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V TOMTO ČÍSLE NALEZNETE
SLOVO STAROSTY
SETKÁNÍ ČERMNÝCH
OSMÝ ORLÍ LET
ZPRÁVA FOTB. ODDÍLU
KALENDÁŘ AKCÍ
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Pozvánka na jednání zastupitelstva
v pondělí 11. 11. 2019 od 18 hodin
v zasedací místnosti úřadu městyse
v přízemí budovy.

www.dolni-cermna.cz
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
když si uvědomím, že za dva měsíce
budou téměř Vánoce, říkám si, že ten čas
rok od roku čím dál rychleji utíká. Letošní
rok je toho pro mne opět důkazem. Jak
stárnu, přivádí mě to k přemítání, co je
vlastně v životě důležité. V uplynulém
období jsme postavili další stavby, řešíme
údržbu stávajícího majetku, kterého je
velké množství. Připravují se další velké
i menší stavby. Řešili jsme bezpočet
problémů souvisejících s chodem úřadu,
které v podstatě běžného občana vůbec
nezajímají, a po pravdě, ani se nedivím.
O to více mi dochází, že nejdůležitější jsou
vzájemné mezilidské vztahy. Vzhledem
k tomu, že slovo starosta úzce souvisí se
slovem „starati se“, dochází většina lidí
do mé kanceláře s nějakým problémem,
který je potřeba vyřešit. Jsem skutečně
vděčný za to, že drtivá většina těchto lidí
je konstruktivních. To, že si nebudeme
navzájem všichni „sedět“ a že nejde vyhovět všem, je více než jasné. Vždy je to
o hledání vhodných řešení a kompromisů. Jsem vděčný za to, že v Dolní Čermné
jsou lidé nastaveni tímto směrem.
Jsou ovšem i věci, které se nedotýkají
jednotlivců, ale většiny. Jednou z nich je
parkování osobních vozidel na místních
komunikacích. Doba, ve které žijeme,
se neustále zrychluje. Byly časy, kdy
rodina měla jedno auto. Dnes nejsou
výjimkou případy, kdy má v rodině auto
každý dospělý. Samozřejmě je nezbytné
ho někde parkovat. Naše místní komunikace nenafoukneme, a to obzvláště
z hlediska prostorových poměrů. Není
tedy v možnostech městyse, a osobně
jsem přesvědčen, že to není ani jeho
povinností, zajišťovat každému parkovací místo. Parkování osobních aut
na místních komunikacích je skutečně
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problém, a to obzvlášť v nepřehledných
zatáčkách, kde je to doslova „čekání“ na
průšvih. Úřad městyse nemá oprávnění
nařizovat řidičům, jak se mají chovat.
Dohled nad plynulostí a bezpečností
provozu na pozemních komunikacích
přináleží jen a pouze Policii ČR. Přesto
jsem mnoho obyvatelů na tyto problémy již upozorňoval. V zimním období
je parkování problémem i na rovných
úsecích. Ztěžuje to zimní údržbu našich
komunikací, zejména při větší nadílce
sněhu. Rád bych poděkoval všem, kteří
si tohoto problému sami všimli a vyřešili
ho parkováním na svém pozemku. Je
zřejmé, že to všude nejde. Přesto vás chci
požádat o spolupráci a občané, kteří mají
možnost parkovat na svých pozemcích,
nechť tak učiní, za což předem děkuji.
Dále vás chci informovat o problému s řešením bioodpadu. I zde vás chci požádat
o spolupráci. Veškerá likvidace odpadů
souvisí s výší poplatku, který za odpady
platíte. Dlouhodobě se ho snažíme nezvyšovat. Průběžně přijímáme opatření,
aby uvedený poplatek nemusel být zvyšován. Byla provedena výběrová řízení
na svoz komunálního i separovaného
odpadu, instalovali jsme nové nádoby na
třídění odpadu a v neposlední řadě většina z vás obdržela bezplatně kompostér.
Zároveň se zřídilo na našem pozemku
nad sídlištěm u školy (před kravíny) místo
pro odběr bioodpadu, který již nepojmou
kompostéry, a současně zde přijímáme
i větve z vašich zahrádek. Místo je do
současné doby volně přístupné. Bohužel
jsme již po několikáté zjistili, že někteří
neukáznění spoluobčané jsou schopni
do větví naházet i suť a železo. To, že je
to pro mě naprosto nepochopitelné, je
jedna věc. Druhá, horší věc je, že nám to
značně komplikuje a zdražuje likvidaci
uvedeného bioodpadu. Jsme nuceni na
toto reagovat. Proto bude odběr bioodpadu kontrolovat náš pracovník. S tím
souvisí i nová otevírací doba tohoto místa. O všech podrobnostech vás budeme
informovat dopisem, který obdrží každá
domácnost. Spuštění tohoto provozu je
plánováno od jara 2020. Osobně jsem
přesvědčen, že drtivá většina občanů je
ukázněných. Je mi líto, že kvůli pár jedincům omezíme ostatní, ale opravdu nám
nic jiného nezbylo.
Velmi důležitou věcí je dostat informace,
třeba právě ty výše uvedené, k vám
spoluobčanům. Slouží k tomu tento zpravodaj, ale i další „kanály“. Jedním z nich

jsou webové stránky. V současné době
se zpracovávají nové stránky. Na nový
design a přívětivější uživatelské prostředí
se mohou těšit nejen ti, kteří na stránkách
vyhledávají informace, ale i lidé, kteří je
obsluhují. Spuštění nové podoby stránek
je plánováno do konce října 2019.
S přáním příjemného podzimu
Petr Helekal
starosta

Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (6/2019 - ZM)
Dne 23. září 2019 se konalo podzimní
- 6. jednání zastupitelstva městyse
a z jeho programu vybíráme. Zpráva
o činnosti rady byla podána za období
od července 2019 do září 2019, kdy se
konala celkem čtyři jednání. Rada byla
pravidelně informována o projektu
„Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“.
Zabývala se přípravou akce „Chodník
Lesní brána“. Řešila zadávací řízení, výběr zhotovitele a zajištění realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava
havarijního stavu střechy objektu ZŠ
a ŠJ Dolní Čermná“. O těchto a dalších
připravovaných investičních akcích
byli zastupitelé podrobněji informováni v bodě „Různé“. Rada dále mimo jiné
jednala o zřízení a systému fungování
místa na odběr bioodpadu (na ppč.
8179 – pod K7). Projednala vyhlášení
výběrového řízení na pracovní pozici
„vedoucí pracovní a technické skupiny
městyse“ a rozhodla o jejím obsazení
od 1. 11. 2019. Rozhodla o poskytnutí
finančních darů zařízením zdravotnické a sociální péče a neziskovým
organizacím, jejichž služby využívají
občané městyse, kromě jiných Orlickoústecké nemocnici a Oblastní charitě
Ústí nad Orlicí.
Ve finančních záležitostech byly zastupitelům podány informace a odůvodnění k rozpočtovým změnám č. 3
až 5 k rozpočtu městyse na rok 2019,
jejichž schválení vyvolalo např. přijetí
některých dotací či zajištění finančních
prostředků na akci „Oprava havarijního stavu střechy objektu ZŠ a ŠJ Dolní
Čermná“.
V majetkových záležitostech zastupi-
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telstvo rozhodlo o zveřejnění záměru
prodeje části pozemkové parcely
č. 8323 v k. ú. Dolní Čermná, a to v souvislosti s připravovaným projektem
spol. ČEZ Distribuce, a. s. - připojení
chat a vybudování nové distribuční
trafostanice pro lokalitu v sadech.
Projednalo žádosti o směnu pozemků
pro narovnání majetkových vztahů
v sousedství domů č. p. 223 a hasičského domu č. p. 2 v k. ú. Dolní Čermná:
schválilo zveřejnění záměru směny
pozemků - ppč. 5041 nově vzniklé
dle geometrického plánu a části ppč.
2355/1 z majetku městyse Dolní Čermná do vlastnictví fyzické osoby za nově
vzniklou ppč. 2355/6. Zastupitelstvo
dále projednalo dvě žádosti soukromých osob o odkoupení pozemků
ppč. č. 4184/2 a ppč. 3216/49 v k. ú.
Dolní Čermná a schválilo zveřejnění
záměru jejich prodeje, neboť se jedná
o městysem nevyužívané pozemky,
výhledově nepotřebné.
V posledním bloku programu podal
starosta zastupitelům informace
o realizovaných, zahájených a připravovaných akcích městyse. Na konci
května 2019 byl zahájen provoz opravené ubytovny v AZAS. Projektové
dokumenty akce „Rozšíření zázemí
AZAS Dolní Čermná“ jsou dokončeny,
připravují se další potřebné podklady.
Po komplexním posouzení situace na
stavebním i bankovním trhu orgány
městyse rozhodly stavbu nyní na podzim nezahajovat, nadále ji připravovat
tak, aby bylo možno na přelomu roku
2019/2020 vyhlásit výběrové řízení
a stavbu zahájit v roce 2020. V průběhu měsíce září 2019 byla zahájena realizace akce „Oprava havarijního stavu
střechy objektu ZŠ a ŠJ Dolní Čermná“.
Po zhodnocení stavu střechy, kdy dochází k zatékání do objektu, nakonec
rada rozhodla realizovat tuto akci před
zimním obdobím, aby bylo zabráněno
dalším škodám na budově. Oprava by
měla být hotova během podzimu t. r.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o přípravě dalších akcí zejména
chodník Lesní brána – Dolní Čermná,
brownfield kravíny Dolní Čermná, hřiště u ZŠ, opravy v tělocvičně, obnova
budovy staré školy č. p. 234 v Dolní
Čermné, půdní vestavba objektu základní školy v Dolní Čermné, stavební
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úpravy místní komunikace č. 17C,
autobusové nástupiště v Jakubovicích,
výstavba poldrů v rámci Plánu společných zařízení, příprava projektové
dokumentace veřejného osvětlení
sídliště nad školou.
Součástí tohoto bodu byly také
informace o stavu zpracování územní
studie lokality „V ráji“ určené pro
výstavbu rodinných domů. Městysu
byl předložen její první návrh, který
na jednání zastupitelstva podrobně
prezentoval zpracovatel - architekt
Jan Světlík. Nedílnou součástí územní
studie je i uzavření dohod o parcelaci
se soukromými vlastníky pozemků
v řešeném území. V dalším postupu se
předpokládá schválení návrhu územní
studie pořizovatelem, poté zejména
uzavření dohod s majiteli pozemků na
spolufinancování zasíťování, jednání
s majiteli inženýrských sítí, tj. příslušnými společnostmi, o způsobu zasíťování,
zpracování projektové dokumentace
území, příprava finančního plánu městyse pro jednotlivé etapy výstavby,
stanovení kritérií pro přidělování
parcel, atd.
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

tříděný odpad. Nedokážeme, je to mizérie a ostuda.
Pokud jsou kontejnery plné, je třeba
vyčkat na odvoz, nebo odpad zavézt do
sběrného dvora. Ale jak můžeme vidět
čím dál častěji, to už je nad síly některých spoluobčanů, kteří s klidem odpad
odloží téměř kamkoliv.
Každý den kolem jednoho stanoviště
kontejnerů jezdím do práce. Často se
zde povalují kartony, které případný
déšť rozmáčí na bláto, kusy skleněných
tabulí, přestože je lze podélným otvorem do kontejneru vložit, pytle s textilem, které se už nevešly. Čísi akvárium
zde leželo několik dní, než ho někdo
rozbil a střepy se rozsypaly do trávy.
Členové pracovní čety stanoviště kontejnerů kontrolují, všechen ten svinčík
sbírají a odvážejí do sběrného dvora.
A mohou uklízet několikrát do týdne,
o náplň práce se jim vždycky někdo postará. Uklízet cizí odpadky jistě není nic
příjemného. Pokusila jsem se jednou,
po otevření pytlů, které se u kontejneru
povalovaly, jsem zjistila, že obsahují
psí pelech plný chlupů a promočenou
dětskou deku. Že je bílý kontejner pouze pro čisté a vyprané prádlo? Detail,
kterým se někdo netrápil.
A jak jsem zmínila na začátku, je to
jednoduché. Odpad, který už se do
odpadních nádob nevejde, jednoduše
odvést do sběrného dvora. Kolem
popelnice u svého domu také přeci
nepohazujeme odpadky s tím, že až
přijedou popeláři, uklidí je.
Nejen doma chceme mít uklizeno,
mysleme na to, prosím, a berme ohled
také na ty, u jejichž obydlí se kontejnery
nacházejí. Výhled z okna na hromadu
odpadků jistě není nic příjemného.
L. Ešpandrová

