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V tomto čísle naleznete
slovo starosty
ze zasedání zastupitelstva
tipy na výlet
kalendář akcí
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Pozvánka na jednání zastupitelstva dne
22. 6. 2020 od 18 hodin.
www.dolni-cermna.cz
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
pomalu, ale jistě dochází k rozvolňování
opatření po pandemii koronaviru, která
obrovským způsobem zasáhla do našich
životů. V první fázi se spousta lidí bála
hlavně o zdraví své a svých blízkých.
Nyní se budeme muset vypořádat
s ekonomickými dopady. Mnoho firem
omezuje výrobu, začíná propouštět. Je
zřejmé, že následky dané situace potkají
téměř každého z nás.
Na úrovní obcí je propad v příjmech výrazný. V měsíci květnu 2020 klesly příjmy
na sdílených daních oproti květnu 2019
o 35 %! Pro nás je to obrovské číslo. Doufám, že se propad bude v následujících
měsících zmenšovat. Díky tomu, že jsme
v uplynulých letech hospodařili s výraznými přebytky (šetřili jsme finance
na velké investiční akce), nejsme v dané
chvíli úplně ohroženi a nuceni dělat radikální škrty. Vedoucí představitelé naší
země, a nejen oni, nám radí, abychom se
z dané krize proinvestovali. Zdá se mi to
logické. Obec může dát práci mnoha živnostníkům, malým firmám. O to víc mě
potěšilo, že premiér této země vyhlásil,
že na rozpočtové určení daní obcím (dále
jen RUD), tedy na příjmy obcí se nebude
sahat. Toto tvrzení ovšem neplatilo dlouho. Jak jistě všichni víte, nakonec ke změně RUD došlo. Bude se z něho částečně
sanovat tzv. „25“ pro živnostníky a malé
firmy, kteří mají obdržet jako pomoc
25 000, - Kč. Proti tomuto nic nemám,
ani proti způsobu provedení. Tito lidé
a firmičky pomoc skutečně potřebují.
Nerozumím ovšem tomu, jak se tedy
máme z uvedené krize proinvestovat,
když nás potká radikální pokles příjmů,
jak z hlediska propadu ekonomiky, tak
i změny RUD. Prý nám, obcím, to bude
nahrazeno masivními dotacemi. Jenže
tyto dotace musí někdo vypsat, obce je
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musí podat, někdo je musí vyhodnotit,
teprve poté dojde k vysoutěžení zhotovitele a až potom k realizaci akce. To
už nemluvím o tom, že „někdo“ v Praze
bude rozhodovat o tom, jaké potřeby
má např. naše Dolní Čermná. V ČR je
více jak 6 200 obcí, z toho drtivá většina
je malých, bez úřednického aparátu.
Kladu se tedy otázku. Jakým způsobem
stát zajistí, aby se peníze formou dotací
dostaly do každé obce? Samozřejmě, že
to nepůjde. Nehledě k tomu, že Ministerstvo pro místní rozvoj přijímalo v únoru
letošního roku žádosti o dotace řadově
v sedmkrát menším objemu, než o kterém nyní mluví naši čelní představitelé,
a do současné doby se tyto peníze k vybraným obcím nedostaly! Když k tomu
přičtu čas na zpracování a přípravu
žádostí o dotace, v žádném případě mi
to nepřijde jako efektivní způsob proinvestování se z uvedené krize. Z mého
pohledu to zavání centralizací, o které
se dlouhé roky spekuluje. Naprosto
opačný způsob zvolili v sousedním
Německu a Rakousku, kde naopak posílili rozpočty obcí a měst mimořádnými
přímými „příjmy na obyvatele“, které
sanují propady rozpočtů. Pochopil bych
ještě, že nám nikdo nebude dorovnávat
propady příjmu z hlediska utlumení
ekonomiky, ale očekával bych, že nám
bude alespoň nahrazeno to, na co jsme
měli ze zákona nárok v rámci RUD. Jsem
zvědavý, jestli na podkladě mnoha
jednání dojde k nějaké změně postoje
čelních představitelů naší země. Pro
mě jsou veškeré dotace, vyjma velkých
liniových staveb, nesmyslné a drahé.
Již dlouhou dobu tvrdím, že by měly
být zrušeny a převedeny jako příjmy do
RUD obcí, neboť právě obce dokáží in-
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vestovat nejefektivněji. Za sebe musím
konstatovat, že jsem z postupu české
vlády a parlamentu velice zklamán.
Pokud jde o naše investice, o kterých se
můžete dočíst dále ve zpravodaji, byli
jsme nuceni pozastavit výhradně ty
velké, ostatních plánovaných by se to
v letošním roce nemělo dotknout, vyjma
opravy veřejného osvětlení v sídlišti nad
školou. U této akce nám komplikuje situaci příprava projektové dokumentace,
respektive máme problémy s některými
stanovisky dotčených orgánů.
Zároveň mám dobrou zprávu pro
spolky. S ohledem na vývoj příjmů se
nabízela možnost krácení těchto dotací,
ovšem shodli jsme se na tom, že by to
bylo kontraproduktivní, a k tomuto
kroku jsme nepřistoupili. Dle našeho
názoru je nezbytné, aby komunitní život
nebyl omezován, neboť je naprostým
základem pro fungování městyse.
Na závěr bych vám chtěl popřát hlavně
pevné zdraví, a i pevné nervy, budeme
je všichni potřebovat.
Petr Helekal
starosta

Přírodovědná učebna
Přestavbou podkroví základní školy
včetně výměny střešní krytiny dojde
k vybudování nové přírodovědné učebny. Staveniště bylo předáno na konci
dubna 2020 a stavba bude dokončena
v polovině srpna 2020. Akce byla vysoutěžena za bezmála 2 150 000, - Kč společností TROGAST, s. r. o. a získali jsme
na ni dotaci ve výši 1 500 000, - Kč od
MAS Orlicko.
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Oprava místních
komunikací
V měsíci květnu 2020 došlo k opravám
staré cesty. Původně měly být opravy
provedeny až po realizaci zkapacitnění
toku Čermenka, ale vzhledem k tomu,
že investor akce Povodí Labe realizaci
neustále odsouvá (lze předpokládat, že
to nebude dříve než v roce 2022), bylo
rozhodnuto o provizorních opravách
komunikací, neboť jejich technický stav
byl opravdu špatný.
V druhé polovině letošního roku se
plánuje oprava místních komunikací
v Jakubovicích.

