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V tomto čísle naleznete
slovo starosty
poděkování šičkám
zrušená premiéra
inzerce
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„Úsměv je odpočinkem unavenému,
nadějí malomyslnému, slunečním světlem smutnému a nejlepším přirozeným
prostředkem proti trápení.“
Neznámý autor
www.dolni-cermna.cz

Maškarní ples
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
standardně jsem vás v dubnovém
zpravodaji informoval o tom, co plánujeme v letošním roce v našem městysu
zlepšit, opravit nebo vybudovat. Nyní
tomu bude jinak, což asi nikoho z vás
nepřekvapí.
Do našeho života zasáhla pandemie koronaviru. Je to nečekaná situace, kterou
nikdo z nás dříve nezažil. Virus nezná
hranice, nerozlišuje mezi profesemi,
jednoduše zachvátil celý svět. Naše
vláda přijala opatření, která jsou pro
nás všechny naprosto nová a zasáhla
do našich základních svobod. Dnes,
když píšu tyto řádky, je 7. dubna 2020.
Než se k vám toto číslo dostane, bude
téměř konec dubna. Je pro mě těžké
v současné době hodnotit, jestli jsou
daná opatření adekvátní, či nikoliv,
a nakonec to ani nechci dělat. Myslím,
že v dané chvíli každý dělá to, co umí,
a že nikdo z nás nechce, aby v první
řadě zbytečně umírali lidé. Lze předpokládat, že po odeznění pandemie se
objeví mnoho „moudrých“, kteří budou
přesně vědět, jak a co se mělo řešit jinak
a určitě rychleji. Nejsem odborníkem,
mohu se proto na celou situaci podívat
pouze selským rozumem, což může
udělat i každý z vás.
Ještě před vypuknutím pandemie
zaznívalo z mnoha stran upozornění
na to, jakou sílu mají média, jakým
způsobem jsou schopna ovlivňovat
uvažování lidí, a jak je proto důležité
mít kritické myšlení, ověřovat si zdroje
informací a způsob jejich podání.
Laicky řečeno, nevěřit všemu, co si
přečtu v novinách, na internetu nebo
slyším v televizi. Jsem přesvědčený, že
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uvedená krizová situace toto ještě více
potvrdila, a to hlavně proto, že nyní má
spousta lidí strach o zdraví a životy své
i svých blízkých. To, že umírají lidé, je
krutou pravdou, a je jistě důležité, aby
zdravotní systém poskytl pomoc všem
potřebným. Hodnotit, jestli je vir skutečně tak nebezpečný, jak nám předkládají média, budeme moci až poté,
co budeme mít srovnání dat za nějaké
relevantní období. O to více je potřeba
zachovat chladnou hlavu, selský rozum
a dodržovat základní opatření, aby
nedocházelo k nekontrolovanému
šíření nemoci a aby se zdravotní systém
mohl postarat o ty, kteří to skutečně
potřebují. Je více než jasné, že kromě
uvedeného zdravotního systému musí
být zachována i funkčnost hasičů
a policistů. V případě kolapsu celé této
soustavy by totiž mohl nastat opravdu
velký problém. Já osobně jsem však
přesvědčen, že toto nehrozí.
Dostává se ke mně spousta informací
typu, „až ten hnus porazíme, až vybojujeme tu bitvu s virem, bude líp“. Když
o tom přemýšlím, tak si říkám, jestli nestojí za to položit si spíše otázku, proč
vlastně ten virus vůbec „přišel“. Můžeme poslouchat spoustu teorií - že byl
vytvořen uměle, že je to „ekonomická
zbraň“, nebo nakonec, že ho vytvořila
matka příroda, nicméně dle mého je to
v dané chvíli v podstatě jedno. Vir je zde
a my se s ním musíme nějak vypořádat.
Z mnoha stran se na nás valí informace,
že nám vir něco bere, ale zkusme se
zamyslet spíše nad tím, jestli nám také
něco nedává.
Já sám již několik let mluvím o tom, že
životní tempo, které jsme si nastavili,
je neudržitelné. V minulém roce jsem
o tom diskutoval se spoustou lidí, ať
už to byli zaměstnanci, podnikatelé
nebo politici. Mnozí mi říkali, že jsou
již opravdu vyčerpaní, že nemají dobré
zaměstnance ani materiál. Slyšel jsem,
že nestíhají termíny a že není možné,
aby to takto šlo do nekonečna, a že nás
určitě čeká krize nebo propad ekonomiky. Nakonec nás překvapil „malý vir“,
který zastavil věci, jež byly dle tvrzení
mnoha lidí nezastavitelné. Najednou
nám vytvořil prostor, který jsme dříve
neměli, ať už z jakéhokoliv důvodu.
Sedíme doma, máme spoustu času na
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přemýšlení o sobě, o svých blízkých,
máme čas věnovat se daleko více svým
dětem, a to nečekaně i v oblasti školního vzdělávání atd. V tomto čase nám
ovšem naše mysl také nabízí spoustu
myšlenek, které v nás vyvolávají strach
o naši existenci. Naše „jistoty“ jsou
najednou v ohrožení. Nikdo neví, co
bude, jak dlouho nás bude vir trápit,
a nakonec ani fundovaní ekonomové
si nedovolují odhadnout, co nás bude
čekat. Myslím, že v dané chvíli je nezbytné, aby stát pomohl skutečně těm,
kteří to potřebují. Je otázkou, jestli celá
tato situace nám nemá připomenout,
že život je křehká existence, že můžeme
žít bez mnoha věcí, které jsme považovali za „nepostradatelné“, že bychom
neměli vše brát jako samozřejmost,
že bychom mohli zpomalit a vrátit se
k základním hodnotám. Je možné, že
nás to vybízí k tomu, abychom začali
přemýšlet o tom, jestli náš přístup k přírodě a jejímu znečišťování je v pořádku,
zda je konzumní způsob života, který
vede naše civilizace, správný nebo zda
začneme stavět na tom, co má skutečnou cenu, což jsou pro mě například
mezilidské vztahy.
Já za sebe mám obrovskou radost
z toho, že se právě v této situaci se
ukazuje sounáležitost nejen rodin,
ale zároveň i větších pospolitostí. Že
si dnes lidé mnohem více pomáhají,
si dovolím tvrdit z vlastní zkušenosti,
protože v rámci krizového řízení jsem
byl se spoustou z vás v kontaktu. Byl
bych moc rád, kdyby toto nastavení
v nás zůstalo i po odeznění pandemie,
abychom rovnýma nohama opět nenaskočili do starých kolejí. Toto je ovšem
na rozhodnutí každého z nás.
Jistěže nejsem rád, že ten vir, ta malá
„nanokulička“, ohrožuje naše zdraví
a životy, ale na druhou stranu nám,
když budeme chtít, ukazuje v plné
nahotě spoustu věcí, které v naší konzumní společnosti byly považovány za
správné, což možná nakonec vůbec tak
není. Je tedy jen na nás, jak se k tomu
postavíme a co si z této zkušenosti
odneseme a přeneseme do našich
reálných životů.
Petr Helekal,
starosta
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Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (9/2020 - ZM)
Dne 24. února 2020 se konalo 9.
jednání zastupitelstva městyse. Po
zahájení bylo na programu projednání Strategického plánu rozvoje
městyse Dolní Čermná na období
2020 – 2026, tentokrát jeho druhá návrhová část. Ta je definována na
základě výsledků a závěrů analytické části a jednání s orgány městyse.
Obsahuje zejména vizi, která určuje,
kam městys směřuje. Formuluje prioritní oblasti rozvoje, kterými jsou
technická a dopravní infrastruktura,
občanská vybavenost, cestovní
ruch, kultura, sport, osvěta, a aktivity těchto oblastí. Konkrétní projekty
u jednotlivých aktivit jsou obsaženy
v akčním plánu. Monitorování
stavu realizace aktivit a konkrétních
projektů bude provádět kontrolní
výbor. Akční plán se bude nejméně
jednou ročně aktualizovat. Po
prezentaci předkládané druhé části
dokumentu zastupitelé schválili
Strategický plán jako celek.
Zpráva o činnosti rady byla podána
za období od konce prosince 2019
do února 2020, kdy se konala čtyři
jednání. Rada se v tomto období
mimo jiné zabývala přípravou
projektu „Přírodovědná učebna“
včetně výběru zhotovitele pro realizaci této akce, návrhem rozpočtu na
rok 2020 a některými záležitostmi
příspěvkových organizací městyse
(schválení jejich rozpočtů na rok
2020 a střednědobých výhledů
rozpočtů, problematikou zajištění
předškolního vzdělávání dětí v MŠ,
koncepcí přemístění tříd MŠ a školní družiny do č. p. 40 a několika tříd
ZŠ do budovy č. p. 4). Byla informována o stavu přípravy projektu
„Brownfield kravíny Dolní Čermná“
a možnostech využití předmětných
objektů. Řešila záležitosti projektu
„Realizace společných zařízení v k.
ú. Dolní Čermná“, jejímž předmětem
je výstavba polních cest C53 a C54
a poldrů č. 2 a č. 3, který zajišťuje
a financuje Státní pozemkový úřad.
Následovala zpráva finančního
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výboru, jehož schůze se konala dne
29. ledna 2020. Předmětem jednání
bylo projednání návrhu rozpočtu
na rok 2020. Navržený rozpočet
prošli členové finančního výboru
položkově a nebyly k němu vzneseny žádné námitky nebo opodstatněné požadavky na změnu. Proto
finanční výbor doporučil navržený
rozpočet schválit.
Hlavním bodem finančních záležitostí programu zastupitelstva pak
bylo projednání rozpočtu na rok
2020. Rozpočet byl navržen jako
deficitní. Po podrobném odůvodnění návrhu rozpočtu starostou,
seznámení s jeho závaznými
ukazateli a koncepcí zastupitelé
rozpočet na rok 2020 schválili
s předpokládanými příjmy ve výši
31 894 230 Kč a s předpokládanými
výdaji ve výši 40 504 230 Kč. Splátky
dlouhodobých úvěrů a půjček
činí 1 210 000 Kč. Schodek ve výši
9 820 000 Kč bude financován přebytkem minulých let.
V
majetkových
záležitostech
zastupitelstvo rozhodlo o prodeji
pozemků - pozemkové parcely
č. 2343/2 a pozemkové parcely
č. 4134/2 nově vzniklé dle geometrického plánu, obě v k. ú. Dolní
Čermná, a dále o prodeji pozemkové parcely č. 664/1 a pozemkové
parcely č. 587/2 v k. ú. Jakubovice.
Zastupitelé schválili zveřejnění

