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V tomto čísle naleznete
slovo starosty
komise městysu
ornitologický rok
dětský karneval
kalendář akcí
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Pozvánka na jednání zastupitelstva
v pondělí 24. 2. 2020 od 18 hodin
v zasedací místnosti úřadu městyse
v přízemí budovy.

www.dolni-cermna.cz
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou téměř dva měsíce nového roku 2020, v rámci kterých bylo naším
hlavním úkolem připravit, projednat
a schválit rozpočet městyse na letošní
rok. Jeho příprava probíhala standardně,
jako v minulých letech. Byl projednáván
v radě městyse, finančním výboru a následně bude na konci února projednán
v zastupitelstvu.
Jeho hlavními prioritami jsou výstavba
nové přírodovědné učebny v základní
škole, oprava obřadní síně v budově staré
školy, oprava části veřejného osvětlení
v sídlišti, výstavba autobusového nástupiště v Jakubovicích, vybudování komunikace v rámci výstavby poldrů, oprava
dalších místních komunikací, realizace
dřevěného bednění na multifunkčním
hřišti, vydláždění před vchodem do
kostela v Jakubovicích a oprava elektroinstalace v kostele, realizace dlažeb pod
některé kontejnery na separovaný odpad
a další menší akce. Další důležitou záležitostí je příprava realizace akce „Rozšíření
zázemí AZAS“, kterou zastupitelstvo
odložilo na rok 2021. V rozpočtu zároveň
počítáme i s prostředky na zpracování
dalších projektových dokumentací.
Jedná se o projekty na veřejné osvětlení (dokončuje se dokumentace nad
sídlištěm nad školou, bude následovat
stará cesta, od Malova mostu po Letnou
a Jakubovice), projekt na opravu budovy
č. p. 234 na náměstí - stará škola, pro
výstavbu rodinných domů „V Ráji“, parkoviště u dětského domova. Dále budeme
zahajovat přípravu studií a projektových
dokumentací na revitalizaci brownfieldu
(kravín a stodola nad sídlištěm), opravy
mostů a přemístění tříd základní, mateřské školy a školní družiny. Celkové výdaje
rozpočtu počítají s více jak 40 mil. Kč.
V současné době čekáme na posouzení
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naší žádosti o dotaci na vybudování
chodníku kolem penzionu Lesní brána,
kterou jsme podali ke konci loňského
roku. Uvedené místo je pro pěší opravdu
nebezpečné, proto se budeme snažit
stavbu realizovat co nejdříve. Chtěli jsme
věc řešit dříve, ale vzhledem k tomu, že
silnice byla opravena z dotačních prostředků, nebylo možné do ní zasáhnout.
Dalším projektem, u kterého potřebujeme posouzení, je oprava komunikace na
náměstí kolem úřadu městyse. O tom,
zda dotaci obdržíme, nebo ne, bychom
měli vědět do konce února.
Informuji vás, že v současné době již
probíhá elektrifikace sadové oblasti
Crk, kterou financuje ČEZ. V některých
místech bude kabel uložen do naší místní
komunikace. Jedná se o trasování od dětského domova po pravotočivou zatáčku
nad křížkem. Následně má firma opravit
asfaltové kryty. S největší pravděpodobností to ovšem nebude v letošním roce,
neboť v AZAS má být v letošním roce
zahájena stavba poldru, kterou financuje
Státní pozemkový úřad ČR. Obáváme se,
že by mohlo dojít k značnému poškození
nových krytů, a proto s největší pravděpodobností opravu cesty odložíme, po
dohodě s realizační firmou, na příští rok.
Z neinvestičních akcí je pro letošní rok
naším nejdůležitějším úkolem zpracování kompletní nové agendy pohřebnictví,
pasportu veřejného osvětlení, plánu
rozvoje sportu a nového strategického
dokumentu městyse a dalších administrativních povinností, kterých bohužel neustále přibývá. Zároveň musíme zahájit
řešení prodeje a pronájmu pozemků, jejichž inventuru jsme provedli v minulém
roce. Ovšem vzhledem k jejich množství
a náročnosti přípravy (geodetické
zaměřování, financování geometrických
plánů apod.) bude vypořádání trvat delší
dobu, kterou si v dané chvíli nedovoluji
odhadnout. Dalším důležitým úkolem
bude provedení inventury veškerého
nemovitého majetku městyse, pečlivě
zvážit možnosti jeho údržby a investic
do něho s případnou návratností a poté
stanovit plán, jak s ním dále nakládat.
Vždycky si říkám, že ten další rok bude
již „klidnější“, ale vždy se to nějak zvrtne.
I v letošním roce nás čeká velké množství
práce. Pevně věřím, že vzájemnou spoluprací a efektivní komunikací vše úspěšně
zvládneme.
Petr Helekal
starosta

Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (8/2019 - ZM)
Dne 16. prosince 2019 se konalo 8.
jednání zastupitelstva městyse. Po
zahájení bylo na programu projednání návrhu Strategického plánu
rozvoje městyse Dolní Čermná na
období 2020 – 2026. Je to dokument
nezbytný zejména pro přípravu
dalších projektů a využívání dotací
z různých dotačních programů.
Strategický dokument pro městys
zpracovává Dobrovolný svazek obcí
Mikroregion Severo-Lanškrounsko.
Na jednání ho prezentovala zaměstnankyně svazku paní Milena
Vališová, která zastupitele seznámila
s analytickou částí a SWOT analýzou.
Dále bude zpracována návrhová
část, která musí být zastupitelstvem
projednána nejpozději do konce
března 2020.
Zpráva o činnosti rady byla podána
za období listopad 2019 a prosinec 2019, kdy se konala tři jednání.
Rada mimo jiné projednávala
záležitosti související s dokončením
zpracování územní studie lokality
V Ráji a akce „Oprava havarijního
stavu střechy objektu ZŠ a ŠJ Dolní
Čermná“. Schválila podání žádosti
o dotaci z rozpočtu Pardubického
kraje na rok 2020 v rámci Programu
obnovy venkova na vybudování
dřevěných mantinelů kolem multifunkčního hřiště v AZAS a žádost
o dotaci na požární techniku a věcné
prostředky JSDHO. Řešila některé
záležitosti příspěvkových organizací
městyse a věci majetkové. S podrobným obsahem usnesení z těchto rad
se můžete seznámit na webových
stránkách městyse na úřední desce
nebo v jejím archivu.
Následovala zpráva finančního
výboru, jehož jednání se konalo
dne 27. 11. 2019. Předseda uvedl, že
schůzka měla především informativní charakter, zejména co se týče plánovaných investic, včetně přípravy
projektu „Rozšíření zázemí AZAS“.
V rámci finančních záležitostí byla
schválena pravidla rozpočtového
provizoria pro rok 2020, kterými
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se bude hospodaření městyse
řídit do schválení nového rozpočtu.
Rozpočtový proces se předpokládá
s obvyklým průběhem, tj. příprava
rozpočtu a jeho prvotní projednání
ve finančním výboru a radě během
prvních týdnů nového roku a poté
schválení na únorovém zasedání
zastupitelstva.
V majetkových záležitostech zastupitelstvo schválilo prodeje pozemkové parcely č. 4184/2 a pozemkové
parcely č. 3216/49, obě v k. ú. Dolní
Čermná. Rozhodlo o bezúplatném
nabytí pozemkové parcely č. 4216/7
v k. ú. Dolní Čermná, kterou městysu
nabídl Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových. Zastupitelé
schválili zveřejnění záměru prodeje
pozemků v k. ú. Dolní Čermná ppč.
2343/2 – zahrada a ppč. 4134/2 nově
vzniklé dle geometrického plánu.
Poté se zastupitelé zabývali návrhy
nových obecně závazných vyhlášek
týkajících se místních poplatků.
Důvodem k přijetí nových vyhlášek
o místních poplatcích je novela
příslušného zákona. V souladu
s novou legislativou byly zpracovány
a zastupitelům předloženy návrh
obecně závazné vyhlášky o místním
poplatku ze psů a návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. Změny se týkaly především
formálních náležitostí vyhlášek.
Sazby místních poplatků v návrzích
nových vyhlášek zůstávají nezměněny. Poplatníci zaplatí za jednoho
psa 200 Kč, za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele 250 Kč.
Roční sazba místního poplatku
za komunální odpad zůstává také
beze změny a činí 550 Kč. Bylo také
schváleno zrušení vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejných
prostranství. Jedná se o překonanou
záležitost, podle této vyhlášky se
místní poplatky za poslední roky
vybraly již jen v nepatrné výši. Nakonec zastupitelé jednali o investičních
akcích. Zastupitelstvo zhodnotilo
stav příprav na realizaci akce „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“
včetně financování akce a rozhodlo
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posunout fyzickou realizaci na rok
2021. Uložilo radě městyse pokračovat v přípravách této investiční
akce a průběžně informovat zastupitelstvo městyse. Vzalo na vědomí
informace o stavu akcí „Chodník
Lesní brána“ a „Přírodovědná učebna
základní školy“.
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

stočné
od 1. 1. 2020 - 30. 4. 2020
43,05 Kč/m3 bez DPH (49,51 Kč/m3 vč. DPH)
od 1. 5. 2020
43,05 Kč/m3 bez DPH (47,36 Kč/m3 vč. DPH)
vodné
od 1. 1. 2020 - 30. 4. 2020
37,20 Kč/m3 bez DPH (42,78 Kč/m3 vč. DPH)
od 1. 5. 2020
37,20 Kč/m3 bez DPH (40,92 Kč/m3 vč. DPH)

Zápis do první třídy
Zápis do 1. ročníku Základní školy Vincence Junka Dolní Čermná pro školní
rok 2020/21 se uskuteční dne 15. dubna 2020 v budově 1. stupně ZŠ od 15:00
do 16:30 hodin. Další informace naleznete na webových stránkách školy.
Ředitelství základní školy

Zápis do mateřské školy
Připomínáme občanům
Poplatek za odpad na rok 2020 ve výši
550 Kč je splatný do 31. 3. 2020.
Poplatek za psa na rok 2020 ve výši
200 Kč je splatný do 31. 3. 2020.

