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V TOMTO ČÍSLE NALEZNETE
SLOVO STAROSTY
ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
RADY PRO CYKLISTY
REZERVACE SPORTOVIŠŤ
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Pozvánka na jednání zastupitelstva
v pondělí 14. 9. 2020 od 18 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse v přízemí
budovy.
www.dolni-cermna.cz

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

Foto I L. Ešpandrová

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou téměř za námi a na dveře nám „klepe“ začátek nového školního roku. Budoucí prvňáčci se pomalu
chystají na zahájení jejich školní pouti.
Rád bych jim proto popřál, aby se jim
ve škole líbilo a aby jim škola přinesla
skutečně vzdělání. Jejich rodičům přeji
hlavně trpělivost a k tomu pevné nervy,
jistě je budou potřebovat.
Rozvoj naší školy patří mezi naše jednoznačné priority. Investice do ní jsou
pro nás velice důležité, neboť vytvoření
kvalitního zázemí pro vzdělávání našich
dětí je rozumnou investicí do budoucnosti. V průběhu září bude moci škola
začít využívat novou přírodovědnou
učebnu, kterou jsme vybudovali v podkroví školy, včetně opravy střechy, v nákladu bezmála 2,5 mil. Kč. Zároveň jsme
zahájili projektové práce pro výstavbu
dalších nových tříd v podkroví školy.
Uvedený krok je důležitý pro budoucí
přestěhování prvního stupně základní
školy z budovy školní jídelny do hlavní
budovy základní školy. Uvolněné
prostory budou využity pro mateřskou
školu, neboť ty současné jsou pro ni již
nedostatečné.
Jak jsem vás informoval v minulém
čísle, získali jsme dotaci na výstavbu
chodníku kolem penzionu Lesní brána,
a to ve výši 1,8 mil. Kč. V současné době
se připravuje výběrové řízení, aby mohla být akce v celkových rozpočtových
nákladech bezmála 2 mil. Kč realizována v roce 2021.
Další dobrou zprávou je, že jsme
obdrželi dotaci od Ministerstva pro
místní rozvoj ve výši bezmála 3 mil. Kč
na opravu komunikace kolem úřadu.
Tato akce v rozpočtových nákladech
cca 5,4 mil. Kč musí být dokončena
nejdéle do 31. 10. 2021. V současné
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době připravujeme výběrové řízení,
abychom realizaci stihli v termínu. Samozřejmě, že pracujeme i na přípravě
a realizaci dalších investičních akcích,
o kterých jsem vás informoval v minulém zpravodaji.
Další důležitou informací je, že došlo
k prodeji penzionu Lesní brána. Uvedený objekt zakoupil od soukromého
vlastníka Pardubický kraj a bude v něm
zřízeno detašované pracoviště Domova
u studánky, jehož sídlo je v Anenské
Studánce. V rámci transformačního
projektu sem bude umístěno deset až
dvanáct klientů domova s celodenní
odbornou péčí. Více na jiném místě
v tomto zpravodaji.
Na podzim letošního roku proběhnou
volby do zastupitelstva Pardubického
kraje. Jak již jistě víte, v těchto volbách
kandiduji za volební subjekt 3PK. Není
tomu proto, že bych chtěl opustit
Dolní Čermnou, to v žádném případě.
Nemám ambice získávat funkce. Na
druhou stranu si dovedu představit
být řadovým členem zastupitelstva
a předávat své zkušenosti z komunální
politiky o stupeň výše. Mým záměrem
je zároveň podpořit lidi, kteří dle mého
pohledu kraj vedou správným směrem.
Ano, můžu slyšet vůči lídrovi tohoto
subjektu Martinu Netolickému výhrady,
ale kdo z nás je dokonalý? Jistě se mu
nedá upřít vyvážený rozvoj celého Pardubického kraje a obrovská pracovitost.
V současné době si v čele kraje z nabí-

zených kandidátů nedokáži představit
jiného hejtmana. Tímto vás chci vyzvat,
abyste k volbám přišli. Ať už mi dáte
hlas, nebo ne. Je opravdu důležité vyjádřit svoji vůli ve volbách, neboť neúčastí
jsou zbytečně posilování ti, na které si
potom v mnoha případech stěžujeme.
S přáním hezkého zbytku léta
Petr Helekal , starosta

Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (11/2020 - ZM)
Dne 22. června 2020 se konalo 11.
jednání zastupitelstva městyse
a z jeho programu vybíráme podstatné informace. V úvodu byla
podána zpráva o činnosti rady, a to
za období měsíců květen a červen 2020, kdy se konala dvě jednání.
Rada byla pravidelně informována
o ekonomické situaci, vývoji příjmů
městyse a předpokládaných změnách v rozpočtovém určení daní.
Starosta rovněž podával průběžné
informace o probíhajících akcích
„Přírodovědná učebna“ a „Rekonstrukce obřadní síně“. Mimo jiné se
rada zabývala také dořešením záležitostí územní studie a parcelace
pozemků lokality V Ráji a projedná-
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vala projektovou přípravu některých větších akcí. Povolila základní
škole výjimku z nejvyššího počtu
žáků ve školní družině a výjimku
z nejvyššího počtu dětí v mateřské
škole.
V rámci finančních záležitostí byla
podána informace o rozpočtovém
opatření č. 1 k rozpočtu městyse
na rok 2020, které se, na straně
příjmů, ale i výdajů, týkalo především hospodaření v lesích městyse.
Starosta informoval také zastupitelstvo o vývoji finanční situace
a dopadech pandemie na rozpočet
městyse. Pokles výnosů sdílených
daní nastal v dubnu, v květnu byl
pokles ve srovnání s rokem 2019
přibližně o 35 %. Krácení finančních
prostředků samospráv nastalo nejen z důvodu poklesu ekonomiky,
ale i z důvodu vládního programu
„Pětadvacítka“ (finanční pomoc pro
OSVČ v souvislosti s pandemií koronaviru) s tím, že ze strany státu bylo
přislíbeno, že pokles financí bude
obcím nahrazen jinde, např. v rámci
dotačních titulů. Městysem bylo
požádáno o dotaci na projekt
„Oprava havarijního stavu střechy
objektu ZŠ a ŠJ Dolní Čermná“, která
v loňském roce nedopadla. Nyní
bychom ji měli obdržet „zpětně“
z MMR ve výši cca 1 mil Kč. Snad by
nám mohla dopadnout i dotace na
projekt „Obnova místní komunikace č. 17 c v Dolní Čermné“, tj. oprava
místní komunikace na náměstí,
cca 5 mil. Kč. S ohledem na úsporné
hospodaření v minulých letech
máme na účtu dostatek finančních
prostředků, které nám umožňují
financování či spolufinancování zahájených akcí. Přesto však je nutná
obezřetnost ve výdajích.
Nejobsáhlejší částí jednání byly
tentokrát majetkové záležitosti. Zastupitelstvo projednalo a schválilo
Dohodu o parcelaci, jejíž uzavření je
podmíněno „Územním plánem Dolní Čermná“. Je součástí zpracované
územní studie a parcelace pozemků
lokality V Ráji. Je to vlastně dohoda vlastníků v zájmovém území
o dělení, scelování nebo výměně
pozemků, která umožní nové využití a uspořádání dotčeného území.

