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V tomto čísle naleznete
slovo starosty
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
AZAS 2019
BADMINTON
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„Budu slavit Vánoce ve svém srdci
a snažit se je tam udržet celý rok.“
Charles Dickens

www.dolni-cermna.cz

Mikulášský jarmark
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a další rok je
téměř za námi. Je až neúprosné, jak
ten čas letí. Často se v poslední době
zamýšlím nad tím, proč mám pocit,
že mi to ubíhá rychleji, než když jsem
byl malý kluk. Tehdy se mi zdálo, že
mám času spoustu. Možná je to tím,
že čím je člověk starší, tím má více
starostí a povinností a nějak při tom
zapomíná se radovat i z drobných věcí
tak, jak tomu bylo právě v době dětství.
Prostě a jednoduše zpomalit a těšit se
z přítomného okamžiku. Byť si říkám,
že se o to v posledních letech pokusím,
vždy mě to nějak strhne. Možná právě
proto se vždy těším na Vánoce, neboť
je to pro mne čas „zastavení“ v kruhu
lidí, kteří jsou mi nejbližší a které mám
opravdu rád.
Z celého srdce Vám přeji, abyste prožili
vánoční svátky také v kruhu svých nejbližších a podařilo se Vám „zastavit“. Do
nového roku vám přeji pevné zdraví,
kupu štěstí a hodně úspěchů, jak v pracovním, tak i v soukromém životě.
Petr Helekal
starosta

Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (7/2019 - ZM)
Dne 11. listopadu 2019 se konalo
sedmé jednání zastupitelstva
městyse. Zpráva o činnosti rady
byla podána za období od konce
měsíce září 2019 a říjen 2019, kdy
se konala dvě jednání. Rada byla
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seznámena se stavem projektu
„Rozšíření zázemí AZAS Dolní
Čermná“; schválila uzavření dodatků ke smlouvě s architektem na
zpracování územní studie lokality
V Ráji. Řešila záležitosti související
se zajištěním realizace projektu
„Přírodovědná učebna“ v základní
škole. V souvislosti s revizí majetkoprávních vztahů k nemovitostem
v k. ú. Dolní Čermná a k. ú. Jakubovice po digitalizaci intravilánu
uvedených katastrálních území se
seznámila s reakcemi k písemné
výzvě a návrhy občanů (uživatelů)
k narovnání majetkoprávních vztahů a stanovila další postup. Projednávala některé majetkoprávní
záležitosti ohledně pozemků v k. ú.
Jakubovice.
Následovala zpráva kontrolního
výboru. Předseda kontrolního
výboru informoval, že 23. 10. 2019
se sešel kontrolní výbor, který nejprve prověřil stav plnění starších
úkolů. Konstatoval, že běžné úkoly,
zpravidla, kde běžel termín, se
splnily, zůstaly úkoly dlouhodobé
a trvající. Dále prověřil stav plnění
úkolů vyplývajících z usnesení
rady a zastupitelstva za období od
ledna do října 2019 se závěrem, že
úkoly rady byly splněny, dlouhodobé úkoly trvají, některé jsou plněny
průběžně; úkoly zastupitelstva
byly splněny nebo jsou plněny
průběžně.
V majetkových záležitostech zastupitelstvo schválilo budoucí prodej
části ppč. 8323 v k. ú. Dolní Čermná
pro účely umístění nové distribuční
trafostanice pro lokalitu „v sadech“
a uzavření „Smlouvy o uzavření
budoucí kupní smlouvy“ se společností ČEZ Distribuce, a. s. Projednalo žádost o odkoupení pozemků
ppč. 587/2 a ppč. 664/1 v k. ú.
Jakubovice a schválilo zveřejnění
záměru jejich prodeje.
Zastupitelstvo projednalo návrh
na mimořádnou odměnu starostovi a místostarostovi za rok 2019.
Seznámilo se s jeho odůvodněním
a schválilo poskytnutí odměny
starostovi a místostarostovi za
splnění úkolů, zejména při realizaci
akce „Oprava havarijního stavu

budovy č. p. 243 v AZAS“ a zajištění
provozu areálu zdraví a sportu na
sezónu roku 2019, dále za aktivity
při pořizování územní studie lokality V Ráji a za aktivní působení
starosty a místostarosty a činnosti,
které vykonávají nad rámec svých
povinností.
V posledním bloku programu
zastupitelé projednali a schválili
Program pro poskytování dotací
z rozpočtu městyse Dolní Čermná
na podporu aktivit dětí a mládeže
na rok 2020. Návrh pro rok 2020 byl
předložen s doplněním a upřesněním v části týkající se kontroly
vyúčtování dotací. Podmínky pro
poskytování dotací i hodnotící kritéria zůstávají obsahově prakticky
stejná jako v předchozích letech.
Žádost o dotaci mohou způsobilí
žadatelé podávat v pracovních
dnech na podatelně úřadu městyse
v termínu od 1. do 31. ledna 2020.
Schváleno bylo také doplnění „Programu obnovy venkova městyse
Dolní Čermná na období 2013 –
2020“, a to o plánovanou akci „Zvýšení bezpečnosti multifunkčního
hřiště v Dolní Čermné“ a o část
„Podpora a rozvoj neziskového
sektoru“ – na podporu spolkové
činnosti při realizaci investičních
a neinvestičních akcí.
V závěru jednání se zastupitelstvo
seznámilo se stavem projektu
„Rozšíření zázemí AZAS Dolní
Čermná“ a vzalo na vědomí informace o přípravách této investiční
akce. Bylo informováno také o dalších zrealizovaných a připravovaných akcích městyse Dolní Čermná
(např. akci Oprava havarijního
stavu střechy objektu ZŠ a ŠJ Dolní
Čermná, opravách v tělocvičně,
akci Chodník Lesní brána Dolní
Čermná, připravovaných opravách
veřejného osvětlení či plánu oprav
dalších místních komunikací).
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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Městys Dolní Čermná
Úřední hodiny o vánočních svátcích

pondělí 23. 12. 2019
úterý

zavřeno

24. 12. 2019

zavřeno - svátek

středa 25. 12. 2019

zavřeno - svátek

čtvrtek 26. 12. 2019

zavřeno - svátek

pátek

27. 12. 2019

zavřeno

pondělí 30. 12. 2019
úterý

8:00 - 12:00 hodin

31. 12. 2019

zavřeno

Sběrný dvůr
Otevírací doba přes vánoční svátky

sobota 21. 12. 2019

9:00 - 11:00 hodin

středa 25. 12. 2019

zavřeno

sobota 28. 12. 2019

9:00 - 11:00 hodin

středa 1. 1. 2020

Oznámení
Vážení čtenáři, obecní knihovna Vás
v tomto roce naposledy přivítá ve čtvrtek 19. 12. 2019 v pravidelné době od 15
do 18 hodin. V době vánočních svátků
bude zavřeno. Těšíme se na Vás opět
v pondělí 6. ledna 2020 (14 – 15 hodin).
Olga Liprová

Jízdní řády v roce 2020
V minulých dvou letech jsme byli ponecháni celkem v klidu, změn bylo minimálně, ale byli jsme o nich alespoň informováni. To jsme dnes sice u jízdních
řádů autobusů ve velmi zjednodušené
podobě a s pozdějšími změnami také,

zavřeno
ale musíme se domýšlet, proč se mění
léta zažité věci – to už nám nikdo nevysvětlí. A u vlaků je všechno jinak, tam se
dozvídáme zásadní věci jen z informativních zpráv v tisku. Doby, kdy dopravce
přijel projednat změny přímo se starostou, jsou nenávratně pryč. Tak se nezlobte, jestli něco nebude zcela souhlasit, či
bude úplně jinak – snažil jsem se popsat
stav k 21. 11. 2019, kdy byla uzávěrka tohoto Dolnočermenského zpravodaje.
Začněme autobusy, ty máme nejblíž.
Jednou změnou v provozu je „vánoční“ zrušení spoje 19 linky 700913
Lanškroun – Letohrad, který jezdí přes
Jakubovice. Minulý rok „mezi svátky“
jezdil, letos už jezdit nebude, takže do
Jakubovic přijede poslední autobus
v pátek 20. 12. 2019 odpoledne a první
odjede až 2. 1. 2020 ráno. A druhá je
podobná: na spoj 206 téže linky bychom
na náměstí čekali v 7:14 hodin 23., 27.,
30. a 31. 12. zbytečně. Jen pro úplnost

dodávám, že jiné změny by v provozu
autobusů neměly do 30. 6. 2020 nastat.
A jejich jízdní řád platí tentokrát už od
1. 12. 2019, nikoli až od 15. 12. , kdy se
změní jízdní řády celostátně.
U vlaků se na trati 024 (Ústí n/O – Lichkov – Mlýnický dvůr) mění dopravce,
nově jím bude společnost Leo Express
Tenders (dále jej LET). S televizním
kanálem Leo nemá tato společnost nic
společného, takže nemůžeme očekávat
ve vlacích polonahé průvodčí ani rozdávání erotických pomůcek. Můžeme
však očekávat nově vyhlížející motorové
vlaky či známé černé elektrické soupravy; to ale nebude pro mnohé překvapením, protože LET zde již rok prováděl
prezentační jízdy. Budeme se tedy těšit
na wi-fi, zásuvky včetně USB, vakuová
WC a ostatní vymoženosti, které známe
hlavně z dálkových vlaků. Ty ostatně
zavádí i LET: v pracovní dny ráno pojede
spěšný vlak Orlice z Lichkova (6:05) až do
Prahy (8:27); do Dolní Dobrouče bude
zastavovat ve všech stanicích a zastávkách (Verměřovice 6:25), pak zastaví jen
v Dolních Libchavách (6:36), Ústí nad
Orlicí (6:46), Brandýse nad Orlicí (6:58),
Chocni (7:03), Moravanech 7:14), Pardubičkách (7:24), Pardubicích - hl. nádraží
(7:27), Přelouči (7:36), Kolíně (7:48), Praze
- Libni (8:20) a Praze - hl. nádraží. Večer
pojede zpět po stejné trase (18:08): Pardubice-hl. n. (19:11), Pardubičky (19:14)
Moravany projede, Choceň (19:32) a Ústí
n/O (19:45). Pak zastaví až v Letohradu
(19:57), ve Verměřovicích bohužel ne,
a v Jablonném n/O (20:07), kde skončí;
v pátek až neděli pojede dál do Wroclawi (22:28). Myslím, že takový vlakový
spoj, kde nemusím cestou několikrát
přesedat, má šanci na úspěch. Stejně
tak pojedou i rychlíky, ty ale jen v pátek
večer, sobotu a neděli. Všechny vlaky
mají určitá omezení, která jsou uvedena
na internetových stránkách městyse
v sekci Jízdní řády. To platí i o provozu
osobních vlaků, jejichž jízdní řády, i přes
změnu dopravce, oproti letošnímu roku
nedoznají mnoho změn.
V plném rozsahu bude platit krajský tarif
IREDO, na který jsme zvyklí z autobusů.
Od změny jízdního řádu by mělo dojít
i k úpravě cen; pochopitelně budou
vyšší, ne však nějak dramaticky. Bohužel
tarifní mapu, která je umístěna na každé
zastávce, dosud nemám k dispozici,
takže pro zjištění výše jízdného se
budete muset obtěžovat dojít k nejbližší
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zastávce, či si ji vyhledat na internetu,
až to tam dopravce vyvěsí. Prakticky se
nic nemění – jízdenka, kterou jste zaplatili kartou IREDO v Dolní Čermné, vám
bude platit i při přestupu na vlak, ať už
ve Verměřovicích, Letohradu, Lanšperku
či v Lanškrouně. LET dokonce slibuje,
že jeho jízdné oproti IREDO bude ještě
levnější, pak by bylo vhodné kupovat
jízdenky přímo u něj. Uvidíme. Ale
pokud nekoupíte jízdenku přes internet,
budete mít k dispozici jen tři pokladny –
v Letohradu, Jablonném n/O a Králíkách;
zatím však zůstane možnost koupit
jízdenky přímo u průvodčího.
U druhé nám dostupné tratě (019
Lanškroun – Česká Třebová) nás nesmí
zmást, že je nově vedena z Č. Třebové
až do Zábřehu na Moravě s odbočkou
do Lanškrouna v Rudolticích. Dopravce
ani rozsah provozu se zde v podstatě
nemění, stále budeme jezdit modrými
motoráky ČD, na které jsme zvyklí,
i v obvyklých časech. Ani se zajížděním
autobusů se neudála žádná změna –
pořád k tomu nádraží nejezdí. Zato letohradské se od základu přestavuje, bude
tam nový podchod a nová nástupiště,
jen informací o stavbě je k dispozici velmi málo. Podle posledního vyjádření by
mělo být 1. nástupiště hned u budovy
nádraží brzy hotové. Ke 2. nástupišti se
bude muset do podchodu, ale má tam
být k dispozici výtah; otevřeno by mělo
být údajně 29. 11. 2019, kdy bude toto
číslo Dolnočermenského zpravodaje
v tisku. Podchod bude protažen až na
kunčickou stranu, kde by mělo vzniknout i kapacitní parkoviště. Od dubna do
června 2020 bude nádraží pro průjezd
vlaků zcela uzavřeno, autobusová část
by však měla zůstat v provozu. Stavba
snad bude dokončena ve druhém pololetí 2020. Tak tedy šťastnou cestu!
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obcí, které do našeho svazku přistupují
s účinností od 1. 1. 2020.
Program byl, stejně tak jako v loni,
opravdu nabitý. V úvodu proběhly
informace o přestěhování kanceláře
svazku z Dolní Čermné do Lanškrouna,
představeni byli rovněž i zaměstnanci
svazku. V dalších bodech programu se
představily přistupující obce Lubník
a Žichlínek prostřednictvím svých starostů a pak již nebránilo nic tomu, aby
se zastupitelé začali vzdělávat a seznamovat s činností svazku.
Jako host se setkání zastupitelů opět
zúčastnila Jana Zwyrtek Hamplová,
která přítomným přednesla případy ze
své bohaté advokátní praxe, zaměřené
na obecní samosprávu. Následovalo
školení k právu na informace a poté
k veřejným zakázkám. Pak pokračoval
program
představením
konceptu
meziobecní spolupráce našeho svazku
včetně informování o jeho činnosti
a zdrojů financování. V samotném
závěru proběhlo neformální přátelské
posezení k utužení vztahů mezi členskými obcemi.
Děkujeme ještě jednou hostitelské obci
Žichlínek, pro všechny členské obce
připravila krásné jednací prostory ve
svém kulturním domě, ale i bohaté občerstvení, které s ohledem na celodenní
nabitý program bylo potřeba. Stejně tak
je třeba poděkovat všem účastníkům
společného setkání za jejich zájem
o meziobecní spolupráci v rámci našeho mikroregionu, kterého si skutečně
velmi ceníme!
L. Bártlová, manažerka svazku