Zápis do Mateřské školy Dolní Čermná
proběhne dne 5. května 2020 od 15:30
do 17:00 v MŠ.
Ivana Hamplová, ředitelka MŠ

Upozorňujeme občany, kteří hradí
poplatky za odpad bezhotovostně na
účet, že je po úhradě poplatku nutné si
na úřadu městyse vyzvednout novou
známku na popelnici, a to nejdéle do
konce března.
Milada Marešová
Městys Dolní Čermná

Oznámení o výši vodného
a stočného na rok 2020
Oznamujeme občanům, že na základě
provozovatele infrastruktury kanalizace
a čistírny odpadních vod Horní a Dolní
Čermná – společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., se
sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné
nad Orlicí, IČO 48173398

Dolnočermenský kalendář
2021
Na podzim už začaly přípravy pro vznik
Dolnočermenského kalendáře 2021.
Děkujeme všem, kdo nás pro rok 2020
„zásobili“ krásnými fotografiemi čermenských chalup a stavení. Bylo z čeho
vybírat a kalendář nyní zdobí nejednu
domácnost. Fotografové však mají nemalé zkušenosti s rozmary počasí
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a rychlými změnami přírody, a tak mnozí
uvítali, že jsme téma pro rok 2020 zveřejnili už s určitým předstihem v říjnovém čísle zpravodaje. Nyní se připomínáme – i letos se bez Vaší pomoci
neobejdeme. A jak tedy letošní téma
zní? Berme to jako určitou výzvu: „Dolní
Čermná z nadhledu.“ Na Vaše příspěvky
se těšíme na adrese redakce.
Redakce zpravodaje

Komise městysu
představují svou práci
Činnost společenské
komise
Společenská komise v tomto volebním
období pracuje ve složení Marie Macháčková, Eva Vacková, Radek Jansa
a Alexandra Pirklová. Pravidelně se
scházíme čtyřikrát ročně a z každého
zasedání předkládáme radě obce zápis.
Náplní naší práce je připravovat slavnost
vítání nových občánků obce. Nyní se
mohou na vítání občánků přihlásit
i obyvatelé, kteří u nás v obci bydlí, ale
ještě zde nemají trvalý pobyt. V podzimním období pořádáme ve školní jídelně setkání jubilantů s programem
a drobným občerstvením. Každý rok
před Vánoci navštěvujeme osamělé občany naší obce a potěšíme je drobným
dárkem. Zasíláme gratulace k výročí
manželství, na požádání připravíme
obřad ke zlaté a diamantové svatbě.
Bohužel momentálně pouze ve vašem
domácím prostředí, protože obřadní síň
již několik let není možné používat
k obřadům a slavnostem. Doufám, že
situace kolem rekonstrukce obřadní
síně bude brzy vyřešena. U dlouhodobě
nemocných, na přání rodiny, přijdeme
na společenskou návštěvu.
Chtěla bych poděkovat za spolupráci
mateřské a základní škole v Dolní Čermné, ZUŠ Jindřicha Pravečka Lanškroun
a Dolče baby za přípravu programu.
Dále pak základní škole a školní jídelně
za zapůjčení prostor pro námi připravované slavnosti a setkání.
Za společenskou komisi
Alexandra Pirklová
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Kulturně sportovní komise
informuje
Členy této komise jsou starosta městyse
a zástupci čtrnácti spolků a sdružení městyse Dolní Čermná, které se podílejí na
kulturně sportovním dění v obci. Náplní
práce komise je koordinace termínů akcí,
na jejichž pořádání se podílí městys Dolní
Čermná, např. rozsvěcení vánočního stromu a adventní trhy, divadelní představení
místního spolku a divadelních spolků
hostujících, čermenská pouť, Pochod pohádkovým lesem, Čermenské folklorní
slavnosti, Den se sousedy, plesy a karneval, Běh přes Červený vrch aj. Komise
zpracovává kulturní kalendář předem plánovaných akcí, zveřejňuje termíny místních akcí spolků a organizací (termínově je
koordinuje), pomáhá se zajišťováním prostor a propagace těchto akcí. Zajišťuje
kulturní a sportovní program na akcích
pořádaných městysem. Členi komise se
seznamují s granty vypsanými pro oblast
kulturní a sportovní, a možnostmi jejich
využití, vhodné doporučují radě městyse.
Té také navrhují výši finančních příspěvků
na kulturní a sportovní aktivity z prostředků městyse Dolní Čermná občanům a nestátním organizacím a zařízením.
Chtěla bych poděkovat všem spolkům
a sdružením městyse za jejich dosavadní
činnost, kterou přispívají ke kulturnímu
a sportovnímu vyžití nejen pro místní.
Ivana Hamplová

Komise životního prostředí
Od voleb v roce 2018 pracuje jako poradní orgán Rady městyse Komise životního
prostředí ve složení – Magdalena Vágnerová, Aleš Hampl, Vlastislav Vyhnálek
a Jan Růžička. Hlavní náplní komise je
zpracování stanovisek k žádostem o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
a návrh náhradní výsadby. V minulém
roce se komise také intenzivně zabývala
návrhem kácení zeleně a následné náhradní výsadby s ohledem na přípravu
projektu zkapacitnění toku Čermná. Posuzujeme také stav zeleně na pozemcích
městyse a přicházíme s návrhem ozelenění těchto ploch.
Jan Růžička

Burza práce
pro osoby se
zdravotním
postižením
Organizace zabývající se problematiku
zaměstnání osob se zdravotním postižením představí v Ústí nad Orlicí opět své
služby. Především zaměstnavatelé vám
zde poskytnou podrobné informace
o pracovních místech a pracovních podmínkách. Ostatní organizace nabídnou
poradenství a pomoc všem, kterým jejich zdravotní omezení brání najít vhodné zaměstnání. Přehlídka proběhne dne
20. 3. 2020 od 9:30 do 12:30 hodin v prostorách Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 1394.
Kontaktní osoba: Jaroslava Rollerová,
poradce pro OZP
Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště
Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 1394
tel.: 950 172 441;
e-mail: jaroslava.rollerova@uradprace.cz

Významné životní
jubileum oslavili
Marie Severinová
Ladislav Matoušek
Jindřiška Liebichová
Jiří Pecháček
Václav Mareš
Milada Kůrková
Ivan Červenka
Romana Mikulová
Petr Appl
Josef Merta
Jana Tomešová
Jindřich Dvořák
Anežka Volfová
Karel Bílý
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.

Poděkování
Všem přátelům a známým děkuji za
projevenou soustrast a slova útěchy.
Jménem rodiny Kristina Mikulová
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Jakubovické vánoční
souznění 2019

Foto I L. Ešpandrová

Setkání jubilantů
Jako každoročně se uskutečnilo setkání našich spoluobčanů, kteří oslavili
významné životní výročí. Akce proběhla 2. 12. 2019 ve školní jídelně. Starosta městyse Petr Helekal přivítal
hosty a se svým vystoupením přišli
potěšit děti z mateřské školy, žáci ZUŠ
a ženy z Dolče baby. U malého občerstvení členové komise předali jubilantům květinu a dolnočermenský kalendář. Pro zajímavost se promítl film
o motokrosu v naší obci. Všem oslavencům přejeme hodně zdraví.
Za společenskou komisi Eva Vacková

Česko zpívá koledy
Po roční pauze se Dolní Čermná přidala
(již po šesté) k celorepublikové akci
Česko zpívá koledy. Tato tradice se stala
nedílnou součástí čermenského adventu. Ve středu 11. prosince se chodbou
školní jídelny linuly známé koledy, které
si za doprovodu mladých muzikantů
přišli zazpívat děti i dospělí. V úvodu
setkání jsme vzpomněli nedávnou ostravskou tragédii a minutou ticha uctili
její oběti.
Přesto, že zpívání venku má bezesporu
své kouzlo, většina zúčastněných kladně hodnotila zvolené prostory chodby
školní jídelny, kde se nejen krásně nesl

Foto I L. Ešpandrová

zpěv a nikomu nebyla zima, ale i to, že
nikdo nepotřeboval brýle, protože text
byl promítán na plátno. Zaznělo celkem
devět koled.
Atmosféru blížících se Vánoc umocnil
vánoční stromeček, který ozdobily
děti ze ZŠ, a krásný vyřezávaný betlém
pana Vlastislava Vyhnálka. Nechybělo
ani občerstvení, které připravil spolek
čermenských divadelníků.
Chtěli bychom podělovat vedoucí školní jídelny za zapůjčení prostor, muzikantům – houslistkám Elišce Zpěvákové
a Marii Skalické a Tomáši Petrovi u klavíru. Katce Veselé a pracovní četě městyse
za technickou pomoc, divadelníkům za
občerstvení a vám všem, kteří jste přišli.
Ludmila Ešpandrová a Ivana Hamplová

