum řemesel.
Naším cílem bylo zavzpomínání na
doby dávno minulé a seznámení se
s životem a prací našich předků. Zdejší
výstava zahrnuje exponáty k více
než padesáti řemeslům a živnostem
z období let 1840 – 1930. Nejprve nás
rozdělili do skupin. Každá dostala svůj
název a pak už se mohlo soutěžit. Pokud
jsme byli šikovní a rychlí, dostali jsme za
správné řešení žetony. Daniel Jirásek,
Vojtěch Horský a Filip Prokopec pracovali nejlépe a vyhráli. Všem skupinám
patří gratulace za vědomosti týkající se
historie.
Michaela Kacálková a Leona Vacková,
7. třída

Atletický den
Ve středu 19. 9. se děti z 3., 4. a 5. třídy
naší školy vydaly do Lanškrouna na atletický stadion. Po společné rozcvičce
měly děti možnost vyzkoušet si po skupinkách různé atletické disciplíny. Poča-
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Foto I archiv ZŠ

sí nám přálo a dopoledne uběhlo v příjemně sportovním duchu. V pátek 21. 9.
si pak na stadion Romana Šebrleho přijeli zasportovat i žáci 2. stupně. Nejprve
jsme prošli společně všechny disciplíny
a poté se děti rozešly po skupinkách na
jednotlivá stanoviště. Mohly si vyzkoušet skok do výšky, skok do dálky, trojskok, běh přes překážky, sprint ze startovacích bloků na 60 m a hod
kriketovým míčkem. Na závěr se žáci
vzájemně podporovali při běhu na
1000 m, všichni obdivovali vítězný čas
3 minuty 28 s. Určitě zde padla i spousta
osobních rekordů. Při skoku do výšky
byla laťka zdolána ve výšce 145 cm
a v hodu kriketovým míčkem byla překonána hranice 45 m. Kdo měl ještě trochu sil, zaběhl si před odchodem do
autobusu štafetový běh na 4 x 100 m.
Výkony byly obdivuhodné a už se těšíme, jaké rekordy pokoříme příště.
Lucie Dulkajová

Foto I archiv ZŠ

Na úplný úvod bych ráda napsala, že
můj původní plán byl stručně vám povyprávět o letošním příměstském táboře, nicméně se mi opět „podařil“ trochu
román. Pokud Vás tedy zajímá, jak jsme
se letos v létě s dětmi měli a co všechno
jsme společně zažili, doporučuji uvařit
si čaj nebo kávu a pustit se do čtení.
Příměstský tábor se konal v termínu
20. – 24. 8. 2018. Jako zázemí nám již
podruhé posloužila místní myslivecká
chata, která se nám v loňském ročníku
velmi osvědčila. Tak trochu premiérově
jsme měli k dispozici také velkou
zastřešenou terasu. Na té se panečku
svačilo! A počasí? To nám přálo, prostě
na jedničku. Na jedničku se ale myslím
vydařil i celotáborový program.
Pondělí
V pondělí ráno ještě děti netušily, jaké
téma je pro ně letos připraveno. Když se
po svačince všichni táborníci shromáždili
na louce před chatou, docela se divili.
Opakovalo se totiž to samé, co minulý
rok - na scénu přichází pirátka a v ruce
drží mapu. Je to mapa „Ostrova pokladů“
a prý, abychom ho objevili ještě dnes,
nepoplujeme pro něj lodí, ale uskutečníme historicky první pirátský let letadlem.
No nazdar! Pro povolení ke vstupu na
palubu pirátského letounu je potřeba,
aby si každý sehnal: pirátský pas, pirátské
vízum, letenku a palubní lístek. A tak děti
celé dopoledne obíhají pirátské úřady,
plní úkoly a získávají razítka. K tomu všemu si každý malý pirát stihne vyzdobit
svůj batůžek, který poslouží jako cestovní zavazadlo. Poté letuška kontroluje
všechny doklady a usazuje děti na „svá“
místa do letadla (tzn. ke stolu k obědu).
Zavíráme dveře, zatahujeme závěsy,
odlétáme!
Nebudu vás dlouho napínat – nedoletěli
jsme. Piráti by se přece jenom asi měli
držet cestování po vodě, protože naše
letadlo ztroskotalo - neznámo kde. Jinak
řečeno - poklad v nedohlednu a z nás se
od teď stávají praví trosečníci. Po krátkém
průzkumu nejbližšího okolí nacházíme
dopis. Ten nás zavede do „Posvátného
lesa“, ve kterém se v naprosté tichosti
musí děti rozdělit do družstev (podle barevných lístečků se jmény/obrázky). Dal-
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Po obědě a zaslouženém poledním
klidu doháníme malé resty ze včerejška,
jelikož nám vrchní šaman, jak sám uznal,
naložil poměrně dost úkolů. Některé
děti tedy ještě dodělávají žraloky, ostatní
společnými silami tvoří vlajku týmu. Také
konečně dopisujeme seznam našich
trosečnických jmen. Pro Vaši představu
(a třeba i pobavení) uvádím některé
příklady: Černý dráp, Mořská spodina,
Dračí zub, Rychlá puma, Nany, Robinson
Turbo, Košatý strom, Leklá ryba, Tekutý
písek, Žraločí princezna, Noční pták,
Křivá ploutev, Lesní princátko a spousta
dalších.
Foto I  archiv RC KUK