Cestujeme s veřejnými
dopravci a karta IREDO
Karta IREDO bude nově za symbolických 30 korun. Usnadní přestup mezi
železničními i autobusovými dopravci
v regionu
Od 15. prosince letošního roku začnou
nejen na území Pardubického kraje
platit nové železniční jízdní řády. V této
souvislosti vstupuje v platnost nová
smlouva o zajišťování železniční dopravní obslužnosti. Příštích deset let
budou na území kraje zajišťovat tento
druh dopravy dva dopravci. Vedle Českých drah, které budou mít i nadále na
starosti valnou většinu území, vstoupí
do regionu soukromý dopravce Leo Express. Ten vyjede na tratích 024 a 025 na
Orlickoústecku a Králicku. Pardubický
kraj pro usnadnění přestupů mezi dvěma dopravci, ale také v návaznosti na
autobusy zavádí slevu na pořízení karty
IREDO. Počínaje 1. prosincem bude stát
karta symbolických 30 korun namísto
dosavadních 150 korun.
„Kartu IREDO, která platí v rámci cestování v našem a Královéhradeckém
kraji, využívají především pravidelní
cestující do práce, školy či k lékaři.
Chceme v rámci nového jízdního řádu
a fungování dvou dopravců co nejvíce
usnadnit cestování především v rámci

Zdeněk Ježek

Setkání zastupitelů DSOMSL
Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 uspořádal
svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko v pořadí již druhý ročník celodenního společného setkání zastupitelů
členských obcí. Konal se na sále kulturního domu v Žichlínku, který byl opětovně zaplněn zastupiteli z celkem dvanácti členských obcí a dalších dvou

Foto I L. Bártlová
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přestupu z Českých drah na Leo Express
a obráceně, ke kterému bude docházet
v Ústí nad Orlicí. Namísto současných
150 korun zavádíme akční cenu 30
korun, což je de facto jedno pivo. Díky
této kartě si cestující v nástupní stanici
zakoupí jízdenku i mezi dopravci, a to
jak železničními, tak autobusovými bez
jakýchkoliv dalších povinností,“ uvedl
hejtman Martin Netolický s tím, že sleva
bude platná od 1. prosince do 30. ledna
na všech výdejních místech v Pardubickém kraji.
V průběhu příštího roku by měla být
snazší cesta také s klasickou papírovou
jízdenkou pro občasné cestující. „Pracujeme nyní na zavedení přestupní
papírové jízdenky, která bude opatřena
takzvaným QR kódem, který si na svém
úseku načte ten či onen dopravce.
Pracovní termín jsme si stanovili na
jaro příštího roku,“ řekl radní pro oblast
dopravy Michal Kortyš.
Tisková zpráva Pardubického kraje

Deset let městyse
Městys nebo také městečko je typ obce
velikostně a významově stojící mezi
městem a vsí. V minulosti se jednalo
o sídla, kterým bylo uděleno právo pořádat týdenní a dobytčí trhy. Městyse
musely plnit roli spádového městečka
pro okolní vesnice. Po roce 1948 se toto
označení používat přestalo a jeho obnovení bylo schváleno až zákonem
o obcích v roce 2006. Obce, které měly
oprávnění užívat označení městys před
17. květnem 1954, jsou městysem, pokud o to požádají předsedu Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR.
Také Čermná bývala městysem až do
roku 1936, kdy došlo k jejímu rozdělení
na Dolní a Horní Čermnou. O navrácení
statutu městyse Parlamentem ČR má

Foto I L. Ešpandrová
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zásluhu zejména tehdejší starosta pan
Vlastislav Vyhnálek. Stalo se tak právě
před deseti lety, 17. 9. 2009. Od roku
2009 má Dolní Čermná také svůj současný znak a prapor, které navrhl Tomáš
Zdechovský. Zhotovila je firma Velebný
z Ústí nad Orlicí. Při tvorbě nových symbolů se vycházelo z jediné dochované
pečetě obce. Pečeť pochází z roku 1780
a jsou na ní vyobrazeny letící holubice
a svatý Jiří přemáhající draka.
Prapor i znak byly posvěceny na slavnostní posvícenské mši svaté 8. listopadu 2009 a od té doby jsou nedílnou
součástí všech slavnostních událostí
v Dolní Čermné.
L. Ešpandrová

Historie Čermné v obrazech
Pokračujeme dál. Přes léto se podařilo
Romanovi Nastoupilovi postupně zpracovat zapůjčené materiály a mně v areálu skončila ranní i odpolední šichta
(hlavní sezóna). Děkujeme Vám za zapůjčení materiálů. Fotografie máme
rozděleny do jednotlivých oblastí a nyní
vytváříme osnovu knihy.
Život v Čermné byl (a stále je) pestrý.
Soudě podle dochovaných záznamů,
fotografií a vyprávění. Víme, že se nám
fotografiemi nepodaří zachytit kompletní historii obce, ale přesto Vás ještě
jednou požádáme o pomoc. Vypsali
jsme detailně oblasti, ke kterým nám
fotografie schází. I jedna jediná fotografie z tohoto výčtu pomůže oživit historii
obce.

Pátrejme po fotografiích, které zachycují téma:
• kapela Tonic
• včelaři
• klub filatelistů
• betlémy
• lékaři: Walloch Maxmilián, Dr. Peřina Jan
• zubní technik: Krátký č. p. 226, Auer
Emerich
• porodní asistentka: Macháčková Františka č. p. 257
• řeznictví: Janda Vladimír č. p. 138 (Letná), Dušek č. p. 5
• obchody: Merta Emil č. p. 51, Nastoupil
Jan č. p. 253, Šilar Emil č. p. 130, Dvořák
č. p. 233, Vacek
• Jaroslav č. p. 225, Andrle František č. p.
159, Jansa Stanislav č. p. 54, PhDr. Havel
Václav č. p. 200 (drogerie), Lapáček
Josef č. p. 9 (elektro)
• obchod s dobytkem: Adamec Jan č. p.
238, Janda Vladimír č. p. 138
• obchod s vlasy: Hrdinová Marie č. p.
238, Jandová Anna č. p. 212, Mrštný Jan
č. p. 184
• kovář zámečník a klempíř: Smejkal
Adolf č. p. 196
• hodinář: Novotný č. p. 14
• holiči a kadeřnice: Cyril Dušek č. p. 9,
Alexandr Hampl č. p. 224, Vávrová Jana
• cukrárna: Kapoun č. p. 214, Bedrníčková
• tvarůžkárna: Faltejsek František č. p. 34
• malíř a natěrač: Bednář Ladislav č. p.
273, Havlíček Bohumil č. p. 274, Kunert
Václav č. p. 125, Macháček Jan č. p. 239
• kloboučnice: Věra Vavřínová č. p. 224
• krejčí a švadleny: Mikula Josef č. p. 241
nebo 131, Marek Jan č. p. 61, Motl Emil
č. p. 177, Bílá Marie č. p.
• 211, Dittrichová Anna č. p. 223, Hrdinová

z archivu R. Nastoupila

8

číslo 6 I rok 2019

Matylda č. p. 202, Marešová Filomena
č. p. 223
• sedlář a čalouník: Štěpánek Karel č. p.
221, Filip Stanislav č. p. 67
• švec a obchod s obuví: Bílý Ludvík č. p.
211, Marek Vincenc č. p. 224, Mencl
František č. p. 193, Vacek Vojtěch č. p.
184, Vencl Vojtěch č. p. 184
• bednář a kolář: Bednář František č. p.
280, Kylar František č. p. 128, Mareš
Eduard č. p. 193
• truhlář: Kalousek František č. p. 114,
Macháček Josef nebo Svoboda č. p. 255,
Peichl Adolf č. p. 146, Vacek Josef č. p.
197, Vychytil Josef č. p. 296
• sklenář: Jindřich Peškar č. p. 23
• knihař: Kubíček č. p. 240
• kožešník: Oldřich Netušil č. p. 224
• košíkářství: František Komárek č. p. 99
a 93, Jan Nastoupil č. p. 253
• výroba měchů: Jindřich Bárta č. p. 261,
Vincenc Bárta č. p. 297
• zahradnictví: Antonín Pecháček č. p. 32
• povoznictví: Čeněk Vašátko č. p. 75, Petr
Vaško č. p. 45, Josef Andrle č. p. 47
• autodoprava: Josef Šimek č. p. 81,
Vincenc Vaško č. p. 75, Jaroslav Mareš
č. p. 217
Nechceme dělat knihu na pokračování.
Pracujeme na knize, která bude zachycovat co možná nejvíce život v Čermné.
Takže pokud to znamená, že bychom na
tyto fotky měli čekat dalších tři měsíce,
počkáme. Zatím pracujeme s materiály,
které máme. Ještě jednou Vám děkujeme za Vaši podporu.
Za pracovní skupinu K. Veselá

Dolnočermenský zpravodaj

Foto I L. Ešpandrová

Vítání nových občánků
Slavnost Vítání občánků v Dolní Čermné
se koná dvakrát až třikrát ročně, dle počtu narozených dětí, které zde mají trvalé
bydliště. Rádi bychom v našem městysu
uvítali i ty děti, které zde v Dolní Čermné
žijí, ale trvalý pobyt zde nemají. Vážení
rodiče, pokud byste měli zájem o slavnostní uvítání Vašeho dítěte, nahlaste tuto informaci na Úřad městyse Dolní
Čermná co nejdříve po narození dítěte.
Můžete telefonicky (465 393 125), e-mailem (matrika@dolni-cermna.cz), nebo
osobně na matrice v Dolní Čermné.
Společenská komise

Významné životní
jubileum oslavili
Kristina Mikulová
Alena Jiroušová
Jiří Jirouš
Zdeňka Kozáková
Josef Nikl
František Mačát
Jiří Brandejs
Pavel Pecháček
Božena Štraufová
Jiří Mikula
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.

