číslo 5 | rok 2020 | zdarma

Foto I L. Ešpandrová

V TOMTO ČÍSLE NALEZNETE
SLOVO STAROSTY
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ORLÍ LET
INZERCE
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Pozvánka na jednání zastupitelstva
v pondělí 9. 11. 2020 od 18 hodin
v zasedací místnosti úřadu městyse
v přízemí budovy.
www.dolni-cermna.cz

Divadelní představení Čáry báby Cotkytle

Foto I L. Ešpandrová
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
hlavním tématem začínajícího podzimu
byly ve veřejném prostoru evidentně
volby do Zastupitelstva Pardubického
kraje. Dokonce
i opatření proti
druhé vlně koronaviru počkala,
až volby proběhnou. U nás v Dolní
Čermné dosáhla
volební
účast
téměř 50 %, což
je vysoko nad celorepublikovým průměrem. Chtěl bych
tímto poděkovat všem, kteří k volbám
přišli. Jako starosta Dolní Čermné jsem
na vás hrdý, že jste nepodlehli populistickým návrhům, jako byly například slibované příspěvky na elektrokola apod.
Zároveň bych chtěl poděkovat i za
obdržené preferenční hlasy, kterých si
velice vážím. Osobně mám upřímnou
radost z toho, že budeme mít staronové vedení kraje, které dle mého mínění
dělalo svoji práci v uplynulém období
opravdu dobře.
Nejde se nezmínit o „druhé vlně
koronaviru“, která je zjevně jiná, než
byla na jaře letošního roku. Začíná se
vynořovat spousta nových informací.
Pro obyčejného člověka je opravdu
složité se v tom vyznat. Mnohdy se
na základních názorech neshodnou
ani odborníci. Jeden tvrdí to, druhý
zase ono. Myslím, že nám obyčejným
lidem nezbývá nic jiného, než se držet
zdravého selského rozumu a kriticky
vyhodnocovat všechny informace, obzvláště ty, které nám předkládají média.
Většina medií udělá cokoliv proto, aby
byla sledována a čtena. Je důležité si
uvědomit, že počty pozitivně testovaných neznamenají počty nemocných.
Určitě je na zřeteli i ohleduplnost vůči
spoluobčanům, ale v žádném případě
by nás neměl ovládat strach a panika.
To, jak to skutečně je, nám ukáže až čas.
Ani výše uvedené záležitosti nezastavily přípravy našich větších investičních
akcí. V současné době jich připravujeme přibližně patnáct, to se již nebavím
o drobných akcích, které realizujeme
většinou s naší technickou četou.
V našich poměrech je to opravdu velké
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číslo. Bohužel jsme v době, kdy financování mnoha akcí je možné pouze
s dotační podporou, a proto musí být
akce kompletně připraveny dopředu,
aby bylo možno na vyhlášené dotační
tituly promptně reagovat. Za sebe bych
nejraději realizoval naše akce bez dota-

cí z našich zdrojů, ovšem u některých
akcí to není kvůli jejich ceně opravdu
možné. O některých z nich se můžete
dočíst na jiném místě zpravodaje.
S přáním pevného zdraví
Petr Helekal, starosta

Výsledky voleb do zastupitelstva Pardubického kraje
Okrsky
celkem zpr. v %
2

2

100

%
platných
hlasů

Voliči
Vydané Volební Odevzdané Platné
v seznamu obálky účast v %
obálky
hlasy
1070

527

49,25

527

Kandidátní listina
číslo

název

523

99,24

platné hlasy
celkem

v%

5

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

1

0,19

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

31

5,92

8

Trikolóra a Strana soukr. ČR

7

1,33

11

ODS a TOP 09

55

10,51

13

Strana zelených

6

1,14

15

VÝCHODOČEŠI

4

0,76

16

Svoboda a př. demokracie (SPD)

23

4,39

17

Koalice pro Pardubický kraj

100

19,12

19

Česká pirátská strana

54

10,32

22

Moravané

2

0,38

30

3PK - Pro prosperující Pard. kraj

174

33,26

34

Zdraví Sport Prosperita

1

0,19

36

DSSS - STOP KRIMIGRANTŮM!