Obřadní síň
V současné době probíhá oprava obřadní síně v budově staré školy na náměstí.
Došlo k odstranění omítek stěn, u podlah
je vybourána původní skladba a odebráno podloží pro skladbu novou. U hlavní
vstupní haly je zatím odstraněna jen podlaha, ale příprava podloží pro nové zateplené podlahové souvrství bude pokračovat jako u obřadní síně. Na tato
opatření bude v celé uzavřené části přízemí navazovat provádění nových příček
toalet, instalací TZB, výměny oken a nových vnitřních povrchů. V rámci úspor
řeší opravu primárně naše obecní četa.
Cílem je vybudovat důstojné zázemí pro
konání společenských akcí.

Nástupiště Jakubovice
Po dlouhých peripetiích se nám podařilo na uvedenou stavbu získat stavební
povolení s nabytím právní moci. Realizace nástupiště je plánovaná ve druhé
polovině letošního roku.

Poldry
V současné době se dokončuje poldr
s trvalou zátopou v AZAS, který by měl
být dokončený do konce června 2020.
Druhý, menší poldr, bude vybudován
u kravínů – OMD. Investorem akce je
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Státní pozemkový úřad ČR, náklady díla
činí více jak 9 mil. Kč. Stavební práce
jsou v plném proudu. Cílem stavby je
nejen ochrana před povodněmi, ale
i zadržení vody v krajině. Po dokončení
stavby a její kolaudaci bude dílo bezúplatně převedeno na městys.

Vstupní systém na
sportoviště AZAS a do
tělocvičny
Aktuálně řešíme nové vstupní čipové
systémy pro vstup na sportoviště
v AZAS (multifunkční hřiště, plážový
volejbal) a do tělocvičny. Cílem opatření
je provést úsporu v mzdových nákladech a zvýšit komfort rezervací. Realizace je plánovaná do konce června 2020,
kdy by mělo dojít k realizaci opatření.

Území „V Ráji“
Jedná se o přípravu území po výstavbu
rodinných domů. Po shromáždění všech
nutných podkladů a vyřešení mnoha
problémů jsme požádali o zapsání
územní studie k platnému územnímu
plánu. Bohužel jsme byli vyzváni k doložení dalších materiálů, o kterých jsme
do té doby nebyli informováni. Doufám,
že až bude číst tyto řádky, bude již vše
vyřešeno a studie bude zapsána. Souběžně s tímto řešíme majetkoprávní záležitosti. Jakmile dojde k jejich vyřešení,
bude zadáno zpracování projektové
dokumentace, v rámci které dojde
i k jednání i se správci sítí. Osobně jsem
byl přesvědčen, že vše půjde rychleji,
ale bohužel se vyskytlo mnoho problémů, kterým je u takto komplikované
akce složité se vyhnout. Budeme se
snažit udělat vše pro to, abychom mohli
zasíťování začít realizovat co nejdříve.

Chodník Lesní brána
S potěšením musím konstatovat, že
i přes velký převis projektů v dotačním
titulu, který vyhlásila MAS Orlicko, jsme
uspěli s naší žádostí o dotaci na uvedenou akci. Žádost prošla všemi stupni
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kontroly a v současné době čekáme na
vydání právního aktu. Když půjde vše
bez problému, chtěli bychom danou
akci realizovat v příštím roce. Rozpočtové náklady jsou bezmála 2 mil. Kč, dotace je ve výši více jak 1,8 mil. Kč.

Brownfield kravíny
Jedná se o projekt, který se týká revitalizace kravínu v sídlišti nad školou. Plánujeme zde vybudovat kompletní odpadové hospodářství, zázemí čety
městyse včetně skladovacích prostor
a zázemí pro spolky. V současné době
dokončujeme vyřešení majetkoprávních vztahů a připravujeme studii celého území. Poté bude následovat příprava projektové dokumentace.
Pozn. redakce: brownfield (z angličtiny,
česky „hnědé pole“) je nemovitost, která je nedostatečně využívaná, zanedbaná. Může se jednat o jednotlivé budovy,
komplexy budov nebo jen plochy bez
budov. Patří sem nevyužívané zemědělské a průmyslové stavby a areály,
nevyužité dopravní stavby a skladové
prostory (haly i deponie).

Kanalizace u fary
Jedná se o přípravu vybudování oddělené splaškové kanalizace v sídlišti
u fary. V druhé polovině letošního roku
začnou práce na zpracování studie.
Dalším krokem bude příprava projektové dokumentace.

Parkoviště AZAS
V současné době se zpracovává projektová dokumentace na vybudování parkoviště pro AZAS u dětského domova.
Po jejím dokončení bude obratem požádáno o vydání stavebního povolení.
Realizace je předběžně plánovaná na
příští rok.
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Rozšíření kapacit základní,
mateřské školy a školní
družiny
V poslední době řešíme problémy s nedostatečnou kapacitou pro základní,
mateřskou školu a školní družinu. Vzhledem k tomu bylo přistoupeno ke zpracování studie k vybudování nových
učeben v podkroví budovy základní
školy. Po jejich dokončení dojde k přesunu mateřské školy do budovy školní
jídelny (v současné době se zde nachází
1. stupeň základní školy). Současné prostory mateřské školy budou určeny pro
využití základní škole. Uvedeným opatřením dojde k navýšení kapacity pro
všechny zmíněné subjekty. Po dokončení studie bude přistoupeno ke zpracování projektové dokumentace.

Rozšíření zázemí AZAS
Jedná se o jednu z největších investičních akcí za poslední roky. Projektová
dokumentace je téměř dokončena.
Není uzavřena záměrně, neboť se snažíme sehnat nějaký vhodný dotační titul
na její financování a je pravidlem, že
projektová dokumentace se musí upravit dle podmínek dotace. S ohledem na
ekonomický propad bude velice složité
tuto akci realizovat. Její rozpočtové náklady jsou více jak 24 mil. Kč.