ším úkolem potom bylo, aby si jednotlivé
týmy vymyslely, jak se budou jmenovat.
Dopadlo to takto: tým modrých – Trosky,
tým červených – Robinsoni a nemladší
tým žlutých – Bouřlivé vlny. Dále má
každý tým za úkol postavit si v lese
jednoduché přístřeší „na přečkání noci“.
No, a protože nám opravdu přálo počasí,
provedli jsme i malou zkoušku odolnosti
proti dešti (konvičkou na zalévání jsme
zkusili, zda neprotéká střecha). Musím
prozradit, že všichni trosečníci malinko
„zmokli“, nicméně celý den jsme zvládli
úspěšně a jsme zvědaví, jaké další dobrodružství nás na neznámém ostrově čeká.
Téma letošního tábora je tedy asi všem
jasné, ale oficiálně - „TROSEČNÍK 2018“.
Úterý
Máme tu první ráno na neznámém
ostrově a s ním i otázku, co bude dál.
Vždyť o tomto místě zatím nic moc nevíme. Dopolední program zahajujeme
tedy poklusem do (nám již známého)
„Posvátného lesa“, kde nacházíme tajný
dopis v tomto znění: „Nazdar Trosečníci,
jak jste se vyspali? Nezmokli jste? Nejsem
z toho dvakrát nadšený, ale vypadá to,
že spolu na mém ostrově nějakou dobu
pobudeme (než se vám podaří opravit
letadlo a odletět za tím vaším pokladem).
Dnes je úkol jasný! Protože na ostrově
není bezpečno, musíte projít výcvikem
sebeobrany. Dále bych rád viděl vaši
základnu ozdobenou vlajkami jednotlivých týmů. Odpoledne se připravte
na velkou záchrannou akci a budování
žraločí armády. Se žraloky my se tady
totiž kamarádíme, hlídají nám ostrov,
„Žraločí ostrov“. Za všechny domorodce
se loučí – vrchní šaman Žraločí Zub. PS:
A jaká jsou vaše trosečnická jména?“

Myslím, že k úternímu programu netřeba nic moc dodávat, snad jen to, že
záchranná akce se týkala velké kosatky,
která uvízla na souši. Děti vytvořily dlouhý zástup a nad hlavami si ji postupně
podávaly, až ji dopravily zpět do její
zátoky. „Žraločí armádou“ jsou myšleny
papírové origami v podobě žraloků,
které se dají navléci na prsty a otevírají
pusu plnou ostrých zubů. Ty měly u dětí
velký úspěch. Druhý den, zdá se, tedy
opět na jedničku a vzhůru za dalším
dobrodružstvím!
Středa
Ve středu ráno dlouho neváháme
a rovnou si dáváme malou rozcvičku
v podobě běhu do „Posvátného lesa“.
Zde opět nacházíme dopis a tentokrát
již víme, kdo nám píše. Dozvídáme se,
že dnes nás čeká velký průzkum ostrova,
který bude plný nástrah a překážek.
Po včerejším výcviku prý ale určitě vše
hravě zvládneme. Všichni malí i větší
trosečníci si berou na záda batůžek
s pitím a vyrážíme. Cestou nás čekají
nelehké úkoly. Prvním z nich je seřazení
týmu podle odstínu barvy vlasů, ale pozor – beze slov. Dále luštíme různé šifry,
pojmenováváme rostliny kolem sebe,
hledáme další dopisy, a dokonce se plížíme „Územím lebek“. Na cestě zpět se na
chvíli zastavujeme na označeném místě
(v Crku), kde si můžeme přečíst nápis:
„Živá voda, napij se.“ Protože nám bylo
velké teplo, poslechli jsme. Ale to není
vše. Dle pokynů ještě hledáme nejvyšší
strom, u jehož kořenů se má nacházet
malý poklad. A také, že ano! Hrdě si ho
neseme do tábora a trochu pospícháme,
protože nám po cestě vytrávilo a v táboře už na nás čeká dobrý oběd.

Čtvrtek
A je to tady! V dnešním dopise se dočítáme, že nás přesně v 15:00 ostrovního
času přijde navštívit sám vrchní šaman
Žraločí Zub se svou družinou. Na ostrově
je prý zvykem pro takovou návštěvu
připravit velkou hostinu a my máme celé
dopoledne na to, abychom nasbírali co
nejvíce prostředků na nákup potravin.
Pracujeme v týmech, plníme různé úkoly
a v tzv. „směnárnách“ si vyzvedáváme
odpovídající počty penízků. Směnárny
jsou celkem tři a v každé je jiný kurz,
týmy tedy musí chytře rozhodovat, kde
které úkoly plnit. Následuje oběd a polední klid s pohádkou.
Odpoledne se slavnostně otevírá ostrovní tržiště a velké nákupy začínají. Každý
tým si musí dobře spočítat, co všechno
si může dovolit, ale protože se všem
podařilo směnit dostatek penízků, zbývá
nám i na nějakou tu sladkost. Hodina „H“
se pomalu blíží a začínáme být trochu
nedočkaví. A najednou, v tom největším
mumraji nákupů a příprav, jsou tu! Sám
vrchní šaman se svou družinou. Všichni
trosečníci jim nejprve předvádí tance,
které si pečlivě připravili, a pak už následuje hostina. Za odměnu dostávají
děti od šamana přívěšek na krk, úplně
ten samý, který byl každé ráno obtočený
kolem úvodního dopisu. Protože máme
dnes prodloužený program, zbývá ještě
dostatek času na výrobu korálkových
náramků a společné fotky.
Pátek
Skoro se nám nechce věřit, jak rychle to
uteklo, ale máme před sebou poslední
den letošního příměstského tábora
a také poslední ranní běh pro dopis,
který zněl takto: „Nazdar Trosečníci,
nejprve vám chci poděkovat za včerejší
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pohoštění a předvedení krásných tanců.
Nyní už ale hlavní zpráva dnešního dne –
našim domorodcům se podařilo opravit
vaše letadlo! Můžete tedy pokračovat
v cestě za velkým pokladem. Letadlo
odlétá přesně v 12:00 ostrovního času,
ale dostavte se o trochu dříve, ať si vás
vedoucí mohou přepočítat. Než do
letadla nastoupíte, čeká vás pár posledních úkolů. Nejprve si otestujete vaši
rychlost a hbitost při hře v lese, potom
se podle libosti vyzdobíte barvičkami
na závěrečné odpoledne. Ze začátku
jsem nebyl nadšený, že jste ztroskotali
zrovna na mém ostrově. Dnes jsem ale
rád, že jsem vás mohl poznat. Přeji vám
šťastnou cestu, a když budete mít cestu
kolem, určitě se zastavte. Mějte se hezky,
za všechny domorodce se loučí – vrchní
šaman Žraločí Zub.“
A co ještě dodat? Snad jen, že jsme
opravdu odletěli a s téměř týdenním
zpožděním konečně přistáli na vysněném „Ostrově pokladů“. A protože na
takovém ostrově je poklad schovaný na
každém rohu, nedalo nám velkou práci
objevit ten náš. To bylo radosti! Následoval slavnostní ceremoniál předávání
diplomů, medailí a odměn, při kterém
nám trochu sprchlo, ale to nás po tom
všem, co jsme dokázali zvládnout, už
opravdu nemohlo rozhodit. Na samotný
závěr celého tábora nám opět vysvitlo
sluníčko, asi na znamení toho, jak se nám
vše hezky vydařilo.
Já společně s ostatními vedoucími
doufáme, že si děti „TROSEČNÍKA 2018“
parádně užily a že na letošní příměstský
tábor jen tak nezapomenou. Zároveň
opravdu velké díky všem, kteří se na chodu tábora jakkoli podíleli. Na závěr bych
ráda prozradila, že již máme vymyšlené
téma na příští rok. Těšte se!
Věra Marešová