záměru směny pozemků - pozemkové parcely č. 8163 a pozemkové
parcely č. 8361 za část pozemkové
parcely č. 8156 a dále pak o zveřejnění záměru směny části pozemkové parcely č. 8177 za pozemkovou
parcelu č. 8158. Všechny pozemky,
které jsou předmětem plánované
směny, se nacházejí v k. ú. Dolní
Čermná.
V závěru jednání se zastupitelé
zabývali návrhem Plánu rozvoje
sportu, jehož zpracování je zákonnou povinností obcí. Je nezbytným dokumentem pro získávání
finančních prostředků na podporu
sportu v obci. Zpracování plánu
rozvoje sportu soukromou firmou
zajistil pro všech svých dvanáct
členských obcí Dobrovolný svazek
obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko. Plán má část analytickou,
která především mapuje situaci ve
sportu v městysu Dolní Čermná
a mikroregionu, a část návrhovou,
která obsahuje základní dokument
koncepční povahy pro budoucí
rozvoj sportu v městysu.
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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Splatnost místních poplatků
Splatnost místních poplatků byla v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
prodloužena do 31. 5. 2020. Prodloužení
splatnosti se týká poplatků za psa a poplatku za odpad.
Prodloužení termínu splatnosti se týká
také vyzvedávání známek na popelnice.
Popelnice bez vylepené známky budou
tedy vyváženy do 31. 5. 2020.
Platby za místní poplatky je možné
zaplatit také bankovním převodem na
účet městyse. Číslo bankovního účtu je
1321618359/0800.
Variabilní symbol u poplatku za odpad
uveďte 1340 + číslo domu; u poplatku
za psa 1341 + číslo domu (např.: u poplatku za odpad u č. domu 22 bude
uveden variabilní symbol 134022).
Milada Marešová