Oprava staré školy
Jedná se o opravu budovy staré školy
na náměstí. Jako v případě projektu
„Rozšíření zázemí AZAS“ je i u této akce
projektová dokumentace téměř dokončena. I zde čekáme na vypsání vhodného dotačního titulu. Poté bude projektová dokumentace dokončena tak, aby
splnila jeho podmínky. Předpokládané
náklady akce jsou cca 25 mil. Kč
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Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (10/2020 - ZM)
Dne 18. května 2020 se konalo 10. jednání zastupitelstva městyse. V úvodu
byla podána zpráva o činnosti rady,
a to za období březen a duben 2020,
konala se dvě jednání. Rada se v tomto období zabývala přijetím všech
opatření, která byla nutná pro dobu
nouzového stavu v souvislosti s pandemií koronaviru (COVID-19). Uložila
starostovi sledovat ekonomickou
situaci městyse, průběžně monitorovat vývoj příjmů a informovat
o něm radu. Mimo jiné pak dále řešila
praktické i administrativní záležitosti
projektu „Přírodovědná učebna“,
opravu staré cesty a některých
dalších místních komunikací. Seznámila se s informacemi o přípravě
projektové dokumentace na opravu
veřejného osvětlení v sídlišti (nad
školou a u fary) a o dalším postupu
při přípravě zástavby V Ráji. Schválila
účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městysem.
Následovala zpráva kontrolního
výboru, jehož schůze se konala dne
12. května 2020. Předmětem jednání
byla kontrola plnění úkolů vyplývajících z usnesení rad a zastupitelstva,
a to zejména úkolů dlouhodobých,
ke kterým patří např. řešení problematiky pohřebnictví, stěhování tříd
ZŠ, MŠ, ŠD (týká se budov č. p. 4 a č. p.
40), vydání publikace o historii obce
Čermná, projekt „Brownfield kravíny
Dolní Čermná“. Dále pak prověřila
plnění běžných úkolů, a to do konce
června 2020. Podrobněji se s podanou zprávou můžete seznámit ve
zveřejněném zápisu z jednání.
Hlavním bodem finančních záležitostí programu zastupitelstva bylo
projednání účetní závěrky a hospodaření městyse za rok 2019. Na základě uzavřené roční účetní závěrky
loňského roku skončilo hospodaření
městyse se ziskem 6 835 202,80 Kč.
Rozpočet městyse v roce 2019 skončil
finančním přebytkem 5 239 600,0 Kč.
Přebytek roku 2019 byl společně
s přebytky minulých let zapojen do
rozpočtu 2020 k financování investič-

ních akcí v tomto roce. Zastupitelstvo
schválilo účetní závěrku městyse
sestavenou k rozvahovému dni
31. 12. 2019, celoroční hospodaření
městyse a závěrečný účet městyse
Dolní Čermná za rok 2019 bez výhrad.
Dále pak zastupitelstvo projednalo
a schválilo návrh na rozdělení dotací
z rozpočtu městyse Dolní Čermná
pro rok 2020 podle schváleného
dotačního programu na podporu
aktivit dětí a mládeže pro příslušný
rok. Do stanoveného termínu si
podaly žádosti celkem čtyři spolky,
které pracují s mládeží do osmnácti
let (SDH Dolní Čermná, RC KUK,
TJ Dolní Čermná a Junák – skauti).
Na základě vyhodnocení splnění
podmínek a stanovených kritérií byla
uvedeným spolkům pro letošní rok
rozdělena suma ve výši 197 315 Kč.
V
majetkových
záležitostech
zastupitelstvo jednalo o směnách
pozemků v k. ú. Dolní Čermná. Rozhodlo o směně pozemkové parcely
č. 8163 a pozemkové parcely č. 8361
za část pozemkové parcely č. 8156
a dále pak o směně části pozemkové
parcely č. 8177 za pozemkovou parcelu č. 8158. Projednalo záměr dalších
směn týkajících se částí pozemků
ppč. 3091/2, ppč. 3109, ppč. 3108,
ppč. 3110, ppč. 8161, ppč. 8157.
V závěru jednání zastupitelstvo
schválilo zařazení správního území
městyse Dolní Čermná do území působnosti MAS Orlicko, z.s. Tímto zařazením může městys žádat o dotace
v rámci příslušných dotačních titulů
na své projektové záměry v rámci
realizace Strategie území MAS v programovém období let 2021 – 2027.
Starosta také zastupitele podrobněji
informoval o přípravě a realizaci
některých investičních akcí jako
např. „Přírodovědná učebna“, opravy
místních komunikací, oprava obřadní
síně. Diskutovalo se i o probíhající
akci „Realizace společných zařízení
v k. ú. Dolní Čermná“, tj. stavby poldru
s trvalou zátopou za areálem. Jedná
se o akci, kterou financuje stát, resp.
Státní pozemkový úřad, měla by být
dokončena v průběhu léta.
Zápis ze zasedání zastupitelstva je
k dispozici k nahlédnutí na úřadu
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městyse nebo na webových stránkách www.dolni-cermna.cz (Úřad
městyse – úřední deska – archiv ÚD).
Hana Vágnerová