0

0,00

50

ANO 2011

50

9,56

63

Komunistická str. Čech a Moravy

12

2,29

67

Volte Pr. blok www.cibulka. net

0

0,00

82

ROZUMNÍ - Petr Hannig

1

0,19

83

Mladí pro Pardubický kraj

2

0,38
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Zprávy z obce

Oprava místní komunikace
17c na náměstí v Dolní
Čermné
V září 2020 proběhlo výběrové řízení.
Nejnižší cenu podala společnost Strabag, a. s., s kterou jsme uzavřeli smlouvu o dílo. Akce bude realizována od
1. dubna 2021 do 30. 6. 2021. Jejím
předmětem je kompletní oprava komunikace na náměstí od vjezdu u zastávky až po poštu, včetně chodníku
od obchodu potravin po poštu. Vše
bude vydlážděno žulovou dlažbou.
Náklady akce činí téměř 5,5 mil Kč
s DPH. Na akci jsme obdrželi dotaci ve
výši bezmála 3 mil. Kč z Ministerstva
pro místní rozvoj ČR. O zahájení akce
vás budeme samozřejmě informovat.
Průběhem rekonstrukce bude nepochybně ovlivněna dostupnost úřadu
a služeb, proto vás již nyní prosím
o shovívavost.

Chodník Lesní brána
Až budete číst tyto řádky, předpokládám,
že již bude dokončeno výběrové řízení.
O výběru zhotovitele vás budu informovat v příštím zpravodaji. Realizace akce je
plánována od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021.
Téměř celou investici ve výši zhruba 2 mil.
Kč by nám měla pokrýt dotace z EU, kterou jsme získali prostřednictvím MAS Orlicko. Důležitou informací je skutečnost,
že vybudováním chodníku dojde na rohu

penzionu Lesní brána k zúžení vozovky
do jednoho jízdního pruhu, který bude
volně průjezdný ve směru od náměstí.
Z druhé strany bude osazena dopravní
značka přednost protijedoucích vozidel.
Z této strany budou muset řidiči dávat
přednost v jízdě protijedoucím vozidlům.
Možné varianty řešení byly dlouho diskutovány. Je zřejmé, že mnohým motoristům se uvedené řešení nebude zamlouvat, ovšem nejdůležitějším faktorem,
který rozhodl pro tuto variantu, je maximální ochrana chodců. Kdo z vás uvedeným úsekem prochází, může jistě potvrdit, že zmíněné místo je opravdu
nebezpečné. Zároveň by mělo uvedenou
stavbou dojít ke zpomalení provozu.

Modernizace autobusové
zastávky Jakubovice
Uvedená akce byla zahájena na konci
září 2020. Zhotovitelem díla je společnost Strabag. Výstavbou zastávky dojde
ke zvýšení komfortu nástupu do autobusů hlavně u starších spoluobčanů. Stavba
by podle předběžného harmonogramu
měla být dokončena do poloviny listopadu 2020. Celkové náklady na modernizaci zastávky jsou bezmála 380 000, - Kč.
Zároveň dojde v Jakubovicích k opravě
dvou místních komunikací, včetně lokální opravy komunikace ke kostelu.
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Školní jídelna – oprava
střechy
Podařilo se nám dokončit administraci
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
ČR s tím, že již jsme obdrželi dotaci na
uvedenou akci ve výši bezmála 1 mil. Kč.
V uvedené době je to pro nás důležitá
finanční injekce.

„V Ráji“ – území pro
výstavbu rodinných domků
V současné době se dokončuje vypořádání majetkoprávních záležitostí se soukromými vlastníky. Předpokládáme jejich
dořešení nejdéle do konce letošního
roku. Jakmile budou dokončeny, bude
zahájeno zpracovávání projektové dokumentace. Dále je ještě nutné realizovat
schůzku s právničkou paní Hamplovou,
která byla odložena z důvodu „pandemie“ na polovinu října. Je nezbytné vyřešit stanovení kritérií pro přidělování parcel
(předpoklad
velkého
zájmu
o lukrativní parcely v horní části), způsob
vyřešení příspěvků na zasíťování od soukromých vlastníků pozemků, zpracování
vzorové kupní smlouvy se zřízením
předkupního práva a předfinancování ze
strany kupujících na zasíťování. Po dořešení uvedených záležitostí bude provedeno jednání se všemi zájemci o uvedené
parcely, na kterém budou komplexně informováni o celém projektu a harmonogramu dalšího postupu.