Kompletní územní studie lokality
V Ráji musí být schválena pořizovatelem, tj. odborem stavebního
úřadu Městského úřadu Lanškroun,
a poté zaevidována do evidence
územně plánovací činnosti příslušným krajským úřadem.
Poté následovalo projednání čtyř
žádostí o odkoupení pozemků,
které byly podány na základě výzvy
k nápravě majetkových vztahů rozeslané městysem všem dotčeným
„uživatelům“ obecních pozemků
v prosinci 2018 v rámci majetkové
revize
obecních
nemovitostí.
Zastupitelstvo schválilo zveřejnění
záměrů prodejů pozemků - ppč.
666/1, ppč. 930 ppč. 929/10, ppč.
873/3, vše v k. ú. Jakubovice a dále
pozemků ppč. 2762/6, ppč. 2767/4
a ppč. 2758/3, vše v k. ú. Dolní Čermná. Zastupitelé také schválili zveřejnění záměru směny pozemků v k.
ú. Dolní Čermná nově zaměřených
geometrickým plánem, a to ppč.
č. 4105/9 z vlastnictví městyse Dolní
Čermná do vlastnictví fyzických
osob za ppč. 5052 z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví městyse.
V závěru jednání zastupitelé delegovali zástupce městyse na valnou
hromadu společnosti Vodovody
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., jejímž akcionářem městys
je. Schválili zrušení zástavního
práva k nemovitostem - jednotkám
v budově č. p. 76/101 zřízeného
v souvislosti se smlouvou o úvěru
s Českou spořitelnou, a. s. z r. 2013.
Doplnili Strategický plán rozvoje
městyse Dolní Čermná na období
2020-2026 o projekt s názvem
„Obnova obecní budovy č. p. 234 na
náměstí v Dolní Čermné“. Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace
o záměru zakoupení objektu Lesní
brána Pardubickým krajem a o jeho
využití v rámci Transformačního
plánu Domova u studánky.
Zápis ze zasedání zastupitelstva je
k dispozici k nahlédnutí na úřadu
městyse nebo na webových stránkách www.dolni-cermna.cz (Úřad
městyse – úřední deska – archiv
ÚD).
Hana Vágnerová
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Historie Čermné v obrazech
Vybrali jsme soubor fotografií z výstavy
pořádané k 100 letům založení republiky, doplnili je krátkou historií a vložili
do rámů. Od konce července si můžete
tyto obrazy prohlédnout na chodbě
v budově městysu.
Katka Veselá

Změny v Lesní bráně
Majitelem penzionu Lesní brána se stane od 1. 10. 2020 Pardubický kraj, který
nemovitost zakoupil v rámci transformačního plánu Domova u studánky.
Klienti zde budou mít nový domov od
1. 11. 2020.
Domov u studánky je domov pro osoby
od 18 let věku s mentálním postižením, případně s mentálním postižením
v kombinaci s postižením tělesným.
Poskytuje pobytové sociální služby,
kterými se snaží zlepšovat kvalitu života lidí s postižením, podporovat jejich
růst, rozvoj schopností a zachování samostatnosti, motivovat klienty v řešení
jejich nepříznivé sociální situace a napomáhat jim při začleňování do běžné
společnosti.
Domov u studánky má svoje budovy
v Anenské Studánce, někteří klienti bydlí v pronajatých bytech v České Třebové,
v Dolní Čermné bude domov pro skupinu deseti až dvanácti dospělých.
Zpráva o nových obyvatelích Lesní
brány vyvolala u některých lidí obavy

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ
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Dřevo na zimu či sekání
trávy v neděli a ve svátek?

Foto I L. Ešpandrová

a negativní reakce. Myslíme si o sobě,
že jsme chápaví, tolerantní, empatičtí.
Ale je tomu tak doopravdy? Dokažme,
že ano, že nám jsou cizí předsudky, že
se umíme zamyslet nad tím, jak žijí lidé,
kteří nemohou z důvodu svého postižení bydlet se svými rodinami tak jako většina z nás a jsou odkázáni na cizí pomoc,
a také pochopit, jak náročná je starost
a péče o ně. Tolerance je minimum, co
pro vzájemné soužití můžeme udělat.
L. Ešpandrová