Obce dostanou na dotacích
o pět milionů korun navíc
- pandemie nesmí ohrozit
jejich projekty
Hejtman Martin Netolický inicioval jednání krajských radních, na kterém bylo rozhodnuto, že v rámci rozpočtu bude z dílčích rezerv vyčleněno pět milionů korun
na navýšení Programu obnovy venkova,
a to konkrétně na projekty Místních akčních skupin. I přes dopady pandemie koronaviru chce kraj v maximální možné
míře podpořit projekty obcí a pomoci
také fungování obecních prodejen.
„I přesto, že jsme byli nuceni přehodnotit
dotační politiku kraje v některých oblastech, tak stále rozdělujeme přes 300
milionů korun, z toho přes 105 milionů
do podpory venkova, životního prostředí
a zemědělství. Po dohodě s kolegy jsem
navrhl, abychom navýšili o pět milionů
korun krajský Program obnovy venkova
a umožnili jsme realizaci projektů Místních akčních skupin v rámci programu
Malý LEADER. Celkově tak máme na
Program obnovy venkova připraveno
35 milionů korun, což je za současné
nelehké situace maximum možného,“
uvedl hejtman Martin Netolický. „Tímto
krokem chceme podpořit další investiční
činnost na venkově, ale také evropsky
uznávanou metodu „komunitního života
a plánování“ na venkově. Předpokládám,
že se v letošním roce jedná o poslední
prostředky, které budeme schopni
z krajského rozpočtu poskytnout. Věřím,
že i díky této podpoře zůstane zachována
investiční činnost také na obcích stejně
tak, jako bude zachována v případech,
kdy je kraj investorem,“ řekl hejtman.
Ten také připomněl, že kraj v rámci Programu obnovy venkova nijak neomezil
podporu fungování vesnických prodejen, dotace na ekologickou výchovu,
záchranné stanice, vodní hospodářství či
pro začínající včelaře.
Tisková zpráva Pardubického kraje

Dolnočermenský zpravodaj

Upozornění pro občany
Z důvodu rekonstrukce polikliniky
v Lanškrouně se někteří lékaři přestěhovali do náhradních prostor.
Dočasná změna adresy se v současné
době týká:
Neurolog MUDr. Milan Břečka – ulice
Dobrovského 233, tel.: 463 351 536
ORL MUDr. Jindřich Křibský – ulice
28. října 20 (Dům s pečovatelskou službou), tel.: 465 320 885
MUDr. Vladimíra Reslerová – ulice B.
Němcové 125, tel.: 461 100 230
Redakce zpravodaje

Výpůjční doba v místní
knihovně během letních
měsíců
V měsících červenci a srpnu budeme
mít otevřeno vždy ve čtvrtek od 15 do
18 hodin. Děkuji za pochopení.
Olga Liprová

Zápis do mateřské školy
Netradičně probíhal letos zápis dětí do
mateřské školy. Bohužel jsme se nemohli osobně setkat ani s dětmi, ani
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s jejich rodiči. Kvůli pandemii koronaviru probíhalo přijímací řízení online.
Kapacita školy bude od září zcela naplněna. Doufáme, že se novým dětem
i jejich rodičům bude v naší mateřské
škole líbit. My se už těšíme na osobní
setkání.
I. Hamplová

Vzpomínka na pana Voksu
26. dubna měla být v Dolní Čermné
pouť, ale kvůli momentální situaci se
nekonala. Přesto bych chtěl vzpomenout na pana Stanislava Voksu, který
k ní po léta neodmyslitelně patřil.
Narodil se 26. 3. 1915 v České Třebové
jako nejmladší syn do početné rodiny
Voksových. Jeho otec podlehl svému
zranění v první světové válce, a tak se
svými sourozenci pomáhal mamince se
živností, kterou tehdy provozovali.
Od mala měl velké nadání pro malování a hudbu, která se mu velmi líbila.
Pod vedením kapelníka pana Beránka
z České Třebové se naučil hrát podle
not na tahací harmoniku. Jako vojín byl
zařazen ve Vysokém Mýtě k plukovní
hudbě. Měl hodně přátel a pro svou veselou dobrosrdečnou povahu byl všude
znám a oblíben. Spolu s manželkou Annou vytvořil nerozlučné hudební duo.
Byli zváni na různé kulturní akce a ve
Svitavách v roce 1955 vyhráli 1. místo
v okresní hudební soutěži.
Protože se žádné práce nebál, sám si

navrhl a vyrobil několik pouťových
atrakcí, které se svojí rodinou mnoho
let provozoval pod Osvětovou besedou
v Dolní Čermné. Tohoto zaměstnavatele si nesmírně vážil. Na první jarní
pouť v Dolní Čermné se vždy moc těšil
a pečlivě si své atrakce připravoval. Jak
sám říkal, Čermná byla jeho druhým
domovem. Když mu 26. 4. 1998 ve věku
80 let zemřela žena, nevzdal to a svoje
houpačky i s kolotočem do svých devadesáti let převážel, stavěl a provozoval
dál. Zemřel několik dní před čermenskou poutí dne 1. 4. 2005.
Roman Nastoupil

Významné životní
jubileum oslavili
Hana Šilarová
Jan Faltejsek
Lenka Ježková
Josef Ešpandr
Vilém Balcar
Marie Vacková
Věra Šedá
Ludmila Nastoupilová
Jiří Bednář
Miloš Marek
Robert Faltus
Vladislav Řehák
Pavel Formánek

Foto I L. Ešpandrová

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.
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Foto I archiv MŠ

Foto I archiv MŠ

Písničkový plot
Vážení rodiče, milé děti, až půjdete ven,
zajděte ke „staré školkovské zahradě“.
Připravili jsme pro vás překvapení, které
snad vaši procházku zpestří. Doufáme,
že se vám náš nápad bude líbit.
Kolektiv MŠ

S písničkou je veseleji …
Velké poděkování patří autorům „Písničkového plotu“. Malované obrázky
písniček zdobí plot mateřské školky.
Zarecitovat si říkanky nebo zazpívat

písničky podle obrázků jistě potěšilo
mnoho kolemjdoucích – děti, rodiče
i seniory. Bylo to (a stále je) příjemné
zpestření nejen v nouzové době pandemie. Za všechny dík.
Libuše Betlachová

Cesta přírodou
Pandemie koronaviru znemožnila konání plánovaných kulturních akcí, mezi
které patřil tradiční Pochod pohádkovým lesem, který jsme pořádali pravidelně ke Dni dětí. Abychom však dětem
něco dali, zvolili jsme náhradu. Ve spolupráci s městysem Dolní Čermná a restaurací MATHYSS v AZAS jsme připravi-

Foto I archiv MŠ

li pro děti a jejich rodiče Cestu přírodou.
Trasa začíná a končí v AZAS, je označena
bílými fáborky a měří přibližně pět kilometrů. Děti si v restauraci vyzvedly kartičku a na vyznačené cestě hledaly a plnily úkoly. U každého úkolu našly
písmeno, z nich sestavily tajenku. Odměnou za odevzdanou vyřešenou tajenku jim byla zmrzlina v restauraci
MATHYSS.
Kolektiv MŠ