Ani se nechce člověku věřit, že je po
Vánocích (vánoční liturgická doba však
není u konce). Je pátek 27. prosince 2019 a mnoho lidí „dobré vůle“ se
těší na tradiční, již sedmé „Jakubovické
vánoční souznění“. Je podvečer. Jakubovický kostel sv. Antonína z Padovy,
slavnostně osvětlený zvenčí i uvnitř
s krásnou vánoční výzdobou a vystaveným kostelním betlémem (díky panu
Macanovi), vitá první návštěvníky souznění. Je nás zcela plný kostel. Paní
Lída Hrodková z Ústí nad Orlicí vítá návštěvníky a její zrak pohledem po kostele vítá každého z nás. Její milá a procítěná slova jdou k srdci každého. Mluví
o tom, že Vánoce jsou svátky lásky a tu
by si měli lidé předávat v rodinách, na
pracovišti, ve školách, ve společnosti,
prostě všude, kde jsou lidé. Poté představí hudebníky a díla, která nám
předvedou. Je to repertoár sestavený
přímo pro tento vánoční koncert. Než
uvede další skladby, zpestřuje své moderování vánočními slovy i životními
příběhy autorů jednotlivých skladeb
i interpretů. Neopouští však téma Vánoc a jejich smyslu – narození veliké
Lásky Boží, Ježíše. Milé vánoční melodie hudebních nástrojů a zpěvů paní
Hrodkové a Jana Sysra spějí rychle ke
konci. Krásné zážitky z hudby a zpěvu
odměňují přítomní velikým potleskem.
A na závěr slyší účastníci slova povzbuzení do nového roku 2020, ale i slova,
jimiž se paní Lída Hrodková s účastníky
koncertu loučí. Nejen pro tento rok, ale
nastálo. Přidává však povzbudivá slova,
že věří, že tato tradice nezanikne, ale
začne příští rok znovu s novým organizátorem a moderátorem. Po ní promluví pan Karel Hrodek, sponzor souznění
a donátor oprav místního kostela. Děkuje přítomným za věrnost a přízeň.
Také on dává svými slovy naději na
pokračování této tradice s příslibem
osobní podpory příštím organizátorům. A úplně na závěr koncertu zní
kostelem mohutný zpěv všech přítomných při nejznámější vánoční písni
„Narodil se Kristus Pán!“
A jako vždy přichází chvíle pohoštění,
vzájemného popovídání, pozdravení
a přání všeho dobrého do nového
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roku 2020. Je nutné podotknout, že
tato atmosféra je vždy velice srdečná
a přátelská, neboť účastníci se většinou
znají z předchozích souznění. Kéž by
opravdové souznění všech srdcí znělo
nejen o vánočním čase, ale všude
a vždy!
Vladimír Jansa

Poděkování za Tříkrálovou
sbírku 2020
Letošní jubilejní dvacátá Tříkrálová
sbírka přinesla nejen radost a požehnání do našich domovů, ale především
konkrétní pomoc pro lidi z našeho okolí,
kteří ji potřebují. Sbírka je také krásnou
ukázkou toho, že dokážeme i v dnešním
světě spolupracovat na společném díle:
charita, obecní úřady, farnosti, občanské spolky, stovky dobrovolníků a tisíce
lidí vidí v této sbírce smysluplnou akci,
do které se obětavě zapojují.
„Naše dobré skutky jsou jako malinké
hořčičné zrnko, jež se vůbec nepodobá
nádhernému stromu, který z něho jednou vyroste. Přesto mají sílu a schopnost,
aby přinesly trvalý užitek.“ Basil Veliký
Jako organizátor akce a příjemce vybraných peněz Oblastní charita Ústí nad
Orlicí upřímně děkuje všem vám, kteří
jste se na Tříkrálové sbírce podíleli buď
jako dobrovolníci, nebo přispěvatelé.
Podrobné výsledky najdete na našem
webu (www.uo.charita.cz).
Všichni koledníci a organizátoři jsou zváni 26. 2. 2020 na divadelní představení
„Zapomenutá pohádka“ v 17 hod. v Klubu Na Střelnici, Karla Čapka 374, Králíky.

Foto I K. Veselá

čila nadílka a dopis s našimi prohřešky
a naštěstí i dobrými skutky. Po nadílce
jsme do otevřeného okna zakřičeli
„Děkujeme, Mikuláši!“ tak, aby to bylo
slyšet jak v nebi, tak i na úřadě městyse.
Slávka Adamcová

Divadelní představení
Pirátská pohádka – aneb i
piráti se musí učit!
Do naší mateřské školy zavítalo divadélko Malé Bo s Pirátskou pohádkou.
Hlavním hrdinou pohádky byl starý pirát Jack Sparrow, který se chystal na
odpočinek a chtěl předat živnost svému synáčkovi Randulínkovi. Jenže ten
nikdy nechodil do školy, ani nic neuměl.
Musel se tedy naučit pirátskému řemeslu, jenže Randulínek byl pěkný ne-

šika a nebylo pro něj snadné se tomuto
řemeslu vyučit. Proto jsme mu pomohli a vše ho naučili. Snad si to bude pamatovat a naše rady nezapomene.
S. Adamcová, I. Hamplová

Krabice od bot
Druháci přišli s nápadem, jak potěšit
děti, které nemají takové štěstí jako my,
a připojili se k akci Krabice od bot. Prvňáčci se nechali od nich inspirovat a nastřádali krabici pro holčičku a pro kluka,
dali do ní hračky, knížky, omalovánky,
pastelky a něco dobrého. Krabice potom
putovaly do sběrného místa v Litomyšli
a pak udělají radost tam, kde jí je málo…
Dana Kačerovská a prvňáčci

Markéta Drmotová, tel. 734 769 713
Poznámka redakce: Do 613 zapečetěných pokladniček bylo vybráno celkem
3 194 346 Kč. V Dolní Čermné pak do
15 pokladniček 66 083 Kč. (zdroj: www.
uo.charita.cz)

Mikulášská nadílka v MŠ
5. prosince bylo ve školce už od rána
cítit napětí a nervozitu. Přijde, nebo
nepřijde Mikuláš? A když přijde, nadělí,
nebo nenadělí? Přestože jsme Mikuláše
neviděli, o tom, že přišel, nás přesvěd-

Foto I archiv ZŠ
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První a druhá třída se
zapojila do mezinárodní
spolupráce škol e-Twinning
V listopadu jsme s našimi prvňáky
a druháky vstoupili do mezinárodní
spolupráce škol s názvem e–Twinning.
Tento program je založen na používání
informačních a komunikačních technologií a může probíhat jako součást
jakéhokoliv vyučovacího předmětu.
E-Twinning je největší a nejzajímavější
komunita škol v Evropě.
Po absolvování úvodních školení
jsme se s paní učitelkou Kačerovskou
shodly, že tohle je přesně to, co chceme nabídnout našim dětem. Prvním
velkým úkolem pro nás bylo vymyslet
téma, které by bylo vhodné pro naše
prvňáky a druháky. Nakonec se tímto
tématem staly hračky. Když jsme pro
děti našly přitažlivé téma, nastal čas
hledání vhodných partnerů. Téma
s přibližným nástinem práce jsme
zadaly na portál e-Twinnigu, a čekaly,
jestli se najde nějaká paní učitelka či
pan učitel, kterým se téma zalíbí a budou s námi s radostí spolupracovat. Na
inzerát se nám ozvalo mnoho učitelů
z Turecka, Portugalska, Polska a Rumunska. Výběr vhodných partnerů je
moc důležitý, a tak jsme se po dlouhém
dopisování nakonec domluvily s paní
učitelkou Dariou z malé polské školy
v Grabowej a s paní učitelkou Stancou
z velké rumunské školy v Turdě. Od
prosince tedy s našimi žáky pracujeme
na poutavém tématu – Staré a nové
hračky - Old and new toys. Proč bylo
vybráno zrovna toto téma? S hračkou
se naše děti setkávají denně a hračka
je pro ně důležitou součástí každodenních činností. V prosinci jsme na každé
škole navrhli logo našeho projektu,
které jsme si následně mezinárodně
odhlasovali a vybrali jedno vítězné
logo celého projektu. Zvítězil obrázek
auta - návrh žáka z Rumunska. Také
jsme ve školách společně vytvořili
prezentaci svých tříd, ty jsme si tak
vzájemně prohlédli, a tak se dozvěděli

Foto I archiv ZŠ

něco víc o našich přátelích. V kroužku
anglického jazyka se děti naučily nová
slovíčka na téma hračky. V měsíci lednu jsme si poslechli, jak se řeknou vybrané hračky v polském a rumunském
jazyce a teď se je zkoušíme naučit.
Dále prozkoumáme, jaké hračky jsou
v jiných zemích populární, budeme
vyrábět deskové hry na náměty našich
kamarádů z partnerských škol, také
budeme pátrat po starých hračkách.
Další aktivity zatím nebudeme odhalovat a necháme je pro děti v tajnosti.
V závěru projektu vyrobíme hračku
pro děti z partnerských škol, a i my se
budeme těšit na zásilku, která k nám
doputuje.
Za sebe mohu říci, že projektem
jsou děti nadšené. Je to pro ně něco
nového, netradičního a rozhodně
zajímavého. Rády z fotek objevují,
v čem se například liší naše třídy od
tříd našich kamarádů. Jak vtipně znějí

jejich názvy hraček nebo třeba jen, jak
se liší hračky, které naši přátelé dostali
pod stromeček. Určitě nás čeká spoustu zajímavých úkolů a my všichni se na
ně velice těšíme.
Dana Kačerovská a Petra Řeháková

Jak čertíci pekli perníčky
To bylo překvapení, když ráno do jídelny vběhli čertíci a začali tam umoučení
krotit medově sladké těsto na perníčky.
Jednu chvíli to vypadalo jako v bílém
pekle, ale nakonec se čertíkům povedlo
vytvořit i sem tam nějaký tvar a pak se
už se děj vůle Boží… Jak to dopadlo?
Sníst se dá nakonec všechno. A myslím,
že i s chutí…
Dana Kačerovská a prvňáčci

Foto I archiv ZŠ
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Čertovský rej
Dne 5. prosince chodí čerti, a proto 5.
třída pořádala v tento den pro všechny
žáky 1. stupně dopoledne plné soutěží
s názvem Čertovský rej. Hned ráno jsme
přišli do školy všichni převlečení za čerty a šli jsme připravovat vše potřebné
do tělocvičny. Kluci nanosili žíněnky na
sezení a nafukovali balónky. Holky se
ujaly výzdoby tělocvičny. O půl desáté
přišli všichni žáci z 1. - 4. třídy a vše
mohlo začít. Moderátorem celé akce byl
náš spolužák Marek Vaško. Na úvod
čerti a čertice z naší třídy zazpívali písničku o čertech. Potom se s krátkým tanečkem představila 1. třída. A pak začaly
různé soutěže, například skákání v pytli,
slalom s míčky, skládání puzzle, běh
s obručí a další. Každý soutěžící byl odměněn malou sladkostí. Po skončení
soutěží přišel „opravdový“ Mikuláš
s čertem a andělem. Společně jsme jim
zazpívali písničky a za odměnu jsme
každý dostali malý dárek. Na závěr byla
čertovská diskotéka. Všem děkujeme za
krásné kostýmy a doufáme, že si to
všichni užili jako my.