Sběrné místo pro příjem
bioodpadu
Vážení spoluobčané,
oznamujeme Vám, že od soboty
11. 4. 2020 je otevřeno sběrné místo
pro příjem bioodpadu (zeleň, větve)
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u kravína nad sídlištěm, a to pouze:
každou středu od 15:00 do 17:00 hod.
a každou sobotu od 9:00 do 11:00 hod.
(vyjma státních svátků).
K tomuto kroku jsme museli přistoupit
vzhledem k neukázněnosti některých
spoluobčanů, kteří nám do bioodpadu
vhazovali stavební suť a jiný odpad.
Ukládání odpadu mimo vyhrazené
místo je přísně zakázáno pod pokutou.
Prostor bude monitorován kamerovým
systémem.
Zároveň vás informujeme, že od soboty
11. 4. 2020 je otevřené sběrné místo za
budovou úřadu městyse v standardní
otevírací době.
Žádáme vás, abyste po dobu nouzového stavu nadále dodržovali nařízení
vlády ČR, včetně zákazu srocování a při
využívaní výše uvedených služeb dodržovali bezpečné odstupy mezi sebou.
Děkujeme za spolupráci.
Radek Roller,
vedoucí technické čety městyse

Stavby poldrů
V roce 2017 byla dokončena komplexní
pozemková úprava v katastrálním území Dolní Čermná, v rámci které byl
zpracován plán společných zařízení.
Mezi tato plánovaná opatření patří
mimo jiné dvě stavby poldrů. Jedním je
stavba poldru s trvalou zátopou v AZAS
a druhý menší poldr bude vybudován
vedle kravína OMD (pod Klekarovou
horou).
Investorem těchto staveb je Státní
pozemkový úřad ČR, který je vyprojek-
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toval, vysoutěžil a v současně době jako
investor realizuje ze státních zdrojů.
Pro realizaci stavby v AZAS musel být
vykácen les. Je nutné však podotknout,
že tento byl převážně smrkový a nebyl
osazen ve vhodném prostředí. Jeho
velká část byla vysazena v území, které
je podmáčené a pro tento porost v podstatě nevhodné.
Po kolaudaci staveb budou poldry
bezúplatně převedeny na městys.
Jejich smyslem je ochránit zastavěné
území městyse od nekontrolovaného
nátoku povodňových vod. Poldr v AZAS
bude zároveň plnit funkci zadržení vody
v krajině.
Petr Helekal,
starosta

Poděkování za nezištnou
pomoc
Z celého srdce bych chtěl poděkovat
ženám, které pro nás, občany Dolní
Čermné, stříhaly a šily bavlněné roušky.
Jedná se o Evženii Uhrovou, Janu Helekalovou, Petru Štraufovou, Lídu Ešpandrovou, Sylvu Helekalovou, Alici Uhrovou,
Petru
Havlovou,
Ivanou
Hamplovou, Evu Kosteleckou, Karlu
Šolcovou, Katku Ptáčkovou, Slávku
Adamcovou, Katku Vaníčkovou, Magdalénu Vašíčkovou, Magdalénu Vágnerovou, Boženu Štraufovou, Veroniku Kubíčkovou, Helenu Kyšperkovou, Dagmar
Formánkovou, Kláru Macháčkovou, Michaelu Helekalovou, Věru Marešovou,
Jitku Žídkovou a Vladimíru Dvořákovou.
Děkujeme.
Petr Helekal,
starosta
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Za občany Dolní Čermné Josef Nikl

Významné životní
jubileum oslavili
Libuše Jandová
Miloš Havlíček
Jaroslava Halbrštátová
Růžena Jakešová
Věra Formánková
Miroslav Hejl
Jaroslava Ježková
Ivan Málek
Jiřina Holečková
Marta Matoušková
Karel Mačát
Jiřina Vaníčková
Jiří Bláha
Ludmila Nováková
Marta Uhlíková
Anna Marešová
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.

Muzeum děkuje
Chtěl bych moc poděkovat dárcům exponátů do muzea městyse Dolní Čermná za období 1. 1. 2019 – 1. 3. 2020.
Jmenovitě to jsou: Vladimír Jansa, Ludmila Nováková, Jan Hampl, Hana Nováková, Vladimír Maixner, Ondřej Málek,
Marie Petrová, Tomáš Ježek, Alžběta
Venclová.