Komu vadí kočky?
Na pana starostu se obrátila paní Z. S.
s prosbou, abychom uveřejnili příběh
jejich kočky. Jak se v dopise uvádí, celý
případ byl předán policii, která se jím
zabývá.
Nebuďme lhostejní k takovému nepřijatelnému chování. Příště se totiž
může jednat o naši kočku nebo psa.
V zastavěné oblasti je takové počínání
mimořádně nebezpečné, hrozí zranění
člověka.
„Vážený pane starosto,
minulý týden ve čtvrtek se někdo,
zřejmě z nedalekých sousedů našeho
domu, bavil tím, že střílel po kočkách
ze vzduchovky. Náš kocour se doplazil
v dešti domů, ihned jsme se spojili s veterinářkou, která nasadila antibiotika,
odebrala krev, udělala rentgeny a zjisti-

la, že měl prostřelená střeva. I když jej
ještě večer operovala, Kvído nepřežil.
Smutek dětí, které ho milovaly, vám
asi nemusím popisovat. Stejně tak nás,
dospělých. Veterinářka mi v sobotu
telefonovala a sdělila, že velmi trpěl,
zranění bylo bolestivé a navíc, jak všichni víme, dělat si terč z živých zvířat
je trestné. Řekla mi, ať podám trestní
oznámení, neboť toto jistě nebude první případ. Ošetření a pokus o záchranu
kocoura stálo několik tisíc korun, což
není podstatné oproti tomu, jak trpěl.
Prosím, abyste v Dolnočermenském
zpravodaji upozornil „obyvatele“ obce,
že je naprosto nepřijatelné, aby se takto
ubližovalo zvířatům. Je mnoho rodin,
my se k nim řadíme, kdy je domácí mazlík členem rodiny. V příloze vám posílám
rentgenový snímek. Samozřejmě věc
oznámím na policii.“
Doufejme, že je toto mimořádný případ,
s ničím podobným už se nebudeme setkávat a dotyčný „střelec“ si uvědomil,
že přestřelil.
L. Ešpandrová

Znáte to, v nedělní odpoledne si uvaříte
kávu, posadíte se na zahradu a hodláte
konečně za celý týden relaxovat. Pak se
rozezní zvuk motorové sekačky a je po
klidu. Za šest dní stvořil Bůh nebe a Zemi
a sedmý den odpočíval. Jeho příkladem
se ale řídí čím dál méně lidí, v neděli volí
(alespoň se to tak často zdá) ty nejhlučnější činnosti v okolí svého příbytku. Použití motorových sekaček a pil v době,
kdy chtějí ostatní relaxovat, je kontroverzním tématem, které vzbuzuje často
vášně. Zatímco jedni chtějí klid a možnost po pracovním týdnu vypnout, druzí
namítají, že na sekání trávy nemají prostě
jindy čas. Každý má svou pravdu - argumentů je na každé straně dost. Zatímco
jedni mluví o tom, že je přece záhodno
mít alespoň jeden den v týdnu skutečně
klid, druzí zase tvrdí, že dnes, kdy se pracuje běžně i o víkendu, jde o přežitek.
Další argumentují tím, že v pracovní dny
se ze zaměstnání vracejí až velmi pozdě
a že jindy nemají na sekání čas, stejně
jako chalupáři. A že pokud by trávu neposekali, tráva a náletové rostliny by
přerostly, což by mělo špatný vliv i na
zahrady v okolí.
Čas, kdy se používají motorové pily,
cirkulárky a sekačky může upravit obec
vyhláškou. Většinou tak činí v případě, že
se na úřadě množí stížnosti na hluk a že
se místní nedokáží dohodnout. Zatímco
třeba v Rakousku nebo Německu jsou
podobné vyhlášky celkem obvyklé,
u nás stále budí značné vášně. Obec
ve vyhlášce většinou stanoví dobu
a také to, co se nesmí používat. Při
nedodržení této vyhlášky hrozí pokuta.
(zdroj textu: https://www.ctidoma.cz/
zivot-v-regionu/2015-08-09-jak-je-sesekanim-travy-motorovou-sekackoukdy-je-muze-obec-zakazat-15185)
V Dolní Čermné spoléháme na to, že
místní vezmou rozum do hrsti, přidají
potřebnou toleranci a v případě možného vznikajícího konfliktu se sousedé
v klidu na místě dohodnou. Odpočinout
si, zpomalit někdy hektický běh pracovního života, ke kterému jsme se po jarní
„pauze“ vrátili – k tomu máme právě
sváteční dny. Nezapomínejme na to.
Redakce DCZ
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Významné životní
jubileum oslavili
Petr Jansa
Venuše Kubíčková
Markéta Eimannová
Hana Nováková
Zdeněk Lněnička
Herbert Winkelmann
Miroslav Suchomel
Růžena Blažková
Božena Řeháková
Milada Suchomelová
Marta Suchomelová
Václav Dušek
Miroslava Šemberová
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.

Odložená divadelní
premiéra
Jak jsme vás už informovali, ze známých
důvodů byla zrušena jarní šňůra našeho
nového představení, tedy i místní premiéra. Po uvolnění hygienických podmínek jsme opět začali zkoušet a domluvili nové termíny na podzim.
Mezi tím se však epidemiologická
situace začala trochu zhoršovat,
takže v době, kdy píšu tuto pozvánku,
opravdu nevíme, jaké podmínky budou
nastoleny v době plánovaných představení. Jsme však optimisty, proto vás
všechny tímto zveme do místní Orlovny
na premiéru pohádky „Čáry báby Cotkytle“ v sobotu 26. září t. r. Plánujeme
odpolední a večerní představení, tradičně bude k dispozici i občerstvení.
Úmyslně nepíšu podrobnosti, ty budou
uvedeny až podle momentální situace na
plakátech. Věřím, že v pohádce si vybere
své každá generace, proto vás zveme
skutečně všechny!
Za SDO Aleš Hampl

Podzimní Festival ptactva
V jarním vydání Dolnočermenského
zpravodaje jsme avizovali, že na podzim
uspořádáme „náhradní“ akci za Vítání

Foto I L. Ešpandrová

ptačího zpěvu, které se kvůli opatřením
v souvislosti s koronavirem nemohlo
uskutečnit. Podzimní akce se nazývá
Festival ptactva a je v podobném duchu
jako Vítání ptačího zpěvu. Letošní ročník
je již dvacátý osmý a koná se v celé Evropě. Na podzim však ptáci nezpívají, takže
při vycházkách se spíše ptáci pozorují
a určují podle jiných znaků a rovněž se
množství pozorovaných ptáků sčítá. Pro
zájemce bude připravena procházka
okolím Dolní Čermné s ukázkou odchytu
a kroužkování ptáků. Sejdeme se v neděli 4. října 2020 v 8:00 hodin na náměstí v Dolní Čermné. Bližší informace
(i s ohledem na možná zpřísněná opatření) uvedeme na plakátcích před vlastní
akcí. Tak uvidíme, jestli se akce vydaří
podobně jako Vítání ptačího zpěvu!
Místní ornitologická skupina