Pětiletá Stezka pro rodinu
Stezka pro rodinu vznikla z iniciativy
Rodinného centra KUK za přispění městysu, Pardubického kraje, Lesů ČR a několika dobrovolníků. Slavnostně otevřena byla 12. srpna 2015, slaví tedy své
pětileté narozeniny. I po pěti letech je
třeba poděkovat všem, kdo stáli u zrodu
myšlenky stezku vybudovat, a také
všem, kdo ji dokázali zrealizovat.
Stezka začíná na rozcestí u kempu u informační tabule s mapou. To abychom
nebloudili a věděli, co nás cestou čeká.
Pokračuje po cestě kolem Crku lesem,
končí na jakubovické silnici. Ujdete
přibližně šest kilometrů. Nezapomeňte
si přečíst vše, co se píše na dvanácti
tabulkách instalovaných na stromech
podél trasy.
Pro odpočinek jsou zde také tři krytá
posezení, kde je velmi příjemné chvíli
v tichu lesa posedět. Hlavně děti se
rády občerství a odpočinou si před další
cestou.
Terén stezky je velmi dobře upravený,
pohodlně schůdný, sjízdný pro kočárky
i cyklisty, potkáte tu běžce. Ti v součas-

Dolnočermenský zpravodaj
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měnu zmrzlina. Po šestikilometrovém
putování udělala dětem radost. Cesta
zůstala značená čtrnáct dnů, jít mohl
kdokoliv kdykoliv, jak se to komu hodilo.
Cesta přírodou vedla po stejné trase
jako tradiční červnový Běh přes Červený
vrch, do kopce z kopce, loukou lesem.
Nabízela a nabízí nádherné pohledy
na Čermnou i panorama Orlických hor.
Stojí za to se na ni vydat kdykoliv, každé
roční období má své kouzlo.
L. Ešpandrová
P. S.: Ve školce vyřiďte, že děkujeme,
bylo to fajn.
Foto I L. Ešpandrová

né době stezku hojně využívají.
Že jste tuhle Stezku pro rodinu ještě
neobjevili? Tak neváhejte a vydejte se,
s rodinou, s přáteli, nebo sami a užijte
si krásnou přírodu kolem nás. Není to
tak dávno, co pro nás i krátká procházka
byla vzácností a uměli jsme si ji užít. Tak
na to nezapomínejme!
L. Ešpandrová

Cesta přírodou nezklamala
Protože věci už nejsou, jak bývaly, jistoty
se mění, hledáme alternativy událostí,
které dříve přicházely s železnou pravi-

delností. Takovou pravidelnou událostí
byl posledních více než třicet let Pohádkový les, který se letos nemohl z důvodů
omezení v souvislosti s pandemií konat.
S tím se ovšem učitelky i zaměstnankyně mateřské školy nehodlaly smířit a vymyslely alternativu - Cestu přírodou.
S realizací pomohl městys, o odměnu
se postarala restaurace Mathyss.
Cesta značená nepřehlédnutelnými
bílými fáborky začínala i končila v kempu, na začátku si účastníci vyzvedli
v restauraci potřebnou rekvizitu, kterou
byl papír s tabulkou na vyluštění tajenky. Cestou totiž poutníci objevovali
písmenka, která zapisovali do tabulky,
plnili různé úkoly a za správně vyluštěnou tajenku je v restauraci čekala za od-

Krajská zeměpisná
olympiáda
I přes všechny možné komplikace proběhlo 27. dubna 2020 krajské kolo zeměpisné olympiády. Pořadatelé museli
zvolit online způsob konání soutěže.
Žáci dostali předem pokyny, jak vše
bude probíhat (byl stanoven čas, povolené pomůcky). Naši školu reprezentoval Aleš Jansa ze 7. třídy, který se umístil
na krásném sedmém místě. Bodové rozestupy mezi soutěžícími byli minimální
a musím dodat, že mnoho účastníků
bylo z gymnázií. Alešovi tímto patří velká gratulace za účast v soutěži.
Eva Krsková

Foto I L. Ešpandrová
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Foto I  M. Černá, 2018

Běh přes Červený vrch?
Letos Charitativní běh pro
Vašíka přes Červený vrch
5. ročník Běhu přes Červený vrch jsme
z důvodu pandemie koronaviru přesunuli na příští rok, na červen 2021. A jelikož závody uspořádat nemůžeme (ne
v takové podobě, na kterou jste zvyklí),
rozhodli jsme se pro organizaci charitativního běhu - přes Červený vrch.
Rádi bychom touto akcí podpořili Vašíka
Štěpána – malého bojovníka z Letohradu, který se narodil s nemocí motýlích
křídel. Více informací o Vašíkovi se
dočtete na www.vasikeb.webnode.cz.
Celý výtěžek charitativního běhu bude
předán rodičům Vašíka a poslouží na
každodenní péči o něj.
Do charitativního běhu se můžete zapojit následovně: od 1. 6. do 31. 8. 2020 si
projděte, proběhněte trasu hlavního závodu Běhu přes Červený vrch (pěti nebo
desetikilometrovou). Čas nerozhoduje.
Trasa vede z areálu přes Červený vrch
zpět do areálu a je označena bílými
fáborky a žlutými šipkami.
Dobrovolné startovné vhoďte do označené kasičky - buď v restauraci v areálu,
nebo u Katky Veselé.
Zašlete email se jménem a příjmením
účastníka na Behprescervenyvrch@seznam.cz, předmět: Běh pro Vašíka. Kdo
chce, přidá čas běhu a fotografie z běhu
(třeba u posedu).