Vítání občánků
Vítání
občánků
se
uskutečnilo
14. 11. 2019 v prostorách základní školy.
Tentokrát jsme přivítali do naší obce tři
holčičky a jednoho chlapečka. Rodiče
přišli se svými ratolestmi i hrdými prarodiči. Zazpívaly a zatančily děti z druhé
třídy základní školy pod vedením paní
učitelky Petry Řehákové. Starosta městyse Petr Helekal v krátkém proslovu
popřál rodinám šťastnou budoucnost,
předal maminkám květinu a malý dárek.
E. Vacková

Mikulášský jarmark
Páteční podvečer před první adventní
nedělí už po dvanáct let patří v naší obci
jarmarku. Krásná příležitost k setkání
a zastavení se před Vánocemi. Navázali
jsme na loňskou venkovní variantu
a uspořádali Mikulášský jarmark na náměstí a v prostorách restaurace Céčko.
Již tradičně a na výbornou se místní
spolky postaraly o pestrou nabídku
občerstvení a neméně pestrá byla i nabídka adventních i vánočních dekorací,
perníků, cukroví a dalších dárků, které
bylo možné v průběhu jarmarku zakoupit. Pro děti byly v prostorách restaurace
připraveny tvořivé dílny, v rámci kterých
si mohly ozdobit perníčky nebo vyrobit
betlém či jiné krásné výrobky.
Soubor Jitřenka svým tanečním vystoupením otevřel hlavní program jarmarku
a poté za zvuku fanfár rozsvítil pan starosta Petr Helekal vánoční strom, jenž
bude zdobit náměstí po celý adventní
a vánoční čas. Trochu s předstihem mezi
nás zavítal i čert s andělem a Mikulášem
s nadílkou. Návštěvníci jarmarku již
tradičně mohli přispět na charitativní
sbírku pro nadaci Likvidace lepry. Děkujeme všem, kteří přispěli.
Děkujeme pracovní četě obce za přípravu jarmarku a panu Jiřímu Applovi za
zapůjčení prostor restaurace. Mateřské
škole, základní škole a dětskému domovu za výzdobu stromů (nyní zdobí
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všechno relativní, tak je relativní také to,
že všechno je relativní. A přesto v této
relativní době hledají lidé jistotu, pevný
přístav. A tím přístavem jsou Betlémské
jesle. Tam přišel na svět Ježíš Kristus jako
malé dítě, které nikoho neohrožuje. Sám
o sobě později řekl: „Já jsem Pravda“.
Pravda je personalizovaná, je osobou,
která nás neohrožuje, ale miluje. Miluje,
neboť je Láskou.
Přejeme Vám, aby do Vašeho života mohl
vstoupit Ježíš Kristus jako jediná Pravda.
A abyste byli obdařeni jeho pokojem.
Abyste skrze krásu přírody Orlických hor
mohli stále víc objevovat krásu duchovní
reality.
Komunita Gratia
Foto I L. Ešpandrová

chodbu školní jídelny a městyse) a jednotce sboru dobrovolných hasičů obce
za zajištění a udržování ohňů po celou
dobu jarmarku. Děkujeme, že jste přišli.
Katka Veselá

Nadace Likvidace lepry
a dolnočermenská sbírka
2019
Nadace Likvidace lepry je mezinárodní
organizace, která pomáhá léčit nejen
nemocné malomocenstvím, ale také
tuberkulózou, vředy buruli, malárií
a oční slepotou. Nadace dostala několik
mezinárodních uznání za humanitární
práci a za přínos vymýcení těchto nemocí ve světě. Léčí zdarma nejchudší
lidi z nejpostiženějších oblastí celého
světa. V Indii, která je nejvíce postižena
malomocenstvím, vybudovala česká
sekce nadace již dvě nemocnice a několik leprosárií a hradí zde provoz těchto
zařízení včetně platů odborného zdravotnického personálu, který je vyškolen
z místních obyvatel.
V Dolní Čermné se konají sbírky pod
záštitou MO KDU-ČSL. Letos bylo při Mikulášském jarmarku v pátek 29. 11. 2019
vykoledováno 3 056 Kč. Pro zajímavost:
od r. 1992, kdy proběhla první sbírka,
jsme přispěli částkou 116 745 Kč. Dle
údajů zveřejněných nadací činí náklady
na vyléčení jednoho člověka nemocného
leprou (v počátcích nemoci) pouhých
200 Kč. Prostým propočtem zjišťujeme,
že jsme pomohli vyléčit a uzdravit již 584

osob. A to je skutečně dobrá zpráva a díky
patří všem našim občanům, kteří na tuto
sbírku přispěli během osmadvaceti let.
Veliké díky! Ať je vaše štědrost odměněna
dobrem a pokojem.
Za org. V. Jansa

Předvánoční zamyšlení
Vážení přátelé,
často je zajímavý a někdy i humorný
pohled na lidi, kteří komunikují tak, že
každý má svou pravdu. Když chce mít
každý svou pravdu mezi novináři, tak
vidíme, jak často to chtějí zdůraznit
rozličnými psychologickými tahy. Když
chtějí mít svou pravdu státníci, tak…
„Všechno je relativní,“ ozval se jednou
jeden vzdělaný muž. Když je tedy

Betlémské
světlo 2019
I v letošním roce bude naší snahou donést toto světlo do vašich domovů. Betlémské světlo dorazí do ČR 21. 12. 2019.
My ho následně budeme roznášet po
Dolní Čermné. Tedy mezi 21. – 24. 12.
Pokud by někdo nebyl v den, kdy se
k vám zastavíme, doma a o světlo by
měl zájem, nebojte se nás oslovit a světlo rádi předáme v jinou hodinu.
A jedno důležité upozornění: v České
republice není předávání Betlémského
světla spojeno s žádnou sbírkou, ani
charitativní. Je to akce spojená s tím
přinést radost a vánoční pohodu svému
nejbližšímu okolí.
Za 6. oddíl skautů Veronika Kubíčková

Foto I L. Ešpandrová
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Poděkování charity
Vážení,
Oblastní charita Ústí nad Orlicí velmi
děkuje vám všem za podporu při podepisování petice „Doma je doma“ za narovnání podmínek pro domácí zdravotní
péči. Celkem se v celé republice sebralo
70 000 podpisů.
Prvními konkrétními úspěchy je návrh
dodatků VZP, které ruší regulace za rok
2018 a 2019, tedy dostaneme zaplaceny
všechny výkony provedené v těchto letech (dříve byly úhrady za výkony regulovány, takže nikdy nedošlo k proplacení
všech reálných výkonů). Také bylo dosaženo toho, že doprava bude hrazena
navýšeným počtem bodů a cenou bodu
1 Kč, takže nebude prodělečná.
Dále vedení Charity ČR pokračuje ve
vyjednávání s premiérem, ministrem
zdravotnictví a na půdě poslanecké
sněmovny. Očekáváme, že se díky vaší
iniciativě situace v domácí péči brzy
zlepší. Velmi oceňujeme vaši podporu.
Markéta Drmotová

Oprava památek
v Dolní Čermné
Mezi další památky, zrestaurované
v rámci letošního svazkového projektu
s názvem „Obnova kulturního dědictví

Foto I L. Bártlová

Hudební výlety

Mikroregionu
Severo-Lanškrounsko
2019“, patří následující dvě památky
z Dolní Čermné. Konkrétně jde o litinový krucifix u č. p. 81 a dále litinový kříž
u kempu, oba stojící na pískovcovém
podstavci. Památky restauroval p. Luděk Špatenka z Vraclavi. Celkové náklady na jejich opravu činily částku
171 000 Kč, z čehož bylo 105 498 Kč hrazeno z krajské dotace a zbytek dofinancoval městys Dolní Čermná.

Martin Kubát, pedagog konzervatoře
a profesionální varhaník, je každoročním hostem v naší mateřské škole. Jednoduchou a hravou formou seznamuje
děti se zákulisím klasické hudby. V letošním programu s názvem „Hudební
výlety“ děti poznávaly, co všechno
hudba dovede.
Je živá, umí malovat obrázky, vezme
nás na výlet, pomáhá nám krásně
prožít slavnostní chvíle. Během pořadu
se děti naučily pomocí her a aktivního
muzicírování tyto vlastnosti hudby vnímat. Vytvořily dětskou kapelu, zahrály
si na jednoduché rytmické hudební
nástroje. Zaznělo mnoho improvizací,
dětských písní (Tluče bubeníček, Když
jsi kamarád, Kočka leze dírou), ale
i úryvky skladeb: Svatební pochod
(Mendelssohn), Fanfáry z Libuše Bedřicha Smetany a další.
O tom, že i klasická hudba dovede děti
oslovit, svědčil zájem a soustředěnost
dětí, které umělcovo vystoupení ocenily potleskem. Již nyní se děti těší na
příští rok, kdy pan Kubát přijede s programem Toníkův hudební vláček, který
bude mapovat život a dílo hudebního
velikána Antonína Dvořáka.

L. Bártlová, manažerka svazku

Ivana Hamplová

Foto I L. Bártlová

Foto I I. Hamplová
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Foto I I. Hamplová

Voňavé odpoledne
Foto I archiv ZŠ

Do třídy provoněné vůní perníku nepřišly jedno odpoledne děti, ale jejich maminky, aby společně nazdobily perníčky, které napekla naše paní kuchařka
Karla Šolcová. Kreativní maminky se
zhostily svého úkolu na výbornou a jejich výtvory budou jistě ozdobou mikulášského jarmarku. Výtěžek z prodeje
perníčků bude příspěvkem na nákup
hraček pro děti v mateřské škole. A co si
děti přejí? Chtěly by „Albi tužku“ a knihy
o zvířátkách a o vesmíru.
Děkujeme všem maminkám a těšíme se
na jaro, kdy do mateřské školy pozveme
tatínky, aby společně se svými dětmi
vyrobili dárky pro maminky.

Vánoce jsou za dveřmi a my už jsme
v mateřské škole „pekli“ a zdobili strom.
Nepekli jsme cukroví, ale vyráběli jsme
ozdoby ze zažehlovacích korálků HAMA.
Práce to nebyla jednoduchá a někteří
u ní nevydrželi. Prověřila naši trpělivost
a jemnou motoriku. Výsledek? Barevná
krása! Kdo byl na mikulášském jarmarku
v Dolní Čermné, se mohl sám přesvědčit. Kdo to nestihl, tak se může na námi
ozdobený strom podívat na chodbě
městyse u ordinace paní doktorky.