M. Malcová a E. Stříbrná a s morální
podporou p. uč. Pupíkové se ve středu
3. 12. vydaly vstříc ruchu velkoměsta –
vyrazily jsme do Brna na Velké finále
Brlohu. Samotná soutěž probíhala až
4. 12. , ale všechny týmy, které jsou
z daleka, dostaly nabídku, aby přespaly v Brně na některé střední škole. My
jsme přespaly na Gymnáziu na třídě
Kapitána Jaroše, byly jsme v centru
města. Jen co jsme si vybalily spacáky
a karimatky a najedly se, šly jsme se
podívat na adventní trhy a naladit se
do vánoční atmosféry. Prohlédly jsme
si spoustu stánků, ohřály jsme se při
ochutnání horkého trdelníku se skořicí
a honem spěchaly do vyhřáté školy,
protože byla veliká zima.
Ve středu nás čekalo to nejdůležitější
- poměřit si svoje schopnosti s devate-

nácti nejlepšími týmy z celé republiky.
Ráno jsme se tedy vydaly na dlouhou
cestu po Brně, abychom dojely včas
do Ceitecu (CEITEC je výzkumné centrum zaměřené na oblast živých věd,
pokročilých materiálů a technologií),
kde se finále konalo. Poté, co jsme
dorazily na místo konání (málem jsme
to nestihly, protože jsme se skoro
nevešly do šalinky) a přihlásily jsme
se u organizátorů, dostaly jsme dárky
v podobě trička, propisky a svačiny.
Každý tým měl přesně určené místo,
kde bude sedět, a měl přiděleného
svého rozhodčího, kterému odevzdával správné odpovědi a dostával další
zadání úloh. Po slavnostním zahájení
se společně pustilo do náročného
přemýšlení a počítání celkem dvacet
nejlepších týmů ze základních škol
a dvacet týmů z gymnázií z České
a Slovenské republiky. Během dvou
a půl hodiny jsme měly vyřešit dvacet
čtyři úloh. Čas utekl velmi rychle, pak
následovala přestávka na oběd a vyhlášení výsledků.
A jak jsme dopadly? Umístily jsme se
na krásném a zaslouženém osmém
místě! Máme z toho velikou radost,
protože soutěž byla náročná a na
začátku se do ní zapojilo celkem 418
týmů ze základních škol. Celé finále
jsme si moc užily a zůstanou nám
nezapomenutelné zážitky.
Dojmy celého týmu zapsala
Martina Macháčková, žákyně 9. třídy

Návštěva polytechnického
centra
V pátek 6. 12. si šestá třída domluvila
výrobu železné berušky v polytechnickém centru na ZŠ Dobrovského v Lanškrouně. Vyráželi jsme po druhé vyučovací hodině linkovým autobusem v půl
desáté a před desátou jsme dojeli na
místo. Po příchodu do školy jsme se
převlékli a šli do dílen. Pracovali jsme
s nářadím, které bylo potřeba na železo.
Všichni žáci stihli vyrobit základ. Konečné úpravy se dodělají v naší škole
v Dolní Čermné při hodině práce s technickým materiálem.

Klára Svobodová, Amálie Volšanská,
žákyně 5. třídy

Brloh aneb Jak jsme
bojovaly ve finále
Členky týmu „Deváťáci OMYLEM“ ve
složení M. Macháčková, K. Maixnerová,
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Marie Marešová a Petr Vávra,
žáci 6. třídy
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Návštěva přednášky o HIV
V rámci vyučovacího předmětu výchova
ke zdraví jsme v pátek 13. prosince navštívili aktivitu týkající se problematiky HIV.
Přednáška se konala na Vyšší odborné
škole a střední škole zdravotnické a sociální v Ústí nad Orlicí. Deváťáci se seznámili s jednotlivými aspekty propuknutí
nemoci AIDS a byl jim vysvětlen rozdíl
mezi termíny HIV a AIDS. Přednáška byla
obohacena o návštěvu stanovišť, kde na
ně čekaly praktické otázky vztahující se
k aktuální problematice. Akce byla zdařilá
a podnětná, žáci i vyučující byli spokojeni. Takto zaměřených přednášek je zapotřebí více, slouží jako osvěta. Těšíme se na
další podobnou akci.
Jitka Zahálková

Divadelní představení
v anglickém jazyce
V pátek 13. prosince jsme ve třídě vypracovali pracovní listy. Paní učitelka nás naučila nová slovíčka, která se objeví v divadle. V pondělí 16. prosince se třetí, čtvrtá
a pátá třída vydala do Ústí nad Orlicí.
Ve tři čtvrtě na osm jsme odjeli speciálním autobusem. V půl deváté začínalo
představení, které se jmenovalo A bolt
rabbit. Bylo to o statečném králíkovi, který se vydal do světa. V divadle se mluvilo
jak česky, tak anglicky. Divadlo bylo i legrační. Všichni se bavili. Králík procestoval
svět všude možně. Dokonce se v představení zpívaly anglicko-české písničky. Králíčkovi rodiče věděli, že je jejich syn moc
líný. A když se rozhodl, že se vydá do
světa, nemohli tomu věřit. Cestoval a cestoval tak dlouho, že rodiče měli určitě
strach. Potom se vrátil domů a všichni
byli šťastní. Nakonec představení skončilo, my nasedli do autobusu a jeli do školy.
Představení se mi líbilo.
Nela Formánková, 4. třída
Předvánoční náladu si žáci druhého
stupně naší školy zpestřili návštěvou
Roškotova divadla v Ústí nad Orlicí.
Využili jsme nabídku na anglické
představení – The Onliners. Všichni se
těšili a s napětím očekávali, co přijde.
Bylo to o životě hlavního hrdiny Milana.
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Něco v jeho životě bylo nanic a on musí
přijít na to, co to je. Tato inscenace
byla o světě, ve kterém není všechno
tak, jak vypadá. O lajcích, smajlících,
o přikrášlené realitě a o tom, že hledat
štěstí ve virtuálním světě je jako hledat
jehlu v kupce sena. Příběh o Milanovi,
Zuzce a Márovi byl o životě online vždy
a všude. Často si pokládáme otázku –
existuje ještě život offline?
Po skončení divadla byli všichni vyloženě nadšení. Téma jim bylo blízké, zároveň poučné, což jsme ocenili zejména
my, vyučující. Představení bylo celé zahráno v anglickém jazyce, hercům bylo
dobře rozumět. Bylo to vtipné, vhodně
napasováno na život puberťáků a jejich
lákavý život online. Moc děkujeme za
krásné představení a s napětím očekáváme, co pro nás nachystají příště.

nále“. Více se zapojují, diskutují, ptají se.
Pevně doufám, že jim to vydrží a už nyní
tuto možnost oceňují a využijí ji ve svůj
prospěch.
Marie Faltejsková

Rytí skla
Dne 9. 12. si žáci 6. třídy si v rámci předmětu práce s technickým materiálem vyrobili dárky pro své blízké. Nejdříve si ve
výtvarné výchově vytvořili grafický návrh. Potom pod zkušeným vedením paní
Ivany Majvaldové z galerie „Ivko ryté
sklo“ tento návrh realizovali tužkovou
bruskou. Výrobky jsou velice povedené
a určitě obdarované potěšily.
Eva Krsková

Marie Faltejsková

Angličtina s rodilým
mluvčím
Hodně lidí si dává předsevzetí, že se naučí
cizí jazyk. Angličtina je jedním ze světových jazyků. A nejenže je rodným jazykem obrovského množství lidí, mnoho
dalších se tento jazyk učí. Dorozumět se
anglický můžeme s každým pátým člověkem na planetě. Znalost angličtiny uvedená v životopise je základní podmínkou
pro získání dobré pracovní pozice. A moc
dobře o tom vědí i žáci naší školy.
Snažíme se hodiny angličtiny zpestřit. Už
několik let k nám dochází na konverzaci
rodilý mluvčí pan Marco Frangos. Za co
jsme mu velmi vděční. Od října 2019
jsme se zapojili do dalšího projektu MAS
Lanškrounsko, který nám umožnil využít
přítomnost rodilého mluvčího v hodinách anglického jazyka na 2. stupni.
Pan Simon Barlow navštěvuje hodně škol
v okolí, k nám dochází jednou za měsíc
na dvě hodiny. Výuka probíhá v podobě
tandemu. To znamená, že hodinu vede
vyučující spolu s rodilým mluvčím. Je to
zajímavá spolupráce, a nejen pro děti.
Probíráme různá témata, reálie Anglie,
děláme hodně aktivit, které obohacují
naše znalosti v anglickém jazyce. Postupně společně zjišťujeme, že angličtina
není tak složitým jazykem, jak se na
první pohled může zdát. Pro žáky je to
obrovská výhoda slyšet jazyk v „origi-