Mezi poslední dary patří například toto
sousoší Český tanec z roku 1943 (dílo
akademického sochaře Ladislava Faltejska, našeho rodáka z č. p. 250).
Informace o muzeu najdete na https://
dolni-cermna.cz/mestys/muzeum/.
Roman Nastoupil

Činnost svazku obcí
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás v následujících
pár řádcích informovala o činnosti
Dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Severo-Lanškrounsko, který včetně
Dolní Čermné od 1. ledna 2020 sdružuje
již celkem čtrnáct obcí.

Navýšení počtu členských obcí a přesídlení kanceláře
Od letošního roku se mezi naše členské
obce zařadily další dvě, a to obce Lubník
a Žichlínek. Z celkového počtu čtrnácti
obcí je tedy nyní dvanáct obcí z Lanškrounska a dvě ze Žamberecka. Všechny
obce v tuto chvíli obsluhují celkem čtyři
naši zaměstnanci. V roce 2015 jsme otevírali svou první kancelář v prostorách
městyse Dolní Čermná, konkrétně v budově jeho úřadu. Od července roku 2019
jsme však s ohledem na rozšíření počtu
zaměstnanců přesídlili do Lanškrouna.
Zde, v budově ZŠ Dobrovského, máme
nyní k dispozici samostatné, rozlehlé
a velmi pěkné prostory. Otevřely se nám
tak nové možnosti pro naši práci, která
samozřejmě mimo jiné zahrnuje i důležité vzájemné setkávání či organizaci
společných jednání.
Pojetí meziobecní spolupráce v našem svazku
Jak asi již všichni víte, obce, které mají
zájem mezi sebou spolupracovat, se
dobrovolně sdružují do svazků obcí,
které se z pohledu celorepublikového
ve valné většině případů zaměřují
především na realizaci společných projektů. Náš svazek se od tohoto pojetí
meziobecní spolupráce, jak jste možná
již sami zaregistrovali, poměrně hodně
liší. Kromě realizace projektů, které jsou
společné pro všechny či většinu obcí,
klademe důraz především na poskytování odborného poradenství v oblasti
platné legislativy, a to zejména starostům, místostarostům, zastupitelům, ale
také i účetním a dalším pracovníkům Vašich obecních úřadů. Naši zaměstnanci
pro Vaše obce dále zpracovávají žádosti
o dotace, administrují výběrová řízení,
píší strategické dokumenty, pořádají
vzdělávací i kulturní akce a mnoho dalšího. Zkrátka se snaží ve všech směrech
pomoci tam, kde mohou a kde to má
podle našeho názoru význam. Mnoho
našich služeb ovšem neposkytujeme jenom Vašim obcím, ale také i Vašim školám, spolkům, drobným podnikatelům
nebo i Vám – jednotlivým občanům.
Spolupráce obcí v době nouzového
stavu
Dnes, v době nouzového stavu, který
byl vládou vyhlášen v první polovině
března pro celé území České republiky,
nabývá meziobecní spolupráce našeho
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Foto I L. Bártlová

typu ještě více na významu. Řízení
obce v tomto období je pro každého
starostu něčím novým, neosahaným,
složitějším. Každý starosta musí umět
v této době včas a vhodně zareagovat
na opatření vlády, ministerstev či kraje,
která se mnohdy mění ze dne na den.
V rámci krizového řízení spolupracuje
i s příslušnou obcí s rozšířenou působností (ORP). Abychom přispěli ke
zdárnému zvládnutí této složité situace
i my na svazku, vyhověli jsme žádosti
o spolupráci ze strany starosty města
Lanškroun Mgr. Radima Vetchého, na
jejímž základě nyní pomáháme městu
koordinovat komunikaci v oblasti
krizového řízení se všemi obcemi Lanškrounska. Díky naší vnitřní komunikační
platformě, kterou jsme založili pro
naše potřeby, tak mají nyní možnost
již všechny obce Lanškrounska získávat včasně a on-line veškeré důležité
informace z oblasti krizového řízení
města Lanškroun, Pardubického kraje či
ministerstev a vlády ČR. Sledujeme tiskové konference a zpracováváme z nich
výtahy, připravujeme obcím podklady
pro informování občanů, ale i školám
pro informování rodičů. Ve spolupráci
s Městským úřadem v Lanškrouně informujeme obce o distribuci ochranných
pomůcek a dezinfekce pro ambulantní
lékaře či obce a mnoho dalšího. Prostřednictvím našeho facebookového
profilu s názvem „Mikroregion Severo-Lanškrounsko“ poskytujeme aktuální
informace i Vám občanům.
Kromě této činnosti i v době nouzo-

vého stavu samozřejmě pokračujeme
i nadále v pracích pro Vaše obce či
školy. I přestože v tuto chvíli pracujeme
převážně ze svých domovů, průběžně
vyhlašujeme výběrová řízení, podáváme žádosti o dotace a administrujeme
individuální projekty obcí a škol či
společné svazkové projekty.
Vaše obce pro Vás dělají i nyní maximum
Plně si uvědomujeme, že pro Vás nejsou
pravidla chování v době nouzového
stavu nikterak příjemná. Vězte však,
že Vaši starostové, místostarostové, zastupitelé, ale i všichni zaměstnanci Vaší
obce pro Vás dělají maximum a situaci
se Vám snaží co nejvíce ulehčit. V jejich
nelehké práci jim mnohdy pomáhají
například dobrovolní hasiči, ale také
i dobrovolníci z Vašich řad. Díky všem
těmto lidem, tedy i díky Vám, se jistě
podaří tuto svízelnou situaci společně
zvládnout. Dovolte mi proto na závěr
vyslovit prosbu, abyste v této nelehké
době dodržovali pravidla nouzového
stavu a omezení volného pohybu
osob a všechny další pokyny a prosby
starostek a starostů Vašich obcí, které
mají za cíl jen jedno jediné – ochránit
zdraví nás všech.
Těším se na setkání s Vámi na některé
z příštích akcí, které pro Vás, jakmile
to bude v budoucnu možné, opět připravíme. Přeji Vám hezké dny a pevné
zdraví!
Lenka Bártlová, manažerka svazku