Co dělají naši důchodci o
prázdninách?
Naši důchodci mají také každý rok své
prázdniny. To znamená, že jejich aktivita
o prázdninách je zcela nulová. Až v posledním týdnu prázdnin mají s prázdninami loučení. To tradičně jedou na zájezd po historických a přírodních
památkách naší vlasti. Zajímavé - slovo

Foto I L. Ešpandrová

„vlast“ zcela vymizelo z médií i naší
mluvy!
Letos náš výlet směřoval na hrad Sovinec. Mohutný hrad na skále je vidět
krátce před příjezdem k němu, neboť
skála s hradem se nachází v hlubokém
údolí. Historicky to mělo jistě svou
výhodu, neboť nebyl zdaleka spatřen
nepřítelem a skála jej činila nedobytným. Romantický hrad má velice mnoho stavebních úrovní, takže panstvo
i služebnictvo se hodně naběhalo po
schodech. Interiér je jen v několika málo
místnostech chudě zařízen, většinou
vypůjčeným nábytkem anebo replikami. Původní interiér padl za oběť ohni
v 18. stol. Přesto to byla velice zajímavá
prohlídka. Dvacítka našich důchodců
si mohla popustit svou fantazii při
představě, jak se asi na hradě žilo. A že
výhled z hradní věže na Malou Hanou
byl úžasný, nemusím zdůrazňovat.
Další naše zastávka nebyla od hradu
daleko. V nedalekém Jiříkově, do roku
1946 obydleném sudetskými Němci,
bydlí a veliké sochy ze dřeva tvoří pan
Jiří Halouzek. Jeho galerie tvoří na
pět set soch, které jsme měli možnost
spatřit: pohádkové a mýtické postavy,
postavy z našich národních dějin, světce
a světice, anděly, betlémy, křížové cesty,
zvířátka a jiné bájné i skutečné postavy.
Obdivovali jsme rozmanitost, nápaditost a tvůrčí zručnost tvůrce, pana
Halouzky. Ten veden úctou k práci a dílu
předků a svou vírou, zakoupil v Jiříkově
zchátralý kostel, který z výtěžku své prá-

ce nákladně opravuje. V interiéru jsme
viděli galerii andělů, světců a mnichů.
A tak oživil kostel alespoň mnohými
dřevěnými postavami, když už jej nenavštěvují lidé živí. Byl to mocný zážitek.
Jen tři kilometry od Sovince jsme si prohlédli zrekultivovanou skládku komunálních odpadů „Paseka“, proměněnou
na krásné arboretum. Obdivuhodné
a smysluplné dílo jednoho manželského páru je doplněné altány, dřevěnými
sochami, malým vodopádem a osázené
více než třemi tisíci květin, bylin, travin,
okrasných keřů a nízkých stromků
včetně ovocných. Z manželů vyzařuje
nadšení pro flóru, přírodu a životní
optimismus. Se zanícením nám vyprávěli o svých těžkých začátcích, kdy
i přes počáteční neúspěchy ve svém
díle pokračovali. Teď sklízejí „plody“ své
tvrdé práce.
A poněvadž slunce bylo vysoko, zbyly
nám ještě vybrané peníze a návrat
domů by byl časný, zastavili jsme se
na zámku Úsov. Zde jsme si prohlédli
přírodovědné sbírky, někteří výletníci
se občerstvili v restauraci. Poté jsme se
vraceli domů. Mohu za všechny sdělit,
že se nám zájezd vydařil, neboť nás po
celý den provázelo sluníčko a výborná
nálada.
Se začátkem školního roku (4. září) jsme
se sešli u Jansů na zahradě u ohně a na
připraveném roštu jsme si opekli klobásy a buřtíky. A když došly, byl dobrý
i na ohni opečený chléb. Tábornické
pochoutky jsme zapili dobrým pivem,

10

číslo 5 I rok 2018

které si každý přinesl podle své chutě.
Nálada byla výborná a řeč v žádném
případě nestála a sršely i vtipy.
Na úterý 13. listopadu 2018 opět připravujeme „Posvícenské dozvuky“. Zábavné odpoledne s tancem při živé hudbě,
s občerstvením a bohatou tombolou.
Zveme vás!
V zimním období nás čekají přednášky,
besedy a cestopisné promítání, na které
zveme všechny milovníky přírodních
krás a historických památek. Sledujte
vývěsní skřínku Klubu důchodců
a přijďte mezi nás!
Vladimír Jansa za KD