Foto I archiv ZŠ

Zimní pobyt
Dne 10. prosince jsme my, žáci 6. třídy,
odjeli na školní pobyt v Čenkovicích. Měli
jsme tam jezdit na běžkách. Bohužel
v Čenkovicích žádný sníh nebyl. První
den, když jsme přijeli, tak jsme šli na malou procházku. Ve středu za námi přijel
školní psycholog Pavel, s kterým jsme si
povídali a hráli různé hry. Ve čtvrtek jsme
šli na Suchý vrch, kde jsme měli k obědu
smažený sýr a hranolky. Také jsme si
mohli něco koupit. V pátek se už jelo
domů. Všem se tento pobyt moc líbil.
Marie Marešová, žákyně 6. třídy
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pravené vystoupení a všem se velmi povedlo. My jsme organizovali soutěže,
scénky a taneční vystoupení. V tělocvičně panovala skvělá nálada. Každý odcházel spokojený. My, přestože jsme po programu museli ještě tělocvičnu uklidit,
jsme se smáli úlevou a všichni jsme už ve
vzduchu cítili Vánoce.
Karolína Maixnerová, Anna Marešová,
Kateřina Stará, žákyně 9. třídy

Foto I archiv ZŠ

Předvánoční Hradec
Králové a divadlo DRAK
Poslední týden před Vánoci se vydali
prvňáčci a druháci do města Hradce
Králové. Byla to cesta daleká a s kupou
dětí i poměrně dobrodružná. Zážitků
bylo tolik, že bylo těžké říci, co bylo to
NEJ. To jsme pro začátek společně
zvládli autobus, vlak, přestup na rychlík
a další vlak a nakonec nás autobus dovezl až k divadlu Drak. V divadle jsme se
s Maruškou přenesli do zimní krajiny
s dvanácti měsíčky a posmáli se legračním loutkám, které si děti mohly po
představení prohlédnout, a dokonce si
na ně sáhnout. Pak si všichni vyrobili
loutky, které jde ovládat pomocí tyček.
Prošli si výstavu Labyrint, kde byly ukázky divadelních představení a mohly si je
i poslechnout ze sluchátek.

Po poledni jsme si bříška nacpali
řízečkem s bramborem a s hotovými
loutkami jsme se vypravili na pochod
starým městem. Nakoukli jsme do starého chrámu a přes adventní trhy, kde
děti nakoupily dárečky, jsme se vydali
na cestu k nádraží. Domů jsme unavení
dorazili až s tmou.
Dana Kačerovská

Vánoční besídka 2019
Naše vánoční besídka na téma Žijeme
hudbou se konala 20. 12. v tělocvičně.
Připravovali jsme se dlouho a pečlivě, ale
stejně jsme byli velmi nervózní. Ráno
jsme tělocvičnu vyzdobili a netrpělivě
čekali na příchod hostů, poroty a žáků
5. – 8. třídy. O půl desáté vše začalo a už
se před tím nedalo nikam schovat, tak
nás strach opustil. Každá třída měla při-

Foto I archiv ZŠ

Na besídce třídy mezi sebou soutěžili
o nejlepší vystoupení a o zisk co nejvíce
počtu bodů v soutěžích, protože ve hře
byly dva nádherné voňavé dorty, které
nám darovali sponzoři. Rozhodování
bylo pro porotu těžké, protože každé
vystoupení bylo velmi zajímavé a originální. Zkrátka, celé předvánoční dopoledne mělo velmi milou příjemnou
atmosféru. Všichni si to užili a pobavili
se. Dokonce možná získali inspiraci na
příští rok!
Petra Vašková, Martina Macháčková,
žákyně 9. třídy
Děkujeme Vám všem, příznivcům
a sponzorům, kteří jste nás při organizaci besídky podpořili. Svými dary
jste udělali radost bezmála devadesáti
žákům naší školy.
Deváťáci

Beseda s tiskovou mluvčí
Policie České republiky
V rámci projektu Právo pro každého nás
14. ledna navštívila tisková mluvčí Policie ČR Lenka Vilímková (působící v Letohradě) a seznámila žáky s tématem
trestní odpovědnosti mládeže. Co je
přestupek a co už je trestný čin. Uvedla
nejčastější protiprávní jednání mládeže
ve škole. Vše vysvětlila na konkrétních
příkladech z praxe. Žáci se dozvěděli
mnoho důležitých informací, protože,
jak víme, neznalost zákona neomlouvá.
A především zjistili, jaké sankce mohou
být použity proti lidem, kteří spáchají
přestupek či trestný čin ve věku do
15 let a ve věku mladistvých. Získané
vědomosti žáci využijí v soutěži městských a vesnických škol ve výše zmíněném projektu.
Eva Krsková

12

číslo 1 I rok 2020

Beseda o Evropské unii
Dne 21. ledna proběhla na naší škole
beseda na téma Evropská unie. Svojí
návštěvou nás poctila přednášející
z Eurocentra Pardubice, jež žáky seznámila s historií, se současnou politickou
situací a v neposlední řadě i s možností
vycestování v rámci EU. Jaké jsou možnosti studia v zahraničí? Jak hledat práci
či brigádu v jiné evropské zemi? Jak se
dostat na studijní či pracovní stáž do
EU? Jak fungují výměny skupin mládeže? A co zdokonalování se v cizích jazycích? To vše nás také zajímalo. Na závěr
této dvouhodinové přednášky byl připraven kvíz („Riskuj“), kde si žáci ověřili
své znalosti o EU, a mohli tak vyhrát
sladkou odměnu.
Eva Krsková

druhé místo v běhu na 100 m překážek.
Na akademickém MČR byla dvakrát první
a jednou druhá. Na MS v požárním sportu
v ruském Saratovu se s družstvem žen
umístila na druhém na místě.
I letos byla Markéta dolnočermenským
„želízkem v ohni“. V anketě Nejúspěšnější sportovec okresu Ústí nad Orlicí za
rok 2019 v kategorii jednotlivci dospělí
obsadila čtvrté místo. Výsledky ankety
byly slavnostně vyhlášeny v prostorách
lanškrounského multifunkčního centra
L’Art 20. ledna a svá ocenění převzali
sportovci z rukou hejtmana Pardubického kraje M. Netolického a starosty
Lanškrouna R. Vetchého.
Tajemství Markétina úspěchu? Především poctivý trénink, talent, podpora ze
strany rodiny, která sportem žije, a v neposlední řadě také podpora ze SDH Dolní
Čermná, který je na svou reprezentantku
právem hrdý.
L. Ešpandrová

Ornitologický rok 2019
Začátek roku 2019 byl pro všechny členy
naší ornitologické skupiny velmi smutný, poznamenán velkou ztrátou kolegy
a kamaráda Petra Havla. Petře, chybíš
nám a při naší práci na Tebe často vzpomínáme.
V uplynulém roce jsme pokračovali
v kroužkovatelské činnosti a podařilo
se nám dohromady okroužkovat 1989
ptáků (z toho 575 mláďat na hnízdech
a 1414 chycených vzletných ptáků). Věnovali jsme se tradičnímu kroužkování
mláďat sýkor v budkách v lesích v okolí
Dolní Čermné. Celkem se nám podařilo
okroužkovat 372 mláďat sýkor koňader,
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19 mláďat sýkor modřinek a 39 mláďat
brhlíků lesních. Sýkora koňadra je naším
vůbec nejkroužkovanějším ptákem
a společně s odchyty na krmítku jsme
okroužkovali celkově 524 koňader. Noční odchyty přinesly 48 okroužkovaných
křepelek polních a dále 166 pěnic černohlavých, 76 rákosníků zpěvných a 24
rákosníků obecných. Díky pravidelným
letním odchytům se nám také podařilo
odchytit rekordní počet stehlíků obecných – celkem 106, 104 vrabců domácích, 66 rehků zahradních a 65 rehků
domácích. Vůbec poprvé jsme kroužkovali 2 mladé jedince vzácného slavíka
tmavého, který pravděpodobně úspěšně vyhnízdil u potoka za Lesní bránou.
Rovněž jsme kroužkovali mláďata čápů
bílých na hnízdech na Lanškrounsku
a podařilo se nám označit 25 mláďat.
Kromě těchto počtů jsme získali 224
zpětných hlášení. Z těch zahraničních
je zajímavý případ rákosníka velkého,
který byl 13. 8. 2018 kroužkován při nočním odchytu na zahradě u Růžičkových
a 10. 6. 2019 byl kontrolován jako hnízdící v Polsku na okraji města Opole. Čáp
bílý, kroužkovaný jako mládě na hnízdě
na komíně v areálu Výrobny krmných
směsí v Dolní Čermné, byl pozorován
jako hnízdící v Gemerské Panici ve
středním Slovensku a labuť velká kroužkovaná jako mládě na Dlouhém rybníce
v Lanškrouně 21. 9. 2014 byla kontrolována zimující koncem ledna 2019 na
břehu Neziderského jezera v Maďarsku.
Z cizích kroužkovanců se nám podařilo
odchytit zvonka zeleného s polským
kroužkem. Byl kroužkován 19. 3. 2019
v jižním Polsku a my jsme ho odchytili
hned dvakrát – 8. 6. 2019 na krmítku
u Hamplových a 31. 7. 2019 na zahradě
u Růžičkových. Dokládá pravděpodob-

Foto I M. Pirkl

Markéta Marková – to
jméno už zná každý
Jméno se Markéty Markové se objevuje
v Dolnočermenském zpravodaji poměrně často a není divu. Markéta je už několik
let velmi úspěšnou závodnicí v požárním
sportu. V minulém roce se stala absolutní
mistryní ČR ve výstupu na cvičnou věž
s novým českým rekordem a vybojovala