Zápis do Mateřské školy
v Dolní Čermné
Vážení rodiče,
vzhledem k nastalé situaci bude zápis
do mateřských škol probíhat podle
pokynů MŠMT pouze elektronicky, bez
přítomnosti dětí.
Máte-li zájem o předškolní vzdělávání
vašeho dítěte v naší mateřské škole ve
školním roce 2020/2021, postupujte
prosím podle pokynů, které jsou na
webových stránkách naší mateřské
školy http://dolni-cermna.cz/materska-skola/.
Doufám, že se brzy s vámi a s vašimi
dětmi setkáme.
Ivana Hamplová, ředitelka MŠ

Babičky a dědečkové jsou
vítáni
Naše mateřská škola se již několik let
angažuje v projektu Česko čte dětem.
Do akce jsme nejprve zapojili rodiče,
kteří po obědě přišli dětem přečíst pohádku. V letošním roce jsme navázali
spolupráci s místním Klubem důchodců. Babičky a dědečkové jsou vítáni.
V pondělí a v úterý se děti těší na babičku, nebo na dědečka a jejich pohádku.
V dnešní uspěchané době je prohlubování mezigeneračních vztahů velmi dů-
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hodinu pro rodiče. Potěšilo nás, že pozvání přijala i paní učitelka Moravcová,
která bude od září prvňáčky učit.
Děti statečně plnily úkoly zaměřené
na sluchové a zrakové vnímání. Hravou
formou si zopakovaly barvy, geometrické tvary či číselnou řadu od 1 do
10. Při grafomotorickém cvičení mimo
jiné ukázaly, jak se umí podepsat nebo
správně držet tužku.
Budoucím prvňáčkům budeme držet
palce, aby ve škole zúročili to, co se ve
školce naučili.
Slavěna Adamcová
Foto I archiv MŠ

ležité. U dětí navíc pěstujeme úctu ke
starší generaci. Společná setkání tak
přináší radost oběma generacím.
Ivana Hamplová

Prevence zubního kazu
Na besedu do mateřské školy přišel pan
doktor Martin Appl a zdravotní sestra
Lenka Faltusová. Děti se dozvěděly, co
zubům škodí a co jim prospívá, i to, jak se
o zuby správně starat. To si vyzkoušely
s novými kartáčky, které obdržely. Snad
si rady pana doktora budou pamatovat.
Ivana Hamplová

Foto I archiv MŠ

Hrnečku, vař!
V únoru nás v mateřské škole navštívilo
naše oblíbené divadélko Jójo s pohádkou Hrnečku, vař! Pohádka byla jako
vždy velice zábavná, děti se skvěle bavily. Během divadélka si děti vyzkoušely,
jak fungují na hrneček slovíčka prosím
a děkuji. Zazpívaly si a zatančily a společně zastavily kaši, která se z hrnečku
vyhrnula.
Kateřina Ptáčková

Ukázková hodina pro
rodiče
Jedno únorové odpoledne jsme si s budoucími školáky připravili ukázkovou

Foto I archiv MŠ

Foto I archiv ZŠ

Lyžařský výcvik
Dne 17. února odjela sedmá třída na lyžařský výcvik v Čenkovicích. Ubytování
jsme měli v Chatě pod sjezdovkou.
Všechnu stravu jsme měli zajištěnou restauraci v té samé budově. Když jsme
přijeli na chatu, vybalili jsme si a začali se

Foto I archiv MŠ
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seznamovat s pohybem na lyžích. Samozřejmě se to neobešlo bez různých pádů.
Základy jsme se naučili na mírném svahu.
Jak se naše schopnosti postupně zlepšovaly, přešli jsme na svahy prudší. Myslím,
že budu mluvit za nás všechny, když řeknu, že jsme si lyžák velice užili.

bice a přivezli s sebou zajímavé hry
v programech o včelách a lesích.
A jestli si děti jenom hrály? Rozhodně
ne! Přemýšlely, spolupracovaly a zakusily si, jak je asi včelám, když sbírají med,
jak si užívají trubci a co se s nimi potom
stane, co musí udělat matka, když přijde
na svět. A po celé té práci přišla sladká
odměna- med. A ten dětem teprve pak
moc chutnal!
Dana Kačerovská

Za všechny sedmáky zapsal Aleš Jansa

Sezóna 2020 v AZAS

Foto I archiv ZŠ

Zdravé zuby
V úterý 18. února navštívil naši školu
MUDr. Martin Appl. Důvodem jeho návštěvy bylo seznámení dětí se správnou
zubní hygienou. Žáci si prakticky vyzkoušeli správný způsob čištění zubů
a dozvěděli se, jak předcházet vzniku
zubního kazu.
Ivana Moravcová

Foto I archiv ZŠ

zvládne vyrobit 8 – 12 kusů čelenek za
jeden den. Prostřednictvím České pošty
odešleme kusy do Olomouce, kde je
zkompletují a předají zdravotníkům,
kteří je v tuto chvíli potřebují.
Petra Řeháková

Návštěva z ekocentra
Paleta Pardubice
Na počátku března za námi přijeli dva
pedagogové z ekocentra Palety Pardu-