UDM rock-metal fest
V sobotu 22. 9. proběhl v Dolní Čermné
svátek tvrdší muziky. Děkujeme metalovým bohům, že počasí nám ještě dopřálo rozumné počasí. V pátek bylo počasí
letní, a během víkendu se dostalo do
silně podzimního. Akce proběhla hladce, bez větších problémů za skvělé
účasti 740 platících lidí. Každá z kapel,
která zde zahrála, byla ohromena areálem, což je poctou pro náš městys.
Dvojice kapel tu již hrála a jejich překvapení nad změnami areálu bylo markantní. Tímto bych chtěl osobně smeknout
před městysem Dolní Čermná a úsilím,
které při úpravách areálu AZAS vynakládají. Veliký pokrok.
Začalo se dle časového harmonogramu
v 18 hodin kapelou WISHMASTERS. Čas
se nám úspěšně držel až po hlavní hvězdu WALDA GANG, kde naběhl trochu
časový skluz. Kapela byla celkově špatná
z úmrtí jejich dlouhodobého zpěváka
Vládi Šafránka, ale i tak odehrála super
show na 100 %. Ohromena byla kapela
z Německa (Bochum) CROSSPLANE,
která zahrála perfektní set hard n rollu
ve stylu kapely MOTORHEAD. Nelze
nevypíchnout i pohádku v podobě
improvizace kapely ROOT. Uzavírala kapela HAND GRENADE, na kterou zůstala
po půlnoci slušná základna pařících lidí.
Možná to bude znít jako klišé, ale
chtěl bych poděkovat VŠEM, kteří se
na tomto svátku podílejí. Ať už jako
přípraváři, sloužící ve stáncích, lidi na
úklid, sponzoři… a pomocníci zařizující
jiné srandy, které tahle akce přináší.
Velký respekt, bez Vás by to opravdu

nemělo smysl něco dělat. Festival UDM
tento rok podpořil těžce postiženého
člověka z reportáže „Záhady Josefa
Klímy“ - pana Jiřího Hose z Prahy, který
přišel v pracovní době o obě ruce, nohu
a částečně o sluch. Více info bude již
brzy na facebooku/under dark moon.
Díky za Vše a doufám, že se uvidíme
v roce 2019!
Karas

Výprava po stopách
exulantů
Horní Čermná (i Ústí nad Orlicí) udržuje
živé vztahy s částí Berlína – Rixdorfem.
Tyto vztahy vznikly kdysi odchodem
tajných evangelíků z Čermné do exilu.
Tato exulantská historie je z logických
důvodů známá hlavně v dnešní Horní
Čermné, odkud také pocházela většina
exulantů. Řada exulantských rodin však
pocházela i z dnešní Dolní Čermné –
např. z dnešních dolnočermenských
popisných čísel 16, 40, 53, 55, 56, 58, 84,
96, 104 či 122.
V Rixdorfu exulanti psali své životopisy,
z nichž se dá vcelku dobře zrekonstruovat přibližná trasa cesty i potíže,
se kterými se potýkali. V termínu
28. 7.–4. 8. 2018 jsme se vydali pěšky
z Čermné do Grabiszyc v Polsku (dříve
Gerlachsheim v saské Lužici), kam roku
1736 odešlo z Čermné asi 100 lidí. Zde,
na panství hraběte Gersdorfa, vytvořili
jednu z mnoha exulantských osad. Měli
zde kostel a českého kazatele Augustina
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Schultze. Majitel lanškrounského panství, kam Čermná patřila, kníže Lichtenštejn se s odlivem poddaných nechtěl
smířit a žádal o jejich vrácení. Čermenští
se ocitli v nebezpečí, a pod vedením
Schultze v roce 1737 odešli k pruskému
Berlínu, kde spoluzaložili Rixdorf.
Snažili jsme se být v řadě věcí historicky
autentičtí – vyrazili jsme tajně v noci, šli
jsme nalehko, bez stanů. Exulantům cestou pomáhali další tajní evangelíci. I my
jsme tedy navštívili místa, kde v minulosti tajní evangelíci žili a nyní zde existují
evangelické sbory (Klášter nad Dědinou,
Černilov, Libštát, Křižlice). Ušli jsme přes
dvě stě kilometrů cesty. Oni kdysi a ani
my dnes jsme neměli cestu přesně
naplánovanou, ale šetřili jsme každý
kilometr. Exulanti se vyhýbali civilizaci,
báli se pronásledování, udání a uvěznění. Našimi největšími nepřáteli byly asfalt
a doprava. Krajina, únava a puchýře byly
asi podobné. Díky obchodům, restauracím, batohům, spacákům, pet lahvím,
navigaci a internetu byla ale naše cesta
vlastně dost jiná než roku 1736.
Jádro výpravy se mnou tvořili Martin
Brábník a Jan Schindler. Bylo velmi
příjemné, že s námi půl cesty šly Marion
Burkard a Franziska Krüger z Berlína.
Stejně jako exulanti jsme tak i my mohli
trénovat svou ne právě ideální jazykovou výbavu.
V Grabiszycích dnes exulantskou historii
připomíná jen zpustlý kostel. K němu
jsme dorazili 4. 8. 2018. Dojdeme odtud
příští rok do Rixdorfu?
Radomil Jindra

Foto I R. Jindra
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Pozvánka
Spolek divadelních ochotníků v Dolní
Čermné vás srdečně zve na podzimní
představení francouzské komedie
DÁMA OD MAXIMA.
Můžete nás vidět:
16. 11. 2018 ve Verměřovicích,
17. 11. 2018 v Horních Heřmanicích,
23. 11. 2018 v Petrovicích,
28. 11. 2018 v Lanškrouně.
Posledním představením bude DERNIÉRA – 1. 12. 2018 v Orlovně v Dolní
Čermné. Těšíme se na vás.
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14. místo. V každé kategorii bylo více
než třicet závodníků. Druhý den se konal druhý závod v Bohousové. Katka
Palkovičová (mladší dívky) se umístila
na 18. místě, Filip Macháček (mladší
chlapci) byl třináctý a Tomáš Dolejš
osmnáctý. Třetím závodem byl Závod
požárnické všestrannosti v Černovíře
22. 9. Našim mladým hasičům se zde
dařilo, takže Filip Macháček skončil na
vynikajícím 7. místě, Matěj Regent 10.
místo, Tomáš Dolejš na 11. a Klára Škaredová na 17. místě.
V Závodu požárnické všestrannosti
soutěžili naši žáci i v týmové soutěži.
Hlídka starších žáků se umístila na 37.
místě. Dále soutěžily dvě hlídky mladších žáků, které se umístily celkově na
21. místě a 40. místě.
6. října nás čeká okresní kolo Závodu
požárnické všestrannosti v Letohradě - Kunčicích a 20. října závod Ligy
OSH v běhu na 60 m mladých hasičů
a závod Ligy OSH v běhu na 100 m
dorostu.
Jan Růžička