Foto I L. Ešpandrová
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ně místo zimování zvonka, který v Dolní
Čermné hnízdil. Zajímavé je také hlášení o sýkoře uhelníčkovi, kterou jsme
kroužkovali v listopadu 2017 na krmítku
ve Farském lese a v listopadu 2019 byl
kontrolován u obce Polom na Rychnovsku, nebo o pěnici černohlavé, kterou
jsme kroužkovali 22. 7. 2019 při nočním
odchytu na zahradě č. p. 16 a přesně
po měsíci byla kontrolována v Praze.
Toto hlášení naznačuje nový směr tahu
části naší populace pěnic černohlavých,
které díky mírným zimám a globálním
klimatickým podmínkám netáhnou na
zimu do jižní Evropy a severní Afriky,
ale do západní Evropy a dokonce i na
britské ostrovy.
Závěrem nám dovolte poděkovat
všem, kteří nám v loňském roce v naší
činnosti jakkoliv pomohli, především
Lukáši Jiráskovi za poskytnutí plošiny
při kroužkování hnízd čápů bílých.
Zájemce o naši činnost zveme v neděli
3. 5. 2020 ve 4:00 ráno na tradiční Vítání
ptačího zpěvu.
Aleš Hampl, Michal Nastoupil,
Jan Růžička

Ohlédnutí za Sousedským
plesem
Letošní Sousedský ples, pořádaný místními ochotníky, proběhl v tradičním termínu – třetí lednovou sobotu. Opět nám
hrála skupina Metodik Rock z Jedlí. Z pohledu pořadatelů se ples vydařil a věřím,
že se líbil i návštěvníkům. Naše aranžérky
si daly záležet a opět nechyběly živé květy na stolech a veliká kytice na čelní stěně
balkónu. Stalo se tradicí, že v neděli po
uklízení tyto květiny pokládáme s tichou
vzpomínkou na hroby divadelníků, kteří
již nejsou mezi námi.
Všichni jste si také mohli všimnout, že
i majitelé sálu nezaháleli, a určitě jste
nepřehlédli nové koberce v přísálí, zabraňující smekání po dlažbě, a nové – jistě
mnohem bezpečnější – zábradlí na jevišti
u vstupu do podsvětí.
Strávníci v kuchyni tradičně nešetřili
chválou a za tombolu jsme se opravdu
nemuseli stydět! Za to bych chtěl poděkovat všem našim příznivcům a sponzorům, kteří nám umožnili tombolu na
úrovni připravit.
Dále děkuji všem divadelníkům a několi-
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ka našim příznivcům, kteří se na přípravě,
organizaci i úklidu podíleli. Je to jejich
zásluha, že vše probíhalo jako po drátkách. Hlavní dík patří všem hostům, pro
které ples pořádáme. Ocenili jsme slušné
chování, přátelskou atmosféru i pořádek.
Tak ještě jednou díky všem a již dnes vás
všechny zvu na Sousedský ples 2021.
Aleš Hampl

Vánoční vystoupení
DC Dance
Dne 22. 12. 2019, čtvrtou neděli adventní
se po dvouleté pauze opět uskutečnilo
Vánoční vystoupení místní taneční skupiny DC Dance. Přípravám programu jsme
se věnovali od začátku „letošní“ taneční
sezóny, tedy od října. Naším plánem bylo
předvést nejen úplně nová čísla (na která
jsme měli zhruba dva měsíce času), ale
samozřejmě také soutěžní a plesové
choreografie 2019, které jsme dávali dohromady v lednu, únoru a březnu. Dále
jsme také chtěli a přáli si, aby letošní program byl ještě o něco lepší než ten poslední (Výroční vystoupení 2017), a podle
toho také vypadaly sobotní, někdy i nedělní tréninky. Nácviky jednotlivých čísel
nebyly úplně jednoduché, protože (aby
toho nebylo málo) naše skupinky fungují
každou sezónu v trochu jiném složení –
vždy podle věku. Například tedy letošní
junioři nejsou ti samí tanečníci jako junioři, kteří spolu ještě na jaře soutěžili v jednom týmu. Zkrátka, co Vám budu povídat
- jedna velká výzva pro nás všechny!
Ale teď hezky popořádku. Samotné
vystoupení začínalo sice „až“ v 17:00,
nicméně tanečníci se (od nejstarších)

začali scházet již kolem druhé hodiny
odpolední a hodinu před začátkem jsme
byli „na place“ už všichni, včetně našich
nejmenších. Poslední šance na vypilování kroků nebo doladění výzdoby. Od
16:30 postupně přicházeli také diváci,
kterých letos přišlo opravdu požehnaně – děkujeme. A co bylo na programu?
Během zhruba hodiny a půl se na „jevišti“
vystřídala více než stovka tanečníků v sedmnácti různých choreografiích. Dále
byla pro diváky připravena tři videa,
která se letos nově promítala na strop
tělocvičny a my jsme si ušetřili čas a práci
s promítacím plátnem. Nechybělo představování nových tanečníků a několik
větších poděkování s květinami. Na závěr
jsme se všichni rozloučili společným vánočním tancem, po kterém následovalo
hromadné focení, malý raut, prohlížení
fotek a také sdělování si prvních dojmů.
Myslím, že za sebe i všechny tanečníky
mohu říci, že Vánoční vystoupení 2019
se opravdu vydařilo a i přes náročné
přípravy jsme si ho všichni moc užili.
Ještě jednou velký dík všem divákům za
skvělou atmosféru, velký dík Vám, kteří
jste se jakkoli podíleli na hladkém chodu
programu a velký dík folklórnímu souboru Jitřenka za krásné zpestření programu.
Na všechny se budeme těšit zase někdy
příště!
Věra Marešová

Nové divadelní představení
Zveme Vás na premiéru komediální pohádky „Čáry báby Cotkytle“ v sobotu
28. března v 16:00 a 19:00 hod. v Orlovně
v Dolní Čermné. Představení je určeno
samozřejmě především dětem, ale věřím,
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Foto I L. Ešpandrová

Foto I A. Hampl

že i dospělí se pobaví alespoň tak, jako
jsme se při zkouškách bavili my.
Dále budeme hrát: 17. dubna v Lukové;
19. dubna v Petrovicích; 24. dubna ve
Výprachticích; 10. května v Lanškrouně.
Za SDO Aleš Hampl

Karneval
„Na karneval nepůjdeme,“ ohrnovaly
naše děti nos před odjezdem za prarodiči do Dolní Čermné. Jenže zjistily, že
bratranci a sestřenice půjdou, a tak svůj
názor změnily, ale bez velkého nadšení.
V kostýmech narychlo sehnaných na
půdě jsme vyrazili na karneval. Proč
jsme je tedy po celých pěti hodinách na
sále jen s velkými obtížemi dostávali
domů? Možná proto, že od šatnářů
u vchodu, přes vstupné, prodavače lístků do tomboly až k obsluze v podsvětí
byli všichni vstřícní, usměvaví a milí.

Možná proto, že moderátorka Hanka
Marešová svojí energií s přehledem
zvládla zabavit nejen kolem 150 dětí, ale
i kolem tři sta dospělých (kreativní využití plácaček na mouchy by si mohla
nechat patentovat). Možná proto, že si
jejich mlsné jazýčky mohly vybrat z několika druhů výborných zákusků nebo
párek v rohlíku. No a konečně možná
i proto, že si domů odnesly pěkné výhry
z tomboly a soutěží masek a doprovodných her. Pro příště už vědí, že karneval
v Dolní Čermné je sázka na jistotu! Děkujeme všem, co se na organizaci dětského karnevalu podíleli a dětem nachystali super odpoledne.
Jana M., České Budějovice

Vánoční turnaj stolního
tenisu
Spolek příznivců stolního tenisu v Dolní
Čermné uspořádal v tělocvičně 27. prosince vánoční turnaj. Zúčastnilo se ho
celkem čtyřicet sedm hráčů nejen
z okolí, ale i ze vzdálenějších měst. Tur-

Volební Valná hromada TJ
30. 11. 2019 proběhla v restauraci „C“
řádná volební valná hromada TJ. Cílem
této valné hromady bylo zvolení nového výkonného výboru. Sešlo se celkem
třicet tři členů tělovýchovné jednoty,
kteří byli všichni oprávněni volit. Oproti
minulosti bylo potěšující zprávou, že se
ke kandidatuře do výboru odhodlalo
celkem devět lidí. Dříve býval problém
sehnat vůbec někoho, kdo bude ochoten převzít zodpovědnost za řízení
tělovýchovné jednoty.
Na úvod byly předneseny zprávy o činnosti a hospodaření TJ, které přednesli

kategorie

1. místo

dívky st.

Pravdová Veronika

Marešová Marie

Marešová Kristýna

chlapci ml.

Mačát Matěj

Bednář Matěj

Novotná Ema

chlapci st.

Peřina Dan

Pravda Michal

Nastoupil Denis

Petrová Marie

Stará Markéta

Mikulová Alena

muži do 50 let

Vencl Lukáš

Uhlíř Karel ml.

Šulcek Vojta

muži nad 50 let

Marek Miloš

Kunert Sláva

Pokorný Josef

Marek M.,
Petrová A.

Mačát J.
Tuček J.

Kunert S.
Mikulová A.