Ze všech účastníků přihlášených e-mailem vylosujeme v září výherce drobných
cen. Z došlých fotografií vytvoříme fotogalerii Charitativního běhu pro Vašíka
a všichni účastníci běhu budou moci najít
své jméno v seznamu účastníků (dárců)
uveřejněných na webových stránkách
a facebooku AZAS, během závodu Běhu
přes Červený vrch v roce 2021.
Budeme rádi, když našemu kopci zachováte přízeň i v letošním roce a zaběhnete
si (projdete si) „Červeňák“ pro dobrou
věc - pro Vašíka. Děkujeme Vám.
Katka Veselá

On line rezervační systém
sportovišť v AZAS
Jsme před dokončením celého systému.
Instalují se čtecí zařízení na branky
sportovišť a provádí se poslední úpravy
v rezervačním systému. Jakmile bude vše
připraveno a otestováno, budeme Vás informovat a rezervační systém spustíme.
Základní informace o rezervačním systému
Slouží pro rezervaci hřiště na multifunkční ploše a hřiště plážového volejbalu.
Obsazenost hřišť budete moci sledovat
na www.azas.cz.
Rezervovat hřiště si budou moci pouze
přihlášení uživatelé.
Rezervace sportovišť bude možná na
čtrnáct dní dopředu. Dlouhodobé re-

zervace zadává po dohodě s uživatelem
Katka Veselá (dále jen správce systému).
Omezení je dáno z důvodu rezervací
sportovišť ubytovanými sportovními
kluby.
K otevření branky sportoviště bude
sloužit čip. Čtecí zařízení na brance poskytne zpětnou kontrolu, kdo na hřišti
byl.
Cena sportovišť: plážový volejbal
120 Kč/hod, hřiště na multifunkčním
hřišti/kurt 60 Kč/hod.
Jak bude systém fungovat?
Rezervovat sportoviště si budou moci
pouze zaregistrovaní uživatelé. Registraci provede správce systému a je k ní
potřeba následující:
- jméno a příjmení, telefonní číslo, email;
- zaplatit kredit, který se nahraje na účet
uživatele. Nevyčerpaný kredit se bude
moci převést do dalšího roku.
- koupit čip, který slouží k přístupu na
sportoviště. Cena čipu je 60 Kč + 100 Kč
záloha na čip.
Registrovaný uživatel si sám rezervuje
sportoviště. Minimální čas rezervace je
60 min, navýšení po 15 minutách.
K plynulému chodu rezervačního systému je nutné dodržovat objednané časy
rezervace.
Více informací o rezervačním systému,
jednorázových vstupech na sportoviště
bude k dispozici se spuštěním systému
na www.azas.cz, na facebooku areálu
nebo u Katky Veselé.
Katka Veselá

Dolnočermenský zpravodaj

Foto I L. Ešpandrová

Zpráva fotbalového
oddílu a TJ
Vážení spoluobčané. O fotbalu se toho
nyní moc napsat nedá. Nový soutěžní
ročník se rozběhne až v srpnu a hráči
nyní pouze trénují. Domlouváme rovněž přátelská utkání pro všechna tři
naše mužstva. O jejich konání informujeme zpravidla na našich facebookových stránkách. Kdo chce, nalezne nás
zde jako TJ Dolní Čermná. Celá tato situace je pro nás nová, a jak se říká, učíme
se v ní chodit. Nikdo z nás nepamatuje,
že by soutěžní ročníky byly ukončeny
v polovině a bylo znemožněno hrát zápasy a organizovaně trénovat. Proto
naši trenéři napříč mužstvy připravili
individuální plány, co mají hráči v čase
koronavirové pauzy dělat, kolik kilometrů naběhat apod. Plnění těchto plánů
bylo už na každém zvlášť. U mužů byla
situace jednodušší v tom, že se díky
moderním technologiím dalo sledovat,
kolik kdo naběhal. Ale trenéři mládeže
měli situaci těžší. Zde se pravda ukáže
(a již ukazuje) na hřišti. Proto bych rád
poděkoval všem, kteří k této situaci přistoupili zodpovědně a tréninkové plány
plnili.
Nyní bych rád poreferoval o záležitostech tělovýchovné jednoty. Jak jsem
vás již informoval, žádali jsme o různé
dotace, které nám mají usnadnit chod
oddílů. Jedná se nám o nákup cvičebních a tréninkových pomůcek, úhradu
energií a údržbu zařízení v našem drže-
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ní. V den uzávěrky zpravodaje je situace
taková, že máme schválenou dotaci
od krajského úřadu. To je jistě dobrá
zpráva. Horší zprávou je, že celková výše
schválené dotace představuje jednu
pětinu našeho požadavku. Z toho je
zřejmé, že některé investice budeme
muset přehodnotit a nastavit systém
úsporných opatření. Tuto dotaci jsme
se rozhodli využít na nákup cvičebních
pomůcek pro ženy a dívky, které cvičí
v rámci TJ a kterým jsme tyto pomůcky
již dříve přislíbili. Další naše „utrácení“
se bude odvíjet od úspěšnosti ostatních
letošních dotačních programů. Bohužel
nejsme v situaci, kdy by nám byly na
práci s mládeží a na provoz schvalovány
prostředky v řádech statisíců. Někdo
si možná řekne, že dostáváme dost
finančních prostředků za majetkové vyrovnání, avšak je třeba si uvědomit, že
tyto obnosy jdou z jiného balíku peněz
a my je musíme šetřit do budoucnosti
na náš běžný provoz.
Výše jsem popsal, co nás trápí. Nyní
k tomu, co nás vyloženě štve. A nejen
nás, ale i správcovou areálu AZAS,
pracovníky pracovní čety a další. A to je
vyložená neúcta k cizímu majetku, ignorantství a znehodnocování a ničení práce a snažení druhých. Mluvím zde o tom,
co se poslední dobou děje v areálu ze
strany některých ZATÍM nezjištěných
spoluobčanů. Již dříve jsem zde psal, že
si někdo vypůjčil z prádelní šňůry části
fotbalových dresů a jaksi je zapomněl
vrátit. To už jsme tak nějak rozdýchali.
To, že před každým zápasem uklízíme
skleněné lahve a střepy od našeho

stánku s občerstvením, budiž. Ale aby
se nám někdo pokusil do tohoto stánku
vloupat s vidinou toho, že tam snad přes
zimu necháváme alkohol, to je opravdu
dříve nevídaná záležitost. Pracovní četa
upraví antukové kurty a druhý den je
najde rozryté kopačkami. Podotýkám,
že fotbalisté v té době ještě netrénovali.
A že si někdo plete plochy u areálu se
skládkou domovního odpadu? Myslím,
že obrázek si každý může udělat sám. Je
to smutné, ale toto o lecčems vypovídá.
Nyní intenzivně přemýšlíme, jak podobným excesům zabránit. Řešení asi
bude nějaký kamerový systém, popřípadě fotopasti. Výstupy z nich budeme
rovnou předávat policii. Alespoň co se
ničení majetku týče. Ježdění po hřišti na
kolech, popíjení a kouření mladistvých
v areálu si vyřešíme sami, popřípadě se
zákonnými zástupci. Je velmi smutné,
že musíme podobné věci vůbec řešit.
Závěrem mně dovolte, abych vám
popřál příjemné prožití prázdnin
a dovolených. A budu doufat, že novou
fotbalovou a sportovní sezonu obecně
nám opět nenaruší nějaký virus.
Za fotbalový oddíl a TJ Filip Hampl