Dolnočermenský kalendář
2021
Máme doma uklizeno?
S největší pravděpodobností ano, ale to
je každého věc, v jakém prostředí žije
v soukromí. Není však každého soukromá věc, jak uklizený je náš městys, respektive do jaké míry dokážeme udržet
pořádek například kolem kontejnerů na

I když sotva začal podzim a rok 2020 je
ještě poměrně daleko, začínají přípravy
pro vznik Dolnočermenského kalendáře
2021. Fotografové mají nemalé zkušenosti s rozmary počasí a rychlými změnami přírody, a tak mnozí uvítají, že
téma pro rok 2020 zveřejníme s určitým
předstihem. A jak tedy zní? Berme to
jako určitou výzvu: „Dolní Čermná
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z nadhledu.“ Na Vaše příspěvky se těšíme na adrese redakce.
Redakce zpravodaje

28. setkání obcí Čermná
1. 8. se uskutečnil již 28. ročník setkání
Čermných, tentokráte v Čermné u Staňkova v okrese Domažlice. Z důvodu velké vzdálenosti jsme vyrazili o den dříve.
Obec nám zařídila ubytování v příjemném kempu Podhájí, tři kilometry od
Horšovského Týna. Jedinou kaňkou byla
slabá účast, kdy nás z celé obce vyrazilo
pouze čtrnáct. Nebyli jsme například
schopni postavit mužstvo na minifotbal
(6 lidí), což nakonec vedlo ke zrušení celého turnaje. Je velká škoda, že lidé nemají zájem o podobné akce, i když obec
hradí cestu, ubytování a stravu. Tato
skutečnost nás ovšem neznechutila
a setkání jsme si náležitě užili.
Jak je již dobrým zvykem, pořádající
obec připravila bohatý sportovní
a kulturní program. Pořádaly se turnaje
v nohejbalu trojic, stolním tenise, po-
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žárním sportu a jiné. Umístění našich
družstev bylo více než úspěšné. Stolní
tenisté vyhráli vše, co se dalo, a ceny
a poháry nemohli ani pobrat. Hasiči,
ač v nekompletní sestavě a ve spojení
s kolegy z Horní Čermné, útočili na
celkové vítězství, a nakonec skončili
třetí. Nohejbalisté, ač hráli v této sestavě
poprvé a navíc bez jakéhokoliv tréninku,
dokončili svoji soutěž na pátém místě
a ostudu rozhodně neudělali. Někteří
účastníci absolvovali rovněž vyjížďku na
kolech a poznávali krásy místního kraje.
Následovalo tradiční setkání starostů
a zastupitelů, kde naši obec reprezentovali Jiří Svoboda a Jiří Zpěvák. Jak je
již dobrým zvykem, předali místnímu
starostovi dar naší obce.
Odpoledne si všichni užili bohatý kulturní program, který byl sestaven tak, aby si
v něm každý našel, co ho baví a zajímá.
Vystoupil např. Mrákovský folklorní
soubor, kapela Olympic revival, skupina
historického šermu Lanceta a absolvovali jsme i poučnou ukázku vývoje palných
zbraní, kterou předvedla skupina Furia
Infernalis.
Celý program byl opravdu zábavný
a poučný. Místní starosta osobně
roznášel výborné místní koláče, po
kterých jsme se mohli utlouci. Měli jsme
rovněž možnost pohovořit se starosty
ostatních Čermných, kteří do jednoho
vyjadřovali chválu a obdiv k našemu
AZAS s tím, jak musí být skvělé, že se
zde může každý týden konat nějaká
akce. Ještě, že nevědí…
Okolo deváté večer nastal čas k návratu
a okolo čtvrté jsme byli bezpečně doma.
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Je na místě poděkovat vedení našeho
městyse za skvělou organizaci celého
zájezdu a za opatření krásných nových
triček, ve kterých jsme mohli naši Čermnou reprezentovat. Organizace takovéto
akce není nic jednoduchého. O to víc
mrzí nezájem ze strany místních. Nezbývá než doufat, že za rok nás do České
Čermné vyjede více.
Filip Hampl

Významné životní
jubileum oslavili
Helena Vašíčková
Marie Forštová
Zdeňka Havlíčková
Jaroslava Pecháčková
Ladislav Liebich
Marcela Vávrová
Ludmila Műllerová
Petr Lhota
Ivana Klejmová
Růžena Macháčková
Josef Nastoupil
Margita Dušková
Alžběta Mačátová
Zbyněk Hampl
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.

Přivítejme nové obyvatele
fary
Od srpna má dolnočermenská farnost
nového administrátora – pana Ľubora
Schlossára. Paní Ludmila Ešpandrová ho
požádala o krátký rozhovor.
Vítáme vás v Dolní Čermné a hned na
úvod se zeptám: odkud přicházíte?
Děkujeme za milé přivítání v tomto
městyse, který otevírá brány do krásného hornatého prostředí Orlických hor.
Přicházíme z Polabí – z Nového Bydžova.
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Jaké byly Vaše první dojmy, jak se Vám
zdejší kraj líbí? Co Vás mile překvapilo?
Ovanul nás tady čistý vzduch vonící
vším, co příroda v sobě ukrývá. Ale především je tento závan přírody v dobrotě
a charakteru lidských srdcí. Nosí v sobě
krásu a dobro.

6

číslo 5 I rok 2019

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

Foto I L. Ešpandrová

Co Vás nemile překvapilo?
O negativech se mluvit zatím nedá,
protože jsme tady krátký čas; a když
něco život přinese, tak jsme zde proto,
abychom se za to modlili a pomáhali
v rámci svých možností a kompetencí.
Ovšem do Dolní Čermné jste nepřišel
sám, spolu s Vámi sdílí faru Komunita
Gratia. Vysvětlete nám, prosím, co si
pod tím pojmem máme představit?
Komunitu tvoří kněz a sestry, kteří zasvětili život Bohu. Slovo Gratia znamená
latinsky milost, co v slovníku věřících
znamená, že všechno, co jsme dostali,
je pro nás Božím darem. A proto se
snažíme přijímat i všechny lidi z dobroty
a lásky Boží a sloužit tím, čím jsme byli
obdarovaní my sami.
Jaký je život komunity a v čem spočívá
její práce v rámci farnosti?
Já jako kněz i sestry budeme vyučovat
náboženství ve školách i na faře, navštěvovat nemocné, vést přípravy ke svátostem – ke křtu, biřmování, prvnímu svatému přijímání, vést administrativu…
a vše potřebné, co místní pastorace
ukáže. Jistěže chceme mít a budovat
vztahy k Bohu, cesty k lidem, ale i k celé
přírodě. Chceme být požehnáním nejen
pro farnost, ale i pro celý městys, zvláště
pro lidi opuštěné a trpící.
Děkuji za rozhovor, ať se Vám daří
a Dolní Čermná se stane Vaším domovem.
Moc děkujeme za přání a také děkuji za
rozhovor.
P. Ľubor Schlossár – farář a představený
Komunity Gratia

Pardubický kraj podporuje
projekt „Meziobecní
spolupráce“
Za účasti hejtmana Pardubického kraje
Martina Netolického, zástupců měst,
obcí či ministerstev se na Institutu
veřejné správy Ekonomicko-správní
fakulty Masarykovy univerzity v Brně konala konference Meziobecní spolupráce
2019. Hlavním smyslem bylo vytvořit
vhodný prostor pro odbornou diskuzi ke
spolupráci obcí. Meziobecní spolupráce
jako teoretický a praktický koncept
funguje v České republice i zahraničí.
Avšak ne vždy zcela dobře. V této problematice se příkladem ostatním obcím
stal Dobrovolný svazek obcí Mikroregion

Severo-Lanškrounsko, který funguje
velmi efektivně.
„Projekt Meziobecní spolupráce je
poměrně nový. Zaměřuje se na úzkou
spolupráci obcí mezi sebou, a to při řešení poměrně komplikovaných agend, jež
musí plnit každá obec v ČR. V našem kraji
jich máme přibližně 450 a každá z nich
má povinnosti vyplývající z obrovské
spleti zákonů – ať je to zákon o veřejných
zakázkách, zákon o obcích, zákon o střetu zájmů, ale samozřejmě řeší i mnoho
dalších záležitostí, které musí ze zákona
obce plnit pro svá území,“ představil
projekt Martin Netolický.
Ředitel Institutu veřejné správy ESF MUNI
Filip Hrůza seznámil přítomné se stavem
spolupráce obcí v ČR k letošnímu roku,
ale zabýval se i retrospektivou či zkušenostmi ze zahraničí. Česká republika se
skládá z 6 257 obcí a všechny mají určité
povinnosti. Katalog činnosti obcí, který
zpracovalo Ministerstvo vnitra, představuje komplexní soupis jednotlivých
činností určitého úřadu dle platných zákonů. Obsahuje práva a povinnosti obcí
v přenesené i samostatné působnosti.
Pro obce I. typu vyplývá tedy bezmála
1 700 zákonných ustanovení, ze kterých
jim plynou povinnosti. Jsou schopné takový počet povinností obce, především
malé obce, fundovaně zvládat? Řešení
však existují dvě – slučování obcí, nebo
meziobecní spolupráce.
Starosta městyse Dolní Čermná Petr
Helekal si společně s Lenkou Bártlovou,
manažerkou Dobrovolného svazku
obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko,