ženy

Foto I F. Mareš

naj byl rozdělen do sedmi kategorií.
Dohromady bylo odehráno 295 zápasů
na šesti stolech. Po celý turnaj bylo pro
hráče přichystáno občerstvení, o které
se starala paní Nováková, za což jí děkujeme. I díky ní převládala po celý den
přátelská atmosféra, která byla umocněna věcnými cenami pro každého zúčastněného hráče.
Marie Petrová

čtyřhra mix

2. místo

3. místo

Dolnočermenský zpravodaj
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Petr Pecháček, foto I T. Valtr

postupně: Jaroslav Jirouš, Jan Hampl,
Filip Hampl a Kateřina Veselá. Projev
o budoucí spolupráci TJ a vedení obce
pronesl starosta městyse pan Petr
Helekal.
Volilo se celkem pět členů výkonného
výboru, a protože bylo tolik kandidátů,
probíhala volba tajně, prostřednictvím
volebních lístků. Výsledkem bylo
zvolení těchto kandidátů: Jaroslav
Jirouš – 30 hlasů, Filip Hampl – 29 hlasů,
Miroslav Suchomel – 27 hlasů, Kateřina
Veselá – 23 hlasů a Petr Pecháček – 21
hlasů. Výbor se tímto obměnil na dvou
pozicích, kdy v něm činnost skončili Jan
Hampl a Jiří Zpěvák.
Dále byla zvolena tříčlenná revizní
komise. Ta se volila již veřejně a byla
odhlasována v podobě: Jiří Zpěvák,
Monika Marková a Ivana Pecháčková.
Rád bych na tomto místě poděkoval
bývalému vedení TJ za práci, kterou ve
vedení tělovýchovy v Čermné odvedlo.
Zvláště převod majetku z TJ na městys
zajistil financování sportu na několik let
dopředu a ulevil výdajové stránce rozpočtu. Tyto finance však samy o sobě
nestačí, proto bylo novému výboru
uloženo vyhledávat a využívat různé
dotační programy, z nichž je možno
získat tolik potřebné finance na udržení
finanční rovnováhy.
O několik dní později se nové vedení
sešlo na první výborové schůzi, kde
zvolilo za nového předsedu pana Petra
Pecháčka. Jaroslav Jirouš byl zvolen
pokladníkem, Filip Hampl tajemníkem, Miroslav Suchomel sportovním
referentem, zodpovědným za oblast
sportovních činností, a Kateřina Veselá
získala zodpovědnost za oblast koncepce rozvoje AZAS, personální oblast
spolku a jednání s vedením městyse.
Protože je naším cílem maximální
transparentnost, budeme vás prostřednictvím zpravodaje informovat o našich

Foto I L. Ešpandrová

krocích, o hospodaření a o naší úspěšnosti v získávání dotací.
Závěrem mně dovolte, abych poděkoval všem, kdo se starali o chod TJ do této
doby, a abych jim vyjádřil svůj obdiv.
Novému vedení přejeme, aby navázalo
na výbornou práci svých předchůdců
a hodně úspěchů.
Za TJ Dolní Čermná Filip Hampl

Silvestrovský běh
Dne 31. prosince se konal už tradiční
Silvestrovský běh Dolní Čermnou. Tento
rok to byl již 6. ročník běhu. Sešlo se zde
celkem 70 běžců, kteří si v mírném tempu a dobré náladě proběhli připravenou
čtyřkilometrovou trať. Jako každý rok se
vybíhalo od tělocvičny, kde byl i cíl trasy.
Poté byl pro běžce připraven teplý čaj
a závěrečné slosování o hodnotné ceny.
Jménem pořadatelů bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným a doufáme,
že se uvidíme zase za rok.
Eliška Tschöpová

Recyklujte s hasiči v roce
2019
SDH Dolní Čermná se i v roce 2019 zapojil do projektu „Recyklujte s hasiči“, který
spočívá ve sběru a odevzdávání starého
vysloužilého elektroodpadu. V tomto

roce jsme uskutečnili celkem 7 svozů
a předali k recyklaci 58 velkých spotřebičů (sporáky, pračky, myčky, apod.), 36
ledniček a mrazáků, 164 televizorů a 63
pytlů s drobnými elektrospotřebiči. Odměnu, kterou jsme za odevzdaný odpad
obdrželi, jsme použili na částečnou
úhradu nákupu nové kladiny pro požární sport mládeže a dospělých. Děkujeme všem občanům, kteří nám s nasbíráním pomohli. I nadále je možné staré
vysloužilé spotřebiče odložit za Hasičským domem.
Jan Růžička

Zpráva fotbalového oddílu
Po roce je zde opět hráči tolik „oblíbená“ zimní příprava. Během ní nabírají
sílu na celý kalendářní rok a je třeba říci,
že tréninkové dávky, které trenér hráčům ordinuje, jsou opravdu výživné.
Naštěstí všichni víme, o co budeme na
jaře hrát, tudíž nikdo ani moc nereptá.
A jestli ano, tak někde ve skrytu a my to
neslyšíme a nechceme slyšet. Mládež
trénuje dvakrát týdně a hraje přípravné
zápasy a turnaje. Muži trénují třikrát
týdně a odehrají čtyři přípravné zápasy
v Lanškrouně na umělé trávě. Mimo
toto absolvují třídenní soustředění. Zde
je na místě napsat: „Chlapci, vydržet,
děláte to pro své dobro!“
V lednu jsme se sešli, abychom si
zvolili nové vedení fotbalového oddílu.
Hráči projevili zájem zapojit se více do
chodu organizace a nebyl důvod jim
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Výjezdy hasičů
14. 12. 22:25 Dolní Čermná záchrana
osoby

Pardubický kraj informuje
Seniorská obálka
Foto I F. Hampl

to neumožnit. Do nového fotbalového
výboru tak byli zvoleni: Petr Pecháček,
Robin Pecháček, Daniel Hyhlík, Tomáš
Valtr, Miroslav Suchomel a Josef Dušek. Z dosavadního výboru s činností
skončili: Jaroslav Jirouš, Jan Hampl,
Filip Hampl a Pavel Myroniuk. Zároveň
bylo domluveno, že starý výbor zůstává
ve funkci do konce fotbalové sezony
a postupně bude předávat agendu
a zkušenosti nově zvolenému vedení.
Přejeme novému výboru hodně úspěchů a starému děkujeme za jeho práci.
V průběhu zimy má i vedení dost práce.
Jde hlavně o zajištění financování fotbalového oddílu, nebo např. shánění
posil do týmu. O úspěšnosti těchto
činností vás budu informovat v příštím

vydání zpravodaje.
Mezi svátky jsme rovněž uspořádali již
třetí ročník vycházky s mazlíčky. Letos
jsme trochu podcenili propagaci, tudíž
byla účast opět žalostná. Ale účastníci
i pejsci si akci opět užili, tak budeme snad
v pořádání této akce pokračovat. Ostatně, neděláme to pro sebe, ale v první
řadě pro pejsky, kteří se vyvenčit musí, ať
jsou svátky, nebo ne.
Na březen opět chystáme výjezd našich
žáčků, kdy opět povedou na hřiště hráče,
tentokrát na zápas druhé fotbalové ligy –
FK Pardubice s FK Ústí nad Labem. Akce
se uskuteční 21. 3. 2020 a srdečně zveme
i rodiče.
Za fotbalový oddíl Filip Hampl

Tento projekt Ministerstva práci a sociálních věcí je určen zejména osamoceně žijícím seniorům. Má pomoci v tísni,
v ohrožení zdraví, či života.
Do určeného tiskopisu I.C.E. KARTA se
vyplní základní údaje o občanu, bydlícím v domácím prostředí sám; o osobě
se zdravotním postižením; o seniorovi:
o jeho alergiích, nemocech, užívaných
lécích, také kontakty na blízké osoby
a praktického lékaře. Při vyplňování
pomohou zájemci v případě potřeby
jeho příbuzní nebo jeho praktický
lékař.
Údaje pak budou v plastové obálce
umístěny na viditelném místě v bytě
(na dveřích lednice, na vnitřní straně
vchodových dveřích) tak, aby si jich
zdravotníci, hasiči, policisté či pracovníci terénní sociální služby všimli
a mohli s údaji pracovat – ve chvíli, kdy

I.C.E. KARTA
"semafor"

Důležitost kolonek k vyplnění se řídí barvami.
Červená = důležité, vyplňte. Žlutá = doporučeno. Zelená = údaje méně závažné.

údaje

Vy rozhodnete, jaké kolonky vyplníte!

umístění obálky

Viditelné místo. Vhodné - první dveře ze strany bytu, kterými přichází pomoc.

aktuálnost

Nutné vyměňovat formulář vždy při změnách léků, kontaktů, po hospitalizaci.

datum narození

Záleží na Vás. Toto jsou záchranáři schopni zjistit z Vašich dokladů.

alergie

Velmi významná kolonka - zvláště při alergii na léky!

nemoci

Důležité - současné nemoci. U ostatních uvést, zda jste nemoc prodělali nedávno, či před mnoha lety.

léky

Opsat název z krabičky včetně množství (např. 80 mg), uvést dávku (např. 1 tableta) a dávkování (např. 1-0-1).

kontakty

Rodinní příslušníci, sousedé, přátelé - vy rozhodnete, koho uvedete. Telefonní kontakt pomůže.