Pozvánka na přátelská
fotbalová utkání
Fotbalový oddíl TJ Dolní Čermná si Vás
dovoluje pozvat na následující přátelská
fotbalová utkání:
20. 6.–17:00 – Žichlínek – TJ Dolní Čermná - muži
27. 6.–14:00 – TJ Dolní Čermná – Žichlínek – starší přípravka
27. 6.–17:00 – TJ Dolní Čermná – Žichlínek – muži
Vstupné – 0 Kč
Občerstvení zajištěno v obvyklé kvalitě!
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Lanškrounské rybníky
Vycházkové okruhy vedou kolem lanškrounských rybníků, naučná stezka je
osazena novými informačními tabulemi. Najdete zde také dětské hřiště
i venkovní posilovnu pro dospělé.
Svojanov
Jeden z nejstarších českých královských hradů najdete nedaleko Poličky.
Deštná v Orlických horách
Loni nově otevřená rozhledna, architektonicky velmi zajímavě řešená, poskytuje výhled na Orlické hory z výšky
1115 m n. m.
Foto I M. Nastoupil

Výjezdy JSDHO
Dolní Čermná
11. 5. 2020 20:44 technická pomoc odstranění stromu nakloněného nad
silnicí v Petrovicích
11. 5. 2020 20:49 technická pomoc – odstranění stromu na silnici v Jakubovicích
20. 5. 2020 technická pomoc - kácení
stromů na zahradě mateřské školy
a u kostela
25. 5. 2020 technická pomoc - odstranění stromu u kostela
L. Ešpandrová

Třídění odpadu
Češi jsou stále na špičce v třídění odpadů v EU. Každý z nás v roce 2019 vytřídil
do barevných popelnic přes 51 kilogramů odpadu.
Za evropské premianty v třídění
odpadu jsou Češi označováni právem.
Meziročně dosáhli dalšího zlepšení
v množství vytříděného odpadu, a to
již poněkolikáté v řadě. V roce 2019
vytřídil každý z nás v průměru 51,3
kilogramu papíru, plastů, skla a nápojových kartonů, což je meziroční
nárůst o více než 2 kilogramy odpadů
vytříděných do barevných kontejnerů.
S tříděním odpadů má zkušenost
většina obyvatel ČR, pravidelně pak

své odpady třídí téměř tři čtvrtiny
národa, přesně 73 % obyvatel. Loni
jsme vytřídili nejvíc papíru, téměř 22
kilogramů, dále pak 15,1 kilogramu
plastů, bezmála 14 kilogramů skla
a necelé půl kilo nápojových kartonů.
A stále více třídíme i kovy, těch vytřídil
každý obyvatel v průměru 13,9 kilogramu. Prostřednictvím sběrných systémů
obcí se tak shromáždilo přes 693 tisíc
tun vytříděných odpadů, což je o 4 %
více než v roce 2018.
Díky třídění odpadů v domácnostech
a obcích vzniká surovina, která se na třídících linkách dotřídí na jednotlivé druhotné suroviny připravené k recyklaci
a využití - pro výrobu nových produktů
nebo jako zdroj energie či náhrada
hnědého uhlí v teplárnách. Tříděním
systém snižuje zátěž životního prostředí
- každoročně tříděním a recyklací obalových odpadů zachráníme ekvivalent
zhruba 29 km2 přírody, šetříme stromy,
přírodní zdroje surovin a zamezujeme
rozšiřování skládek. A díky třídění a recyklaci obalových odpadů jsme tak loni
uspořili téměř 6 milionů MWh energie.
Lucie Müllerová, tisková mluvčí
EKO-KOM, a. s.,

Tipy na prázdninové výlety
Olešnice v Orlických horách
Naučná stezka Olešnice vás na své trase
seznámí s technickými daty i historií
lehkých vojenských objektů postavených ve 30. letech minulého století.