25 let od úmrtí pana faráře
Čeňka Ptáčka
7. července 2020 uplynulo dvacet pět let
od úmrtí čermenského faráře P. Čeňka
Ptáčka, kněze, který to po příchodu do
Čermné rozhodně neměl lehké. Jak říkal
jeden Čermák: „Vždyť si nikdy nestěžoval.“ Nestěžoval, ale chování některých
jeho farníků ho obzvláště mrzelo.
Narodil v nedalekém Lanškrouně
17. ledna 1912 rodičům Marii a Janu
Ptáčkovým jakožto osmý syn. Říkával:
„Nás doma byl samej kluk a u strýčka
ve Výprachticích samé děvče.“ Nejstarší
z bratrů Václav byl také knězem.
Obecnou školu a měšťanku vychodil
v Lanškrouně, gymnaziální studia pak
v Zábřehu, protože německý jazyk, který byl třeba na gymnáziu v Lanškrouně,
až tolik neovládal. Na léta studia v Zábřehu pak velice rád po zbytek života

vzpomínal. V dvaceti pěti letech, na svátek knížat apoštolských Petra a Pavla,
byl v Hradci králové biskupem Mořicem
Píchou vysvěcen na kněze společně
s dalšími devětadvaceti, mezi nimiž byl
i čermenský rodák P. Antonín Kubíček.
Primiční mši svatou slavil na svátek
sv. Prokopa, kterého obzvláště ctil.
Působil postupně jako kaplan v Poličce,
kam se na vyžádání pana děkana Kováře
byl nucen dvakrát vrátit. Rok také sloužil
jako kaplan v Luži, zde nyní působí čermenský rodák P. Josef Hubálek, a necelý
měsíc jako administrátor v Dolní Krupé.
Od roku 1940 pak až do své smrti zde
v Dolní Čermné. V roce 1942 byl jmenován místním farářem a byl ve vikariátě
pak dlouhou dobu (až do roku 1989)
jediným farářem, neboť všichni kněží
byli jmenováni pouze administrátory.
V poválečných letech 1946–1955 a pak
ještě v období 1961–1969, kdy správu
této vysídlené farnosti (v roce 1900
z počtu obyvatel 1321 byli pouze čtyři
Češi) přebral jeho spolužák P. Bedřich
Rob, neodsunutý kněz německého
původu z Rudoltic, spravoval ještě
excurendo farnost Ostrov. Zde míval
mši svatou převážně v neděli odpoledne o půl páté.
Po válce byl iniciátorem založení katolického Junáka v obci a stal se jeho
duchovním rádcem. Rád vzpomínal na
to, jak byl předsedou MNV požádán,
zda by nepřispěl z farních peněz na vydláždění cesty ke kinu. On na to, že rád
a že by bylo dobré to vydláždit i z druhé
strany, mezi hřbitovem a pilou, že i z té
strany lidé chodí do kina. Výsledek stál
opravdu za to. Jen předseda byl pozván

Foto I archiv obce
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na kobereček na ONV, aby podal vysvětlení, jak to, že kostelníkům vydláždil
cestu ke kostelu.
Nezapomenu, jak byl potěšen, když
jsem před dvaceti pěti lety společně
s Františkem Severinem připravoval náš
skautský tábor v místech jeho prvního
působení, jak nám doporučoval, kam
se podívat, co je tam zajímavého a podobně. A když jsem mu tehdy říkal, že
středisko v Poličce vede nějaký Nožka,
ihned se mu vybavil grázlík, který mu
dělal neplechu v hodinách náboženství.
Když jsem to pak bratru Nožkovi říkal,
zda to není nějaký jeho příbuzný, přikývl, že to byl strýc. Pan farář se našeho
táboření již nedožil.
Já jsem panu faráři nesmírně vděčný.
Třeba také za to, jak jsem se od něho
učil péci křapáče přímo na plotně. Jak
jsem valil oči, když on místo strouhání
brambor na struhadle, jak se to obvykle
dělá, používal mlýnek na strouhanku,
to byl pak fofr! Anebo jak mě učil topit
v kamnech, která měl v kanceláři. Ta se
musela nejdřív nasypat uhlím a topit od
vrchu. Nejvíce jsem byl vyznamenán,
když mi nabídl psaní matrik a vedení
peněžního deníku. Kolikrát jsem se nemohl dopočítat, a když jsem už „chytal
nerva“, tak přišel a povídal: „Běž od
toho, pak uvidíme, kde je chyba.“ A byla
to pravda, po chvíli, když jsme nad to
sedli, už jsme se smáli a viděli, v čem to
vězí. Poslední z věcí, která mi utkvěla
v hlavě a kterou často dávám k dobru,
je tato. Přišla jednou řeč na tykání, už
nevím, v jaké souvislosti. Nejspíš, že někdo knězi tykal, a pan farář mi řekl: „Víš,
vykání na vztahu neubírá, ba naopak.
Jednoduše se říká „ty, vole“, „vy, vole“
z huby neleze.“
Dalo by se toho napsat mnohem víc, ale
to není účelem této vzpomínky. Pevně
věřím, že mnohým z vás, kteří toto
budou číst, se vybaví něco z života pana
faráře, který zde působil úctyhodných
padesát pět let a snad nám i něco ze své
moudrosti a hlavně zbožnosti předal. To
nejsou věci, které se schovají do skleníku a občas se z nich opráší prach, ale to
je sám život hodný jeho následování.
Pane faráři Ptáčku, Pán Vám odplať,
a pamatujte prosím na nás svou přímluvou, kteří jsme byli často nespokojení
a koukali za hranice do jiných farností,
a Vás to nesmírně mrzelo.
Lukáš Nastoupil
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Rozloučení s předškoláky

Školička na zkoušku

Jako každý rok nás čekalo rozloučení
s předškoláky. Tentokrát jsme se sešli
v kempu AZAS. Přišly nejen děti, které
z mateřské školy odchází, ale také byly
pozvány ostatní děti, aby se svými kamarády zhlédly divadélko a společně
se vyfotily. Předškoláci nám zazpívali
a zarecitovali a lev, král zvířat, je pasoval na školáky. Děti dostaly ručník se
svým jménem složený do tvaru ptáčka
a nějaké drobné dárky v upomínku na
mateřskou školu. Děkujeme rodičům,
že s dětmi přišli, a ještě jednou přejeme
všem budoucím prvňáčkům hezký
zbytek prázdnin a hodně štěstí v další
životní etapě.