Ubytování, stravování, sportoviště –
kompletní nabídka služeb, kterou nabízíme našim klientům, je v současné
době z důvodu nařízení Vlády ČR s výskytem COVID 19 na seznamu pozastavených činností.
Úbytku klientů se v letošním roce bohužel nevyhneme. Kdy budeme moci
spustit provoz, nevíme, ani nemůžeme
ovlivnit. Ale až přijde ten čas a my budeme moci otevřít, budeme připraveni.
Příprava na sezónu
Nebývale rušno bylo v okolí areálu
i v zimních měsících. Byla zde započata
pokládka kabelu ČEZ, který je veden od
Dětského domova do rekreační oblasti
CRK. Nad areálem také byly zahájeny
přípravné práce související s výstavbou
poldru s trvalou zátopou. Poldr je
realizován v rámci Plánu společných
zařízení, který byl zpracován jako součást Komplexních pozemkových úprav
katastrálního území Dolní Čermná.

Tiskne celé Česko
Poslední týden v březnu se škola ZŠ
Vincence Junka z Dolní Čermné zapojila
do občanské iniciativy Tiskne celé Česko. Hlavní činností této inciativy je výroba ochranných štítů pro zdravotníky.
Začátkem tohoto týdne přišel materiál
PETG, který je nejvhodnější pro tisk
těchto pomůcek. Naše 3D tiskárna

Foto I archiv ZŠ
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Investorem výstavby poldru je Státní
pozemkový úřad. Měl by být dokončen
v červnu letošního roku.
V přípravě je i online systém rezervace
a obsluhy sportovišť. Jedná se konkrétně o rezervaci hřišť na multifunkční
ploše, plážového volejbalu a tělocvičny.
Online rezervace bude propojena
s elektronickým systémem otevírání
sportovišť a jejich následnou kontrolou.
Během měsíce dubna (května) bychom
se měli dozvědět, zda jsme uspěli s žádostí o dotaci na vybudování dřevěného
bednění multifunkčního hřiště. Bednění
do výšky jednoho metru by vyřešilo
například problém s častým trháním
pletiva v jeho spodní části a únikem
míčku z kurtu.
Bez ohledu na start sezóny se budou
v jarních měsících provádět úklidové
práce a pravidelná údržba objektů
a sportovišť. Věřím, že současná situace
brzy pomine a budeme se tak moci vrátit ke svým aktivitám, k realizaci svých
plánů.
Aktuální informace o provozu areálu
budeme zveřejnovat na webových
stránkách www.azas.cz nebo na FB
areálu.
Katka Veselá

Vítání ptačího zpěvu 2020
Loni jsem vás předběžně zval na 26.
ročník Vítání ptačího zpěvu v Dolní
Čermné. To však ještě nikdo netušil, že

Dolnočermenský zpravodaj

Foto I L. Ešpandrová

i ve střední Evropě by mohla nějaká nebezpečná epidemie obrátit náš život
vzhůru nohama, být důvodem k vyhlášení krizového stavu a připravit nás
o všechny hromadné akce – těžko říct,
na jak dlouho.
Dnes ještě nevíme, jestli dojde k „rozvolňování“ přijatých opatření, případně,
jak rychle bude toto „rozvolňování“
pokračovat. Doposud vše nasvědčuje
tomu, že počátkem května ještě hromadné akce povoleny nebudou. Proto
jsme se rozhodli letošní Vítání ptačího
zpěvu v Dolní Čermné zrušit. Nebylo
to lehké rozhodnutí, protože uplynulé
čtvrtstoletí nás zavazovalo k pokračování. Nicméně, měli bychom se chovat

zodpovědně a krizová opatření musíme
respektovat.
Pokud jste se těšili tak, že teď z toho
nebudete moct spát, pokusím se vás
trochu uklidnit. Věřme, že podzim už
bude ve znamení návratu k normálnímu
životu a pak bychom se mohli pokusit
zorganizovat jinou ornitologickou akci,
a to tzv. Ptačí festival. Probíhá počátkem
října, nezačíná tak brzy ráno a oproti VPZ
se při něm pozorovaní ptáci počítají. Tak
pokud se to povede, možná se přidají
i někteří ti, které doposud odrazoval
brzký ranní začátek.
Tak držte nám i sobě palce a třeba se na
podzim v přírodě opět potkáme (snad
už bez roušek). My se těšíme a co vy?
Aleš Hampl, Jan Růžička

Zrušená premiéra

Foto I L. Ešpandrová

V předchozím zpravodaji jsme avizovali
premiéru nového divadelního představení našeho spolku. Asi nemusím vysvětlovat, proč se premiéra ani naplánovaná další představení v obcích
Lanškrounska neuskutečnila. Doufáme,
že jste se těšili. My jsme se těšili moc.
Navíc hra už byla nazkoušená, těsně
před generálkou a byla by škoda takřka
půlroční práci kolektivu jen tak zahodit.
Proto věřme, že na podzim se už situace
uklidní do té míry, že premiéru i další
nasmlouvaná představení budeme
moct sehrát. A protože jsme měli
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Foto I L. Ešpandrová

naplánované hru několikrát sehrát i na
podzim, pokusíme se s Dilií prodloužit
smlouvu i na příští rok a svým plánům
i závazkům dostát. Držte nám palce a ať
to na podzim už vyjde!
Za SDO Aleš Hampl