Foto I P. Helekal
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připravili přednáškový blok s názvem
„Dobrá praxe meziobecní spolupráce –
DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko“.
Zde uvedli základní informace o tomto
svazku – založení, financování, zkušenosti, ale především činnosti, které nabízí
zdarma, či za zvýhodněné ceny. Mezi ně
patří odborné poradenství, přednášková
činnost, projektové a dotační poradenství, zpracování a administrace žádostí
o dotaci, realizace společných projektů
členských obcí a další jiné služby. Za
členský příspěvek (120 Kč/obyvatele
obce) jsou tak významným způsobem
ušetřeny finanční prostředky i čas obcí,
které jsou součástí tohoto svazku.
„Pardubický kraj vnímá projekt jako velmi
přínosný, neboť výrazným způsobem šetří nejenom lidské zdroje a zaměstnance
obecních úřadů, ale především i finanční
prostředky. Celá řada poradenských firem
využívá toho, že na obcích není dostatečné personální zázemí, a snaží se parazitovat na celém systému. Avšak meziobecní
spolupráce je právě založena na tom,
že obce dobrovolně vytvoří kolektivní
svazek, kde řeší společné agendy - a to ne
tím způsobem, že si objednávají službu
mimo úředníky obce. Sám považuji tento
projekt za velmi dobrý. Pardubický kraj
bude určitě nadále podporovat projekty
meziobecní spolupráce. Doufám, že už
nebudou natolik ojedinělé jako doposud,
ale že se naopak rozšíří i do dalších částí
našeho kraje,“ ukončil hejtman Martin
Netolický svou přednášku na téma
„Pohled kraje na meziobecní spolupráci
a možnosti rozvoje spolupráce“.
Martin Madejewský
kancelář hejtmana

číslo 5 I rok 2019

Projekt Poznejme se
Dne 4. září jsme měli projekt Poznejme
se. Ráno v 7:40 jsme měli sraz před hlavní
budovou školy. Pak se každá třída s třídními učiteli přemístila do Areálu zdraví
a sportu v Dolní Čermné. V kempu jsme
byli rozděleni do šestnácti skupin, z každé třídy byli vybráni jeden či dva žáci.

7

Každá skupina dostala své číslo a nejstarší byl určen za vedoucího. Pak se
týmy střídaly na šestnácti stanovištích
a plnily dané úkoly. Jmenujme stanoviště Chůze na lyžích, Labyrint, Eskymácký
pozdrav, Předávání kostek gumičkou.
Kvůli časovému limitu jsme bohužel nestihli navštívit všechna stanoviště. Prvňáčci byli hodní a poslušní, brzy se mezi
staršími žáky školy okoukali. Bylo to super. Moc se nám to líbilo a těšíme se na
další akce.
Žáci 8. třídy

Uspávání broučků

Foto I archiv ZŠ

Jako každý rok pořádala mateřská škola
spolu se Spolkem divadelních ochotníků
Dolní Čermná akci Uspávání broučků.
Děti společně s rodiči se sešli v AZAS. Po
příchodu si mohli opéci na ohýnku vuřty. Když se setmělo, rozsvítily se lampiónky a děti dostaly kaštánek, který je
ochraňoval po celou cestu a který na jejím konci vyměnily za zápich se zvířátkem. Při uspávání broučků mohly děti
potkat vodníka, lesní vílu, berušku, Bí-
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lou paní, noční motýly, ohnivého muže,
Křemílka a Vochomůrku a na konci na
všechny čekala ovčí babička. Děkujeme
ochotníkům za pomoc a rodičům, že se
svými dětmi přišli.
Kateřina Ptáčková

Dopravní kurz
Dne 18. září se 4. třída sešla ve škole. Měli
jsme s paní Kůrkovou teorii – testy, značky, pravidla atd. Poslední hodinu jsme
psali dva testy, lepší test se počítal.
Dne 19. září se sešla skupina A v Lanškrouně na dopravním hřišti. Jako první
jsme si šli ukázat, co znamenají značky,
a vysvětlili jsme si pravidla. Když jsme si
to prošli, tak jsme si sedli na kolo a vyjeli
jsme ke kruhovému objezdu. Jeli jsme
pomalu za sebou a dávali pozor. Zastavili jsme a rozhlédli se. Paní Kůrková nás
rozdělila na dvě skupiny. Jedna skupina
jezdila na hlavní, druhá na přednosti
v jízdě. První skupina to měla lehčí a druhá těžší, protože musela skoro stále stát
a rozhlížet se.
Další bylo odbočování doleva a doprava.
Paní Kůrková nám říkala: „Nejtěžší je

Foto I archiv ZŠ

odbočování doleva.“ Popravdě ze začátku nám to nešlo, ale poslouchali jsme
a bylo to dobré. Pak jsme si jezdili podle
předpisů, jak chceme. To byla zábava.
Když jsme byli hodní, paní Kůrková nám
pustila semafory. Bylo to žúžo.
Nakonec jsme jezdili podle semaforů
a paní Kůrková nás sledovala a za každou
chybu jsme dostali trestný bod. Když
jsme dojezdili, tak řekla: „Všichni jste to
zvládli.“ Byli jsme nadšení. Sbalili jsme si
věci a jeli domů.
Jakub Veselý, 4. třída

Exkurze na Dlouhé stráně
a do Velkých Losin
Dne 25. září jely 8. a 9. třída na celodenní
exkurzi. Nejprve jsme navštívili Muzeum
papíru ve Velkých Losinách, kde jsme se
dozvěděli o historii ruční výroby papíru.
Odkud papír vlastně pochází, jak se
zpracovával v minulosti a jaká je dnešní

technologie výroby. Během prohlídky
jsme měli možnost vidět, jak zaměstnanci vyrábí papír tradičním způsobem.
Také jsme si mohli zakoupit suvenýry
nebo si prohlédnout, co všechno se
z papíru dá vyrobit. A aby to bylo pro
nás zajímavější, mohli jsme si papír sami
vyrobit, dále přáníčko, záložku apod.
Tato ruční papírna je nejstarší pracující
podnik svého druhu ve střední Evropě,
je v provozu již čtyři století. V roce 2001
byl soubor objektů papírenské manufaktury prohlášen za národní kulturní
památku. Nyní se snaží o zapsání tohoto
objektu na seznam UNESCO.
Pak jsme se přemístili na Dlouhé stráně,
kde jsme na vlastní oči viděli obrovské
vodní dílo – přečerpávací elektrárnu,
která leží v Jeseníkách u obce Loučná
nad Desnou. Úvodní část exkurze
proběhla v přednáškové místnosti, kde
jsme se dověděli, že tato elektrárna je
v provozu od roku 1996. Dolní nádrž
leží na říčce Divoká Desná a horní nádrž
je vybudována na hoře Dlouhé stráně,
která musela být k tomuto účelu o tři
metry snížena – „seříznuta“. Po přednášce jsme se vydali dlouhým tunelem,
kde jsme zažili blackout, až k velké
strojovně, jejíž dominantou je reverzní
Francisova turbína. Poslední zastávkou
byla horní nádrž, kde jsme strávili bohužel jen krátký čas kvůli špatnému počasí
(pršelo a foukal silný vítr).
Exkurze se většině z nás líbila, dověděli
jsme se mnoho nových informací a především jsme si mohli odvést upomínkové předměty, které jsme si sami vyrobili.
Žáci 9. třídy

Foto I archiv ZŠ

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

9

číslo 5 I rok 2019

Muzeum řemesel
V pondělí 23. 9. jsme po páté vyučovací
hodině jeli do Letohradu do Muzea řemesel. Měli jsme tam moc hodného průvodce, který nás rozdělil do tří skupin a dával
nám otázky. Ten, kdo věděl, dostal žeton
pro svůj tým. Vítězný tým byl potom odměněn. Prošli jsme tři patra muzea a moc
se mi tam líbilo.
Filip Málek, 7. třída

Atletika pro všechny
Začátek školního roku jsme letos věnovali vzájemnému poznávání a atletice.
Žáci od 1. do 9. třídy ve dvou hezkých
dnech zápolili na Atletickém stadionu
Romana Šebrleho v Lanškrouně. Vyzkoušeli si jednotlivé atletické disciplíny a zapsali tak první výsledky do nového ročníku Olympijského víceboje a Odznaku
všestrannosti. Disciplíny (běh na 60 m,
skok do dálky, hod kriketovým míčkem,
závod přes překážky, skok do výšky, trojskok z místa a především závěrečný běh
na 1000 m (500 m) prověřily poprázdninovou fyzickou kondici našich žáků. Závěrečná štafeta mezi zástupci tříd druhého stupně pak vytvořila tu pravou
bojovnou atmosféru. Doufáme, že zájem
o atletiku mezi žáky se nám podaří podpořit a do dalších ročníků Odznaku všestrannosti si vychováme dobré a třeba
i vítězné družstvo.
Yvona Rybová

Foto I archiv ZŠ

Finále Odznaku
všestrannosti olympijských
vítězů (OVOV) 2019
Letošní ročník soutěže OVOV, kterou založili dva zlatí olympijští medailisté v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle,
byl pro naši školu velmi úspěšný. Konečně
se nám zadařilo a Klárka Svobodová z 5.
třídy postoupila do republikového finále,
které se v letošním roce konalo na atletickém stadionu VUT v Brně. Je to vždycky
veliká událost, účastní se jí bývalí sportovci – olympionici ČR. Pro závodníky je
vždy připraven bohatý a zajímavý doprovodný program. A jak se Klárce v Brně líbilo, na to se jí zeptala paní učitelka Rybová.

„4. - 6. září jsem byla v Brně na republikovém finále odznaku všestrannosti
olympijského víceboje. Soutěžila jsem
v deseti disciplínách: 2 minuty shyby,
2 minuty skoky přes švihadlo, běh na
60 m, skok do dálky, hod medicinbalem,
2 minuty sedy - lehy, 2 minuty kliky,
trojskok, hod kriketovým míčkem a běh
na 1000 m. První den jsme nastoupili
na stadion a vytvořili olympijské kruhy
podle barev triček, které jsme dostali. Já
jsem měla černé a v něm jsem musela
i závodit. Jako rozcvičku jsme každý den
ráno tancovali zumbu. Nejhezčí byla
olympijská vesnička, kde jsem si nechala
udělat tetovačku na nohu, vytvořila jsem
si vlastní placku a střílela jsem z vojenské
laserové pistole na terč. Potkala jsem tam
i slavné lidi, kteří byli na olympijských
hrách, třeba Šárku Kašpárkovou, Květoslava Svobodu a Jarmilu Kratochvílovou,
a nechala jsem si je podepsat na startovní číslo. Moc se mi tam líbilo a příští rok
bych moc ráda jela znovu.“
Klára Svobodová, 5. třída

I my jsme občany naší obce

Foto I archiv ZŠ

V září jsme v občanské výchově probírali téma Jedinec jako občan obce, státu
a Evropské unie. Po teoretické části jsme
měli možnost navštívit úřad městyse,
kde si pro nás připravila velmi poutavou
besedu paní Marie Macháčková. Všichni
jsme si pohodlně sedli v zasedací míst-
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nosti a celou hodinu pozorně poslouchali, ptali se a diskutovali. Ujasnili jsme
si, kdo na úřadě pracuje, jak se na svou
pracovní pozici dostal, čím se zabývá
matrika obce. Dozvěděli jsme se zajímavosti o křestních jménech i příjmeních
souvisejících s narozením, sňatkem.
Všechny zaujala možnost změny jména.
Teď už víme, co má občan dělat, když se
přestěhuje a mění tím své trvalé bydliště. Řešili jsme, jaké poplatky občan
v obci platí. A protože nám brzy bude
patnáct, nechyběly informace k občanskému průkazu. Vyučovací hodina se
nedá „nafouknout“ ani mimo školní budovu, tak jsme se loučili s tím, že by bylo
ještě dlouho o čem hovořit. Děkujeme
paní matrikářce za informace, které se
nám jako občanům obce budou v životě
určitě hodit.
Žáci 9. třídy