Ivana Hamplová

Za děti z mateřské školy Jana Šponiarová

Vánoční strom

Otvírání slabikáře
V polovině listopadu nastal prvňáčkům
čas, kdy se ze čtenářských pulečků Živé
abecedy začaly klubat malé žabičky. Už
zvládají první slabiky a slova, a tak nastal čas otevřít první skutečnou knihu Slabikář!
Jestli jsou toho hodni, vyzkoušeli jejich
kamarádi z druhé třídy. Prvňáčci jim
ukázali, jak čtou slabiky, jak srovnají
obrázkovou pohádku, že poznají tvary
tiskacího i psacího písma a pokládají
první slova. Pak si spolu připili na
zdravíčko a dali něco dobrého na zub.
Druháčkům tím patří dík a prvňáčkům
přání, ať se jim dál tak daří.
Dana Kačerovská

Plavecký výcvik

Foto I I. Hamplová

Se začátkem nového školního roku byl
zahájen i plavecký výcvik pro žáky 1., 2.
a 3. ročníku v České Třebové. Pro prvňáčky to byla úplná premiéra. V první
lekci byli žáci rozděleni do skupin podle
svých plaveckých schopností. Během
lekcí se postupně zdokonalovali v plaveckých dovednostech a plaveckých
stylech – skákali do mělké i hluboké
vody, lovili předměty z vody, splývali,
plavali s různými pomůckami a ti šikovnější i bez nich. Výcvik byl oživen záchranou tonoucího, vodním aerobikem
i různými vodními hrami. Nejvíce se děti
těšily na volnou hodinu, kterou si mohly
užít ve vířivce, v sauně, v malém bazén-
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Jumping Drums

Foto I archiv ZŠ

ku a samozřejmě v tobogánu. Na konci
plaveckého výcviku děti obdržely
„Mokré vysvědčení“, kterým byly ohodnoceny jejich plavecké dovednosti.
Andrea Ježková

Výlet do Pardubic
Ve středu 23. 10. jsme se školou jeli na
exkurzi do našeho krajského města Pardubic. Do Pardubic jsme jeli rychlíkem.
Cesta trvala přibližně třicet minut. Když
jsme v Pardubicích vystoupili, šli jsme
čekat na trolejbus. Trolejbusem jsme jeli
ke krajskému úřadu a potom jsme šli na
pardubický zámek, kde byl volný chov
pávů. Šli jsme na plánovanou prohlídku
do Východočeského muzea Pardubice,
kde jsme si prohlédli starodávné předměty a věci. Potom jsme šli na Zelenou
bránu, kde jsme se dozvěděli třeba,
proč Pardubice mají ve znaku jenom
půlku koně. Ze Zelené brány byl pěkný

a velký rozhled na celé město. Byl odtud
vidět i zámek, který jsme předtím navštívili. Naše další cesta směřovala do
nákupního centra, na nádraží a pak
domů. Výlet se všem líbil.
Jáchym Vacek, žák 5. třídy

Dravci – Seiferos
Dne 24. 10. všechny třídy ZŠ Vincence
Junka šly do kempu na akci Dravci.
V kempu nás čekali tři páni, kteří nás
nejprve přivítali a řekli nám něco zajímavého o dravcích, které nám přivezli
ukázat. Představili nám například orla
bělohlavého, sýčka, poštolku a řadu
dalších sov a dravých ptáků. Dozvěděli
jsme se mnoho zajímavých věcí. Potom
nám ukázali, jak létají, jak loví kořist
a jak jsou chytří. Akce se nám líbila.
Dan Mareš, Ríša Melka, Marek Vaško,
žáci 5. třídy

Foto I archiv ZŠ

Dopoledne 13. 11. jsme se s žáky přemístili do tělocvičny, kde nás čekal výchovně interaktivní koncert výjimečné
party lidí s názvem Jumping Drums.
Skupina neformálně zábavným způsobem uvedla žáky do kouzelného světa
rytmů a bubnů. Originální hudba s humorně laděným vypravováním lídra
skupiny Iva Batouška rozpohybovala
všechny děti, které byly do koncertu
aktivně zapojeny. V průběhu koncertu
byla dokonce vybrána skupina posluchačů, která si vyzkoušela bubnovat
v doprovodu hudebníků. Do školy jsme
se vrátili plní pozitivní energie s nezapomenutelným zážitkem na v tichu se
pohybující jemné tóny velmi neobvyklého hudebního nástroje - handpanu,
kterým byl koncert ukončen.
Petra Řeháková
Handpan je hudební nástroj, který
vyniká svým magickým zvukem. Každá
z jeho částí je upravena tak, aby hrála
jiným tónem. Kovový melodický nástroj
se sedmi a více tóny rozeznívaný rukama (jemně nebo rytmicky) vás za chvíli
vtáhne do neodolatelného světa jemných tónů, rytmů, harmonií a kreativní
hudební improvizace. Handpan je vyroben ze dvou kovových hemisfér, které
jsou navzájem slepeny nebo svařeny do
tvaru a podoby připomínající UFO. Horní část je zároveň hrací částí. První
nástroje v podobě dnešního handpanu
se objevily kolem roku 2000 ve Švýcarsku - vyvinula je firma Panart a nástroj
byl pojmenován hang neboli han-

Foto I archiv ZŠ
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Čermná byla na druhém místě. Díky
tomuto programu žáci získali nové poznatky a zkušenosti, které jim pomohou
při volbě jejich budoucího povolání.
Eva Krsková

Podzim se soutěžemi

Foto I archiv ZŠ

gdrum („hang“ znamená ve švýcarském
dialektu „ruka“). Panart už však tyto
nástroje dávno nevyrábí a od té doby
se postupně objevily desítky dalších
výrobců těchto nástrojů. Zajímá-li vás
to, čtěte např. na: https://www.lecive-nastroje.cz/cs/clanky/o-nastrojich/
magicky-handpan-aneb-mysticke-hudebni-ufo.html.
Olga Liprová

Vzdělávací exkurze
do Ostravy
Dne 7. 11. jela 8. třída na exkurzi do Ostravy - Dolních Vítkovic. Ráno jsme vyrazili vlakem z Lanškrouna s přestupem
v České Třebové. Vystoupili jsme na
hlavním nádraží v Ostravě a odtud jsme
pokračovali tramvají až do Dolních Vítkovic. Tam si nás převzal pan průvodce
a každému zapůjčil ochrannou modrou
helmu. Pustil nám instruktážní video, na
kterém jsme viděli, jak funguje vysoká
pec. Potom jsme si prohlédli areál Dolních Vítkovic, např. Bolt Tower, koksovnu, vysokou pec. Poté jsme se přemístili
do restaurace U6 na oběd. Doplnili jsme
energii a šli do U6 – Malého světa techniky. Celou výstavou nás provázel francouzský spisovatel Jules Verne se svými
mladými pomocníky. Tato zajímavá expozice je členěna do osmi tematických
celků inspirovaných názvy Verneových
knih. Dozvěděli jsme se něco málo
o hornictví, metalurgii, parních strojích,
o vzniku elektřiny a spalovacích motorů,

dopravě, zvuku i světle. Protože prohlídka obsahovala mnoho interaktivních
prvků, mohli jsme si vyzkoušet frézování, soustružení, fungování páky, vodního kola. Největší úspěch však měla výroba elektřiny na kole, vyřádili jsme se
na trenažerech autobusu, auta i motorek a vyzkoušeli periskop umístěný
v ponorce Nautilus. Pak už se exkurze
bohužel chýlila ke konci. Na nádraží
jsme čekali na vlak, a proto jsme, díky
zpoždění, do České Třebové dorazili
o něco později a svůj výlet okořenili závěrečným sprintem z perónu na perón.
Exkurze se nám všem moc líbila a těšíme se na další exkurze.
Aneta Dostálová, Renáta Zachařová,
žákyně 8. třídy

TECHNOhrátky - Střední
škola obchodu, řemesel
a služeb Žamberk
Dne 20. listopadu se někteří žáci 8. a 9.
třídy zúčastnili programu TECHNOhrátky. Studenti si mohli vyzkoušet činnosti
z oborů cukrář, číšník, kuchař, instalatér,
truhlář, klempíř pro strojní výrobu, obráběč či obchodník a prodavač.
Během plnění úkolů na jednotlivých
stanovištích byli žáci hodnoceni za svoji
práci. Vítězný tým (škola) vyhrála dort.
Druhou cenu – dort – mohli získat při
ukončení v místním divadle. Žáci museli dobře odpovídat na kvíz, a obstát
tak v konkurenci ostatních škol. Dolní

Začátek školního roku je vždy spojen
s řadou matematických a logických
soutěží. Protože chceme vědět, jak jsme
na tom s logikou v porovnání s žáky jiných škol, pravidelně se do těchto soutěží zapojujeme. Jedná se o soutěž Logická olympiáda, kterou organizuje
Mensa České republiky. Tato soutěž je
založená na logických úlohách, jejichž
řešení vyžaduje samostatný a kreativní
přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.
Z naší školy se soutěže zúčastnilo 21 aktivních žáků. Další informace najdete na
https://www.logickaolympiada.cz/o_
soutezi/.
Další soutěží je iBobr, která je cílena
na běžného bystrého žáka se zájmem
o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to
jsou informatické otázky a problémy,
a že informatika není totéž, co ovládání
počítače. Soutěžící odpovídají na otázky
z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.
Žáci vyplňují online test, v němž vybírají
z několika odpovědí, nebo přemísťují
objekty na obrazovce. Za úspěšné
zvládnutí úloh si pochvalu zaslouží z 5.
třídy Filip Macháček a Daniel Mareš, z 8.
třídy Michaela Kacálková a Michaela
Marešová a z 9. třídy Karolína Maixnerová, Martina Macháčková, Anna Marešová, Lucie Smetanová, Lucie Hlavsová
a Kristýna Marešová. Další informace na
https://www.ibobr.cz/o-soutezi.
A do třetice – soutěž Brloh. Je to zábavná týmová soutěž pro žáky základních
škol a nižších gymnázií. Má tři internetová kola a finále se koná v prostorách
CEITEC v Brně pro dvacet nejlepších
týmů ze ZŠ a dvacet nejlepších týmů
z gymnázií.
O soutěži píše A. Žerníčková z deváté
třídy. „Nejprve proběhla tři kola. Zadání
bylo zveřejněno vždy v pondělí ráno
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v šest hodin a na vyřešení deseti úloh
jsme měli týden. Snažili jsme se vyřešit
co nejvíce úloh v co nejkratší době. Do
dalšího kola – malého finále – postoupily z naší školy tři týmy, celkem ze
základních škol soutěžilo téměř tři sta
týmů.
Dne 12. 11. 2019 se dva týmy z deváté
třídy a jeden tým z osmé třídy zúčastnily
malého finále BRLOHU. V zadání bylo
dvacet úloh a na řešení jsme měli dvě
hodiny. Řešili jsme ve škole, začátek byl
v 16:00 a konec v 18:00. Mezitím, co jsme
čekali na výsledky, jsme si šli pro pizzu.
Když jsme se vrátili do školy, tak nám
paní učitelka odhalila výsledky. První
skupina z deváté třídy se umístila na
devátém místě, a tím pádem postoupila
i do Brna na republikové finále! Druhá
skupina z deváté třídy se umístila na 37.
místě. A skupina z osmé třídy se umístila
na 46. místě. Snědli jsme si pizzu a měli
jsme možnost ve škole přespat.
Finále proběhne v Brně 4. prosince.
Sledujte na https://brloh.math.muni.
cz. A kdo nás bude v Brně reprezentovat? Deváťačky Martina Macháčková,
Michaela Malcová, Karolína Maixnerová
a Eliška Stříbrná. Blahopřejeme k postupu a přejeme hodně úspěchů.
Z. Pupíková