Nečekaný konec LHL
16. ročník LHL začal pro Rafany prvním
tréninkem 8. září a první zápas odehráli
28. září. V první části ligy čekalo hráče
třináct zápasů a do druhé části postoupili na 26. místě. V druhé části čekalo na
Rafany šest zápasů, bohužel však mohli
absolvovat pouze tři, poslední utkání

proběhlo 28. 2. 2020.
Od 11. března byl provoz zimního
stadionu v Lanškrouně pozastaven
a 13. března vzhledem k vyhlášení nouzového stavu zcela ukončen. Výsledky
16. ročníku bohužel tedy nejsou známy,
organizátor ligy však doufá, že zápasy
by se mohly sehrát v úvodu sezony
2020/2021.
L. Ešpandrová

Zpráva fotbalového oddílu
Vážení spoluobčané, ještě nedávno
jsme měli několik jistot. Jednou z nich
bylo, že na jaře začne fotbal. Ale letos
tomu chtěl osud jinak. V tuto chvíli je již

Foto I L. Ešpandrová
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napevno rozhodnuto, že jarní část fotbalové sezony letos z důvodu pandemie
„čínské chřipky“ nezačne.
Co to pro nás znamená? V první řadě,
a to je snad jediná potěšitelná zpráva,
jsme zachráněni. Výkonný výbor fotbalové asociace rozhodl, že pořadí klubů
zůstává zachováno ve stavu, v jakém
bylo k 8. 4. 2020, avšak nikdo nesestupuje, ani nepostupuje. Naše mužstvo
mužů je tak uchráněno nervy drásajících
jarních bojů o záchranu. Druhým malým
plusem je to, že naše těžce zkoušené
hřiště dostane více času na regeneraci.
Horší zprávou už je to, že jsme na půl
roku přišli o to, co máme rádi a na co
jsme se každý týden těšili. Avšak v tuto
chvíli je jasné, že lidské zdraví a jeho
ochrana je naprosto prvořadé a každý
musíme něco obětovat.
Další nejistotou, kterou musíme řešit, je
to, jak se celá situace promítne do vyplácení různých dotačních titulů, o které
máme zažádáno. Jde opravdu o značný
objem financí, který jsme chtěli investovat do fotbalu, potažmo tělovýchovy
v Čermné. Pokud by došlo k zmrazení
těchto prostředků, byl by to vážný
problém. Naštěstí nejsme v situaci, jako
některé jiné oddíly, které nyní řeší fatální
existenční problémy. Máme určitou
rezervu, která nám pomůže nynější
situaci překlenout. Nebudeme si však
moci dovolit některé již naplánované
investice a náklady. Ale zvládneme to.
Co se týče hráčů, ať žáci, tak muži,
většina z nich absolvovala kvalitní
zimní přípravu, která nyní přichází
vniveč. Každý má možnost nějakého
individuálního tréninku, avšak chybí
práce s míčem a nácvik souhry týmu.
Po uvolnění nastavených pravidel bude
třeba na těchto aspektech zapracovat
v trénincích.
Ve vedení oddílu jsme se přes zimu připravovali na klasické zahájení soutěží,
proto jsme, hlavně mužský tým, tradičně „okysličili“. Opustil nás Ondra „Krtek“
Kittnar, který přestoupil do Tatenic.
Naopak jsme získali zpět z Lanškrouna
Michala „Bublu“ Bednáře, ze Žichlínka
přišel Radek „Lyžař“ Šilar a z Letohradu
přestoupil Petr Slodičák. Všem přejeme
hodně zdaru a těšíme se na podzim, kdy
nám předvedou své umění.
Nyní budeme v rámci „starého“ výboru
předávat administrativu a své zkušenosti výboru nově zvolenému, jak jsme
plánovali po skončení jarní části. V této
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souvislosti se musím omluvit za mystifikaci v minulém vydání zpravodaje,
kdy jsem do nového výboru chybně
nominoval pana Miroslava Suchomela,
namísto Martina Bednáře. Podobný
omyl se stává maximálně jednou za sto
let!
Závěrem mně dovolte, abych vám všem
popřál hlavně hodně zdraví. Až nyní
si všichni uvědomujeme, že podobná
přání nejsou prázdnou frází. Na podzim
se na vás budeme těšit na našem fotbalovém hřišti. Snad se vše zlé přežene
a my si zase budeme moci zvykat na ty
obvyklé jistoty.
Za fotbalový oddíl Filip Hampl

Jarní pálení biologického
odpadu
Po zimě, kdy se požáry v přírodním prostředí naštěstí nevyskytují příliš často,
to pak každé jaro v tomto směru – bohužel – vynahrazuje. Hoří suché trávy,
křoviny, lesní porosty a také odpady.
Teplé jarní počasí totiž lidi láká k pálení
biologického odpadu na zahrádkách
nebo v lesích (shrabané zbytky staré
trávy, listí, větve, klestí). Hasiči navíc
kvůli nenahlášenému pálení klestí nebo
odpadů mnohdy vyjíždějí zbytečně.
Upozorňuji také na stále ještě vyskytující se zlozvyk, a to plošné vypalování
suché trávy, což je činnost velmi nebezpečná a ze zákona zakázaná. Tento
zákaz je oprávněný, protože i tak každoročně dochází ke značným škodám
na majetku, zdraví, životním prostředí,
ale nezřídka i na životech. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona
o požární ochraně fyzické osobě pokuta
až do výše 25 000 Kč, právnické a podnikající fyzické osobě mohou hasiči udělit
pokutu až do výše 500 000 Kč.
Z hlediska požární ochrany jsou jak
fyzické osoby, tak i právnické a podnikající fyzické osoby povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření
požáru - jinak řečeno, zabezpečit vše
tak, aby se spalování nevymklo kontrole
a nevznikl z něj požár. Navíc právnické
osoby a podnikající fyzické osoby jsou
povinny každé spalování hořlavých
látek na volném prostranství - včetně
přijatých protipožárních opatření předem oznámit územně příslušnému