Rocková kapela Quiz 40 let
Kapela Quiz uspořádala 10. 8. 2019
koncert k 40. výročí založení skupiny.
Tato akce se uskutečnila v Dolní Čermné
v letním areále AZAS za podpory obce
a SDH Dolní Čermná a mnoha dalších
sponzorů. Bez této podpory by bylo
těžké financovat zvukové a světelné
zařízení, reklamu a další věci nutně
spojené s touto akcí.
Definitivní rozhodnutí o uskutečnění
výročního koncertu Quizu padlo v lednu tohoto roku. Od dubna jsme se začali
postupně ve třech sestavách scházet ve
zkušebně a připravovat repertoár, který
jsme hrávali již od roku 1979.
Na tomto večeru vystoupilo devatenáct
muzikantů. Snažili jsme se přiblížit návštěvníkům písně za celé čtyřicetileté
období. Společné jsme si zavzpomínali
na atmosféru rockových tancovaček,
zábav a venkovních karnevalů. Několikaměsíční přípravy nás, bývalé členy
kapely, zase po letech více sblížili. I když
nebylo úplně jednoduché se vždy na
zkouškách sejít, tak velkou odměnou
nám nakonec byl plný areál návštěvníků, kterých se sešlo na osm set. Přestože
ze začátku dvě hodiny vydatně pršelo,
tak to díky kvalitnímu zázemí areálu
téměř nikoho neodradilo.
Děkuji tedy všem návštěvníkům a příznivcům kapely, kteří nás svojí účastí
přišli podpořit. Děkuji sponzorům
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a všem, kteří nám pomohli a přispěli
k uskutečnění této akce. Děkuji hasičům, kteří se starali o chod areálu
a o občerstvení kapely a návštěvníků.
Děkuji také hlavně všem muzikantům,
že byli ochotni připravit a nacvičit
celovečerní program. Jsem moc rád, že
se podařilo tento koncert uskutečnit,
a věřím, že všichni byli spokojeni.
K tomuto 40. výročí kapely Quiz byla
vydána brožura (stejně jako před patnácti lety k 25. výročí), která převážně
ve fotografiích připomene činnost
kapely v letech 2004 - 2019. Obě tyto
publikace jsou bezplatně k dostání
v prodejně na zastávce u paní Markové.
Pepa Nastoupil

Oslavy 140. výročí založení
SDH v Čermné
V letošním roce si připomínáme 140.
výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů v tehdejší obci Čermné. Sbor byl
tehdy založen především v horní části
obce (dnešní Horní Čermné), k rozdělení
došlo o dvacet let později v roce 1899,
kdy vznikl samostatný sbor v dolní části
Čermné.
Toto výročí si SDH Dolní Čermná
připomněl o víkendu 9. – 10. 8. 2019.
V pátek byla nejprve otevřena výstava
o současné činnosti SDH Dolní Čermná,
následovalo fotografování před Hasič-

Foto I L. Ešpandrová
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ským domem a poté proběhla slavnostní valná hromada ve školní jídelně. Na
té byla zmíněna historie a zhodnocena
současná činnost SDH, včetně vyznamenání členů SDH. SDH obdržel od
zástupců městyse pamětní stuhu ke
slavnostnímu vyšívanému praporu.
V sobotu odpoledne vyšel od Hasičského domu slavnostní průvod s dechovou
hudbou a prapory SDH, družebního
DHZ Liptovská Teplička a SDH Horní
Čermná. V Areálu zdraví a sportu následoval proslov o historii sboru a zdravice
hostů. Poté byl připraven program –
ukázka požárního útoku mladých hasičů, ukázka letadel na hřišti, vystoupení
Dolce Baby, soutěže pro děti s ukázkou
techniky JSDHO Dolní Čermná a srandasoutěž družstev. Slavnostní odpoledne
pak bylo zakončeno koncertem k 40.
výročí kapely Quiz.
Ještě jednou bych chtěl poděkovat
všem za podporu, Městysi Dolní Čermná a DHZ Liptovská Teplička za dary,
skupině Dolce Baby a Jednotce sboru
dobrovolných hasičů Dolní Čermná
za pomoc s organizací odpoledního
programu.
Jan Růžička

Závody v běhu na 60
metrů a 100 metrů
překážek jednotlivců
mladých hasičů a dorostu
S novým školním rokem začala i další sezóna Ligy OSH v běhu na 60 metrů překážek mladých hasičů a v běhu na 100 metrů
dorostu. Liga se skládá celkem z osmi závodů (mladí hasiči) a čtyř závodů (dorost).
Pět nejlepších žáků v Lize pak automaticky postupuje do krajského kola. Prvním
závodem byl úvodní závod Ligy OSH
v běhu na 60 metrů překážek jednotlivců,
který se uskutečnil 14. 9. 2019 v Mladkově.
Z našich žáků si nejlépe vedl Filip Macháček v mladší kategorii, který vybojoval
bronzovou medaili a skvěle nastartoval
nový ročník Ligy. Dobře dopadl i Matěj
Ptáček, který obsadil 16. místo. V mladších dívkách se nejlépe vedlo Tereze Jedličkové, která skončila jedenáctá. O den
později se konal druhý závod v Bohousové. Filip Macháček obsadil 4. místo, Kryštof Kulhavý (také mladších chlapci) obsadil 16. místo, stejně jako Tereza Jedličková.
Třetím závodem byly šedesátky v Černo-
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víře 21. 9. Filip tady vybojoval 9. místo,
Matěj Ptáček 16. místo, Kateřina Škaredová 15. místo a Tereza Jedličková 16. místo.
Průběžně po třech závodech si nejlépe
vede Filip Macháček, který je v okrese
celkově na 4. místě. Tereza Jedličková je
průběžně šestnáctá. Dorost měl zatím jediný závod v Mladkově 14. 9. V kategorii
střední dorostenci se nejlépe dařilo Tomáši Dolejšovi (7. místo) a Jiřímu Nežádalovi (8. místo). Uvidíme, jak se bude našim
jednotlivcům dařit na posledním podzimním závodě 19. 10. v Lanškrouně.
Jan Růžička

Nový ročník hry PLAMEN
mladých hasičů
V září byl zahájen nový ročník celoroční
hry PLAMEN mladých hasičů a celoroční
činnosti dorostu. Na podzim tradičně
probíhají Závody požárnické všestrannosti – „braňák“, ve kterém soutěží pětičlenné hlídky, které na tříkilometrové
trase musí zvládnout šest stanovišť s tématikou požární všestrannosti. Prvním
závodem byl 21. 9. Memoriál Zdeňka Veselého v Černovíře. Náš SDH postavil na
start dvě hlídky mladších žáků, kteří obsadili celkové 23. a 31. místo. Nejlépe se
našim dařilo 28. 9. na „Tatenickém braňáku“. Mladší žáci obsadili vynikající 1. místo. Oba tyto závody byly tréninkem na
okresní kolo Závodu požárnické všestrannosti, které proběhlo v propršeném
počasí 5. 10. v Klášterci nad Orlicí. Našim
se moc nevedlo – mladší žáci skončili na

30. místě, starší žáci dokonce na 42. místě.
V soutěži dorostu – jednotlivců – soutěžil
pouze Jirka Nežádal, který obsadil konečné 12. místo. Od listopadu se kroužek
mladých hasičů přesouvá do tělocvičny –
každou středu od 15 hodin.
Jan Růžička

Letní tábor SDH
Hlavní prázdniny jsou pro SDH Dolní
Čermná již 25 let ve znamení letního
dětského tábora. Když v roce 1995 SDH
s táborem začínal, jistě nikdo netušil, že
se tato tradice udrží a na tábor bude jezdit stovka dětí. V letošním roce tomu nebylo jinak. V termínu 29. 6.–6. 7. 2019 se
sjelo 96 dětí, 7 instruktorů a 21 dospělých,
aby strávilo osm dní v tábornické osadě
Strážná - Vosí údolí. V programu bylo
opět množství různých her různého zaměření. Téma „Svět superhrdinů“ však
nabízelo spoustu různých námětů, například v zaměření noční hry. V úterý nás
navštívili policisté s ukázkou techniky
a své výstroje. Ve středu nechyběl tradiční výlet do bazénu v České Třebové a ve
čtvrtek se všichni vyřádili na diskotéce.
Díky dotaci MŠMT ČR a faktu, že všichni
dospěláci tábor organizují bez nároku na
odměnu, se nám daří držet velmi nízký
účastnický poplatek. Jedinou odměnou
je tak obrovský zájem, který o tábor v letošním roce byl, a spokojené reakce dětí
a rodičů. A tak i příští rok se vydáme na
tábor na tradiční místo a jak jinak než
první červencový týden.
Jan Růžička

Foto I archiv SDH
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Skautský tábor a 6. oddíl
Dolní Čermná

Foto I archiv SDH

Markéta Marková vytvořila
národní rekord
Ve dnech 30. 8. a 1. 9. 2019 reprezentovala Markéta Marková náš SDH na Mistrovství České republiky profesionálních
a dobrovolných hasičů v Ústí nad Labem. Tentokrát se na Mistrovství probojovala pouze v kategorii jednotlivců.
V pátek soutěžila v disciplíně „Výstup na
věž“, kde s časem 7,43 s, což je mimochodem nový národní rekord, zvítězila
a stala se pro rok 2019 mistryní ČR.
V sobotu soutěžila v běhu na 100 metrů
překážek jednotlivců, kde v kategorii
žen vybojovala v základním rozběhu 2.
místo.
Kromě této soutěže se Markéta zúčastnila ještě Mistrovství světa v požárním
sportu dospělých a dorostu, které
proběhlo ve dnech 8. – 14. září 2019
v Saratově v Rusku. Markéta jako členka
reprezentace České republiky v kategorii žen byla z našich reprezentantek
nejlepší ve výstupu na věž. V celkovém
pořadí se česká reprezentace umístila
na celkovém 2. místě za domácími
Ruskami.
Markétě děkujeme za skvělou reprezentaci v požárním sportu a přejeme jí
mnoho dalších sportovních úspěchů.
Jan Růžička