Areál zdraví a sportu –
sezóna 2019
Do letošní sezóny jsme vstupovali
s nově opravenou ubytovnou a novým
provozovatelem restaurace v areálu.
Obě dvě „novinky“ byly přijaty víc než
kladně.
V areálu jsme přivítali nová soustředění,
s jinými jsme se rozloučili. Přestože je
víc než polovina našimi stálými klienty,
fluktuace je znát a je potřeba stále
oslovovat další cílové skupiny, aby byla
ubytovací kapacita areálu naplněna.
Po rekonstrukci ubytovny se vracíme
k organizování pobytů škol v přírodě.
V červnu jsme přivítali 3. třídu ze základní školy Prahy 4 a ohlasy dětí na pobyt
byly jen a jen pozitivní. Tímto děkujeme
Věrce Marešové, že nám „svoji třídu“ přivezla, a otevřela tak novou kapitolu škol
v přírodě. Školy v přírodě mají v areálu
dlouholetou tradici. Rádi bychom na
tuto tradici navázali, a i když nemůžeme
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školám nabídnout lyžařský výcvik, jako
tomu bylo za doby fungování lyžařského vleku na Červeňáku, věříme, že
se nám i tak podaří vytvářet pro školy
zajímavou nabídku a pro svůj pobyt si
náš areál vyberou.
Po ukončení hlavní sezóny přijde na
řadu vždy blok plný poznámek a začínáme s přípravou na další sezónu.
Ještě stále někteří návštěvníci areálu
(nemyslím teď ubytované klienty)
nepochopili, že kouření na podiu je
zakázáno, že elektroinstalace na podiu
neslouží k nabíjení telefonu a že tablety,
kterými chlorujeme vodu, patří do filtrace bazénu a není možné je vytahovat
a pohazovat po dně bazénu, v horším
případě okolo bazénu a na multifunkční
plochu. Pravidelně u bazénu uklízíme
rozsypané chipsy a jiné odpadky, řešíme
zranění nohou rozřízlých o sklo ze dna
bazénu a jeho blízkého okolí, přestože je
k bazénu zákaz vstupu s jídlem a pitím.
Po areálu sbíráme odpadky (na parkovišti před chatkami pravidelně i střepy
z rozbitých lahví), protože ty samy do
košů, kterých je v areálu dost, nedojdou.
Chybí slušné chování a respektování
pravidel v areálu nastavených. Co s tím?
Řešení jsou, ale…
Plánů v areálu a s areálem je dost. Kéž
by šlo některé investice realizovat jen
mávnutím kouzelného proutku nebo
částečně financovat s dotačních titulů!
Opravy a údržba stávajících budov
a dalších objektů v areálu jsou nutností,
a pokud se nám podaří realizovat další
plány už v příštím roce, velmi rádi Vás
s nimi seznámíme.

V současné době je areál uzavřen,
restaurace zabezpečena elektronickým
systémem a areál pravidelně kontrolován. Přesto bychom Vás rádi požádali,
pokud byste si při svých procházkách
okolo areálu všimli škod na majetku
nebo jiných skutečnostní (vandalismus),
prosím, informujte nás. Děkujeme.
Krásné vánoční svátky Vám přeje
Katka Veselá

Dolče baby 2019
12. listopadu se v sále místní Orlovny
konaly jako každý rok Posvícenské dozvuky. Této akce se zúčastňuje stále více
mladších seniorů z okolí, kterým se tato
akce líbí. Bohužel senioři z Dolní Čermné navštěvují tuto akci velmi málo.
Členky taneční skupiny Dolče baby se
již od jarních měsíců scházejí pravidelně
v tělocvičně k nacvičování nového programu na tuto akci. Všechny věnují přípravě spoustu času. Jejich největší odměnou je, když se tanec líbí a plný sál
tleská.
Bylo tomu tak i letos. Skupina nacvičila
tanec na písně K. Gotta. Tanečnice
vystoupily v jednoduchých kostýmech,
ale překvapivě s parukami, takže nebyly
téměř k poznání. Sál plný návštěvníků
je odměnil potleskem. Dolče baby
vystupují již třináct roků. Vystupují
i v okolních obcích a v letošním roce
vystoupily čtrnáct krát. Přivítaly by nové
zájemkyně, aby se kolektiv omladil.
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Chtěla bych za sebe i za všechny příznivce popřát všem členkám zdraví, ještě
hodně nových tanců a ať se jim daří.
Marie Rousková
Pozn. redakce: V letošním roce skupina
počeštila svůj název [dolče baby], aby
nedocházelo k nejasnostem s výslovností a k záměně s dětskými tanečními
skupinami (angl. baby [bejbi]: v překladu dítě, nemluvně).

Klub důchodců prezentuje
svou činnost
Náš Klub důchodců je aktivní po celý
rok. Jen o prázdninách máme, podobně
jako školní děti, také prázdniny, bez jakýchkoliv aktivit. Ono se říká, že staří se
vracejí do dětských let.
Chci připomenout, že náš klub je volné
sdružení občanů v seniorském věku
a jeho akce může navštěvovat každý
důchodce. Není to spolek s právní subjektivitou, nemá žádnou evidenci členů,
ani nevybírá členské příspěvky. Není ani
napojen na rozpočet městyse v sociální
kapitole. Podobně se jeví i většina okolních klubů důchodců.
Klub spolupracuje s městysem i s mnohými spolky v obci, jichž je čtrnáct
aktivních. Účastní se aktivně mnohých
akcí pořádaných městysem i spolky
a ochotně spolupracuje v konkrétních
případech, o něž je požádán.
Náš klub se také účastní akcí pořáda-

ných okolními kluby: v Bystřeci (ples), ve
Výprachticích (Posezení u Jana), v Jablonném n. Orl. (Posezení „U Dubu“),
v Horním Třešňovci (Májové posezení),
v Horní Čermné (Ostatky), v Lubníku
(zájezd na Floru Kroměříž) a v Žichlínku.
My pořádáme pro toto společenství
důchodců Posvícenské dozvuky, na něž
přijde i několik důchodců z Petrovic
a Verměřovic. Musím podotknout, že se
důchodci těchto všech společných akcí
rádi zúčastňují a jsou spokojeni, neboť
to vyjadřují pozitivními poznámkami.
O některých vlastních akcích roku 2019
se krátce zmíním. První akcí v každém
roce u nás je beseda se starostou panem Petrem Helekalem. Jsme seznamováni nejen s plánovanými investičními
záměry, ale i s nákladnými opravami
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v městysi. Pan starosta je také připraven
k naslouchání připomínek, návrhů,
kritiky a názorů přítomných důchodců,
které si velmi pečlivě zaznamenává.
Součástí jeho pestrého programu je
promítání diapozitivů o uskutečněných
akcích, investičních i společenských,
nových záměrů a činnosti městyse za
uplynulý rok. Tato beseda je velice podnětná a zajímavá. Podle jeho slov je rád,
že má zpětnou vazbu od občanů a vždy
rád mezi nás zavítá.
Z ostatních akcí připomínám pěkné
přednášky různých soukromých cestovatelů, kteří nám promítají zajímavé
dokumentační snímky. Naším častým
hostem je pan Jiří Mikyska z Letohradu,
který promítá video ze svých cest, které
sám komentuje. Letos to byly: Skandinávie (dva díly), Toulky po Čechách,
Památky Moravy, Rakousko – Slovensko – jižní Čechy.
Ti z nás, co jsou tělesně čiperní, rádi
vyráží do přírody. Říkáme tomu „výšlapy“. Letos jsme měli výšlap jarní, směr
pramen „Crk“, Kreuzigerův kříž, myslivecký posed na Červeňáku a smírčí kříž
v Kobylici. A závěr výšlapu byl v pizzerii
„U Evženie“, kde jsme se posilnili a občerstvili. Druhý výšlap byl podzimní,
směr sloupek „Maria Zell“, pomníček
prusko-rakouské války z r. 1866 na
hranicích (stýkají se zde katastry obcí
Verměřovice, Bystřec a Dolní Čermná)
a zpět lesem Kněžství a Farský les.
A poněvadž zrovna hodně rostly houby,
každý z nás jich domů přinesl požehnaně. Výšlap jsme zakončili v restauraci
Kemp, kde nás žíznivé čekalo již několik

Foto I A. Dušek
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dalších důchodců, kteří se necítili na tuto
přibližně šest kilometrů dlouhou cestu
přírodou.
Abychom více utužovali vzájemné přátelství, scházíme se u Jansů na zahradě
k opékání buřtíků. Letos jsme se sešli na
opékání dvakrát. V červnu a v září. Pro ty,
kdo přijdou (a bývá nás kolem dvaceti),
připravujeme přípitek a kávu. U ohně
je veselo; vyprávíme si vtipy, veselé
příhody, sdělujeme si osobní postřehy
a novinky.
Máme rádi exkurse a výlety. První exkurse
směřovala do Jablonného nad Orlicí do
výrobny nitěných knoflíků. Tato výroba
pomalu zaniká, neboť klasické šité niťové
knoflíky pro cíchy a polštáře na postele
jsou nahrazovány knoflíky umělými.
Majitelé se snažili výrobu inovovat a začali vyrábět krásné barevné a zlaté nejen
knoflíky, ale i náramky a přívěsky. Bohužel se však tento krásný módní doplněk,
i přes propagaci a reklamu, příliš neujal.
V Jablonném jsme též navštívili i hezké
místní etnografické muzeum (našli jsme
tam podobné exponáty, jaké jsou u nás
v Čermné). Druhá exkurse směřovala
do pivovaru Litovel. Tato exkurse byla
společná s místním SDH. Příjemná byla
i tím, že jsme byli podarováni výborným
gulášem a pivem, kolik kdo chtěl. Náš
zájezd letos směřoval na Chrudimsko.
Prohlédli jsme si zajímavou zříceninu
hradu Lichnice s výkladem historie.
Hrad je na jednom z vrcholů Železných
hor. I když je z nové hradní rozhledny
nádherná vyhlídka, pro hustou mlhu
jsme téměř nic neviděli. Poté jsme sjeli
do Třemošnice, kde nás čekala prohlídka
technické památky Berlovy vápenky. Byl
to velmi zajímavý výklad paní průvodkyně a my jsme se dozvěděli, že vápno má
zcela odlišnou techniku pálení od pálení
cihel. V krásné a příjemné stylové restauraci „Lihovar“ jsme pojedli dobrou krmi
a popili dobrý mok a poté směřovali do
Žlebů k prohlídce zámku. Z cesty jen zajímavý postřeh. Jedeme širokou rovnou
údolní krajinou a nevidíme žádnou skálu
se zámkem. Teprve před městečkem Žleby sjíždíme do hlubokého údolí, v němž
na skále se tyčí krásný pseudogotický
zámek. A jak je krásný zvenčí, tak jsou
krásné i jeho interiéry. Na návrat domů
byl ještě čas, a tak jsme se na zpáteční
cestě zastavili prohlídnout si poutní areál
sv. Mikuláše ve Vraclavi. Uvnitř opraveného kostela jsou umístěny restaurované
sochy z křížové cesty na Horu Matky Boží