Markéta Marková
vicemistryní světa
Členka našeho SDH Markéta Marková
je dlouhodobě vynikající závodnicí
v požárním sportu. Není proto divu, že
je již několik let součástí reprezentace

ČR v družstvu žen. Ve dnech
10.–16. 9. 2018 se s reprezentačním
družstvem zúčastnila Mistrovství světa
v požárním sportu v Banské Bystrici.
Svoji kondici předvedla v individuálních soutěžích – výstup na cvičnou věž
(16. místo) a v běhu na 100 metrů překážek (11. místo). Z těchto dvou disciplín se vyhodnocuje pořadí v tzv. dvojboji, kde Markéta skončila celkově 9.
(v silné konkurenci ruských závodnic).
V týmové soutěži se naše ženy umístily
na celkovém 2. místě a staly se tak vicemistryněmi světa za favorizovanými
Ruskami. Markétě patří poděkování za
vynikající reprezentaci.
Jan Růžička

Zpráva fotbalového oddílu
Vážení spoluobčané. Dovolte mně,
abych vás informoval o dosavadním
průběhu fotbalového podzimu. Již se
stalo nepsaným pravidlem, že jsou mé
články převážně kritické, co se hry
a hlavně přístupu mužského týmu
týče. Bohužel, v nastaveném trendu
musím, chtě nechtě, pokračovat.
V minulém vydání DCZ jsem vás informoval o neuspokojivém průběhu jarní
části soutěže. Dnes mohu konstatovat,
že jak jsme minulý ročník ukončili, tak
jsme ten nový i započali. Navzdory
všem změnám, které u mužstva v prů-

Lenka Schöppová

Zahájili jsme nový ročník
hry PLAMEN mladých
hasičů
S novým školním rokem přichází i nový
ročník celoroční hry PLAMEN mladých
hasičů. Mladí hasiči se schází každou
středu od 15 do 16:30 hodin. Prvními
závody této sezóny byla Liga OSH
v běhu na 60 metrů překážek jednotlivců. Uskutečnila se v sobotu
15. 9. 2018 na hasičském stadionu
v Mladkově. Matěj Ptáček (mladší
chlapci) obsadil 18. místo, Tomáš Dolejš (starší chlapci) byl šestnáctý a Klára
Škaredová (mladší dívky) vybojovala

Foto I H. Bednářová
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běhu léta nastaly. Dvě výhry ze sedmi
utkání jsou opravdu žalostně málo
a my opět okupujeme spodní patra
tabulky. Můžeme se sice uklidňovat, že
jsou v naší skupině ještě zoufalejší soupeři, kteří se k zápasům ani nesejdou
v patřičném počtu, avšak tato situace
nebude trvat do nekonečna. Stejně
tak nám stále nebudou vypomáhat
kluci ze „staré gardy“, kterým tímto již
poněkolikáté děkuji. Alfou a omegou
je přístup některých jednotlivců, které
nebudu jmenovat. Díl viny neseme
i my z vedení. Hráče jsme zhýčkali podmínkami, které nemají mnohdy ani
mužstva ve vyšších soutěžích a málo
jsme tlačili právě na zlepšení přístupu.
„Zájem“ hráčů se v plné nahotě projevil na valné hromadě TJ Sokol, o které
všichni s dostatečným předstihem
věděli, avšak svou (ne)účastí dali jasně
najevo, že je chod zaštiťující organizace a zajištění jejího financování
absolutně nezajímá. Je teď na nás, na
fotbalovém výboru, abychom si celou
situaci správně vyhodnotili a vyvodili
patřičné závěry.
Co se týče naší přípravky, zde je situace
naprosto odlišná. Díky kvalitní práci
trenérů hrají kluci líbivý fotbal a na
každém ze (zatím) čtyř turnajů skončili
nejhůře druzí. Za své výkony a nadšení
si naši nejmenší zasloužili odměnu.
Tou byla 6. 10. účast na utkání Sigma
Olomouc vs AC Sparta Praha, kde vybraní žáčci doprovodili domácí hráče
prvoligového týmu na hřiště. Ani nemusím popisovat, jaký zážitek to pro
tyto caparty byl! Dík za tuto akci patří
trenérovi Pavlovi Myroniukovi, který
vše, díky svým kontaktům, domluvil.
Aby kluci Čermnou dobře reprezentovali, ušila jim paní Evženie Uhrová za
symbolickou cenu krásné teplákové
soupravy. Paní Uhrové ze srdce děkujeme a velmi si jejího sponzorského
příspěvku vážíme. Žáčci budou v těchto soupravách nadále jezdit na své
turnaje, čímž se zvýší i jejich prestiž.
Rád bych vás také informoval, že stále
probíhá nábor nových fotbalových
nadějí. Přednostně hledáme chlapce
a děvčata od šesti let, avšak dokážeme
se postarat i o mladší fotbalisty. Pokud
budete mít zájem, můžete se obrátit
na Honzu Hampla, nebo děti rovnou
přivést na trénink. Přípravka trénuje
každé pondělí a středu, vždy od 16:00
na hřišti v areálu AZAS.