Jako každý rok se i letos konal skautský
tábor. Vyrazili jsme hned v sobotu po
vysvědčení společně se skauty z Verměřovic. Cesta nebyla nijak dlouhá ani
náročná, jelikož tentokrát naše cílové
tábořiště bylo pouze kousek od České
Třebové. Hned po ubytování v podsadových stanech byly děti seznámeny s celotáborovou hrou, která se letos zaměřila
na Osadníky nového světa. Jejich úkolem
bylo pomoct domorodcům najít artefakt,
který musely vrátit zpět do chrámu, odkud byl odcizen. V době tábora musely
děti čelit spoustě přírodních pohrom,
například zemětřesení nebo slunečnímu
záření. Aby tyto pohromy skončily, musel
být zmíněný artefakt vrácen zpět domorodcům. Kromě celotáborové hry bylo
pro děti připraveno spoustu dalších her
a aktivit. Počasí nám téměř celých čtrnáct
dní až na pár výjimek vyšlo. Doufáme,
že si děti celý tábor užily stejně jako my
vedoucí a příští rok s námi opět vyrazí na
další dobrodružství.
S příchodem nového školního roku jsme
se opět začali scházet v naší skautské
klubovně pod rybníkem. Každý pátek se
tam děti potkávají se svými kamarády,
hrají různé hry, učí se spoustu skautských
dovedností, spolupracovat s ostatními
nebo například sžít se s přírodou. V současné době máme děti rozdělené na dvě
skupinky. Mladší (světlušky), tam řadíme
děti ve věku 7 - 11 let, a starší (skauty), kde
máme děti starší dvanácti let. V následujících měsících nás čeká spousta akcí. Se
staršími se v říjnu chystáme na Tříčlenné
závody do Dolní Dobrouče. A s mladšími
na akci Tvrz Orenov do Letohradu.
Za skauty Klára Ryšavá

Příměstský tábor RC KUK
2019
Letošní příměstský tábor se konal v termínu 19. – 23. 8. Jako zázemí nám opět
posloužila místní myslivecká chata a počasí nám až na středeční dopoledne hezky přálo. Téma letošního ročníku se neslo
v duchu kouzelnického světa Harryho
Pottera. Zhruba dva týdny před zaháje-

ním celé akce našel každý účastník ve své
domovní schránce dopis:
„Vážený studente,
s potěšením Vám oznamujeme, že ve Škole
čar a kouzel v Bradavicích počítáme se studijním místem pro Vás. K výuce se laskavě
dostavte v pondělí 19. srpna 2019 nejpozději v 8:30. Očekáváme, že se nezpozdíte.
Seznam potřebného vybavení pro první
ročník:
- pracovní hábit ke každodennímu nošení,
- hábit proti dešti (pláštěnka, holínky),
- společenský hábit (bílé tričko bez potisku –
do batůžku),
- cínový kotlík standardní velikosti 2
(hrníček),
- kouzelnická hůlka.
Nutno si vyzvednout v obchodě „U Ollivandera“ v Dolní Čermné na náměstí, a to
přesně v termínu 12. 8.–16. 8. 2019. Ne dříve,
ne později. Hůlka Vám bude nabídnuta po
předložení tohoto dopisu.
Žáci si s sebou mohou rovněž přinést
kouzelnické zvíře zakleté do plyšové
podoby. Upozorňujeme rodiče, že žákům
prvního ročníku nejsou povolena jejich
vlastní košťata. Dále bychom ocenili,
kdyby veškeré vybavení bylo opatřeno
čitelnou jmenovkou. V případě jakýchkoliv
dotazů či nejasností očekáváme Vaši sovu
(SMS/e-mail).
Se srdečným pozdravem
Minerva McGonagallová,
zástupkyně ředitele“
Pondělí
Uchazeči o studium na Škole čar
a kouzel v Bradavicích se začali scházet
již od sedmé hodiny ranní. Nikdo se
nezpozdil, jak jsme očekávali. Pro
začátek musel každý „malý“ táborník
projít s batůžkem na zádech známým
nástupištěm 9 ¾. A že dveře „šly“ pěkně
ztuha! Po dopolední svačince jsme se
shromáždili na venkovním prostranství
před chatou. Předstupuje profesorka
McGonagallová: „Milí studenti, vítejte
v Bradavicích. Než se budete moci usadit, budete roztříděni do jednotlivých
kolejí. Jmenují se: Nebelvír, Mrzimor,
Havraspár a Zmijozel“. Potom profesorka postupně každému přiložila na hlavu
moudrý klobouk, který po krátkém
rozmyšlení vyslovil jméno příslušné
koleje. Následovala tzv. „Bradavická
půlhodinka“ plná povídání a seznamovacích her v rámci družstev. Vedoucí
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A zažili jsme také spoustu legrace, třeba
když si všichni studenti utvořili dvojice
a se svázanýma nohama (jeden levou,
druhý pravou) procházeli překážkovou
dráhu. Nebo když se dvě děti oblékly do
jednoho velkého trička a zkoušely házet
míčem na cíl. U toho jsme se nasmáli
nejvíce. Nechyběla lanová dráha v lese,
kterou také všichni krásně zvládli.
Odpoledne byl potom na programu
předmět „Vaříme s Dobbym“. Stoly na
terase se zaplnily nejrůznějšími pochoutkami od ovoce a zeleniny přes sýr a pečivo až k barevným pomazánkám. Každý
si mohl „navařit“, co hrdlo ráčí. A k tomu
všemu jsme také jako správní táborníci
opékali buřty. Mňam, to byla hostina!
Foto I archiv RC KUK

ale také kontrolovali, zda všichni mají
s sebou potřebné vybavení pro první
ročník. V pořádku, a tak přichází na
řadu rozdávání kouzelnických klobouků
a také studijních průkazů, které si děti
stihly ještě před obědem krásně barevně vyzdobit.
Studijní průkaz obsahoval tyto předměty: Létání na koštěti, Péče o kouzelné
tvory, Přeměňování, Kouzelné formule,
Lektvary, Obrana proti černé magii,
Vaříme s Dobbym a Tvořivý kouzelník.
Co myslíte, absolvovali všichni studenti
první ročník úspěšně? Ale nepředbíhejme. V pondělí odpoledne jsme stihli
ještě „Péči o kouzelné tvory“ a stavění
domečků v lese. Starší studenti měli na
programu “Létání na koštěti“ včetně
závodů kolem myslivecké chaty a byla
to opravdu rychlost. Jakpak by ne –
s nejnovějšími modely košťat „Nimbus
2019“ od pana Macháčka!
Úterý
Letošní malou novinkou byla táborová
nástěnka, kde si mohly děti každý den
přečíst, jaký bude program, co bude
k obědu a jak zní „kouzlo dne“. Mohly se
také dozvědět výsledky různých závodů
a soutěží. Úterní nástěnka vypadala takto:
Kouzlo dne: Lumos (světlo) a Nox (tma)
Co bude dnes k obědu: Hagridovo překvapení, dračí jazyk nasladko s čerstvě
sklizenými mandragorami.
Program: 9:15 – zápisy do studijních průkazů, dopoledne - „Kouzelné formule“,
„Létání na koštěti“, 11:30 – oběd, polední
klid, odpoledne – „Péče o kouzelné tvory“, „Lektvary“.

A jenom doplním, že v hodině „Lektvarů“ si všichni studenti zkusili mimo jiné
umíchat vlastní limonádu. Podle reakcí
dětí chuťově nic moc, ale to víte - v prvním ročníku kouzelnické školy ještě asi
nemůžeme chtít zázraky, že?
Středa
Ve středu dopoledne nám nepřálo
počasí, což nás ale naštěstí nerozhodilo,
jelikož na programu byl předmět „Tvořivý kouzelník“, který jsme dokázali zvládnout i „pod střechou“. V úvodním dopisu
byl jeden z požadavků na vybavení pro
první ročník „společenský hábit“. Přesněji se jednalo o bílé tričko bez potisku,
které jsme vylepšovali různými obrázky
pomocí barevných sprejů na textil. Dále
si děti mohly vytvořit kouzelnou sovičku
z nafukovacího balónku a také si vyzkoušet „tajné písmo“ psané citronem, které
se po zaschnutí objevilo nad plamenem
svíčky. Nechybělo navlékání korálků
a kouzelnické omalovánky. Všichni studenti obdrželi do studijního průkazu bez
váhání razítko i podpis, protože byli více
než šikovní. Odpoledne jsme si pomocí
pantomimy vyzkoušeli, jaké to je být
v roli zvířátek. Předmět „Přeměňování“
tedy taktéž bez problémů splněn.
Čtvrtek
Ve čtvrtek jsme se ihned po ranní svačince a zápisech do studijních průkazů
vrhli na adrenalinové dopoledne. Děti
ve svých týmech postupně absolvovaly
různé disciplíny, a že to byly někdy nervy!
Naplnit po lžičkách sklenici s vodou v určitém časovém limitu? Tam šlo o vteřinky.

Pátek
Jako každý rok se nám opět nechce
věřit, že už je tu poslední den letošního
příměstského tábora. Mladší družstva
Zmijozel a Mrzimor neztrácejí čas
a hned ráno se vydávají do lesa hledat
třpytivé kameny mudrců. Starší studenty z Nebelvíru a Havraspáru potom
čekal vysněný famfrpálový zápas na
košťatech. Souboj byl velice vyrovnaný,
ale potom, co se jedné z hráček podařilo
chytit zlatonku, to bylo jasné vítězství
pro Havraspár. Po této „rozcvičce“ muselo každé družstvo splnit ještě sedm
závěrečných úkolů, které prověřily kouzelnické znalosti a dovednosti z celého
týdne. Poslední - sedmý úkol zavedl děti
do lesa ke krmelci, kde tak trochu očekávaly schovaný poklad. Objevily však
„pouze“ poháry s dopisem. Ten nás po
přečtení zavedl zpět do tábora, a to přímo do zamčeného sklepení Bradavické
školy, kam se skupinka nejodvážnějších
vydala pro zaprášený poklad. Takže
jsme ho měli celou dobu „pod nosem“!
Ale kdo to mohl vědět? Snad jen sám
profesor Brumbál, ředitel Školy čar
a kouzel v Bradavicích.
Páteční odpoledne patřilo jako tradičně
slavnostnímu předávání diplomů a medailí. Každý student dále obdržel část
pokladu, jeden kámen mudrců a čokoládovou zlatonku. Všichni si také odnesli
domů svůj studijní průkaz zaplněný
razítky a to znamená jediné – úspěšně
absolvovaný první ročník. Gratulujeme!
Na samotný závěr opravdu velké díky
všem, kteří se na letošním příměstském
táboře jakkoli podíleli. Děkuji!
Věra Marešová
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Podzimní burza oděvů
K jaru i podzimu v Dolní Čermné patří
burza oděvů a sportovních potřeb. Ta
letošní podzimní se konala v polovině
září v prostorách školní jídelny, které
byly Rodinnému centru KUK ochotně
poskytnuty paní Krobotovou. RC KUK
moc děkuje. Je zde možnost přehledně
rozložit všechno nabízené zboží, případně ho rozvěsit na věšáky a nakupující si mohou vše v klidu prohlédnout
a vyzkoušet.
Vybraly si maminky pro děti i pro sebe,
vybraly si i děti, které to velmi bavilo.
Oděvy pro děti menší i větší, pro dospělé, hračky, autosedačky, brusle, spousta
sportovní obuvi, výběr byl veliký.
V době, kdy se snažíme šetřit životní
prostředí, je nakupování z druhé ruky
vhodným způsobem, jak přírodu nezatěžovat zbytečným odpadem a věci,
které ještě pomohou posloužit, jsou dál
využity.
Výtěžek z burzy bude použit na další
činnost centra. Až budete ukládat
letní oblečení, připravte si kousky, které
neunosíte nebo nebudete potřebovat,
protože děti zase vyrostly, na prodej
na jarní burze v březnu 2020. Nákup
z druhé ruky šetří přírodu i peněženku.
L. Ešpandrová