u Králík. Zajímavá byla i prohlídka místního muzea v budově bývalých lázní.
Exponáty tvořily archeologické nálezy
z vykopávek hradiště Vršovců, které je na
kopci nad areálem. Knížecí rod Vršovců
byl zde vyvražděn Přemyslovci v r. 1108
(na místě stojí mohyla). Zajímavá byla
i prohlídka poustevny z poloviny 17. stol.
Stěžejní akcí našeho klubu důchodců
jsou Posvícenské dozvuky, letos již
osmnácté. Ty se tradičně konají v úterý
po slavnosti posvěcení farního kostela
sv. Jiří - letos byly 12. 11. Z pozvaných
osmi okolních klubů se nás sešlo 104
důchodců (počet prodaných vstupenek),
k tomu připočtěme členky Dolce Baby
(děkujeme za program!), obsluhující
personál našich důchodců a dojdeme
k celkovému počtu sto čtyřiceti osob
pohybujících se na sále. Skutečně bohatá tombola potěšila výhrou každého
šestého účastníka dozvuků. Také jsme
z místních zdrojů připravili večeře a pestrou škálu občerstvení v tuhém i tekutém
stavu. Na sále Orlovny nám k tomu hrála
k tanci i poslechu oblíbená hudební
skupina „Svatebčanka“ z Jamného n. Orl.
Kolem osmnácté hodiny se naši hosté
rozcházeli a my jsme byli potěšení chválou celé akce s ujištěním, že příště rádi
zase přijdou. Na dozvuky zveme pana
starostu a ten přivítá naše hosty, popřeje
jim hezké posezení u nás a s radostí
kvituje tato společná setkávání.
Již tradiční akcí jsou letos již desáté Svatomartinské hody okolo svátku sv. Martina. To pro naše přihlášené důchodce
objednáme na třináctou hodinu husu
a další občerstvení. Chvála na obsluhu
a chuťově výborné porce vykostěné husy
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s kůrčičkou s bramborovými i obyčejnými knedlíky se zelím bílým i červeným
v pizzerii „U Evženie“, nemá konce. No
a skvělou martinskou husu je dobré zapít
pivem nebo svatomartinským vínem.
Obojí bylo k dispozici.
Dalších drobných akcí, které tu nejsou
uvedeny, je daleko více. To by byla
dlouhá stať. Proto jsem zmínil jen ty
větší a důležitější. Tečkou za aktivitami
Klubu důchodců Dolní Čermná každého
roku je posezení v závěru roku. Letos se
uskuteční v pondělí 30. prosince 2019
v 14:00 hod. v jídelně Orlovny. Účast
přislíbil i pan starosta. Pro hosty bude
připraveno lehké jídlo, víno, pivo, káva
a vánoční cukroví (to prosíme přítomné,
aby přinesli trochu s sebou z domácích
zbylých zásob od Vánoc).
Tak přátelé důchodci, kteří mezi nás
nechodíte, vidíte, že se snažíme pro naše
důchodce dělat pestré a zajímavé akce.
Sledujte naši vývěsní skřínku na náměstí
a přijďte mezi nás!
V. Jansa

Orel – svatomartinské
posezení
16. 11. 2019 večer v 18 hod. na sále Orlovny probíhaly Svatomartinské hody.
Akce s účastí kolem dvou set lidí, kteří si
pochutnávali na dobře propečené martinské huse nebo kačeně. Jídlo bylo výborné, hosté si moc pochvalovali. Nechybělo výborné pivo a samozřejmě
svatomartinské víno. K poslechu hráli
hudebníci místní, ale i z okolí. Svatomar-

Foto I F. Mareš
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tinské hody se staly v Dolní Čermné již
tradicí a každým rokem je návštěvnost
větší a to nás jako pořadatelé velmi těší.
Lidé si přijdou posedět, pobavit se
a třeba i zazpívat si.
V. Jansa, sekretář

Jednota Orel – stolní tenis
V sobotu 16. listopadu se konal v místní
Orlovně turnaj ve stolním tenise pod
tradičním názvem „Memoriál Jana Vacka“, jehož pořadatelem byla místní jednota Orel Dolní Čermná. Turnaje se zúčastnilo celkem pětadvacet osob, z toho
třináct mužů, čtyři ženy a osm dětí. Hrálo
se v několika kategoriích. A jaké jsou letošní výsledky soutěže?
Mimo vítěze soutěží byli odměněni
i nejstarší účastníci turnaje: Karel Uhlíř
a Naďa Adamcová. Děkujeme jim za
účast v soutěži. Vítězům gratulujeme
a těšíme i s ostatními na další ročník
Memoriálu Jana Vacka, a to 17. 11. 2020
opět v Orlovně v Dolní Čermné.
V. Jansa

Foto I A. Macháčková

kategorie

1. místo

2. místo

3. místo

chlapci

M. Pravda,
Dolní Čermná

M. Vaško,
Dolní Čermná

J. Nedvěd,
Ústí nad Orlicí

dívky

M. Marešová,
Dolní Čermná

L. Vacková,
Dolní Čermná

A. Pacholíková,
Dolní Čermná

ženy

M. Petrová,
Dolní Čermná

J. Cardová,
Horní Třešňovec

M. Stará,
Dolní Čermná

muži do 50 let

K. Uhlíř ml.,
Lanškroun

P. Kylar,
Letohrad

D. Vágner,
Žamberk

muži nad 50 let

L. Jirák,
Hradec Králové

J. Mačát,
Dolní Čermná

M. Marek,
Dolní Čermná

Dotace od Pardubického
kraje
V letošním roce se jednotě Orel Dolní
Čermná podařilo získat dotace od Pardubického kraje. Díky těmto finančním
prostředkům byl v naší Orlovně v přísálí,
části chodby a na WC pro hendikepované snížen a zateplen strop. Díky tomu
bylo dosaženo snížení energetické náročnosti budovy a tedy úspor ve vytápění. V rámci těchto prací byla také
provedena úprava elektroinstalace
a osvětlení. Tímto bychom rádi vyjádřili
poděkování Pardubickému kraji za poskytnutou finanční podporu.
Jednota Orel Dolní Čermná

Výlov rybníka
Tak jako každý rok, i letos proběhl tradiční výlov našeho rybníka. Letos tato
atrakce připadla na 9. listopad. Počasí
bylo letos sice horší než loni, ale s něja-

Foto I L. Ešpandrová

kým tím blátem a deštěm se musí počítat. I tak se opět sešla spousta lidí, která
sledovala obdivuhodnou práci rybářů
a která si mohla prohlédnout úlovky.
Organizátoři už tradičně připravili stan
s občerstvením, kde si každý mohl dát
rybí polévku, kapří hranolky a další speciality rybí kuchyně. Bylo možno nakou-

pit si nejen ryby, ale i např. výbornou
medovinu, drobné hračky a různé spotřební předměty. Každý rok si člověk při
výlovu rybníka uvědomí, že Vánoce jsou
již opravdu za dveřmi. Nezbývá než nám
všem popřát, ať jsou šťastné a veselé.
Filip Hampl
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Hasiči z Česka a Slovenska
spojili síly na taktickém
cvičení

Foto I archiv souboru

DC Dance – soutěžní
sezóna 2019
Rok 2019 utekl jako voda a my – DC Dance
- bychom se s Vámi rádi podělili o to, jak se
nám letos dařilo na tanečních soutěžních.
Skupinka „Děti A“ soutěžila s choreografií
„Jump Around“ (dvacet tanečníků ve věkovém rozmezí 8 – 11 let) a skupinka „Junioři“ s choreografií „Expecto Patronum“(devatenáct tanečníků ve věkovém
rozmezí 12 – 16 let). Soutěží jsme letos absolvovali celkem pět a na to, že naše loňská
sezóna byla tzv. „nesoutěžní“, jsme nedopadli vůbec špatně. Spíše naopak!
Žďár nad Sázavou
V neděli 7. 4. jsme se vypravili zkusit štěstí
na první taneční soutěž letošní sezóny –
Best Dance Cup ve Žďáru nad Sázavou.
Očekávání byla různá, ale všichni jsme
doufali, že naše píle a úsilí se vyplatí
a budeme schopni konkurovat ostatním
tanečním skupinám. To se také stalo,
a dopadli jsme dokonce ještě lépe, než
jsme si vůbec představovali, protože děti
i junioři vybojovali druhá místa ve svých
kategoriích. Domů tedy odjíždíme více
než spokojeni.
Čáslav
V sobotu 13. 4. se naše dětská věková
kategorie vydala (tentokrát bez juniorů)
na taneční soutěž Čáslavský čtyřlístek.
Soutěžili jsme jako vždy v kategorii
„Street dance“. Vypadá to, že třináctka
v kalendáři bude pro nás šťastným číslem, protože děti svoji kategorii vyhrály
a odvezly si domů své první zlaté medaile. To bylo radosti!
Uničov
Taneční soutěž Motion & Emotios v Uni-

čově se konala v sobotu 4. 5. Tentokrát
jsme vyrazili opět v plné soutěžní sestavě,
tedy děti i junioři. Dětská choreografie
„Jump Around“ si vysloužila bronz ve své
skupině a juniorská choreografie „Expecto Patronum“ postoupila do finále! I když
juniorům nakonec připadlo (až) 8. místo,
byl to pro všechny tanečníky v tak velké
konkurenci vlastně jeden z nejcennějších
výsledků letošní sezóny. A jedeme dál!
Letovice
Máme pouze týden od soutěže v Uničově, ale my neleníme a odjíždíme na další
soutěž s názvem O pohár města Kunštátu
a Letovic. Tato soutěž se konala částečně
v místní sportovní hale a částečně na
venkovním podiu. Naši tanečníci „měli
štěstí“ právě na venkovní podium, na
které se sotva vešli, a choreografie tedy
nemohly být odtancovány úplně na sto
procent. Ničemu to však zřejmě nevadilo, protože děti získaly ve své skupině
bronz, a juniorům dokonce cinklo zlato!
Paráda!

Během prodlouženého říjnového víkendu už poněkolikáté proběhla družba hasičů JSDH Dolní Čermná a DHZO Liptovská Teplička. Nejednalo se ale o tradiční
návštěvu se společenskou akcí a případnou soutěží, ale hasiči se zúčastnili
dvoudenního taktického cvičení. Ve Vysokém Mýtě trénovali ve flashover kontejneru (dále jen FOK) a v Dolní Čermné
cvičili zásah na hořlavé kapaliny.
Družba hasičů funguje více než dvacet
let. Partnerství obou obcí bylo ale
nastartováno mnohem dříve. Nejprve si
dopisovaly děti ze škol. Později uzavřely
dohodu o spolupráci i hasičské sbory. Ta
před pěti lety nabrala nových rozměrů.
„Několikrát jsme s velitelem Peterem řešili naši praxi pouze teoreticky, a tak jsme
si říkali, proč spolupráci nerozšířit. Navíc
dobrovolní hasiči na Slovensku nemají
možnost se cvičení ve FOK zúčastnit,“
vysvětluje vznik společných cvičení
velitel JSDH Dolní Čermná Jan Svoboda.
Dobrovolní hasiči ze Slovenska mají
mírně odlišný systém, než jsme zvyklí
v Česku, a nemají tak husté plošné
pokrytí jednotek požární ochrany.
„Liptovská Teplička je koncová obec
a profesionální pomoc je vzdálená dvacet kilometrů. A tak si dobrovolní hasiči
musí pomoct sami. Jsme v kategorii
A1. Musíme držet pohotovost, máme
směny, aby byl zajištěný výjezd na Tep-

Boskovice
V sobotu 2. 6. jsme se všichni společně
vypravili do Boskovic na poslední taneční soutěž letošní sezóny – Summer Dance Cup. Jeli jsme si užít krásný slunečný
den a také naposledy zabojovat před
porotou. Opět se zadařilo a děti odjížděly se zlatými a junioři s bronzovými
medailemi. Lepší zakončení sezóny jsme
si snad ani nemohli přát. Děkujeme!
Zdaleka nejen soutěžní choreografie
budete mít možnost vidět na našem
Vánočním vystoupení, které se bude
konat v neděli 22. 12. 2019 od 17:00
v tělocvičně v Dolní Čermné. Všichni jste
srdečně zváni a budeme se na Vás těšit!
Věra Marešová