Přeji vám krásný, nejen fotbalový podzim a budu moc doufat, že v dalším
mém příspěvku budu moci více chválit
a méně kritizovat.
Za fotbalový oddíl Filip Hampl

DC Moto Team v roce 2018
Letošní sezonu zahájili motorkáři z DC
Moto Teamu tradičními jarními kondičními jízdami. Sešli jsme se v hojném počtu, momentálně má klub 38 členů. Někteří určitě neseděli na motorce po
dlouhé zimě poprvé, nicméně příležitost využili. S ohledem ke kamarádům,
kteří to mají k nám „z ruky“, spojili jsme
kondiční jízdy s členskou schůzí. V týmu
totiž nejsou jen motorkáři z Dolní Čermné a okolí, tedy z Petrovic, Jakubovic,
Verměřovic, Výprachtic, ale také z Olomoucka, Pardubicka a Hradce Králové.
V tu dobu už byly známy termíny všech
cyklistických závodů, které se pravidelně objevují v našich diářích každým
rokem, i některé další.
Prvním byla 21. dubna Visegradská 4
ve Valticích. Mezinárodní cyklistický
závod má každou ze čtyř etap v jedné
ze zemí Visegradské čtyřky. Náročný
závod s úzkými silnicemi a prudkými
stoupáními jihomoravskou krajinou
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měl podél trati spoustu diváků.
V červnu se konal v Jeseníkách Závod
míru UCI23 pro cyklisty do dvaceti tří
let. Účastnili se cyklisté z dvaceti zemí
celého světa (také z USA, Japonska,
Jihoafrické republiky atd.). A už jsme
zvyklí, že pořadatel připraví nějakou tu
„lahůdku“, letos to byl výjezd na Dlouhé
Stráně, a to hned dvakrát.
Následoval Malý závod míru v Lanškrouně pro malé cyklisty a cyklistky
do patnácti let a hned příští víkend
jsme vyrazili do Krkonoš. Přestože byl
Krakonošův cyklomaraton přesunut
z července na červen, startuje zde stále
více amatérů. Nejinak to mu bylo i letos,
na startu stálo neuvěřitelných sedm
set padesát závodníků. Najdou se zde
i profesionálové, kteří berou závod jako
dobrý trénink. Přihlásit se může každý,
kdo si na krkonošské kopečky troufne.
Vrchařské prémie jsou na Pomezních
boudách, Strážném a Hofmanových
boudách na trasách dlouhých 145 km
a 98 km.
Na konci června jsme přijeli na Čermenský motosraz, který se konal opět po
loňské pauze. Doprovodili jsme sobotní
spanilou jízdu.
V červenci jsme po roce vrátili do
Prahy na prestižní triatlonový závod
Chellenge Prag 2018. Každý z šestnácti
pilotů vezl spolujezdce - kameramana,
fotografa, nebo rozhodčího.

Foto I L. Ešpandrová
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11. ročník Czech cycling tour 2018 nás
zavedl, kam jinam, než do Olomouckého a Moravskoslezského kraje. I zde
platí to, co pro ZM UCI23: na dlouho
připravované a promýšlené etapy se
těšíme. První den časovka, pak tři dny
etapy, i s přejezdy mezi startovními a cílovými městy ukázaly naše tachometry
přírůstek vyšší než 1000 km.
A hned další víkend se potkáváme na
akci Regionem Orlicka. V rámci možností registrujeme do paměti jména těch
nejlepších. Už víme, že ti, jejichž jména
zaznívají na lanškrounském náměstí
při vyhlašování výsledků, se za nějaký
čas objeví na velkých mezinárodních
závodech.
Posezení na závěr roku, promítání fotek,
sdělování zážitků, to vše proběhne
12. října. A pak? Bude to stejné jako každý
rok. Přes zimu průběžně údržba, opravy,
doplnění výbavy. Někteří, celkem jich je
devět, si v zimní pauze krátí dlouhou
chvíli účinkováním v Lanškrounské
hokejové lize za týmy Rafanů, Turků,
Petrovic, AVX. Nuda určitě nehrozí.
Přestávka nebude dlouhá, do Vánoc to
uteče a po Vánocích je k jaru skok a hurá
„zpátky ke strojům“.
L. Ešpandrová

Výjezdy JSDHO Dolní
Čermná
17. 8. 2018 8:03 Jakubovice - požár lesního
porostu
20. 8. 2018 23:26 Jakubovice - požár stohu
L. Ešpandrová

Informace z Občanské
poradny Ústí nad Orlicí
V poslední době se množí dotazy klientů spojené s podomním prodejem
elektřiny či plynu. I když je v mnoha
městech a obcích podomní prodej zakázán, stále se najde dost lidí, kteří podomním prodejcům své dveře otevřou
a podlehnou jejich nátlaku. Podomní
prodej představuje riziko zvláště pro
zranitelné skupiny osob, zejména pro
osaměle žijící seniory. Jak se nenapálit
při podomním prodeji?
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Nepouštějte k sobě domů neznámé
osoby.
Nikoho cizího nevpouštějte do bytu či
domu. Vyžadujte prokázání totožnosti
od všech osob a jejich totožnost si
následně ověřte u firmy, která je
k takovému úkolu zmocnila. V případě
pochybností informujte o pohybu
podezřelých osob obecní/městský
úřad či státní/obecní policii. Stejně
postupujte v případě, kdy je v obci
zakázán podomní prodej.
Nikomu neukazujte žádné doklady.
Pokud nejste pevně rozhodnuti
o změně dodavatele, neukazujte
nikomu žádné doklady o stávajících
dodavatelích energií, o vyúčtování
energií, nepředkládejte doklady SIPO
ani osobní doklady.
Přemýšlejte o tom, k čemu se chcete
zavázat.
Při uzavírání smlouvy o sdružených
službách dodávky elektřiny nebo plynu řádně zvažte, zda uzavřete smlouvu
na dobu určitou nebo neurčitou. Obojí
má své výhody i nevýhody.
Než podepíšete, důkladně přečtěte.
Nevěřte slibům podomního prodejce.
Nejste-li si jisti nabídkou, nepodepisujte nic na místě, nechte si čas na
rozmyšlenou a proberte nabídku se
svými blízkými, např. příbuznými. Nenechte se pod pohrůžkou výhodnosti
nabídky v určitém časovém období
přinutit k podpisu, kterého byste později litovali. Dále je třeba pamatovat
na stávající smlouvu a zjistit dobu
ukončení této smlouvy s dodavatelem
tak, aby se předešlo pokutě, většinou
z důvodu nedodržení sjednané doby
smlouvy.
Když už jste podepsali?
Pokud jste smlouvu podepsali a své
rozhodnutí chcete změnit a záležitost
vyřešit bez sankcí, můžete u smluv
uzavřených mimo obchodní prostory
(u Vás doma, po telefonu nebo internetu) od uzavřené smlouvy odstoupit
nebo smlouvu vypovědět. Odstoupení od smlouvy je v tomto případě
možné ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího
uzavření. Bez sankcí můžete výpověď
podat ve lhůtě do 15 dnů od zahájení
dodávky elektřiny nebo plynu.