Osmý Orlí let
Na první výlet na starých kolech jsme
vyrazili v srpnu 2015. Tehdy jsme se
vydali na Suchý vrch v počtu osmi
cyklistů. Za těch pár let už jsme navštívili také muzeum cyklistiky v Nových
Hradech, Mezinárodní hudební festival
Letohrad, poutní slavnost v Neratově,
u příležitosti orelské poutě klášter na
hoře Matky Boží u Králík, pivovar Holba
v Hanušovicích a konečně letošní
pátý ročník do Muzea starých strojů
a technologií v Žamberku (18. května)
a 10. srpna jsme navštívili Průmyslové
muzeum v Mladějově. A tak se orlí lety
co do celkové vzdálenosti letos přehouply přes metu 400 km. Postupem
času samozřejmě přibylo nejen haraburdí v kůlnách a sklepech, abychom
měli ty naše stroje jak držet při životě,

ale také účastníků a příznivců. Mám
z toho radost.
A jak to tedy bylo letos? Letošní první
„cvičný“ výlet se uskutečnil v sobotu
18. května, kdy se veřejnosti po půl roce
opět měly otevřít brány výše zmíněného
Muzea starých strojů a technologií
v Žamberku. Byla to taková “hurá akce”
oznámená ostatním pouhý týden
dopředu, a tak nás bylo jen pět. Já, můj
bratr Jan, táta Petr, pan Komárek mladší
a Eliška Motlová ve svém vskutku vrcholně praktickém klobouku o rozměru
menšího šapitó, který jí při sebemenším
poryvu větru padal z hlavy. Muzeum
v Žamberku pak rozhodně stojí za
návštěvu. Otevřeno má sice dvakrát do
roka, ale o to lepší zážitek to je. K vidění
je tu toho skutečně spousta, neuvěřitelné je, že tady máte možnost vidět
tu hromadu všech těch historických
technických skvostů v provozu, vstupné
je dobrovolné, ve vzduchu jsou cítit saze,
kolem poletují obláčky páry, všechno se
hýbe, všechny transmisemi hnané soustruhy a frézy, před historickou budovou
továrny jezdí po úzkorozchodné trati
parní lokomotivy, po silnici parní lokomobily a obrovské válce i parní náklaďák
Škoda Sentinel, na nádvoří se prochází
pan továrník, Josef Božek roztápí svůj
parní automobil, na druhém dvorku blafou stabilní motory, na parkovišti parkují
veteránisti svá milovaná nablýskaná auta
a atmosféru doplňují swingové a jazzové
tóny živé kapely. Je to prostě úžasné
místo, které má skutečně atmosféru.
Muzeum v Žamberku pak bylo dokonce
k vidění v pořadu České televize “Dovolená ve století páry”.
V tomto článku bych se ale rád věnoval
především druhému letošnímu výletu,
celkově tedy osmému orlímu letu. Ten se
uskutečnil v sobotu 10. srpna léta Páně
2019. Sraz byl naplánován na půl devátou na náměstí v Dolní Čermné.
Když jsem se tři minuty po půl deváté
přihnal na Boženě do náměstí, už tam
skoro všichni byli. Ale kolik jich bylo!
Celý rodiny! Ano, skutečně, na náměstí
se nás sešlo devatenáct! Všichni patřičně
vybaveni technikou i oděvem a v dobrém rozmaru. Patrně se všichni těšili na
první kopec. Já jsem tedy osedlal Boženu
(Stadion Tourist po babičce), která sice
stále není opravená (pamětníci si možná
vzpomenou, že jsem o Boženě a její
poruše asi před dvěma lety psal) a má
stále vůle ve šlapacím středu, jinak ji ale
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nic zásadního netrápí, a tak jsem si řekl,
že ji před rozebráním a generální opravou aspoň ještě jednou projedu v tom
původním stavu. Bratr Jan vyjel na své
Miládce. Někteří čtenáři si jistě vzpomenou, jak Miládka loni v Lichkově odmítala
brzdit, a tak ji musel Honza zpomalit vyjetím do blízkého protisvahu… Po tom,
co z torpéda vysypal namleté kovové
piliny, objevil uvnitř jaksi pokroucený,
pomačkaný a hlavně notně prodřený
brzdicí segment, ten se vyměnil, a tak
zase Miládka brzdí skoro jako za mlada.
U té příležitosti došlo také k výměně již
poněkud pizizubého pastorku. Náš pan
táta vyjel opět na černém pánském kole
po pradědovi s konečně doplněnou
přední plášťovou brzdou. Naše Míša jela
na zlatavé skládačce Eska a s námi byl
ještě jeden cyklista externí, Dan Beneš
až z Vysokého Mýta, ten jel na východoněmeckém Diamantu Touren Sport
z 50. let. Dále Eliška Motlová vybavená
pomenším kloboukem než na cestu do
Žamberka, opět na své skládačce Universal, se kterou už projela nejmíň celý
okres. Ona už totiž Eliška na jiném kole
a vlastně žádném jiném vozidle prakticky
nejezdí. Jirka Vávra, ten si pro letošek dal
dohromady krásné černé pánské kolo
FKZ Zlaté Hory v původním laku s parádní autentickou patinou, jenž dává vědět
něco o tom, kolik toho tohle kolo zažilo.
Terezka měla dámské kolo vyrobené za
první republiky v dílně mistra Berana
v Hradci Králové, kolo v úžasném původním stavu a s nádherným zvonkem
firmy Fr. Vrbický - kola a šicí stroje - Ústí
nad Orlicí. Péťa tradičně sedlal silniční
favoritku z roku 1990, toho doplňovala
Domča Pecháčková z Libchav na Favoritu z let sedmdesátých, Tomáš Bednář
na oranžové osmdesátkové cestovní
Libertě a Tomáš Faltejsek na červeném
Favoritu F20/I Tourist z roku 1967. Pan Šebrle už si na své vínové Ukrajině vyměnil
sedlo, takže už ho to tak netlačilo, jako
loni. Pan Macan na svém Achillesu z roku
1939 musel zase vyměnit zadní ráfek,
neboť mu od loňska prasknul vejpůl.
S panem Macanem jeli letos dokonce tři
vnučky, nejstarší Anežka, vypadajíc jako
soudružka třídní z druhé třídy obecné
školy, v sukni a s bílými podkolenkami
na dámské zelené Velamosce Super de
Luxe s brašnou na řídítkách, a dvě menší
děvčátka, Anička s červenými pentlemi
ve vlasech a s malým slamákem a Sára
v šátku, na dvou dětských Pionýrech
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22. Jeli s námi ještě kluci Šebrlovi, těm
ale ještě schází ta starší kola. Ale jinak tu
správnou výbavu měli prakticky všichni,
to máte košile, klobouky, čepice, kšandy,
šaty, sukně, tašky, aktovky, síťovky, košíky… Jen ti páni Komárkové nám letos
chyběli, prý se byli někde rekreovat.
A nás to samozřejmě z celého srdce
mrzí! I tak ale můžeme stejně jako loni
říct, že nás zase bylo víc než kdy dřív.
No, a když jsme si udělali fotku před
restaurací Batůžek, ze které nám bohužel od loňska zmizela ta krásná zelená
retro cedule, vydali jsme se tím naším
obvyklým výletním tempem kolem
rybníka na Smrčinu. První zastávku jsme
měli už na Bídě, tam jsme se zas sjeli, jak
se nám to cestou po Smrčině potrhalo.
Úvozem jsme se pěšky vyškrábali až
na Mariánskou horu, tam zas byla zastávka, abychom si vydechli, naštěstí
ne naposled, takže jsme zase šlápli do
pedálů a už jsme upalovali z kopečka
do Třešňovce, až jsme málem porazili
nějakej traktor i s fůrou obilí, jak jsme
byli z toho kopce rozjetý. V Třešňovci
jsme jeli pěkně zadem, a když už jsme se
blížili po kamenité cestě k zemědělské
škole, tu něco zarachotilo, a už se Terezce kutálela parabola do příkopa. Totiž
jak to drncalo, tak se jí otevřelo přední
světlo a už to bylo. Jen to sklíčko, z toho
už je jen taková stavebnice pro náročné.
V Lanškrouně na Jiráskově náměstí jsme
si dali jednu “svačinovou”. Popíjeli jsme

minerálku, kafe z termosky a pojídali
makovou dědovku (speciální rozlišovací
označení pro bábovku, kterou upekli
muži, nic hodnotícího) z proutěného
košíku. Když tu najednou, kde se vzal,
tu se vzal, stál u nás lanškrounský farář
Zbigniew Czendlik, se zájmem si prohlížel nás i naše stroje, uznale pokyvoval
a tázal se, kam že to jedeme. Když jsme
odpověděli, že do muzea do Mladějova
a pak ještě zpátky, odvětil něco v tom
smyslu, že jsme teda blázni nebo co,
že on by nejel ani na normálním kole,
natož na takovém. Pak si ale všiml nosiče
na Tomášově Favoritu a se smíchem
prohlásil, že kdybychom na tom nosiči
měli soudek a dozadu vyvedenou pípu,
abychom mohli cestou doplňovat pitný
režim, že by s námi možná i jel. Objevil
se i několik posledních minut nezvěstný
pan Šebrle, který si nenápadně odskočil
k rodičům do dílny vyřešit drobný
technický problém na své Ukrajině. Pak
jsme se společně zvěčnili před chrámem
sv. Václava a vyrazili přes náměstí J. M.
Marků Husovou ulicí směrem na Lukovou.
Silnice z Lukové do Květné nám dala
vskutku zabrat, zvláště pak nám s těžším
převodem. Prudce se totiž zvýšila frekvence střídání rychlé jízdy s pomalou
chůzí, prostě tam je jeden kopeček za
druhým. „Kvalitní“ český asfalt pak rozezvučel naše plechové blatníky a vůbec
všechno, čím máme ta kola ověšena,