Foto I M. Nastoupil
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ličce a v jejím okolí. A tak si velmi vážíme
nabídky a děkujeme za spolupráci s dolnočermenskými, která nás posouvá dál.
Obzvlášť cvičení v požárním kontejneru,
kam už jsme se několikrát dostali,“ popisuje situaci v Liptovské Tepličce velitel
hasičů Peter Géci.
Letos se hasiči v kontejneru zúčastnili výcviku, který je zaměřený na vyhledávání
osob v zakouřeném prostoru. A vyzkoušeli si tak zásah podle předepsaných
postupů v reálných podmínkách. V tomto roce hasiči cvičení rozšířili a trénovali
hašení pěnou a ručními hasicími přístroji,
které se používají u požárů hořlavých
kapalin. „Hasiči jsou z toho nadšení. Když
jim řeknu, že jedeme na cvičení do Dolní
Čermné a do polygonu ve Vysokém
Mýtě, tak si každý zajistí volno, aby mohl
jet. Chlapi absolvují ty tréninky velmi
rádi a opravdu hodně jim to dává,“ chválí
spolupráci velitel Peter Géci.
Pavlína Hajzlerová

Závody mladých hasičů
V sobotu 19. října se mladí hasiči zúčastnili čtvrtého závodu Ligy OSH v běhu na
60 metrů překážek mladých hasičů
a druhého závodu Ligy OSH v běhu na
100 metrů překážek dorostu. Náš SDH
reprezentovalo jedenáct mladých hasičů
a tři dorostenci a dorostenky. Nejlépe se
umístil Filip Macháček, který v kategorii
mladších chlapců obsadil skvělé 2. místo.
Ve stejné kategorii skončil Matěj Ptáček
na 18. místě a Kryštof Kulhavý byl dvacátý
třetí. V kategorii starších chlapců se nejlépe umístil Tadeáš Kulhavý na 24. místě.
V kategorii mladších dívek se Nikol Juzová umístila třiatřicátá a mezi staršími dívkami se nejlépe dařilo Kateřině Palkovičové, která v silné konkurenci skončila
padesátá. V soutěži dorostu skončil ve
střední kategorii Tomáš Dolejš jedenáctý
a Jiří Nežádal šestnáctý, Kristýna Škaredová třiadvacátá.
V průběžném pořadí v Lize 60 metrů je
po čtyřech závodech (z celkem osmi) Filip
Macháček třetí a Kryštof Kulhavý dvacátý
z 52 závodníků. V mladších dívkách je
průběžně šestnáctá Tereza Jedličková, ve
starších dívkách Klára Škaredová padesátá (z dvaasedmdesáti) a třicátý devátý
Tadeáš Kulhavý ve starších chlapcích.
V průběžném pořadí Ligy 100 metrů do-
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rostu je Tomáš Dolejš devátý, Jiří Nežádal
jedenáctý.
Zakončením podzimní sezóny byl bowlingový turnaj v Lanškrouně na konci
října. Od listopadu se kroužek mladých
hasičů koná každou středu od 15 hodin
v tělocvičně.
Jan Růžička

Zpráva fotbalového oddílu
Čas letí jako splašený a my máme za sebou další polovinu sezony. Hodnocení
tohoto půlroku není rozhodně jednoduché a musím ho rozdělit na naši mládež
a muže.
Jak jsem již psal v minulosti, od letošního podzimu máme dvě mládežnická
mužstva. A sice starší přípravku a mladší
žáky. Sami jsme byli zvědaví, jak se kluci
z přípravky popasují se změnami v týmu.
Starší ročníky přešly o kategorii výše
a dalo se očekávat, že výsledky, na které
jsme byli zvyklí, se nebudou dostavovat.
Ale kluci dokázali, že fotbal hrát umí a velice příjemně nás překvapili. Výbornou
práci zde odvádějí i trenéři Tomáš Valter
a Adam Švehla za pomoci Martina Fišera.
Mladší žáci měli těžší situaci v tom, že ve
své soutěži byli úplnými nováčky. Museli
si zvykat na nový formát hry a velikost
hřiště. Avšak to, jak rychle se přizpůsobili, bylo až šokující. Z devíti zápasů jich
hned sedm vyhráli a podzim zakončili
na skvělém třetím místě v tabulce. I zde
se projevuje skvělá práce trenérů Pavla
Myroniuka a Jana Hampla. Sami budeme

zvědaví, jestli se nám na jaře podaří nastavenou laťku udržet.
Co se týče mládeže, je potřeba také
poděkovat našim sponzorům. Nebudu
zde všechny jmenovat konkrétně, je jich
opravdu dost. Bez nich bychom však
nemohli našim nadějím poskytnout
náležitý servis. Nové dresy, tréninkové
pomůcky apod. jsou finančně nákladné
a nad možnosti klubu. Tím více si vážíme
každého, kdo nám v zajištění tohoto
materiálu jakkoliv pomůže.
Kde už není situace tak veselá, je mužstvo mužů. Po letním doplnění mužstva
jsme byli mírně optimističtí, ale průběh
podzimu nás z jakéhokoliv optimismu
velice rychle vyvedl. Nečekali jsme, že
budeme hrát o postup, ale že budeme
hrát od samého začátku o holou záchranu a po podzimu budeme s devíti body
jen taktak předposlední, to je pro nás
velice hořká skutečnost. Pakliže nastane
situace jako loni, kdy bude k záchraně
potřeba třicet jedna bodů, pak musíme
na jaře uhrát dvaadvacet bodů. Není to
určitě nereálné, ale bude to těžké. Naděje
však umírá poslední, jak se říká. Nyní nás
čeká „oblíbená“ zimní příprava a je na každém, jak k ní přistoupí. Již tato příprava
nám dá jistá znamení, co můžeme od jara
očekávat.
S čím máme rovněž jisté problémy, je
stav našeho hřiště. Bohužel jsme v situaci, kdy ho využívají tři mužstva, a to jak
na zápasy, tak i na tréninky. V čase letních
prázdnin, kdy by mělo regenerovat, na
něm probíhají soustředění. Navíc na něj
má přístup prakticky kdokoliv a není výjimkou, že přijdeme do areálu a po hřišti
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ta Halbrštátová – mladší dívky a Petra
Vašková – starší dívky. Mezi staršími
chlapci byl Dan Jirásek třetí.
Další dvě zlaté medaile získali naši mladí
badmintonisté na turnaji v Rychnově nad
Kněžnou, který se konal 30. 11. V kategorii U11 – dívky vyhrála Aneta Halbrštátová
a Petr Vávra byl mezi chlapci v U15 také
první. Filip Brožek usilovně bojoval o třetí
místo, ale nepovedlo se a skončil celkově
čtvrtý před Tomášem Zpěvákem. Gratulujeme vítězům!
Jan Schöpp

Rafani slaví deset let na ledě
Foto I L. Ešpandrová

se „prohání“ omladina na kolech, nebo
střídačky slouží jako veřejná kuřárna! Vrcholem je, když po jednom soustředění
nalézáme po celé hrací ploše rezaté klíče,
které tam někdo zapomněl po jakési hře.
Jaká zranění mohou takovéto předměty
způsobit, nechám raději bez komentáře.
Co nám až bolestně chybí, je náhradní
hrací, nebo alespoň tréninková plocha.
I když nyní seženeme peníze na rekonstrukci a bavíme se o statisících korun,
bez náhradní plochy budeme stejný
problém řešit za pár let znova. V příštím
kalendářním roce se k řešení situace
hrací plochy ještě nedopracujeme, avšak
v další sezoně již situaci řešit budeme
muset. Je tak možné, že např. celé jaro
odehrajeme na venkovních hřištích.
Závěrem mně dovolte, abych zde
poděkoval všem, co zajišťují chod
našeho klubu – hráčům, funkcionářům,
obsluze stánku, sponzorům, vedení
městyse a v neposlední řadě vám, našim
fanouškům. Všem přeji veselé Vánoce
a v novém roce hodně štěstí a úspěchů.
Čermenskému fotbalu přeji světlou budoucnost a dobré výsledky.
Za fotbalový oddíl Filip Hamp

Badminton sklízí „ovoce“
V letošním roce se začínají opět prosazovat naši hráči na turnajích. Největšího
úspěchu dosáhl Petr Vávra, který je
v celostátní soutěži registrovaných hráčů v kategorii U13 – chlapci na vynikajícím 59. místě.

Už je to neuvěřitelných deset let, kdy se
parta kluků domluvila, že založí hokejový klub. Požádala jsem o rozhovor Oldřich Faltejska, jednoho z těch, kteří
u zrodu klubu stáli, o rozhovor.
Oldo, jak to vlastně všechno začalo?
V Dolní Čermné už jeden hokejový tým
Žraloci, který hrál Lanškrounskou hokejovou ligu, byl. Jezdili jsme pravidelně
na zápasy fandit a lákalo nás zkusit si
taky zahrát hokej. Přípravu jsme zahájili
nedělními tréninky, začátky byly všelijaké, zpočátku půjčené brusle i výstroj,
bruslit jsme jakž takž uměli, ale hokej
nehrál z nás nikdo. Přesto jsme ale měli
spoustu odvahy a možná drzosti, a když
Petr Mareš přišel s nápadem přihlásit se
do Lanškrounské hokejové ligy, psal se
rok 2009.

V sobotu 16. 11. proběhl v Šumperku
turnaj dvouher registrovaných a neregistrovaných hráčů „Dětské OPEN 2019“.
Turnaje se zúčastnilo celkem dvacet
osm hráčů z Brna, Dolní Čermné, Mohelnice a Šumperka. Hrálo se ve čtyřech
skupinách dle věkových kategorií. Ve
všech kategoriích naši hráči dosáhli vynikajících výsledků. Tři kategorie jsme
vyhráli: Petr Vávra - mladší chlapci, Anekategorie

1. místo

První dresy jste zakoupili díky sponzorům, ostatní jste ale museli zvládnout
ve své režii. Kolik hráčů začínalo v Rafanech?
Bylo nás dvacet pět! Počet se ale
průběžně mění, momentálně je nás
dvanáct. Hráči přicházejí a odcházejí,
z důvodů, časových, zdravotních, rodinných, takový je život. Když v roce 2013
Žraloci skončili, někteří z nich se stali
posilou Rafanů.
2. místo

3. místo

mladší žáci

Petr Vávra,
Dolní Čermná

Tobiáš Košuta,
Brno

Štěpán Mareš,
Šumperk

mladší dívky

Aneta Halbrštátová,
Dolní Čermná

Klára Sobotová,
Mohelnice

Tereza Kostková,
Šumperk

starší dívky

Petra Vašková,
Dolní Čermná

Zuzana Vašatová,
Mohelnice

Aneta Šilberská,
Mohelnice
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v hale je webová kamera, takže je možnost zápas sledovat živě na internetu. Ale
těm pravidelným a věrným fanouškům
děkujeme a vždycky je rádi vidíme. Samozřejmě zveme všechny, kdo se chtějí
přijet podívat. Uvítáme do svých řad
i nové hráče, momentálně, jak jsem říkal,
jich je na soupisce pouhých dvanáct.
A jak se klubu, Oldo, daří momentálně?
Loni jsme byli v LHL ze 42 týmů na 26.
místě, což je myslím, hezký výsledek,
věkový průměr hráčů je 42 let. Třeba se
nám podaří být letos lepší.
Foto I L. Ešpandrová