Dolnočermenský zpravodaj

senior není schopný sám potřebné
údaje sdělit.
Formulář I.C.E KARTA je ke stažení
na: www.mpsv.cz, www.mzcr.cz, na
webových stránkách krajů (http://
www.seniorivkrajich.cz/seniorska-obalka/). Informace k Seniorským
obálkám zodpoví paní Renata Kočí
(tel. 466 026 198) z odboru sociálních
věcí Krajského úřadu Pardubického
kraje. Seniorská obálka je pro zájemce
též dostupná na obecním úřadu, na
recepci krajského úřadu.
Pardubický kraj

Nebýt Charity, nezvládli
bychom to
Ivana Dušková z Dolní Čermné se sedm
let doma starala o svoji nemocnou
tchyni. Byla na péči sama s manželem
Josefem. Říká, že nebýt sestřiček
z Charity, nezvládli by to.
Zdravotní stav Margity Duškové se
rapidně zhoršil v červenci 2013 po
mozkové příhodě. „Manžela postihla
mozková mrtvice v květnu a babičku
(jak jsem tchyni říkala) o dva měsíce
později. V lednu 2014 se vrátila
z nemocnice naprosto nemohoucí
a s pegem (vývod ze žaludku pro podání výživy). Nevnímala nás, jen ležela
zkroucená v křeči v posteli. Museli jsme
dělat vše potřebné - přebalovat, mýt,
polohovat, zvedat, převlékat, dávat
léky, krmit, na každý povzdech vstát
a podívat se, co babička potřebuje,
převlékat postel…“
Ivana byla v tu dobu mladá, osmatřicetiletá žena. Zůstala díky sociálnímu
příspěvku na péči doma, a starala se
o tchyni. Sedm let od rána do večera,
s omezenými sociálními kontakty
a s nulovou nadějí na zlepšení zdravotního stavu pacientky. Od listopadu 2014 k Duškovým začaly dojíždět
sestry z Charitní ošetřovatelské služby
v Letohradě. Ráno pomohly pacientku
umýt, převázat peg a nakrmit do
něj pacientku, ošetřit opruzeniny
v kožních záhybech, později i cévku.
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A hlavně dodávaly Ivaně sílu, protože
ji potřebovala. „Bez nich bych to nezvládla. Sestřičky byly pro mne velkou
psychickou oporou. Byla jsem z toho
často unavená a vyčerpaná. Ale když
přišly sestřičky, jako kdyby zasvitlo
slunce - popovídaly jsme o normálních
věcech. Vyslechly mě a poradily. Měly
pro mě pochopení, protože vědí, co
péče o nemocného obnáší. A smály
jsme se. Každý den přišla jiná, a tak
už jsem se vždycky těšila, která přijde.
Samozřejmě hodně pomáhal manžel.
Ale někdy toho na něj bylo moc, i jemu
ubylo po mozkové příhodě sil.“
Za sedm let se v životě člověka stane
mnohé. „Během té doby mi zemřeli
oba mí rodiče, manžela postihla mozková příhoda, tchyně zemřela. Někteří
lidé mi záviděli, že jsem doma, a „nic
nedělám“. Kdo to nezažil, nepochopí.
Spoustě malicherných problémů, nad
kterými mnozí hořekují, se teď musím
jen smát. I když těch sedm let bylo
dlouhých a nesmírně náročných, jsem
tím vším posílena. Dalo mi to i poznání
druhých lidí. Někteří si o mně mysleli,
že jen beru peníze a válím se doma,
ale naučila jsem se takovými názory
netrápit. Mám naštěstí po svém tatínkovi optimistickou povahu. Ten mi
říkal: „Vždycky se usmívej – i když to je
hrozný…“ Tak to tak dělám…“
Když do rodiny přijde situace, kdy je
nutné postarat se o nemocného člena,
jsou různé přístupy – od umístění
v ústavu až po domácí péči. Každý se
rozhoduje podle svých schopností,
možností a sil. Ten, kdo se rozhodne
postarat o nemocného doma, to je
takový anděl všedního dne – nenápadný a téměř neviditelný. Čeká ho
náročné období, které je na druhé
straně vyváženo okamžiky uspokojení,
že dělá věc, která je v souladu s jeho
svědomím. „Brala jsem jako normální,
že se postarám. Rodiče se starali o nás
jako o děti, teď se postaráme my o ně.
To je přece normální.“ Člověk, který
se takto rozhodne, obvykle cítí, že to
musí udělat, že to chce udělat… Co je
potom důležité, aby péči zvládl?
„Důležité je, aby fungovala rodina.
U nás bylo dobré, že jsme s manželem

drželi spolu. Byli jsme na to dva. Pomáhali jsme jeden druhému, mohli jsme
se o sebe opřít. Už jen jeho otázka, jak
to zvládám, mě povzbudila. I děti to
vnímaly. Dospělí synové se často ptali
na babičku, občas s něčím pomohli.
Myslela jsem, že to nevnímají, ale vnímali to moc dobře. No, a samozřejmě
sestřičky z Charity nám pomohly takovým způsobem, že bez nich bychom
to vůbec nezvládli.“
Margita Dušková zemřela na Štědrý
večer 2019 symbolicky v náručí svého
syna. Ona ho chovala, když byl malé
dítě, teď choval Josef svoji maminku,
a vyprovázel ji z pozemského života.
„Manžel ji doposledka držel v náručí.
V deset večer jsme volali sestřičce
z Charity, ona přijela, a pomohla babičku umýt a obléknout. Mohli jsme se
s ní rozloučit.“
Zemřela jedna 85letá paní. Uzavřela
se kniha života jedné lidské bytosti.
„Babička měla těžký život. Narodila se
na Slovensku. Její otec přivezl všechny
své děti v roce 1947 do Čech, a tady
je rozvezl do různých míst, aby se
postaraly samy o sebe. Margita se dostala do Rokytnice v Orlických horách,
a odtud časem přišla do Dolní Čermné.
Bylo jí 13 let, neuměla číst ani psát.
V místní hospodě „Na Letné“ myla
nádobí. Tam se seznámila se statkářem
Duškem, a vzali se. Brzy ale ovdověla.
Žila v polorozpadlém statku, starala se
o zvířectvo, o děti. Časem se naučila
podepsat, ale když pekla buchty, musela jsem jí navážit mouku, neuměla
to. Měla těžký život…“
Duškovi využili k péči o babičku vedle
charitní ošetřovatelské služby ještě
půjčovnu kompenzačních pomůcek,
odkud měli zapůjčenou postel. Paní
Ivana vyjadřuje velkou vděčnost
a poděkování Oblastní charitě Ústí
nad Orlicí, a zejména všem charitním
sestřičkám z Letohradu.
Iva Marková
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Na Kopečku 356
561 51 Letohrad
www.uo.charita.cz
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Stomatologická pohotovost
ve dnech

lékař

adresa

telefon

22. – 23. 2.

MUDr.

Bílý

Aleš

Lanškroun, Opletalova 567

465 324 829

29. 2. – 1. 3.

MUDr.

Dunglová

Stanislava

Letohrad, Tyršova 259

972 324 447

7. – 8. 3.

MDDr.

Faltusová

Tereza

Lanškroun, Českých bratří 519

467 771 918

14. – 15. 3.

MDDr.

Hrdinová

Michaela

Lanškroun, Strážní 151

465 322 907

21. – 22. 3.

MUDr.

Jedličková Zuzana

Bystřec 182

465 642 990

28. – 29. 3.

MUDr.

Ježáková

Daniela

Letohrad, U Dvora 815

608 427 960

4. – 5. 4.

MUDr.

Johnová

Marie

Letohrad, Šedivská 498

465 622 216

10. 4.

zubní lékař

Khmara

Oleksii

Letohrad, U Dvora 815

465 620 358

11. – 12. 4.

MDDr.

Kopecký

Milan

Lanškroun, Mikoláše Alše 152

739 374 787

13. 4.

MUDr.

Kulhánek

Filip

Žamberk, Školská 834

465 613 103

18. – 19. 4.

MUDr.

Mareš

Miroslav

Žamberk, Školská 834

465 613 103

25. – 26. 4.

MUDr.

Marková

Tereza

Lanškroun, 5. května 2

465 322 897

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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Dětský karneval

Foto I F. Mareš
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Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí v Dolní Čermné
Datum konání

Název akce

Začátek akce

26. 2.

Zapomenutá pohádka

17:00

28. 3.

Jarní Burza oděvů a sportovních
potřeb

7:30 - 10:00

28. 3.

Divadelní představení Čáry báby
Cotkytle

16:00 a 19:00

11. 4.

Velikonoční dílničky

15. 4.

Zápis do 1. třídy ZŠ

26. 4.

Čermenská pouť

30. 4.

Pálení čarodějnic

3. 5.

Vítání ptačího zpěvu

5. 5.

Zápis do MŠ

Místo konání

Pořadatel

Králíky

charita

školní jídelna

RC KUK

Orlovna

SDO

9:00 - 11:00

restaurace Céčko

RC KUK

15:00 - 16:30

budova 1. stupně ZŠ

ZŠ

návrší u kostela

farnost, městys

16:00

AZAS

RC KUK, SDO, městys

4:00

náměstí

čermenští ornitologové

MŠ

MŠ

15:30 - 17:00

16. 5.

Kdo si hraje, nezlobí

AZAS

SDO

31. 5.

Pochod pohádkovým lesem

AZAS

MŠ, ČČK

14. 6.

Běh přes Červený vrch

AZAS

místní běžci

20. 6.

Čermenské folklorní slavnosti

AZAS

městys, FS Jitřenka,
spolky

26. 6. - 28. 6.

Tradiční čermenský motosraz

AZAS

pan D. Marek

září

Pouť na Mariánské hoře

kostel Mariánská hora

farnost

září

Podzimní Burza oděvů a
sportovních potřeb

školní jídelna

RC KUK

listopad

Posvícenské dozvuky

Orlovna

KD

prosinec

Mikulášský jarmark

náměstí

městys, spolky

prosinec

Česko zpívá koledy

školní jídelna

Jitřenka, SDO, městys

Silvestrovský běh Dolní Čermnou

u tělocvičny

pan P. Bednář

31. 12.

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

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

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

Setkání jubilantů

Česko zpívá koledy

Foto I L. Ešpandrová

Silvestrovský běh

Foto I L. Ešpandrová

Vánoční turnaj stolního tenisu

Foto I L. Ešpandrová
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