Pokud nejste spokojeni s postupem
obchodníka?
V případě, kdy nejste spokojeni, můžete
se obrátit na Energetický regulační
úřad (e-mail: podatelna@eru.cz, tel.
564 578 666).
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

Policie ČR radí
Bezpečí našich dětí
Začněme bezpečnou cestou do školy.
Rodiče by měli dětem připomenout základní pravidla chování při pohybu po
chodnících, při přecházení silnice a při
jízdě na jízdním kole. Rodičům prvňáčků vřele doporučujeme projít si se svými
ratolestmi nejbezpečnější cestu do školy. Upozorněte své děti nejen na možná
úskalí a nebezpečné úseky, ale ukažte
jim, kde a jak bezpečně přejít silnici. Pokud je cesta do školy složitější, určitě
pomůžou různé orientační body, jako je
obchod, barevný dům apod. Pokud
vaše děti dojíždějí do školy hromadnou
dopravou, určitě si s nimi domluvte jasný scénář, co mají udělat, kdyby jim autobus ujel, co naopak udělat nesmějí.
Děti jinak zbytečně zmatkují a dostávají
se do pro ně poměrně složitých stresových situací, ve kterých si nevědí rady.
Pokud hovoříme o cestě do školy, řada
žáků jezdí na kole. Poučte je proto
o bezpečném pohybu v silničním provozu a o nutnosti mít na hlavě řádně
připevněnou cyklistickou helmu. V neposlední řadě je na místě připomenout,
že nezbytným prvkem pro bezpečnost
nejen dětí je viditelnost. Policie obecně
doporučuje, aby používali svrchní oble-
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čení, tašky nebo doplňky z fluorescenčních nebo retroreflexních materiálů.
Máme zde i několik rad pro osobní
bezpečí školáků. Školáci, pokud vám
již rodiče svěřili klíče od domu, mějte
je uložené na bezpečném místě.
Během dne ve škole klíče zkontrolujte,
abyste v případě ztráty věděli, kde
hledat (třída, jídelna, tělocvična, hřiště
u školy apod.). Při odchodu z domu
zkontrolujte, zda jste dveře bezpečně
dovřeli (docvakli) a řádně uzamkli. Do
školy ani ze školy nechoďte s cizími
lidmi, nesedejte s nimi do auta, ani pokud vám říkají, že je pro vás posílají vaši
rodiče! Nikdy nejezděte autostopem.
S cizími lidmi se nebavte a neberte si od
nich žádné věci. Rodiče, mějte přehled
o pohybu vašich dětí, pokud si je sami
nevyzvedáváte ve školní družině.
Děti, o soukromých věcech, o rodině,
o bydlení a podobně nevyprávějte
nikomu cizímu. Nevkládejte fotografie
nebo videa s obsahem, který se dá zneužít, na sociální sítě. Stejně tak nepište
na sociální sítě, kdy kam odjíždíte, že
jste doma sami apod., jsou to informace, které se tím stávají veřejnými a jsou
jednoduše zneužitelné. O tom, že by
rodiče měli kontrolovat, co jejich děti
dělají a jak se chovají v kyberprostoru,
zde snad ani nemusím mluvit.
A závěrem nesmíme zapomenout ani
na několik rad v oblasti šikany, se kterou
se mohou bohužel děti ve škole setkat.
Při nástupu do školy informujte své dítě
o možném nebezpečí a o jednotlivých
projevech šikany, např. formou pohádky či příběhu. Zdůrazněte, že se nemusí
bát o šikaně otevřeně mluvit.
Věnujte se svému dítěti, naslouchejte
mu, všímejte si detailů vyprávění o dění
ve škole i mimo ni. Seznamte dítě s širším okruhem osob, na které se může
v případě potřeby obrátit. Zdůrazněte,
že nikdo nemá právo ubližovat druhým.
Vhodné je použít nějaké ukázky z pohádky, např. „nad nikoho se nepovyšuj
a před nikým se neponižuj“. Informujte
dítě o tom, že vhodnou obranou proti
šikaně je dobrá parta a kamarádi, kteří
se nebojí pomoci jeden druhému
a projevy šikany oznámit.
Při pravidelných návštěvách rodičovských schůzek se informujte nejen
na prospěch vašeho dítěte, ale i na
zařazení dítěte v kolektivu, popř. na
jeho chování o vyučování i mimo něj.