velmi silným hlasem. A když jsme projeli
kolem chalupy se skupinkou nadšených
mávajících dětí a dostali se na kamenitou polňačku vedoucí na Mladějov,
lomoz, jež vyluzovalo to naše pomalu se
sunoucí devatenáctičlenné těleso, ještě
zesílil. Na křižovatce s hlavní silnicí jsme
pak objevili keře s právě zralými červenými i žlutými špendlíky, které jsme si
zdárně očesali.
V muzeu, kam jsme dorazili asi o hodinu
později oproti původnímu plánu, jsme
se každému líbili, ostatně jako obvykle.
Náš pojízdný kovošrot jsme zaparkovali
pod mladou lípu a šli zjišťovat co a jak.
Dokonce se nám podařilo pro naši
skupinu zakoupit vstupenky do muzea
i jízdné na vlak, v což už jsme ani nedoufali. V muzeu je toho k vidění hodně,
spousta zajímavých věcí, pravda ale, že
některé by při renovacích zasloužili více
pečlivosti a citu k originalitě. Průvodcem
nám byl takový veliký a hůře chodící
starší pán, který však věděl mnoho
o muzeu a jeho historii i o téměř všech
exponátech. Prošli jsme sekci pásových
traktorů a buldozerů, viděli historický
lanový bagr Škoda D-500 z roku 1955,
jehož budka strojníka vypadá spíš jako
stará veranda, expozici zemědělské
a domácí techniky s mlátičkami, šicími
stroji i žebřiňáky, expozici traktorů se
Zetory 15 a 25, Škodou 30 nebo Svobodou 12, nebo expozici motocyklů, jež
pokrývala velkou část historie značky
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JAWA. Na nádvoří pak stojí několik
náklaďáků od Tatry 148 přes Pragu V3S,
Pragu RN a maďarský Csepel D352 až
po Avii A30 DVS 12. Následovala ještě
prohlídka bývalé podnikové elektrárny,
kde dnes odpočívá pár traktorů a aut,
a depa lokomotiv.
Po obědě jsme pak usedli do již poměrně plných dřevěných jednoduchých
vagonů mladějovské úzkorozchodné
dráhy, staniční rozhlas ohlásil, že „parní
vlak číslo 105 mladějovské průmyslové
dráhy ve směru Nová Ves u Kunčiny Hřebeč, pravidelný odjezd ve 13 hodin
a 50 minut, odjede z druhé koleje“,
lokomotiva zabrala, vagon sebou trhl
a už se jelo. Celkem 11 km dlouhá trať
o rozchodu kolejnic pouhých 600 mm
je poměrně unikátní záležitostí, úzkokolejek s takovýmto rozchodem totiž
mnoho není. Výstavba trati začala někdy na začátku 20. století a trať sloužila
především k dopravě uhlí a později také
šamotu z hřebečských dolů do Mladějova na nádraží nebo do šamotky,
v jejímž areálu se dnes právě nachází
Průmyslové muzeum. Šamot se zde
těžil a zpracovával do počátku 90. let, od
jejich druhé poloviny se pak začalo rodit
muzeum a areál se otevřel veřejnosti.
Trať se vlní a stoupá po úbočí mladějovských kopců, původní lokomotiva z roku
1920 supí s hlasitým bafáním táhlými
oblouky mezi poli, loukami a lesíky. Na
cestující pomalu sedají černé saze
z komína, ozývá se pravidelné tu-dum
tu-dum, vagóny se pohupují a hází
sebou po starých zvlněných kolejnicích,
občas se mezi stromy objeví nějaký
hezký výhled, jímž se v družném rozhovoru kochají všichni cestující. A aby
byla atmosféra kompletní, občas někdo
z nich dostane větví do obličeje, jak se
rychle rostoucí keře sklánějí nad tratí. Ve
stanici Veksl se nechá lokomotivě chvíle
odpočinku po největším stoupání, mezi
tím ji topič, od hlavy až k patě černý jako
bota, za přihlížení zvědavých cestujících
promazává. Kousek za polovinou trasy
v zastávce Nová Ves u Kunčiny jsme
absolvovali krátkou komentovanou prohlídku vchodu do staré štoly Hugo Karel.
Vlak sice pokračoval dál na Hřebeč, ale
kdybychom tam chtěli jet, tak se domů
vrátíme kdo ví kdy, takže jsme nasedli
do zpátečního vlaku, abychom pět minut po půl čtvrté mohli sedlat na naše
oře dole v Mladějově.
Dole v Mladějově si zájemci u doprovod-
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ného vozidla mohli ještě dopřát svačinu
v podobě krajíce chleba se škvarkovou
pomazánkou, a kdo první dožvýkal, usedl za řidítka a už upaloval od muzea dolů
do vesnice. První upalovala soudružka
třídní
Macanová,
pronásledovaná
Eliškou na skládačce. Že nevěděly, kudy
cesta, to je příliš netrápilo. Závodily
totiž, která je rychlejší, a tak to na první
křižovatce místo vlevo na Trpík vzaly
rovně na Rychnov na Moravě. Kdo věděl, zahnul správně, jak se ale ukázalo,
většina nevěděla a pronásledovala naše
závodnice. Já jsem je jel hledat, protože
jsme teprve tušili, že nám možná někdo
ujel špatným směrem. Boženu jsem
ždímal, jak to šlo, abych zbloudilé co
nejrychleji dostihl. Když jsem míjel
ceduli konec obce Mladějov, říkal jsem
si, že už to není možné, že tak daleko být
nemůžou… Byli. Dojel jsem je u značky
Rychnov na Moravě. Větší polovina
pelotonu si tak 8. orlí let natáhla o tři
kilometry, je prostě vidět, že někteří pro
to mají ten správný zápal.
V Damníkově na hřišti, kde už na nás
čekal doprovodný vůz se svačinou, si
pak někteří zadováděli, ti moudřejší
právě využili připraveného pohoštění
- chleba se škvarkovkou nebo bábovku
(tentokrát skutečně bábovku).
Když jsme byli v Lukové, počaly se na
obloze od České Třebové stahovat mraky, takové ty mohutné, nafouklé, temně
modré a šedavé, plné vody, která se co
nevidět chystala spadnout na zem, a my
tušili, že tohle asi nestihneme. Za Lukovou, jak se náš povrzávající had vlnil po
silnici směrem k Lanškrounu, najednou

něco hlasitě zazvonilo a Fr. Vrbický kola a šicí stroje - Ústí nad Orlicí už se
kutálel do příkopa. Když byl nalezen,
pokračovali jsme v drobném závodění
mezi sebou dále, když tu v posledním
větším stoupání před Lanškrounem
začaly padat velké studené kapky z těch
těžkých tmavých mraků. Do Lanškrouna
to ještě jakž takž šlo, Lanškrounem jsme
projeli jako kompletní peloton odolávající začínajícímu dešti, u rybníků jsme ale
déšť potkaly v jeho plné síle, a tak každý
šlápnul do pedálů, co to dalo, aby byl co
nejdřív doma. Já Vám teda řeknu, že už
jsem dlouho takhle nezmokl. Pravda je,
že dlouhé plechové blatníky toho odspoda zachrání dost, ale stejně jsem měl
suchej akorát zadek, jak jsem seděl na
sedle, jinak jsem byl durch a myslím, že
ostatní na tom nebyli lépe. Z klobouku
mi kapalo, čvachtalo v botách, přední
plášťová brzda s obvykle velmi vlažným
brzdným účinkem za mokra nebrzdí už
vůbec, za to ale vyluzuje zajímavé zvuky. A když jsem v Jakubovicích v kopci
musel z kola slézt, abych ho vystrkal
k borovici, už jsem neměl suchej ani ten
zadek. A ano, bylo to poprvé za pět let,
co jsme zmokli. A ještě k tomu na cestě
domů. Pán Bůh nás asi musí mít rád.
A tak jsme se jako notně zmoklé slepice
na náměstí v Čermné pár minut před
šestou rozloučili a vydali se k domovu
sušit úplně všechno, co jsme měli
s sebou. I přes to zmoknutí se nám to,
myslím, docela vyvedlo. Celkem jsme
ujeli zase těch 50 km a já musím opět
vyjádřit obdiv zvláště vnučkám pana
Macana, představte si to, kolik je dětí,
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které sednou na Pionýr 22 a jedou
s dědou a pár dalšími strejci a tetkami
na takový výlet? A šlapala děvčata do
pedálů skutečně srdnatě! A já jim děkuji,
děkuji všem těm osmnácti cyklistům za
účast a osobní nasazení. A maminkám
za svačiny a že nás pustily. A zase někdy
na shledanou…
František Mareš

DC Moto Team v roce 2019
Je zde podzim a jako každý rok přinášíme zprávu o motorkářské sezoně DC
Moto Teamu. Rok jsme zahájili schůzí. Té
letošní (byla 19. dubna) předcházela
společná vyjížďka za krásného slunného jarního počasí, s cílem cesty ve Výprachticích. Začátkem května nás organizátoři čekali na Závodu míru juniorů
v Jevíčku. Závod propršel, byla zima, ale
zvládli jsme to my i závodníci.
Květnový třídenní Malý závod míru,
který se konal tradičně v Lanškrouně,
absolvovalo pětadvacet pilotů. V pelotonu 49. ročníku bojovalo sto osmdesát
cyklistů ve věku 12 - 16 let, vzhledem
k věku závodníků jsou etapy kratší, mají
kolem 70 km.
7. – 9. června jsme strávili v Jeseníkách
na Závodu míru Grand prix Priesnitz Spa.
Etapovými městy byly Jeseník, Krnov,
Rýmařov a jedním z cílů byly Dlouhé
stráně, na které jsme vystoupali dvakrát.
Bohužel jsme v Jeseníku vzpomněli na
nedávno tragicky zesnulého belgického
závodníka Bjorga Lambrechta, který se
zde stal v roce 2017 absolutním vítězem.
Přes jesenické a beskydské kopce jsme
ujeli téměř 1 000 km.
Letošní Krakonošův cyklomaraton, rozdělený na kratší a delší trasu, se konal
15. června. Doprovodit tento závod
je čím dál obtížnější, protože je velmi
populární mezi amatérskými cyklisty,
pro které je primárně určen. Startující se
počítají na stovky, tentokrát to bylo 700
účastníků.
A nebylo by léto bez Čermenského
motosrazu. I tentokrát jsme doprovodili
spanilou jízdu. V srpnu jsme pak absolvovali Regionem Orlicka a již po jedenácté zavítali do Olomouce na Czech
tour. Časovka v Uničově, etapy z Olomouce do Frýdku - Místku, z Olomouce
do Uničova a královská z Mohelnice do
Šternberku měly spousty diváků a plná
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náměstí v etapových městech. Fanoušci
vítají nejen vítěze, ale vyčkají i na ty
úplně poslední a odmění je potleskem.
Czech tour 2019 se zúčastnilo dvacet
šestičlenných týmů, devatenáct evropských a jeden japonský.
V říjnu se sejdeme na závěrečném posezení a pak už zase budeme vyhlížet jaro
a termíny závodů roku 2020.
L. Ešpandrová

Výjezdy JSDHO Dolní
Čermná
19. 8. 2019 9:58 likvidace obtížného
hmyzu v kempu
10. 9. 2019 14:35 požár dřevěného včelína v Horní Čermné
L. Ešpandrová

Zpráva fotbalového oddílu
Jak jsem již psal v minulém vydání
zpravodaje, od této sezony máme dvě
mládežnická mužstva. Starší přípravku
a mladší žáky. Tato situace nám přináší
určité drobné problémy. Prvním je personální obsazení realizačních týmů
a druhým samotný počet hráčů. Co se
týče prvního problému, velice nám pomáhá zapojení Adama Švehly a Martina
Fišera do tréninkového procesu mládeže. Druhý problém je pro nás, co se řešení týče, větším oříškem. Stává se, že
přípravka i žáci hrají ve stejný čas, a my
musíme přemýšlet nad tím, jak obě
mužstva postavíme. Dochází potom
k situacím, kdy např. z přípravky přesuneme hráče do kategorie žáků a někomu z rodičů, ale i z trenérů přípravky se