I přes všechny překážky se mohla uskutečnit na naší škole tradiční Školička na
zkoušku. Dne 24. 6. odpoledne se zaplnila naše škola předškoláky. Někteří
vstupovali do budovy s obavou a jiní
s velkým nadšením. Paní učitelky si děti
rozdělily do menších skupinek, kde
předškoláci prokazovaly různé dovednosti a znalosti z matematiky, správné
držení tužky a grafomotoriku, řečové
dovednosti a také si zahrály různé hry
na sluchovou a zrakovou paměť.
Za odměnu si domů děti odnesly malé
dárečky, které měly dostat u zápisu.
Věřím, že se dětem v naší škole líbilo
a už se těší na první školní den.

Kateřina Ptáčková

Ivana Moravcová

Foto I archiv ZŠ
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vyžití. Ti, kteří se akce zúčastnili, si její
průběh pochvalovali.
Jsem rád, že jsme si společně v kruhu
„skalních příznivců“ užili alespoň skromné připomenutí tradičních Čermenských slavností. Pevně věřím, že v příštím roce již zase „čermenky“ proběhnou
v tradičním duchu a že si společně letošní chybějící ročník vynahradíme.
Petr Ryba

Naši důchodci a covid - 19

Foto I archiv ZŠ

Dny v přírodě
Konec školního roku je vždy na naší
škole spojen s výlety do přírody a s poznáváním okolí Dolní Čermné. I letos
tomu nebylo jinak. Kde jsme byli? Co
jsme zažili? Všechny třídy se prostřídaly
na přibližně stejných trasách: příjemná
byla výprava na Mariánskou horu, potěšila Cesta přírodou, pocit zodpovědnosti a snaha pomoci nás provázely při
Charitativním běhu pro Vašíka, milá
byla návštěva statku u Adamců, pobyt
na beach volejbalovém hřišti…
Počasí nám přálo, s dětmi jsme si to
společně užili. Byla to taková první
ochutnávka začínajících prázdnin.
Přejeme všem dětem i jejich rodičům
krásné a slunečné zbývající dny volna.

borů, z nichž zejména soubor z Mexika
měl být opět příslibem kvalitní exotické
podívané. Postupně mu zrušili pozvání
i další české festivaly, na kterých měl vystupovat.
Protože jsme ale nechtěli, aby letošní
rok zůstal zcela bez jakékoli akce, využili jsme uvolnění nouzového stavu
a dohodli jsme s muzikou souboru Jara
tradiční páteční program v restauraci
Mathyss v areálu AZAS. Byla to i dobrá
příležitost nově postavené lidové muziky souboru Jitřenka pod vedením Elišky
Zpěvákové zahrát si společně se zkušenými muzikanty.
Po celý večer se hrálo a zpívalo, vzpomínalo se na uplynulé ročníky slavností
a poměrně hodně se i tančilo. Pro příznivce lidové muziky to bylo příjemné
zpestření pátečního večera, zejména
pak po tříměsíčním půstu kulturního

Naši důchodci úspěšně překonali období přísné karantény pandemie koronaviru. A musíme se pochválit, neboť jsme
důsledně dodržovali stanovená pravidla
proti jeho možnému šíření. Přísná nařízení pominula a my začínáme pomalu,
ale jistě obnovovat svou činnost setkávání. Zatím ne v uzavřených místnostech Hasičského domu, ale v krásné přírodě.
První naší akcí 17. června bylo opékání
buřtíků u Jansů na zahradě. Vše jsme
dobře připravili a „zajistili“, včetně polojasného počasí. Sešlo se nás poskrovnu,
jen třináct, ale i tak jsme se dobře bavili.
Naše obětavá a výborná kuchařka paní
Jaruška Rychetská nám napekla dobrou
buchtu. K tomu jsme si uvařili kávu
a bylo nám dobře.
Druhou „pokoronavirovou“ akcí byl
výšlap do přírody ve středu 1. července.
Naše kroky procházkovým tempem
směřovaly do místního sadu. Dlouho
jsme tam nebyli. Moc se zde změnilo,
ale spíše k horšímu. Mnoho dílů sadu

Kolektiv učitelek 1. stupně ZŠ

Čermenské slavnosti
Poprvé po jedenatřiceti letech se koncem měsíce června neuskutečnil Mezinárodní folklorní festival Čermenské
slavnosti.
Přestože veškeré přípravy probíhaly standardně tak jako v uplynulých
letech, rozhodli jsme se již v dubnu
s předstihem letošní ročník zrušit. Vývoj věcí jasně naznačoval, že situace
nebude dobrá, a tak tedy nebyl důvod
otálet. Zrušili jsme pozvání všech sou-

Foto I L. Ešpandrová
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je zanedbaných a neudržovaných.
V dobrém stavu jsou ty, na kterých stojí
chatky a mají zde své majitele. A tak
jsme odhadovali jejich jména. Trasu ušlo
sedm důchodců. Své putování jsme zakončili v restauraci „U Mathysse“, dříve
„Kemp“, kde na nás čekali další dva naši
důchodci. Po dobrém občerstvení jsme
se ubírali unavení ke svým domovům.
Myslím si, že vycházka se povedla a byla
příjemná, protože opět nám počasí
přálo, bylo slunečno.
Z plánovaných akcí prozradím, že
připravujeme v Areálu zdraví zdarma
sportovní odpoledne a ve zmíněné
restauraci cokoliv dobrého za své. Zde
nám bylo nabídnuto zdarma strávit příjemné odpoledne při sportu: zahradní
šachy, petanque, minigolf. A kdo by si
troufl na tenis, fotbal, nohejbal, volejbal
či kopanou, i to je možné. Termín konání
bude včas oznámen v naší vývěsní
skřínce.
V. Jansa, KD