Jak dopadla první sezona v lanškrounské lize?
Hrozně! Při prvním zápase nikdo nevěděl
nic, kdo má kde hrát, kdy střídat, totální
chaos. Byli jsme ze čtyřiceti týmů předposlední. Věděli jsme, že jestli se chceme
někam posunout, musíme zabrat.
Domluvil jsem soustředění v Kravařích
v areálu hokejového guru Aloise Hamczika a několikrát jsme se tam také vrátili
vždy před začátkem sezony. Při tréninku
jsme se začali věnovat nejen bruslení, ale
také taktice, střelbě, zručnosti, fyzické
přípravě. Trénujeme každou neděli ráno,
začínáme někdy hodně brzo, i v půl sedmé, to znamená budíček po páté hodině.
Hokej není úplně levná záležitost.
Výstroj, brusle, hole, pronájem haly,
rozhodčí, časomíra, to všechno stojí
spoustu peněz. Jak to řešíte?
Tak v minulých letech jsme například
několikrát pořádali Rafanfest, dětské
dny, pouťovou zábavu, zajišťovali jsme
občerstvení na motosraze, dvakrát jsme
zorganizovali zakončení LHL na závěr sezony. Ale hlavní tíha je pochopitelně na
hráčích, celý klub zaplatí za sezonu zhruba padesát až šedesát tisíc korun. Obdiv
a dík patří tedy i všem partnerkám našich
hokejistů za pochopení a podporu.
Vzpomínám i na několik zápasů fanoušků s Rafany, které se odehrály vždy
na konci sezony jako poděkování za
přízeň. Uvažujete o obnovení tradice?
Zatím jsme o tom nemluvili, ale kdo ví,
možné je všechno. Fanoušků bohužel
moc na zápasy nejezdí, hrací časy máme
v pátek, a to někdy i pozdě večer, třeba až
v deset. A to už se z teplého obýváku od
televize do chladné haly nechce. Navíc
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Děkuju za rozhovor a přejme Rafanům, ať jim vydrží radost a nadšení
ze hry, zranění ať se jim vyhýbají
a v soupeřově síti končí více puků než
v té jejich.
L. Ešpandrová

Martin Matějíček absolutní mistr ČR v trialu
„Pokud nevíš, jak se dostat přes překážku,
zařaď trojku a dej plnej.“ Tohle motto najdete na Martinových webových stránkách, a že jede pořád na „plnej“, je evidentní. Martin sbírá jedno vítězství za
druhým. I ta letošní sezona byla famózní.
Martin se stal absolutním mistrem České
republiky v trialu. Na první místo ho vynesla série úspěchů na závodech tuzemských i světových.
Martin se ale také věnuje exhibicím. Jeho
dech beroucí vystoupení, kdy předvádí

skoky a salta se svou trialovou kráskou,
viděli diváci po celé ČR, na Slovensku,
ale třeba i v Norsku. V Dolní Čermné mu
tleskali motorkáři na Čermenském motosrazu. Exhibicí absolvoval letos sto čtrnáct! Je jisté, že Martin přispívá k výrazné
propagaci tohoto ne úplně známého
sportu, kdy jezdec zdolává překážky na
motocyklu bez sedla.
L. Ešpandrová

Výjezdy hasičů
14. 10. 15:31 záchrana osob, resuscitace
L. Ešpandrová

Ohlédnutí za rokem 2019
Konec roku se blíží a my v MAS ORLICKO,
z.s. se ohlížíme za tím, co jsme letos zaseli. Rok 2019 jsme zahájili optimisticky. Na
jaře jsme schválili podporu jedenadvacet
projektů za bezmála 30 milionů korun,
které putovaly do škol v území MAS ORLICKO, kde pomohly rekonstruovat a vybavovat třídy a zázemí pro kroužky. Celkově jsme v Integrovaném regionálním
operačním programu letos administrovali třicet sedm projektů za necelých 50
milionů korun.
Jedno z hlavních témat letošního roku
bylo projednávání nevyčerpaných prostředků a jejich přerozdělení. Nakonec
se rozhodlo o přelití téměř 20 milionů

Foto I archiv Matějíček
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korun v Programu rozvoje venkova,
které půjdou na rozvoj občanské vybavenosti – do škol, školek a na veřejná
prostranství v našem okolí. Na příští rok
chystáme celkově poslední výzvu z tohoto programu, která bude v objemu asi 30
milionu korun a bude určena na podporu
zemědělství v našem území.
Během léta probíhal s naší podporou již
třetí ročník příměstských táborů v našem
území, kdy proběhlo dvacet devět turnusů pod vedením pěti volnočasových
zařízení. V Operačním programu zaměstnanost jsme v letošním podzimu také
schválili dva projekty za cca 7 milionů
korun na podporu sociálně vyloučených
lokalit a sociální rehabilitaci.
Již potřetí jsme vybírali projekty v programu „Malý LEADER“, který je zaměřen
na občanskou vybavenost menších obcí.
Konkrétně jsme vybrali třináct nových
projektů v hodnotě dohromady 1,4 milionu korun, jejichž realizace se plánuje
na rok 2020. Letos se v Malém LEADERU
z loňského výběru realizovalo devět
projektů.
Po celý rok jsme také poskytovali podporu
pro ředitele škol a pomoc s administrací
Šablon, díky kterým můžou školy žákům
nabízet pestřejší nabídku volnočasových
kroužků, zajímavější formy výuky a učitelům nabídnout další vzdělávání v oboru.
První Šablony s dvaadvaceti zapojenými
školami v hodnotě žádostí 9,2 milionů
korun končila letos v září a návazně na to
startovala druhá etapa, kam se zapojilo
krásných čtyřicet tři školských zařízení
se žádostmi v hodnotě 24,6 milionů.
Z narůstajícího zájmu škol o naši podporu máme ohromnou radost!
V projektech MAP II (Místní akční plán
vzdělávání) pokračujeme v podpoře
a rozvoji vzdělávání pro žáky, učitele, ale
i pro jednotlivé školy. Celkem máme na
území Žamberecka a Králicka pět dlouhodobých projektů a za rok 2019 jsme
obdrželi celkem čtyřicet šest investičních
záměrů z tohoto území. Na území Orlickoústecka a Českotřebovska máme osm
dlouhodobých projektů a v rámci sběru
investičních záměrů jsme za rok 2019 obdrželi třicet sedm projektových záměrů
z tohoto území. Součástí projektů je také
pořádání různých workshopů, kulatých
stolů, ukázkových hodin, seminářů,
výjezdů, volnočasových kroužků, exkurzí
a dalších aktivit, díky kterým se snažíme
podporovat a zlepšovat vzdělávání žáků
do patnácti let. Děkujeme všem za velký
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Foto I archiv MAS

zájem o jednotlivé akce i za nádherné
zpětné vazby, které se nám od vás vracejí.
Více informací o tom, čím se Místní akční
skupina na území Orlicka zabývá, naleznete zde: www.masproorlicko.cz, www.
facebook.cz/mas.orlicko/.
MAS Orlicko

Zpívání koled na Mariánské
hoře
Zveme vás na vánoční zpívání koled
v kostele na Mariánské hoře. Od Dělnického domu v 10:00 hod., zpívání začíná
v pravé poledne. Pořádá KČT Lanškroun
dne 27. 12. 2019. Přijďte vychutnat mimořádně působivou atmosféru Vánoc
v krásném prostředí.
Redakce DCZ

Foto I L. Ešpandrová

Tipy na sváteční výlet
22. 12. 2019
17:00

náměstí J. M. Marků Lanškroun

4. adventní koncert - Daniel
Hůlka

30. 11. - 26. 1.

Městské muzeum Lanškroun

Vánoce Josefa Lady

4. 12. - 27. 1.

Muzeum řemesel Letohrad

Betlémy, ozdoby, řemesla rad

2. - 21. 12.

Letohrad

Vánoce v muzeu

4. 1.

kostel Verměřovice

Vánoční koncert

Adventní neděle – litomyšlské Andělské adventní neděle - koncerty, pohádky,
gurmánské speciality, trhy (viz https://www.litomysl.cz).
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Stavební
pozemek
v Jakubovicích
Městys Dolní Čermná nabízí
k prodeji pozemek č. 47/1
v katastrálním území Jakubovice
pro stavbu rodinného domu.
Bližší informace Marešová Milada,
tel.: 465 393 125,
e-mail: asistentka@dolni-cermna.cz
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Římskokatolická farnost Dolní Čermná zve
místo

Dolní Čermná

Verměřovice

Petrovice

8:00 hod.

16:00 hod.

–

24:00 hod. – chrámový sbor

–

25. 12. středa
Slavnost Narození Páně

11:00 hod. – schola
15:00 hod. nešpory (zpívané)

9:30 hod.

26. 12. čtvrtek
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

8:00 hod.
11:00 hod. – rytmická – mladí

–

9:30 hod.

27. 12. pátek
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

–

–

–

28. 12. sobota
Svátek svatých Mláďátek, mučedníků

–

17:00 hod.

–

29. 12. neděle
Svátek Svaté rodiny

8:00 hod.
11:00 hod.

–

9:30 hod.

31. 12. úterý
Sv. Silvestra

16:00 hod.

–

–

1. 1. 2020 středa
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Nový rok

8:00 hod.
11:00 hod.

9:30 hod.

–

2. 1. čtvrtek
Památka sv. Basila Velikého a sv.
Řehoře Naziánského

–

–

–

3. 1. pátek
Nejsvětějšího jména Ježíš

18:30 hod. adorace + svátost
smíření
19:00 hod. mše sv.

–

–

4. 1. sobota
Památka sv. Anděly z Foligna

–

17:00 hod.

–

5. 1. neděle
Druhá neděle po Narození Páně

8:00 hod.
11:00 hod.

–

9:30 hod.

24. 12. úterý
Štědrý den

–

Dolnočermenský zpravodaj
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Stomatologická pohotovost
ve dnech

lékař

adresa

telefon

14. - 15. 12. 2019

MUDr.

Johnová

Marie

Letohrad, Šedivská 498

465 622 216

21. - 22. 12. 2019

MDDr.

Kopecký

Milan

Lanškroun, Mikoláše Alše 152

739 374 787

23. 12. 2019

MUDr.

Kulhánek

Filip

Žamberk, Školská 834

465 613 103

24. 12. 2019

MUDr.

Lomská

Radka

Letohrad, Družstevní 815

465 620 358

25. 12. 2019

MUDr.

Mareš

Miroslav

Žamberk, Školská 834

465 613 103

26. 12. 2019

MUDr.

Marková

Tereza

Lanškroun, 5. května 2

465 322 897

27. 12. 2019

MDDr.

Muthsam

Vojtěch

Žamberk, Raisova 814

465 613 441

28. - 29. 12. 2019

MUDr.

Nováková

Gabriela

Lanškroun, Dukelských hrdinů 615

604 749 331

30. 12. 2019

MDDr.

Pavlová

Simona

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 822

31. 12. 2019

MUDr.

Špička

Jan

Králíky 414

465 631 154

1. 1. 2020

MUDr.

Špičková

Marie

Králíky 414

456 631 274

4. - 5. 1. 2020

MUDr.

Šrámek

Petr

Letohrad, U Dvora 815

465 621 551

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

Název akce

Začátek akce

Místo konání

Pořadatel

22. 12.

Vánoční vystoupení DC Dance

17:00

tělocvična

DC Dance

27. 12.

Jakubovické vánoční souznění

16:00

kostel Jakubovice

pan K. Hrodek

27. 12.

Vánoční turnaj stolního tenisu

8:00 děti, 10:00
dospělí

tělocvična

pan Marek

27. 12.

Zpívání na Mariánské hoře

kostel na Mariánské
hoře

KČT Lanškroun

28. 12.

Vánoční badmintonový turnaj

tělocvična

oddíl badmintonu

28. 12.

Vycházka s mazlíčky

13:00

od tělocvičny

Fotbalový oddíl

31. 12.

Silvestrovský běh Dolní Čermnou

10:00

u tělocvičny

pan P. Bednář

4. 1. 2020

Vánoční koncert

14:00

kostel Verměřovice

obec Verměřovice

18. 1. 2020

Sousedský ples

19:30

Orlovna

SDO

1. 2. 2020

Dětský karneval

14.00

Orlovna

Jednota Orel

8. 2. 2020

Maškarní ples

19:30

Orlovna

Jednota Orel

15. 2. 2020

Hasičský ples

20:00

Orlovna

SDH

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

12:00

8:15 děti
14:00 dospělí

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

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

Vítání občánků

Foto I L. Ešpandrová

JSDHO - společné cvičení se slovenskými kolegy

Foto I archiv SDH

Dolnočermenský hokejový tým Rafani

Foto I L. Ešpandrová
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