Brownfield kravíny
Městys jedná s majitelem kravínu a stodoly o odkoupení uvedených objektů.
Všechny pozemky včetně stavebních
parcel patří městysu. Majitel vlastní
pouze budovy. V uvedených objektech
chceme řešit odpadové hospodářství,
zázemí pro technickou četu a zázemí
pro spolkovou činnost. V současné době
probíhá zpracování znaleckého posudku na cenu objektu. Jakmile objekty zakoupíme, bude zadáno zpracování projektové dokumentace. Rekonstrukci
chceme financovat z dotačního titulu
MMR na brownfieldy, jehož vyhlášení se
předpokládá ke konci letošního roku.
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Oprava komunikace v AZAS
Jedná se o komunikaci od křížku v AZAS
po napojení na hlavní silnici. Oprava je
prozatím odložena kvůli skládce zeminy
před poldrem s trvalou zátopou, která
se nepodařila celá dokončit při stavbě
poldrů. Je zřejmé, že pohyb těžké techniky by mohl opravenou komunikaci
poškodit. V současné době sháníme
vhodnou zeminu, realizaci předpokládáme v roce 2021.

Rekonstrukce multifunkčního hřiště v AZAS
V rámci projektu se plánuje stažení stávajícího umělého povrchu a odtěžení
vrchní vrstvy (písek), úprava podloží
a položení propustného asfaltu, položení nového koberce, demontáž stávajícího plotu, instalace dřevěného bednění
a záchytných sítí. Uvedenou akci chceme spolufinancovat z Programu rozvoje
venkova MMR, který by měl být vyhlášen ke konci letošního roku.

Obnova budovy staré školy
na náměstí v Dolní Čermné
Jedná se o kompletní rekonstrukci budovy staré školy na náměstí v Dolní
Čermné. V současné době jsme před
dokončením projektové dokumentace,
včetně položkového rozpočtu. Čekáme
na vyhlášení dotační výzvy, aby mohla
být projektová dokumentace upravena
dle požadavků výzvy. I tuto akci chceme
spolufinancovat z Programu rozvoje
venkova MMR, který by měl být vyhlášen ke konci letošního roku.

Oprava místní komunikace
Hasičský dům – fara
Probíhá zpracování projektové dokumentace na kompletní opravu celé komunikace, včetně lokální opravy dešťové kanalizace. Na tuto akci budeme také
žádat o dotaci z Programu rozvoje venkova MMR.
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Vybudování nových
učeben v základní škole
Smyslem projektu je vybudování nových
učeben v podkroví základní školy, včetně
opravy střechy (ve směru od náměstí)
a úprava prostoru současné MŠ pro
potřeby výuky ZŠ. Po realizaci této rekonstrukce dojde k přestěhování 1. stupně
ZŠ z budovy školní jídelny do těchto
prostor a MŠ se přestěhuje do budovy
ŠJ (po 1. stupni ZŠ), čímž všichni získají
komfortnější prostory pro svoji výuku.
V současné době finišují práce na dokončení projektové dokumentace. Poté bude
zpracován položkový rozpočet. Budeme
se ucházet na o získání dotace, neboť je
zřejmé, že tato akce bude finančně velice
náročná.

Poldry
Stavby jsou téměř dokončené. Myslím,
že se opravdu povedly. Poldr s trvalou
zátopou v AZAS bude plnit nejen funkci
bezpečnostní, ale i zadržení vody v krajině. Investor Pozemkový úřad ČR by
měl poldry bezúplatně předat do majetku městyse po kolaudaci díla.
Petr Helekal

Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (12/2020 - ZM)
Dne 14. září 2020 se konalo 12. jednání zastupitelstva městyse a z jeho
programu vybíráme. Zpráva o činnosti rady byla podána za období od
konce června do září 2020. I v období
letních měsíců rada pracovala intenzivně - proběhlo celkem pět jednání.
Rada projednávala všechny potřebné
záležitosti realizované akce „Přírodovědná učebna“ tak, aby dílo bylo
dokončeno a předáno v dohodnutém termínu. Řešila také věci ohledně
již dokončeného projektu „Oprava
havarijního stavu střechy objektu ZŠ
a ŠJ Dolní Čermná“, neboť na něj byla
Ministerstvem pro místní rozvoj letos

poskytnuta dotace, která v loňském
roce nedopadla. Obdobně tomu
bylo s projektem „Obnova místní
komunikace č. 17C v Dolní Čermné“
(jedná se o místní komunikaci na
náměstí); původně jsme s dotační
žádostí také neuspěli. Letos v srpnu
jsme z Ministerstva pro místní rozvoj
obdrželi dokumenty o poskytnutí
dotace na tuto akci, takže předmětem jednání rady byla také příprava
uvedeného projektu k realizaci. Dále
rada mimo jiné schválila nové řády
veřejných pohřebišť v Dolní Čermné
a v Jakubovicích, aby byly v souladu
s platnou legislativou, a rámcovou
příkazní smlouvu na zajištění hrobnických prací.
Nejobsáhlejší částí jednání byly i tentokrát majetkové záležitosti. Zastupitelstvo schválilo směnu pozemků v k.
ú. Dolní Čermná – části ppč. 3110, čás-