Lanškrounské kulturní léto
s Jitřenkou
Po zájezdu do Doloplaz nás čekalo další
vystoupení, a to v pár kilometrech vzdáleném Lanškrouně. Tancovalo se ve
sluncem zalitých zámeckých zahradách.
V programu jsme se střídali s hudebníky
z cimbálové muziky Falešnica, přičemž
jejich vystoupení rozhodně neodpoví-
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dalo jejich názvu, ba naopak. Celý večer
se nesl v krásném duchu, avšak později
se nad námi na nebi objevila hrozba
v podobě zlověstně tmavých mraků. Ta
se naplnila až ke konci programu. Déšť
zahnal účinkující do připraveného stanu
a publikum se skrylo pod své deštníky,
ale tím jsme se nenechali zastrašit. Muzika udala notu a společným zpěvem
jsme zakončili večer v úžasně semknuté
atmosféře, která byla intenzivní, i když
jsme nebyli na prknech pódia.
Anna Klekarová

Foto I archiv Jitřenky

Jitřenka na Jízdě králů
v Doloplazích
Po pěti letech jsme opět dostali pozvání
do Doloplaz u Olomouce na Jízdu králů.
Tato tradice je spojována především
s oblastí Slovácka a na Hané se jedná
spíše o výjimku, což dělá tuto akci ještě
zajímavější. Jelikož se nám tam minule
moc líbilo, pozvání jsme s radostí přijali
a v neděli 5. července vyrazili. Po příjezdu se několik zástupců zúčastnilo krojované mše a po ní jsme se přesunuli na
náves, kde jsme předvedli několik našich tanců. Poté následoval průvod královské družiny. Po průvodu se v rámci
folklórního odpoledne představili
všechny zúčastněné soubory. V závěru
odpoledne jsme si užili koncert Hradišťanu s Jiřím Pavlicou.
Situace
nedovolila
organizátorům
pozvat soubor ze zahraničí, a tak se
v programu představili pouze tři tuzemské. Kdyby však byla situace „v normálu“,
nemohla by se Jízdy králů zúčastnit
Jitřenka, jelikož bychom se právě tento
víkend vraceli z Panamy. Zrušení tohoto
dlouho plánovaného zájezdu nás samozřejmě velmi mrzelo, ale jelikož jsme
optimisti, na všem se snažíme najít něco
pozitivního. Výlet do Doloplaz toto splnil
a domů jsme dorazili s pocitem příjemně
stráveného dne.
Romana Uhlíková
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Letní tábor SDH Dolní
Čermná
První prázdninový týden od 4. do
11. července jsme opět uspořádali tradiční letní dětský tábor SDH Dolní
Čermná. Tábornická osada Strážná – Vosí
údolí ožila stovkou dětí a téměř třicítkou
dospělých, i když ještě začátkem května
nebylo vůbec jisté, zda se letos budou
tábory konat. Přísnější hygienická opatření nám však vůbec nevadila, jenom
výlet do bazénu jsme letos museli vynechat. I tak se tábor v duchu řemesel –
„Ten dělá to a ten zase tohle“ – vydařil
a doufáme, že se všem účastníkům líbil.
Nechyběla spousta her, celodenní táborová olympiáda s medailemi a stupni vítězů, diskotéka či další tradiční táborové
aktivity jako noční hra, hlídky na bráně
či noční hlídky. Velké poděkování patří
všem dospělákům, kteří opět oželeli své
dny dovolené a podíleli se na přípravě
a realizaci našeho tábora. Každoroční
zájem dětí a nadšení jsou pro nás velkou
motivací. Poděkování patří též Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska, které
nám zajistilo bezplatně povinnou dezinfekci a Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy ČR, které poskytuje každoročně na tábor dotaci (díky ní můžeme držet cenu tábora v přijatelných
mezích). Za rok se opět těšíme na začátek prázdnin, kdy přece nemůže letní
tábor SDH chybět!
Jan Růžička

Kroužek mladých hasičů
SDH
Začátkem června se uskutečnila poslední schůzka členů kroužku mladých hasičů SDH Dolní Čermná v tomto školním
roce. Sešli jsme se v kempu a zakončili
ročník zmrzlinovým pohárem. Jarní
soutěžní sezóna byla kvůli mimořádným
opatřením ukončena ještě dřív, než vůbec začala, a omezení našich aktivit bylo
nutně znát i na činnosti kroužku mladých hasičů. Poslední společnou aktivitou tak v březnu (týden před vyhlášením
karantény) byly zkoušky odborností
mladých hasičů v Dolní Dobrouči. Mladí
hasiči stihli ještě odevzdat výkresy do
celostátní soutěže Požární ochrana oči-

Foto I archiv SDH

ma dětí a pak bohužel musela činnost
kroužku na dlouhou dobu skončit. Veškeré soutěže byly nařízením zrušeny,
a proto se už těšíme na podzimní soutěžní sezónu, která snad již proběhne
v podobném duchu jako v minulých letech. Děkujeme všem mladých hasičům
za jejich výdrž a těšíme se na všechny
poslední srpnovou středu (26. 8.) od
15 hodin v AZAS Dolní Čermná, kde se
poprvé sejdeme po prázdninách. Uvítáme mezi námi i nové tváře!
Jan Růžička