Foto I  HZS pardubického kraje

hasičskému záchrannému sboru kraje.
Při nesplnění této povinnosti může
být právnické osobě nebo podnikající
fyzické osobě udělena pokuta až do
výše 500 000 Kč. HZS kraje pak má při
nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost
spalování, či spalování zcela zakázat.
Pokud tuto činnost provádí nepodnikající fyzická osoba, povinnost předem
pálení nahlásit sice nemá, ale vřele to
doporučuji. Na webových stránkách
HZS Pardubického kraje je v sekci „Služby pro veřejnost“ umístěn jednoduchý
elektronický formulář. Nahlášením jednak zabráníte případnému falešnému
poplachu a tím zbytečnému výjezdu
hasičů, jednak můžete být upozorněni
na potenciální vyhlášení zákazu pálení.
Pokud se vám oheň přes všechna přijatá opatření přesto vymkne kontrole,
neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím tísňových linek 112 nebo 150.
V prostředí, jako je zahrada, pole, les či
louka se oheň dokáže šířit velice rychle.

Sebemenší podcenění situace může
způsobit neštěstí a značné materiální
a ekologické škody s mnohdy nevratnými následky.
Toto vše platí z hlediska požární bezpečnosti. Dále je navíc třeba respektovat i další předpisy, které např. upravují
občanskoprávní vztahy.
Podle podkladů HZS zpracoval
Aleš Hampl

Výjezdy JSDHO
Dolní Čermná
10. 2. 14:26 technická pomoc odstranění
stromu na silnici D. Čermná směr Jakubovice
23. 2. 23:10 technická pomoc, odstranění stromu na silnici D. Čermná směr
Jakubovice
25. 2. 13:14 technická pomoc – transport
pacienta pro ZZS

Foto I M. Nastoupil
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Pardubický kraj vás informuje
Informace pro občany
CENTRÁLNÍ INFOLINKA
Telefon: 1212
Linky 155 a 112 volejte jen v případě vážných zdravotních problémů či
ohrožení života.
INFOLINKA STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU
Telefon: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370
Linka je v provozu nepřetržitě.
INFOLINKA KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE PARDUBICKÉHO KRAJE
Telefon: 602 730 251
Linka je v provozu:
• v pracovní dny od 7:00 do 19:00 hodin
• o víkendu od 9:00 do 19:00
INFOLINKY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN
• Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky: 952 222 222
• Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky: 844 888 888
• Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: 810 800 000
• Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven
a stavebnictví: 261 105 555
• Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: 800 209 000
• Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky: 844 211 211
• Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna: 800 213 213
INFOLINKA PORADNY PRO RODINU PARDUBICKÉHO KRAJE
www.poradnapardubice.cz
SLOUŽÍ jako psychologická pomoc především seniorům, ale i dalším
občanům, kteří mají strach a úzkosti v souvislosti s potenciální nákazou
koronavirem.
NESLOUŽÍ jako kontaktní linky v případě podezření na nákazu koronavirem.
Ústí nad Orlicí - 733 522 278
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Nabídka pronájmu obecních bytů
Městys Dolní Čermná nabízí k pronájmu byt 2+1 o rozloze 91,57 m2 v prvním
nadzemním podlaží v Dolní Čermné č.p. 4 v budově tělocvičny.
Městys Dolní Čermná nabízí k pronájmu byt 1+příslušenství v druhém
nadzemním podlaží v č.p. 226 v Dolní Čermné. Byt bude možno pronajmout
od července 2020.
Bližší informace podá na tel. 465 393 125 paní Kubíčková.

Volné pracovní místo na ZŠ
Základní škola Vincence Junka Dolní Čermná hledá posilu do svého
pedagogického sboru.
Od školního roku 2020/21 hledáme pedagoga s aprobací český jazyk
pro II. stupeň ZŠ. Nabízíme rodinné prostředí, fajn žáky a pedagogický
sbor do nepohody. Můžeme v Dolní Čermné zajistit i bydlení.
Kontakt: 465 393 280, zs@dolni-cermna.cz
Jitka Beranová, ředitelka školy
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Stomatologická pohotovost
ve dnech

lékař

adresa

telefon

25. - 26. 4.2020

MUDr.

Marková

Lanškroun, 5. května 2

465 322 897

1. 5. 2020

MDDr.

Muthsam

Žamberk, Raisova 814

465 613 441

2. - 3. 5. 2020

MUDr.

Nováková

Lanškroun, Dukelských hrdinů 615

604 749 331

8. 5. 2020

MDDr.

Pavlová

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 822

9. - 10. 5. 2020

MUDr.

Šrámek

Letohrad, U Dvora 815

465 621 551

16. - 17. 5. 2020

MUDr.

Vacková

Lanškroun, Hradební 227

465 322 348

23. - 24. 5. 2020

MUDr.

Valentová

Lanškroun, Strážní 151

465 322 907

30. - 31. 5. 2020

MUDr.

Vebrová

Žamberk, Raisova 814

465 613 441

6. - 7. 6. 2020

MUDr.

Vítková

Červená Voda 330 (MOVIOM)

465 626 460

13. - 14. 6. 2020

MUDr.

Vlasatá

Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622

465 642 765

20. - 21. 6. 2020

MUDr.

Appl

Dolní Čermná 222

465 393 266

27. - 28. 6. 2020

MUDr.

Beranová

Jablonné nad Orlicí, U koupaliště 149

465 642 267

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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Jaro 2019

Jakubovice – toulky minulostí

Výstavba koupaliště 1950

Škola 1920

Statek čp. 55 Ernest Benesch 1920

Foto I  z archivu R. Nastoupila
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