Vyhlídková stezka Valaška v Beskydech
Nadzemní panoramatická stezka, na
jejímž konci je visutá prosklená vyhlídková plošina. Součástí stezky je také
sto padesát metrů dlouhý zavěšený
himalájský chodník.
Oheb
Zřícenina hradu ze 13. století se nachází nedaleko přehradní vodní nádrže
Seč. Po příjemné, nedlouhé procházce
lesem se vám naskytne nádherný
výhled na celou přehradu.
Litovel
Městu Litovel se někdy říká hanácké
Benátky, protože stojí na šesti pramenech řeky Moravy, která se proplétá
litovelskými ulicemi. V Litovli může
navštívit také muzeum harmonik.
Státní hrad Kunětická hora
www.hrad-kunetickahora.cz
19. – 21. 6., 26. – 28. 6., 2. – 5. 7.: Letní
divadelní scéna VČD Pardubice: Tři
veteráni.
12. 7.: Král na hradě. Návštěva krále
Vladislava Jagellonského u svého rádce, pana Viléma z Pernštejna, na hradě
Kunětická hora po 523 letech. V 11:00,
13:30, 15:00 a 16:30 můžete zhlédnout kostýmované výklady vedené
formou dialogu dvou historických
postav – krále Vladislava Jagellonského a hofmistra Viléma II. z Pernštejna,
spojené navíc s ceremonií pasování
návštěvníků na rytíře.
17. 7.–18. 7. : Multižánrový hudební
festival v podhradí. Prozatím v jednání,
uskuteční se pouze, pokud to umožní
bezpečnostní situace v souvislosti
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s COVID-19.
4. 8.: Michal Hromek Consort. Významnou složku repertoáru tohoto hudebního seskupení tvoří úpravy lidových
písní z Irska a Skotska a původní písně
na texty českých básníků. V Rytířském
sále hradního paláce na Kunětické
hoře jde pokaždé o nezapomenutelný
zážitek. Začátek koncertu v 19:00.
29. 8. : Hradozámecká noc a lampionový průvod. Noční prohlídky s doprovodným programem a lampionovým
průvodem od 20 hodin.
Státní hrad Litice
www.hrad-litice.cz
29. 8.: státní hrad Litice – Hradozámecká noc – Nebojte se tmy aneb
s baterkou na hrad. Letní podvečer na
nádvoří hradu k ukončení prázdnin
spojený s opékáním přinesených
špekáčků. Noční prohlídky hradu
s baterkou.
Státní zámek Litomyšl
www.zamek-litomysl.cz
7.–9. 8.: státní zámek Litomyšl - Sjezd
veteránů v Litomyšli – 4. Vzpomínková
jízda na Elišku a Čeňka Junkovy. Součástí slavností jsou také přehlídkové
jízdy, módní přehlídky staré módy nebo
komentované prohlídky pro nadšence
do automobilových krasavců.
29. 8.: Hradozámecká noc 2020 - Oslava barokní hudby a divadla. Celodenní
prohlídky a program k oslavě barokní
hudby a divadla na zámku Litomyšl.
Státní zámek Slatiňany
www.zamek-slatinany.cz
Zámek je letos zpřístupněn po rozsáhlé
obnově, a to včetně velké části interiérů
a zámeckého parku a zahrady. Provoz
zámku bude nově zajištěn celoročně
(včetně zimních měsíců).
29. 8.: státní zámek Slatiňany – Hradozámecká noc ve Slatiňanech – prohlídky
po anglicku. Zámeckými interiéry v jedinečné atmosféře rozsvícených lustrů
a lamp, vlastním tempem bez průvodce,
jak bývá zvykem na památkách v Anglii.
Bude tedy čistě na vás, kolik času v zámeckých pokojích strávíte.
·
Při plánování prázdninových výletů
najdete inspiraci také na:
www.kudyznudy.cz, www.ceskehory.cz.
L. Ešpandrová, L. Bidlasová

Foto I L. Ešpandrová
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Stomatologická pohotovost
ve dnech

lékař

adresa

telefon

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

4. - 5. 7. 2020

MUDr.

Bílý

Lanškroun, Opletalova 567

465 324 829

6. 7. 2020

MDDr.

Bílý

Lanškroun, Opletalova 567

465 324 829

11. - 12. 7. 2020

MUDr.

Dunglová

Letohrad, Tyršova 259

972 324 447

18. - 19. 7. 2020

MDDr.

Faltusová

Lanškroun, Českých bratří 519

467 771 918

25. - 26. 7. 2020

MDDr.

Hrdinová

Lanškroun, Strážní 151

465 322 907

1. - 2. 8. 2020

MUDr.

Jedličková

Bystřec 182

465 642 990

8. - 9. 8. 2020

MUDr.

Ježáková

Letohrad, U Dvora 815

608 427 960

15. - 16. 8. 2020

MUDr.

Johnová

Letohrad, Šedivská 498

465 622 216

22. - 23. 8. 2020

zubní lékař

Khmara

Letohrad, U Dvora 815

465 620 358

Když Vás v sobotu, neděli či ve svátek rozbolí zub, můžete v době od 8:00 do 11:00 hodin navštívit lékaře, který ten den slouží
pohotovost ve své ordinaci. Přehled pohotovostních služeb je uveden v následující tabulce (zdroj: http://sociologie.iglu.cz/zubarna/
pages/s_zubni_pohotovost.htm). Než se vydáte na zubní pohotovost, ověřte si službu zubního lékaře dle rozpisu telefonicky.
Stomatologové si můžou službu mezi sebou vyměnit! Informaci se dovíte na tel.: 465 710 111 - Orlickoústecká nemocnice, a.s.
Znovu upozorňujeme! Před návštěvou stomatologické pohotovosti si raději telefonicky ověřte, zda nedošlo ke změně lékaře
konajícího službu!

Upozornění pro soukromé
podnikatele

Nabízíme všem místním soukromým podnikatelům a živnostníkům možnost prezentace
jejich firmy v Dolnočermenském zpravodaji
(vychází v nákladu 550 ks) a na nových webových stránkách městysu. Zájemci nechť kontaktují Úřad městysu Dolní Čermná, Ing. Miladu
Marešovou, tel: 465 393 125,
e-mail: majetek@dolni-cermna.cz.

Inzerujte nabídky v Dolnočermenském
zpravodaji. Pro místní podnikatele
a obyvatele sleva 20 %.
Inzerce podle vlastního návrhu.
Ceník
formát

cena

A4

1000 Kč

A5

500 Kč

A6

250 Kč
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Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí v Dolní Čermné
Datum konání

Název akce

Začátek akce

18. 7.

Myslivecký táborák

29. 8.

Loučení s létem

26. 9.

Divadelní představení Čáry báby
Cotkytle

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

17:00
16:00 a 19:00

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

Místo konání

Pořadatel

myslivecká chata

MS

AZAS

městys

Orlovna

SDO

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

Nabídka volného místa
Městys Dolní Čermná přijme uklízečku ubytovacích prostor, které se nachází v Areálu zdraví a sportu
(AZAS) a také v budově Úřadu městyse Dolní Čermná. Frekvence a rozsah úklidu: 5 hodin denně,
6 dní v týdnu.Nástup možný od 1. července 2020. Se zájemcem bude uzavřena dohoda o provedení
práce s trváním do konce září 2020.
Zájemci se mohou hlásit u Kateřiny Veselé na tel. č.: 605 475 695 nebo na e-mailu: areal@dolni-cermna.cz.

Z činnosti místní JSDHO

Foto I archiv JSDHO
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