Promluvte o svých obavách s učitelem,
ptejte se učitele na jeho názor na šikanu
a nebojte se s ním spolupracovat. Je to
váš spojenec. Ptejte se učitelů, zda se
problémem šikany zabývají, jak šikanu
zjišťují, jak následně postupují a zda sledují projevy chování i mimo vyučování.
Jak mají rodiče postupovat a co mohou
při podezření na šikanu dělat?
Především ujistěte své dítě, že jste zcela
na jeho straně, má vaši plnou podporu
a může se spolehnout na vaši ochranu.
Zjistěte o útoku na vaše dítě co nejvíce
informací. V případě vážného fyzického
napadení nechte své dítě odborně ošetřit a neposílejte ho následující dny do
přímého kontaktu s předpokládanými
útočníky. Obraťte se na školu, nebojte
se o šikaně promluvit otevřeně, např. na
třídní schůzce, možná nebudete sami.
Máte-li na ni podezření, spojte se s ředitelem školy nebo s třídním učitelem.
Pokud podáváte písemnou žádost
nebo stížnost, mějte schovanou kopii
dopisu. Trvejte na osobní schůzce a neřešte celou záležitost pouze telefonicky.
Nebojte se požádat ředitele o přeložení
dítěte do jiné třídy, případně školy.
Zkuste si ověřit poměry, které vládnou
na jiné škole. Pokud s vedením školy
nenajdete společné řešení, nevzdávejte
to, obraťte se na příslušný školský úřad
nebo na školní inspekci.
Nechtějte po svých dětech, aby byly
statečné a vrátily to, co se jim stalo. Nemají na to sílu a řešení to není. Pomozte
svému dítěti zvládnout psychickou
zátěž a informujte ho, jak se vyhnout
nebezpečným situacím (např. co odpovědět, jak reagovat na provokace a jak
zvládnout situaci v případě ohrožení).
V případě důvodného podezření na
páchání trestné činnosti na vašem dítěti informujte neprodleně kteroukoliv
služebnu policie nebo přímo linku 158.
Markéta Janovská
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Zabezpečení chat a chalup
před zimou
Se začátkem podzimu přichází i odliv
chatařů a chalupářů z letních sídel. Zaměřme se tedy na rady, jak ochránit své
rekreační objekty před zimou. Máme
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na mysli především objekty, které nejsou vhodné pro celoroční užívání.
Obecně lze říci, že pachatelé krádeží si
vybírají chaty a chalupy, které leží na
odlehlejších místech a je k nim možné
zajet autem. Není to však pravidlo a drzost zlodějů nezná mezí, tudíž ani vykradená chalupa uprostřed osady není
nic výjimečného. Ač policisté, zvláště
policejní kynologové se svými čtyřnohými miláčky, provádějí pravidelné
kontroly chatových oblastí, není v silách
policie, aby uhlídala všechny objekty.
Starost o zabezpečení těchto objektů
musejí mít především jejich majitelé.
A co vám radíme?
Zabezpečte si rekreační objekty především certifikovanými zábrannými prostředky – zámky, bezpečnostní dveře,
mříže, uzamykatelné okenice. Poraďte
se o zabezpečení s odborníky.
Věnujte pozornost zejména stavebním
otvorům - vstupní dveře, okna, verandy.
Pokud je to ve vašich možnostech,
využijte elektronickou ochranu, kdy
celý systém následně můžete „svést“
do svého mobilního telefonu nebo připojit na pulty centralizované ochrany
soukromých bezpečnostních služeb.
Nechlubte se nikomu s tím, co na chatě
nebo chalupě máte. Pro případ krádeže
doporučujeme pořídit si fotografie
cenných věcí. Zaznamenejte si výrobní
čísla elektronických přístrojů. Cenné
věci odvážejte přes zimu domů, nenechávejte se v opuštěných objektech.
Chaty a chalupy nepravidelně mimo
sezónu navštěvujte nebo požádejte
sousedy, kteří žijí v blízkosti, o občasnou
kontrolu.
Sjednejte si odpovídající pojištění (krádež, vandalismus, požár…).
Při pobytu na chatě a chalupě si všímejte pohybu neznámých osob a vozidel,
případně si zaznamenejte značky aut;
dnes vykradou souseda, zítra můžou
vás a toto jsou cenné informace pro
policii a její další šetření.
Závěrem bych ráda řekla, že pokud
máte podezření nebo i jistotu, že vaše
chata či chalupa byla vykradena, nevstupujte dovnitř a vyčkejte na příjezd
policie.
Markéta Janovská
tisková mluvčí policie Pardubického kraje
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Stomatologická pohotovost
ve dnech

lékař

adresa

telefon

13. - 14. 10. 2018

MUDr.

Lomská

Letohrad, Družstevní 815

465 620 358

20. - 21. 10. 2018

MUDr.

Mareš

Žamberk, Školská 834

465 613 103

27. - 28. 10. 2018

MUDr.

Nováková

Lanškroun, Dukelských hrdinů 615

604 749 331

3.- 4. 11. 2018

MDDr.

Pavlová

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 822

10. -11. 11. 2018

MUDr.

Šrámek

Letohrad, U Dvora 815

465 621 551

17. - 18. 11. 2018

MUDr.

Vacková

Lanškroun, Hradební 227

465 322 348

24. - 25. 11. 2018

MUDr.

Ulman

Tatenice 268

465 381 212

1. - 2. 12. 2018

MUDr.

Valentová

Lanškroun, Strážní 151

465 322 907

8. - 9. 12. 2018

MUDr.

Vebrová

Žamberk, Raisova 814

465 613 441

15. - 16. 12. 2018

MUDr.

Vítková

Červená Voda 330 (MOVIOM)

465 626 460

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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Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí v Dolní Čermné

Datum konání

26. - 28. 10.

Název akce

Začátek akce

Oslavy 100. výročí založení republiky

viz plakát

Místo konání

Pořadatel

Dolní Čermná

městys

10. 11.

Výlov čermenského rybníka

8:30

čermenský rybník

Plundrovo rybářství

13. 11.

Posvícenské dozvuky

14:00

Orlovna

KD

17. 11.

Memorial Jana Vacka - turnaj ve
stolním tenise

Orlovna

Orel

30. 11.

Mikulášský jarmark

restaurace Céčko

městys, spolky

Orlovna

ZUŠ Lanškroun

SDO

prosinec

15:00

Vánoční koncert ZUŠ

Divadelní představení Dáma od
Maxima

19:00

Orlovna

12. 12.

Česko zpívá koledy

18:00

náměstí

26. 12.

Jakubovické vánoční souznění

kostel v
Jakubovicích

pan K. Hrodek

27. 12.

Vánoční turnaj ve stolním tenise

tělocvična

M. Marek

31. 12.

Silvestrovský běh Dolní Čermnou

1. 12.

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

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

pan P. Bednář

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

Příměstský tábor

Foto I  archiv RC KUK

Uspávání broučků

Foto I L. Ešpandrová

Fotbalová přípravka fandí Sigmě Olomouc

Foto I SK Sigma Olomouc
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