ti ppč. 8161 a části ppč. 8157 za část
pozemku ppč. 3091/2. Dále schválilo
směnu části pozemku ppč. 3110 za
část pozemku ppč. 3109 v k. ú. Dolní
Čermná. V obou případech se jedná
se o směny, které jsou potřebné pro
přípravu území V Ráji k zástavbě.
V dalších bodech byly řešeny převody
pozemků v rámci nápravy majetkových vztahů: zastupitelstvo schválilo
prodeje pozemků ppč. 666/1, ppč.
930 ppč. 929/10 a ppč. 873/3, vše v k.
ú. Jakubovice a prodeje pozemků v k.
ú. Dolní Čermná ppč. 2762/6, ppč.
2767/4 a ppč. 2758/3. Rozhodnuto
bylo také o směně částí pozemků
ppč. 4105/1 za část stpč. 310/1 v k.
ú. Dolní Čermná a o odkoupení
části stpč. 310/2 v k. ú. Dolní Čermná
do majetku městyse. Schválen byl
prodej pozemku ppč. 4130 v k. ú.
Dolní Čermná. Projednány byly dvě
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žádosti: o odkoupení pozemku ppč.
359/3 a o odkoupení ppč. 370 a části
ppč. 368, vše v k. ú. Jakubovice;
bylo schváleno zveřejnění záměrů
prodejů těchto pozemků z majetku
městyse. Zastupitelé se seznámili
se situací a majetkoprávními vztahy
k pozemkům za domem č. p. 3 v k.
ú. Jakubovice a schválili věcný záměr
řešení s tím, že bude provedeno
geodetické zaměření lokality a poté
předloženo
orgánům
městyse
k dalšímu projednání. Zastupitelstvo
projednalo žádost ohledně záměru
stavby hospodářské budovy na obecním pozemku a žádost o odkoupení
části ppč. 8179 v k. ú. Dolní Čermná
a rozhodlo žádosti nevyhovět z důvodu jiných strategických záměrů
městyse s předmětným pozemkem.
V posledním bloku programu byl
doplněn Strategický plán rozvoje
městyse Dolní Čermná na období
2020 - 2026 o projekt s názvem
„Rekonstrukce multifunkčního hřiště
v AZAS“. Starosta zastupitelstvo podrobně informoval o realizovaných
a připravovaných akcích městyse.
Kromě projektů již zmiňovaných
v rámci zprávy rady také třeba
o projektech „Chodník Lesní brána“,
„Brownfield kravíny Dolní Čermná“,
o opravě komunikací v Jakubovicích, včetně výstavby autobusové
zastávky, které se budou realizovat
na podzim v letošním roce. Zastupitelstvo schválilo aktualizovaný
plán společných zařízení zpracovaný
v rámci komplexních pozemkových
úprav Verměřovice a dvě dohody
o změně katastrální hranice - mezi
k. ú. Petrovice a k. ú. Dolní Čermná
a mezi k. ú. Verměřovice a k. ú. Dolní
Čermná. Změny katastrálních hranic
jsou zároveň i novými hranicemi
obecními. Jsou navrženy takovým
způsobem, že v maximální možné
míře vedou po v terénu znatelných
hranicích a jejich průběh je oproti
současnému stavu zjednodušen.
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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Čtenářka píše ...
Již dávno jsou pryč doby, kdy „odvedenci“ psali na silnici různé nápisy, někdy
vtipné, jindy méně, až nevhodné. Však
co nyní bylo na náměstí – bylo šokující!
„VOL VOLA VOLE“
Nevím, co si o tom mám myslet. Je
vůbec nějaká slušnost a úcta? Vždyť to
uráželo nás všechny občany.
Libuše Betlachová