Zpráva fotbalového
oddílu a TJ
V době vydání tohoto čísla zpravodaje
bude již rozehrána podzimní část sezony 2020/2021. Alespoň v to všichni doufáme. Víme dobře, jak to dopadlo se sezonou minulou. V této souvislosti přijala
fotbalová asociace opatření, aby se podobná situace již neopakovala. Všem je
jasné, že problém, jako bylo šíření nákazy koronavirem, může nastat znova. Novinkou je, že všichni hráči musí dodat
prohlášení o bezinfekčnosti. Jde pouze
o čestné prohlášení, tzn. nikdo se nemusí dávat testovat. Dalším opatřením je
zvýšený důraz na hygienu, dezinfikování
prostor apod. Ještě se řeší způsob řešení
v případě, že se opět sezona nedohraje
kompletní. Loňský postup, kdy se soutěž
ukončila, aniž by někdo sestupoval nebo
postupoval, se však určitě opakovat ne-

bude. Bude proto důležité, aby naše
mužstvo začalo hned zkraje sezony sbírat body a nedostalo se do situace, že
bude okupovat spodní příčky tabulky.
V případě přerušení, či ukončení soutěže
by to poté znamenalo náš sestup o soutěž níže. V nových pravidlech je rovněž
novinka, že žlutými a červenými kartami
se bude postihovat i zakašlání směrem
k protihráči. Doufejme, že podobná
provokace nikoho nenapadne.
Co se týká konkrétně našeho klubu,
dlouhá přestávka byla opět poměrně
turbulentní. Skončil trenér Miroslav Suchomel, kterého nahradil při trénování
Dan Hyhlík. Navíc se do realizačního
týmu vrátil Karel Šilar z Horní Čermné.
Panu Suchomelovi velmi děkujeme za
nasazení, které do trénování vkládal.
Neměl to vždy jednoduché. Zvláště,
když byl na vše prakticky sám.
V přípravném období muži odehráli
tři přípravná utkání, v nichž ani jednou
nepoznali hořkost porážky. To je určitě
důvod k mírnému optimismu. Ovšem
pravda se ukáže až v mistrácích.
Mládež začala trénovat na začátku srpna
a soutěže začne hrát v září. Do příštího
vydání zpravodaje připravuji článek
zaměřený hlavně na výchovu mládeže
a práci s ní.
Všem našim hráčům přeji úspěšnou sezonu, co nejméně narušenou vnějšími vlivy.

Nyní něco k chodu TJ. Jak jsem vás již
informoval, nový výkonný výbor TJ
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si dal za cíl sledovat a využívat různé
dotační výzvy a získávat z nich finance
na chod TJ. V tuto chvíli již můžu napsat,
že jsme byli až nad očekávání úspěšní.
Podali jsme tři žádosti o dotace a ve
všech jsme byli úspěšní. Žádali jsme
u obce, Pardubického kraje a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Konkrétně: obec: žádost o 35.000,– ; obdrženo 30.000,– ; kraj: žádost o 50.000,–
; obdrženo – 10.000.-; MŠMT: žádost
o 112.200,– ; obdrženo – 112.200,– .
Z tohoto vyplývá, že naše úspěšnost
v žádostech byla pro letošní rok 77,2 %.
Rád bych poděkoval předsedovi TJ,
panu Petru Pecháčkovi, který mně při
zpracovávání žádostí velmi pomohl.
Získané dotace jsou použitelné pro
rozvoj mládeže a jejich adresátem je
výhradně TJ, která je bude přerozdělovat a rozhodovat o jejich využití.
Nakoupený materiál bude samozřejmě
k dispozici všem oddílům a mužstvům
v rámci TJ. Ani ženy a dívky, které cvičí
pod hlavičkou TJ, nepřijdou zkrátka.
Je na místě poděkovat i našim místním
sponzorům, kteří přispívají na chod činnosti, zvláště fotbalové mládeže. Jmenovitě: p. Martin Hrdina, p. Jan Marek,
p. Aleš Mačát, p. Karel Kunc, p. Martin
Fišer, p. Pavel Suldovský a p. Karel Hrodek. Pokud jsem na někoho zapomněl
(což se mně občas stává), tak se moc
omlouvám a příště to napravím.
Závěrem mi dovolte, abych naši
sportovcům a cvičenkám popřál ničím
nerušenou sportovní a cvičební sezonu,
radost z pohybu a mnoho úspěchů.
Za fotbalový oddíl a TJ Filip Hampl

Výjezdy JSDHO Dolní
Čermná
14. 6. 13:42 technická pomoc Lanškroun – Ostrovské předměstí čerpání
vody ze zaplavených domů
4. 7. 20:21 Dolní Čermná u cesty za mysliveckou chatou záchrana zvířat z hloubky (vyzvednutí srny z nezajištěné jímky)
23. 7. 19:01 Dolní Čermná - Jakubovice
požár zemědělského stroje
4. 8. 17:15 Lanškroun požár rodinného
domu
L. Ešpandrová

Cyklistika je stále oblíbenějším sportem
všech věkových kategorií. Cyklistů přibývá na silnicích i cyklostezkách. K bezpečné jízdě na kole patří také pravidelná
kontrola jeho technického stavu i zajištění povinné výbavy - kolo musí být vybaveno odrazkami vpředu a vzadu, odrazkami v paprscích kol, odrazkami na
pedálech, za snížené viditelnosti světlem předním a zadním, vždy kvalitně
seřízenou přední a zadní brzdou.
Při dodržování zásad bezpečné jízdy se
snižuje nebezpečí úrazů, které hrozí nejen cyklistům, ale i ostatním účastníkům
silničního provozu.
Jezděte co nejblíže u pravého okraje
silnice a sledujte pozorně provoz okolo
sebe, abyste mohli včas zpomalit nebo
zastavit před možným nebezpečím.
Aktuální situaci přizpůsobte i rychlost
jízdy, kolo musíte být schopni vždy
bezpečně ovládat.
Nikdy nejezděte dva vedle sebe, ani dva
na jednom kole. Nevozte předměty,
které by mohly vás nebo další osoby
zranit. Nepoužívejte kolo k přepravě
nadměrných, neforemných a těžkých
nákladů.
Své úmysly dávejte najevo včas a takovým způsobem, aby je ostatní řidiči
i chodci správně pochopili. Při každé
změně směru jízdy dejte včas a zřetelně
znamení paží. Před vybočením doleva