Foto I A. Dušek
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může zdát, že jedno mužstvo protěžujeme a druhé poškozujeme. Rád bych
na tomto místě uvedl, že tak tomu rozhodně není. Jde nám primárně o to, aby
si kluci z obou mužstev zahráli a aby
nebyli v soutěži za otloukánky. Ano,
když vezmeme z přípravky jednoho či
dva starší hráče, tak její výsledek možná
není takový, jaký by si někdo představoval. Ovšem nabízí to šanci mladším
klukům, aby si také více zahráli a „otrkali se“. Zrovna tak to něco přinese těm
zmíněným dvěma hráčům, kteří si vyzkouší fotbal ve vyšší kategorii a na
větším hřišti. Tato situace vyžaduje citlivý přístup z naší strany a pochopení ze
strany rodičů.
Nyní k výsledkům naší mládeže. Po
úvodním kole, kdy obě mužstva své
zápasy prohrála, se výsledky práce
v tréninku začaly projevovat a obě mužstva začala prokazovat, že své zápasy
vyhrávat umí. Je to velké povzbuzení
pro kluky, když vidí, že nejsou jenom do
počtu a dokáží přispět k vítězství. Můžeme jim jenom popřát, aby vítězství
přibývala a aby měli z fotbalu radost.
Co se týče mužů, jsme opět u problému
s počtem hráčů. Zatímco jsme soutěž
začínali s nedostatečným počtem
fotbalistů a museli jsme opět využívat
služeb chlapů ze staré gardy, podařilo
se nám před koncem přestupního
období sehnat několik posil. Zde bych
rád vyzdvihnul práci Robina Pecháčka,
který se zapojil do práce fotbalového
výboru a shánění posil si vzal na starost. Nyní je situace taková, že hráčů
máme dostatek. A jsou zde nové problémy! K zápasu je možno nominovat
maximálně osmnáct lidí s tím, že střídat
se může pětkrát. Logicky se na někoho
nedostane a do zápasu nenastoupí.
Stejně tak hráč, který byl zvyklý nastupovat v základní sestavě, může nyní
začínat na lavičce náhradníků. Leckdo
se následně může cítit uražený. Zde je
to pouze o hlavě. Jak si to přebere a jak
se k situaci postaví. První možnost je
urazit se, začít přemýšlet o přestupu jinam a být negativní. Druhá možnost je
ještě více makat v tréninku, popřípadě
i mimo trénink a přesvědčit trenéra, že
zrovna já bych měl hrát. Je na každém,
jak se k situaci postaví. Dospělý člověk
musí být schopen toto si v hlavě
srovnat. S touto situací souvisí jedna
z nejčastěji opakovaných fotbalových
lží. A sice, že všichni hráči jsou na stejné
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startovní čáře a všichni mají do základní sestavy stejně daleko. Takhle to
samozřejmě není. Někdo má do sestavy
blíže a někdo dále. Záleží na spoustě
ukazatelů, např. na fyzické kondici, na
práci v tréninku apod. V neposlední
řadě záleží také na celkovém přístupu.
Pokud v dnešní době mobilních telefonů, e-mailů a facebooků není někdo
schopen dát vědět, zda dorazí na
trénink, či na zápas, tak je něco špatně.
Tento nešvar se týká jak žáků, tak mužů.
Pro trenéry je potom velice těžké
připravovat trénink, když neví, kolik lidí
mu na něj dorazí. Totéž platí i o skládání
sestavy na zápas.
Ale už dost výtek! Opět musím mužstvo
mužů pochválit za tréninkovou morálku, která se od loňska rapidně zlepšila.
Rovněž zapojení členů mužstva do
vedení oddílu je velice dobrou zprávou.
V blízké budoucnosti se chystáme
omladit vedení oddílu a zájem chlapů
o chod klubu nás naplňuje optimismem.
Výsledky zatím máme jako na houpačce. Začátek soutěže nám trochu utekl,
následně jsme však nějaké body uhráli.
Co je však k zamyšlení, proč v jednom
zápase bojujeme, jako lvi a dokážeme zvrátit nepříznivý vývoj zápasu,
abychom o týden později odevzdali
doma body bez většího odporu. Toto
si budeme muset rozebrat a zapracovat
na nápravě.
Závěrem bych všechny spoluobčany
kromě fotbalu pozval i na třetí ročník
vycházky s mazlíčky, který se bude
letos konat v sobotu 28. 12. od 13:00.
Sraz bude opět u tělocvičny. Podrobnosti uvedeme včas na plakátovacích
plochách.
Za fotbalový oddíl Filip Hampl

Martine, běž, běž, běž!
Neštěstí nechodí po horách, nýbrž po
lidech. Tato pravda se opět v plné nahotě ukázala na jaře, kdy se při výkonu
zaměstnání těžce zranil náš bývalý hráč
Martin Jansa z Horní Čermné. Jeho stav
je bohužel velmi vážný a léčba extrémně nákladná. Naše hráče proto napadlo,
že bychom se mohli připojit k charitativní akci skupiny HC Fussbal Team,
která se rozhodla 7. 9. uspořádat dobro-

činnou akci na Martinovu podporu.
Z toho důvodu jsme se rozhodli, že
veškerý výtěžek ze zápasu s Kláštercem
nad Orlicí věnujeme na tento účel. Šlo
o výtěžek ze vstupného a o tržbu ze
stánku s občerstvením. Mimo to vybrali
hráči peníze i mezi sebou.
Výsledek celé akce nás velmi potěšil
a je třeba ze srdce poděkovat vám,
našim fanouškům. Sám jsem byl svědkem toho, že někteří z vás platili pivo
stokorunou a nechtěli vrátit nazpátek!
Opravdu smekám. Rovněž oceňuji
naše soupeře z Klášterce, kteří se o akci
dozvěděli a sami mezi sebou vybrali
2 990 Kč! Fotbalové soupeření jde někdy opravdu stranou.
Celkově akce vynesla úžasných
10 011 Kč, které byly předány pořadatelům akce v Horní Čermné. Avšak tím
to nekončí. Přispět můžete v průběhu
celého fotbalového podzimu. Ve stánku máme nádobu, do které je možno
dobrovolné příspěvky vložit. Rovněž je
možnost přispět na transparentní účet
číslo 2700180291/2010, variabilní symbol 2019. Ještě jednou všem dobrým
lidem děkujeme!
Za fotbalový oddíl Filip Hampl

Informace členům
TJ Dolní Čermná
Tělovýchovná jednota Dolní Čermná
oznamuje všem svým členům, že se
v sobotu 30. 11. 2019 od 14:00 uskuteční
volební valná hromada. Akce se koná
v restauraci „C“ na náměstí. Účast všech
členů TJ je velmi důležitá, jelikož se
bude volit nové vedení. Zároveň vyzýváme zájemce o práci ve výboru
a v kontrolní komisi, aby se hlásili p. Jaroslavu Jiroušovi.
Za TJ Dolní Čermná Filip Hampl

Běh SNP v Liptovské
Tepličce
Přijali jsme milé pozvání od přátel z naší
partnerské obce Liptovská Teplička na
Běh Slovenského národního povstání,
který se konal v sobotu 7. září. V malebném prostředí této podtatranské ves-
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Foto I M. Svobodová

ničky na nás čekal závod na dvacet dva
nebo jedenáct kilometrů. Za skoro ideálního počasí, které opravdu bylo babím
létem, jsme se společně vydali na náročnou trať Nízkými Tatrami. O startovní

výstřel z historického děla se v dobových uniformách postarali členové KVH
Poprad a pak už se více jak sto běžců
vydalo na trať závodu.
Půlmaratonská trať měla převýšení de-
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vět set metrů a byla velmi členitá - strmá
stoupání i prudká klesání v kamenitém
terénu. Ovšem odměnou za vydřené
kilometry byla nádherná panoramata
národního parku Nízké Tatry. Členové
horské služby a dobrovolníci se o nás
starali podél celé trati, kde bylo několik
občerstvovacích stanic. Za hlasitého
povzbuzování místních jsme všichni
zvládli svou trať skvěle a s úsměvem na
tváři.
Úspěchem byla naše umístění, Renata
Prachařová doběhla na dvaadvacetikilometrové trati jako druhá žena a Martina Svobodová jako třetí. Jirka Svoboda
v náročné konkurenci doběhl mezi
muži na 14. místě a Honza Svoboda na
jedenáctikilometrové trati na 12. místě.
A jak už to na Tepličce chodí, den závodem nekončil a my jsme s našimi přáteli
z Liptovské Tepličky tyto běžecké úspěchy pořádně oslavili… Tak zase za rok!
Za běžce z Dolní Čermné
Martina Svobodová
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Opravená lávka pod kostelem

původní stav
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Stomatologická pohotovost
ve dnech

lékař

adresa

telefon

19. - 20. 10. 2019

MUDr.

Beranová

Renata

Jablonné nad Orlicí, U koupaliště 149

465 642 267

26. - 27. 10. 2019

MUDr.

Bílý

Aleš

Lanškroun, Opletalova 567

465 324 829

28. 10. 2019

MDDr.

Bílý

Aleš

Lanškroun, Opletalova 567

465 324 829

2. - 3. 11. 2019

MUDr.

Dunglová

Stanislava

Letohrad, Tyršova 259

972 324 447

9. - 10. 11. 2019

MDDr.

Faltusová

Tereza

Lanškroun, Českých bratří 519

467 771 918

16. - 17. 11. 2019

MUDr.

Filipová

Jitka

Lanškroun, Strážní 151

465 325 212

23. - 24. 11. 2019

MDDr.

Hrdinová

Michaela

Lanškroun, Strážní 151

465 322 907

30. 11. - 1. 12. 2019

MUDr.

Jedličková Zuzana

Bystřec 182

465 642 990

7. - 8. 12. 2019

MUDr.

Ježáková

Daniela

Letohrad, U Dvora 815

608 427 960

14. - 15. 12. 2019

MUDr.

Johnová

Marie

Letohrad, Šedivská 498

465 622 216

21. - 22. 12. 2019

MDDr.

Kopecký

Milan

Lanškroun, Mikoláše Alše 152

739 374 787

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

9. 11.

Název akce

Začátek akce

Výlov čermenského rybníka

viz plakátek

Místo konání

Pořadatel

u rybníka

pan Plundra

12. 11.

Posvícenské dozvuky

14:00

Orlovna

KD

16. 11.

Memoriál Jana Vacka

viz plakátek

Orlovna

jednota Orel

29. 11.

Adventní jarmark

náměstí

městys, spolky

11. 12.

Česko zpívá koledy

místo bude upřesněno

Jitřenka

27. 12.

Jakubovické vánoční souznění

16:00

kostel Jakubovice

pan K. Hrodek

27. 12.

Vánoční turnaj stolního tenisu

8:00 děti,
10:00
dospělí

tělocvična

pan. M. Marek

28. 12.

Vánoční badmintonový turnaj

tělocvična

oddíl badmintonu

28. 12.

Vycházka s mazlíčky

13:00

od tělocvičny

TJ AZAS

31. 12.

Silvestrovský běh Dolní Čermnou

10:00

u tělocvičny

pan P. Bednář

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

Skautský tábor

Foto I archiv skautů

Příměstský tábor

Foto I archiv RC KUK

Hasičský tábor

Foto I archiv SDH

Oslavy 140. výročí založení SDH v Čermné

Foto I L. Ešpandrová
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