Nová pravidla na hřbitově
Vážení občané,
dovolte mi Vás informovat o novém
konceptu pohřebnictví, který byl nově
nastolen v členských obcích našeho
svazku, tedy i ve Vaší obci. Novela zákona
o pohřebnictví, která nabyla účinnosti
v roce 2017, uložila provozovatelům

veřejných pohřebišť, tedy všem obcím,
povinnost nejpozději k 1. 9. 2020 vydat
nový řád veřejného pohřebiště. V tomto
dokumentu, ač se může na první pohled
zdát pouhou formalitou, obec kromě
svých povinností stanovuje i povinnosti
nájemce hrobového místa a dále především podmínky, za jakých lze na hřbitově
pohřbívat, tedy kdo a za jakých podmínek je oprávněn otevírat hrob či hrobku
a ukládat tam tělo zemřelého či urnu.
Otevírat hrob nebo hrobku a ukládat
tam lidské pozůstatky mohou podle
zákona o pohřebnictví, a tedy i podle
řádu veřejného pohřebiště Vaší obce,
pouze dva subjekty, a to buď pohřební
služba, anebo obec prostřednictvím svého hrobníka. Jiná možnost neexistuje!
Stejně tak není možné, aby obec před
otevřením hrobu nebo hrobky k tomuto
kroku nevydala písemný souhlas. Obdobně to samozřejmě platí i pro ukládání urny, ať již přímo do hrobu, nebo do
vitríny k tomu určené. Povinnost si tento
souhlas u obce vyžádat, má vždy vypravitel pohřbu. Pokud by pohřební služba,
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mo i na náš svazek, který pro Vaši obec
řád veřejného pohřebiště zpracovával.
Lenka Bártlová
manažerka Dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Severo-Lanškrounsko
tel.: 733 714 700
e-mail: dsomsl@dsomsl.cz
Kontakt na obecního hrobníka:
Štefan Kyčmol
Ostrov č. p. 237
tel. 775 637 237

Už čtyřicet let nám zvoní
zvon Maria, královna míru
Foto I L. Ešpandrová

nebo dokonce vypravitel sám otevřel
hrob bez vědomí obce, dopouští se
přestupku, který může být sankcionován
pokutou až do výše 100 tisíc Kč. V této
souvislosti je rovněž třeba podotknout,
že za otevření hrobu je považováno již
samotné sejmutí vrchní desky hrobu či
odkopání hlíny z hrobu, na kterém deska
není, do hloubky více jak 30 cm.
V souvislosti s novým řádem veřejného
pohřebiště si Vaše obec nově zajistila
i svého hrobníka. Jde o pana Štefana
Kyčmola z Ostrova, který v našem regionu působí již dlouhodobě a je v podstatě
jediným místním hrobníkem, jenž má
pro tuto činnost oprávnění. Vypravitel
pohřbu, který hodlá pohřbít tělo zemřelého, či uložit urnu na místním hřbitově,
má tak nově dvě možnosti. Buď si hrobnické práce objedná přímo u pohřební
služby, která je však v takovém případě
povinna obci doložit řadu dokumentů
v souladu s řádem veřejného pohřebiště,
anebo si je objedná přímo u obce a tyto
práce pak zajistí obecní hrobník. Platbu
za tyto služby pak vypravitel pohřbu
hradí vždy tomu subjektu, u kterého
objednávku učinil, tedy buď pohřební
službě, nebo obci.
Přílohou řádu veřejného pohřebiště Vaší
obce je formulář s názvem „Žádost – souhlas s otevřením hrobu/hrobky a uložením pozůstatků/urny“. Bez potvrzeného
souhlasu obce na tomto formuláři, který
obdržíte buď od pohřební služby, nebo
Vašeho obecního úřadu, již není možné
na místním hřbitově kohokoliv pohřbít,
a to ani uložit urnu. Podotýkám, že stejně

tak jako uložení urny, i její přemístění
na jakékoliv jiné místo vyžaduje vždy
souhlas obce.
Nový koncept pohřebnictví, který
obec v souvislosti s nově vydaným
řádem veřejného pohřebiště nastavila,
je mj. důsledkem porušování povinností
ze strany některých vypravitelů pohřbu
či pohřebních služeb, kdy se obec o otevření hrobu či hrobky nedozvěděla buď
vůbec, anebo až poté, co se tak stalo.
Takovýto postup je skutečně v rozporu
se zákonem a nelze jej nadále přehlížet.
Z tohoto důvodu proběhla s pohřebními
službami, které v našem regionu nejčastěji působí, i schůzka starostů členských
obcí našeho svazku, kde došlo k představení řádu veřejného pohřebiště mj. i Vaší
obce a k vyjasnění si vzájemných práv
a povinností pohřebních služeb a obcí
jako provozovatelů veřejných pohřebišť.
Zdejší pohřební služby jsou tedy již
informovány o svých povinnostech a ve
stejném duchu by měly informovat i každého vypravitele pohřbu, který hodlá na
místním hřbitově uložit tělo zemřelého.
Řád veřejného pohřebiště je zveřejněn
jak na webových stránkách Vaší obce, tak
i na místním hřbitově. Všem nájemcům
hrobového místa, ale i každému vypraviteli pohřbu, který by hodlal na zdejším
hřbitově otevírat hrob/hrobku a ukládat/
exhumovat tělo zemřelého či ukládat/
přemísťovat urnu, se s ním doporučuji
seznámit.
V případě jakéhokoliv dotazu k této
problematice se samozřejmě můžete
obracet jak na Váš obecní úřad, tak pří-