Foto I P. Faltus
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se nezapomeňte ohlédnout. Na přechodu pro chodce, zejména když odbočujete vpravo nebo vlevo, dejte přednost
přecházejícím chodcům.
Tam, kde je hustý provoz, veďte jízdní
kolo raději opatrně po chodníku.
Respektujte pokyny policistů, světelné
signály a dopravní značky.
Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu. Nezdržujte
provoz zbytečně pomalou jízdou a nepřekážejte ostatním řidičům. Příliš rychlou jízdou (elektrokola jsou schopna
vyvinout rychlost, která může být nad
naše jízdní dovednosti!) neohrožujte
své zdraví, nebo dokonce život.
Při jízdě si vždy chraňte hlavu před
zraněním cyklistickou přilbou.
Za snížené viditelnosti nezapomeňte
včas rozsvítit světlo.
Oblékejte si barevné a světloodrážející
oblečení.
Pro jízdu na kole se rozhodujte vždy
s ohledem na svůj aktuální zdravotní
stav. Přihlédněte také k hustotě provozu
a momentálním podmínkám na silnici.
Před každou jízdou na kole (i během jízdy)
platí zákaz požívání alkoholických nápojů
jako při řízení motorových vozidel.
Pravidelně ošetřujte své jízdní kolo
a dbejte zejména na to, aby bylo řádně
vybaveno a mělo v pořádku všechny
součásti, které umožňují bezpečnou jízdu. Reflexní doplňky v každém případě
zvyšují bezpečnost cyklistů na silnicích
Chovejte se vždy tak, jak byste chtěli,
aby se ostatní chovali k vám.
Zdroj - www.policie.cz

Bez šťávy? Použij nový web
I když společnost ČEZ Distribuce jako
provozovatel distribuční soustavy dělá
vše pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny, v důsledku extrémního počasí nejde mimořádným
stavům zabránit. Stejně tak nemůže
bezplatná poruchová linka 800 850 860
při kalamitních stavech ihned odbavit
všechny telefonické hovory. Zásadním
krokem ke zlepšení informovanosti klientů ČEZ Distribuce je nová webová
stránka www.bezstavy.cz zjištění předpokládaného času obnovení dodávek
elektřiny, případně pro nahlašování poruch v distribuční síti.

Webové rozhraní www.bezstavy.cz
je dostupné z mobilních telefonů,
počítačů a tabletů. Služba je určena
především těm, kteří odebírají elektřinu
na distribučním území společnosti ČEZ
Distribuce.
Web je uživatelsky snadný a přehledný.
Při zadávání adresy odběrného místa
disponuje tzv. našeptávačem nebo umí
lokalizovat místo dle GPS souřadnic.
Poté systém uživatele vyzve k nahlášení
poruchy. Pokud v dané lokalitě již někdo
poruchu nahlásil, objeví se informační
okno, že byl o problému v této oblasti již
provozovatel distribuční sítě informován
a situaci řeší. Dále je uživatel informován

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

o čase odstranění poruchy, plánované
odstávce či kalamitním stavu.
I s odběrateli z jiného distribučního území si systém umí poradit. Po vyplnění
adresy systém informuje, že se dotyčná
adresa nachází na distribučním území
společnosti E.ON či PRE, a dále doporučí
kontaktovat jejich zákaznické linky.
Použití webového rozhraní www.bezstavy.cz je bezplatné a pro odběratele
elektřiny se nabízí jako první a nejdostupnější volba jak dostat v případě
výpadku elektřiny potřebnou informaci.
Šárka Lapáčková Beránková
mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ
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Stomatologická pohotovost
ve dnech

lékař

22. - 23. 8.2020

zubní lékař

29. - 30. 8. 2020

adresa

telefon

Khmara

Letohrad, U Dvora 815

465 620 358

MDDr.

Kopecký

Lanškroun, Mikoláše Alše 152

739 374 787

5. - 6. 9. 2020

MUDr.

Kulhánek

Žamberk, Školská 834

465 613 103

12. - 13. 9. 2020

MUDr.

Mareš

Žamberk, Školská 834

465 613 103

19. - 20. 9. 2020

MUDr.

Marková

Lanškroun, 5. května 2

465 322 897

26. - 27. 9. 2020

MDDr.

Muthsam

Žamberk, Raisova 814

465 613 441

28. 9. 2020

MUDr.

Nováková

Lanškroun, Dukelských hrdinů 615

604 749 331

3. - 4. 10. 2020

MDDr.

Pavlová

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 822

10. - 11. 2020

MUDr.

Šrámek

Letohrad, U Dvora 815

465 621 551

17. - 18. 10. 2020

MUDr.

Vacková

Lanškroun, Hradební 227

465 322 348

24. - 25. 10. 2020

MUDr.

Valentová

Lanškroun, Strážní 151

465 322 907

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

UPOZORNĚNÍ PRO SOUKROMÉ
PODNIKATELE

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

INZERUJTE NABÍDKY V DOLNOČERMENSKÉM
ZPRAVODAJI. PRO MÍSTNÍ PODNIKATELE
A OBYVATELE SLEVA 20 %.
INZERCE PODLE VLASTNÍHO NÁVRHU.
Ceník
formát

cena

A4

1000 Kč

A5

500 Kč

A6

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

Název akce

Začátek akce

Místo konání

Pořadatel

29. 8.

Divadelní představení
Don Kichot de la Anča

17:00

AZAS

městys

29. 8.

Loučení s létem

19:00

AZAS

městys

13. 9.

Pouť na Mariánské hoře

Marianská hora

farnost

Setkání leonbergrů

AZAS

M. Marek

školní jídelna

RC KUK

16:00 a 19:00

Orlovna

SDO

8:00

náměstí

místní ornitologové

18. - 19. 9.
19. 9.

Podzimní burza oblečení a
sportovních potřeb

26. 9.

Divadelní představení Čáry báby
Cotkytle

4. 10.

Podzimní Festival ptactva

říjen

Uspávání broučků

AZAS

MŠ

listopad

Posvícenské dozvuky

Orlovna

KD

prosinec

Mikulášský jarmark

náměstí

městys, spolky

prosinec

Česko zpívá koledy

náměstí

prosinec

Silvestrovský běh Dolní Čermnou

u tělocvičny

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

7:30

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

P. Bednář

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

Jitřenka

Foto I archiv Jitřenky

Letní tábor SDH

Foto I archiv SDH
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