5. října uběhlo čtyřicet let od posvěcení
zvonu na dolnočermenském kostele.
Svěcení proběhlo odpoledne v kostele
sv. Jiří. Poté byl zvon vyzdvižen do věže
kostela, kde na něj bylo zatím ručně
zvoněno. Pohon na elektřinu byl instalován až dodatečně. Toho se již pan
kostelník Josef Appl, který třikrát denně
šplhal do věže zvonit klekání, již nedožil.
Zvon odlil zvonař Rudolf Manoušek
v Praze - Zbraslavi. Jeho hmotnost je
450 kg, Nese nápis „Maria, Královno
míru, vypros národům mír“, reliéf Panny
Marie s Ježíšem a nápis Dolní Čermná
1980. Nárazový tón zvonu je čisté A 1435 Hz. Celkové náklady na pořízení
zvonu činily 71 030,– Kčs a byly zaplaceny z veřejné sbírky. Zvon Panna Maria
královna míru nám kromě jednoho dne
vyzvání po celý rok.
Rád bych uvedl na správnou míru nepřesnost v článku o panu faráři Ptáčkovi,

Foto I M. Nastoupil
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kde bylo mylně uvedeno, že jeho bratr
Václav byl také knězem. Ten knězem
nebyl, ale byl mlynář, knězem byl bratr
Josef. Prosím, opravte si přelepením či
přepsáním tuto nesrovnalost. Děkuji za
pochopení.
Lukáš Nastoupil
Poznámka redakce: Petr Rudolf
Manoušek se v roce 2006 podílel na
odlití největšího zvonu světa, který je
v Japonsku. Dílna Manoušků za dobu
své existence vyrobila a zrestaurovala
několik tisíc zvonů, podílela se mj. na
opravě pražské loretánské zvonkohry
nebo pořízení nového srdce pro největší český zvon Zikmund.

Foto I L. Ešpandrová

Vojtíškovi, Štěpánkovi, Patrikovi, Elišce
i našemu Matouškovi, aby měli krásný
a radostný život, plný zdraví, štěstí a aby
se jim v Dolní Čermné líbilo.
Petra Langerová

Významné životní
jubileum oslavili
Výzva pro fotografy –
Dolnočermenský kalendář
V tradičním velkém barevném kalendáři
vydávaném městysem se za léta jeho
existence vystřídala nejrůznější témata.
To poslední (vyhlašujeme s předstihem,
aby měli všichni zájemci dostatek času
vše promyslet a zachytit na fotografie)
zní: Významné stavby a osobnosti historie Dolní Čermné. Těšíme se na Vaše nápady a jejich umělecké zpracování.
Redakce DCZ

Dolní Čermná se opět
rozrostla!
Čtyři chlapečci a jedno děvčátko bylo
v budově základní školy v úterý 22. září
slavnostně přivítáno mezi občany našeho městyse. Příjemné hudební zpestření si připravily děti z prvního stupně ZŠ
pod vedením paní učitelky Řehákové.
Po vystoupení dětí k malým občánkům,
rodičům i příbuzným promluvil radní
Jan Růžička. Stejně jako on přejeme

Věra Formánková
Milena Bednářová
Jan Fajt
Karel Faltejsek
Zdeněk Macháček
Daniela Šilarová
Libuše Betlachová
Jana Krátká
Vladislav Marek
Lenka Herynková
Jana Marešová
Pavel Jansa
Anna Ondráčková
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.

trvat i nadále, proběhnou gratulace
s předáním dárku jinou vhodnou formou. Všichni, kteří v letošním roce oslavili nebo oslaví svá jubilea, budou včas
informováni.
Společenská komise

Loučení s létem v AZAS
Měla to být další z kulturních akcí plánovaných na tento rok. Ale co COVID nechtěl! Jsme rádi, že jsme díky letnímu
rozvolňování vládních nařízení mohli
v areálu uspořádat alespoň divadelní
přestavení v režii Bolka Polívky DON KICHOT DE LA ANČA. Komedie, o které se
píše, že prodlužuje život. Tak pokud
opravdu smích prodlužuje život, dostali
jsme kromě krásného divadelního představení i „elixír života“. Na divadelní
představení navázala svým hudebním
vystoupením domácí čermenská kapela
Evžaband. A zábava pokračovala.
Děkujeme místním spolkům: ochotníkům, myslivcům a členům Orla za jejich

Letošní setkání jubilantů
K tradičním podzimním událostem patří
už několik let setkání jubilantů. Vzhledem k protiepidemickým opatřením,
která jsou zatím platná v den uzávěrky
tohoto vydání zpravodaje, nebude se
zřejmě toto setkání konat. Uvidíme, jak
se situace vyvine během měsíce listopadu. Pokud budou omezení setkávání lidí

Foto I L. Ešpandrová
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pestrou nabídku občerstvení a Klubu
důchodců za jejich výpomoc.
Pokud Vás tato akce minula, můžete
se podívat se fotografie, které pro Vás
pořídila Lída Ešpandrová. Věříme, že se
situace zlepší a v příštím roce budeme
moci opět uspořádat všechny plánované
kulturní a sportovní akce.
Katka Veselá

Rozhovor s Janem Marešem
Na akci Loučení s létem mnozí slyšeli
hrát Evžaband poprvé. Představíte
nám jeho členy?
Kytara Jan Křivohlávek, druhá kytara
Karel Bilý, dvanáctistrunná kytara Jan
Mareš, basová kytara Ivan Málek, banjo
Pavel Friml, bicí Milan Smejkal, foukací
harmonika Pavel Marek (většinou jako
host), zpěv dle dispozic.
Hrajete od začátku v tomto složení?
Jak vůbec kapela vznikla?
Kapela vznikla v září 2014 v podstatě
z hecu, hrajeme ve stejné sestavě,
jenom Pavel F. s Milanem přišli o tři roky
později.
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hrajeme na soukromých oslavách či
narozeninách.
Děkujeme s přáním, ať se skupině daří.
Redakce zpravodaje

Čáry čermenských
ochotníků
Už na jaře letošního roku měli čermenští
ochotníci nastudovanou pohádku
Zdeňka Kozáka Čáry báby Cotkytle aneb
Tři zlaté zuby děda Vševěda. Bohužel
vzhledem k pandemii se premiéra nemohla uskutečnit. Dočkali jsme se až
26. září, kdy byla odehrána v místní Orlovně dvě představení.
Pochopitelně byla dodržena hygienická
opatření, všichni před vstupem do sálu
použili dezinfekci, řady očíslovaných
židlí v sále měly dostatečnou vzdálenost.
Diváci se při čarodějnické pohádce,
v které nechyběla zlatá rybka i děd
Vševěd, vtipnými dialogy a vloženými
písničkami dobře bavili a účinkující si
během představení vysloužili potlesk na
otevřené scéně. Eva Kostelecká v titulní
roli spolu se svými kolegy v režii Aleše
Hampla sehráli skvělou komedii.
Dlouhotrvající potlesk diváků na závěr
a děkovačka herců byly tentokrát zároveň vzájemným vyjádřením vděčnosti
za to, že i v téhle komplikované době si
dokážeme navzájem dělat radost.

Dětské hřiště
Je to již deset let od doby, kdy se slavnostně otevíralo dětské hřiště v Dolní
Čermné. Podnětem k jeho výstavně byl
nedostatek prostoru pro venkovní vyžití
dětí z mateřské školy. Na financování
hřiště se nemalou částkou podíleli rodiče
dětí z mateřské školy a děti samy si navrhly, co by mělo hřiště obsahovat. Protože nám bylo líto, aby hřiště sloužilo jen
mateřské škole, umožnili jsme jeho využívání i veřejnosti. Bohužel se stále setkáváme s vandalstvím a je nám to moc líto.
Zub času samozřejmě zapracoval i na
herních prvcích, které musíme stále
kontrolovat a případně opravovat za pomoci čety městyse. V budoucnu bychom
chtěli na hřiště doplnit další herní prvky,
postavit altán a zavést vodovod. Přáli
bychom si, aby hřiště sloužilo ještě dalším generacím, které by zde nacházely
vyžití i odpočinek.
Ivana Hamplová

L. Ešpandrová

Máte neobvyklý název pro skupinu,
jak jste k němu dospěli?
Zhruba po roce naší hospodské produkce jsme vymýšleli název kapely, každý
něco vymyslel (nebylo vhod), tak jsem
ze zoufalství plácnul Evžaband a už
nám to zůstalo (vzhledem k tomu, že
naše zkoušky probíhají v pizzerii u Evži,
tak se ten název docela hodil). V rámci
stálého zkoušení na jednom místě se
k nám přidávali lidé, kterým se naše
hudba líbila. Chodili čím dál častěji, až
se z nich stal náš fanklub a nerozlučná
parta, na kterou se dá spolehnout.
Kdy a kde si vás mohou posluchači
poslechnout?
Veřejné akce hrajeme příležitostně
(když nás někdo přemluví). Převážně

Foto I L. Ešpandrová
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Foto I L. Ešpandrová

Výročí založení mateřské
školy
V říjnu 2020 oslavuje naše mateřská
škola 65. výročí od svého založení.
Vzhledem k událostem je ale nebudeme
moci oslavovat s Vámi plánovaným
Dnem otevřených dveří. Zkuste si alespoň sami vzpomenout na čas strávený
v mateřské škole a na kamarádství, která
jste díky docházce do školky navázali,
třeba i na celý život.
Jana Šponiarová

První den v mateřské škole
Září klepe na vrátka,
připravte se děťátka.
Otevřou se dveře školky,
Vítáme vás, kluci, holky.
Ani dveře naší školky nezůstaly v září
zavřené a pro sedmnáct dětí se otevřely

dokonce poprvé. Druhým rokem zveme
nově příchozí děti a jejich rodiče na konci prázdnin do školky, aby měli možnost
prohlédnout si prostředí, ve kterém
budou trávit několik následujících let.
Možná i tyto adaptační hodiny zmírnily
1. září stýskání po rodičích a děti přicházely do školky s větší jistotou. Všem dětem přejeme na začátku školního roku
pevné zdraví a ať se jim v naší školce líbí.
Slavěna Adamcová

Kamarádi z celé Evropy
Žáčci třetí třídy odstartovali začátek
školního roku dalším mezinárodním
projektem. Protože děti začínají s výukou anglického jazyka, byl pro ně
tento projekt jako šitý na míru.
Společně s dalšími jedenadvaceti
státy oslavíme Evropský den jazyků,
který se váže k 26. 9. A jak slavíme
a budeme slavit? Všechny partnerské
školy jednotlivých států odešlou do

Foto I archiv MŠ

26. 9. pohlednici, kterou sami vyrobí.
Na pohlednici nakreslí město, vlajku,
případně nějaký symbol, který vystihuje jejich rodnou zemi. Na zadní stranu
pohlednice vymyslí a napíší tři slova,
která popisují, co pro ně znamená
Evropský den jazyků.
Vysvětlili jsme si, proč je učení se cizí
řeči důležité a k čemu nám může v budoucím životě pomoci. Děti si samy
vytvořily projekty na země zapojené
do mezinárodní spolupráce. Společně
jsme si ukázali, kde se země nachází, jak
dalekou cestu k nám pohled poputuje,
a řekli si, co je ve které zemi zajímavé.
Také jsme nakreslili vlajky států a vše
vyznačili do slepé mapy. Nejdůležitější
prací byla výroba samotného pohledu
a psaní adresy. Děti si na něm daly
opravdu záležet. Pro mnohé z nich to
byl první, opravdu poslaný pohled. Společně jsme nalepili známku a pohledy
odnesli do poštovní schránky. Teď nás
čeká už jen ta příjemná část - čekání na
pohledy od ostatních účastníků.
První vlaštovka přiletěla hned druhý
den. Přišel nám první dopis od přátel
z Dánska. Jedenáctiletý Daniel, který
dopis psal, nám napsal o sobě a o svých
zálibách, o své rodině a o zemi, ve které
žije. Dopis byl napsaný jak v anglickém
jazyce, tak v dánštině. K dopisu byla
přiložena vlajka, obrázek, pohlednice
a také QR kód. Ten nám spustil přehrávání dopisu v Danielově rodné řeči. Oči
žáčků byly rozzářené a teď se těší na
každý nový den a ptají se na příchozí
poštu. Čekáme na pohledy např.: z Itálie, Španělska, Anglie, Portugalska,
Chorvatska, Turecka, Švédska a třeba
také z Gruzie. Projekt je pro děti velmi
zábavný a vzrušující. Všichni ve třídě
z něho máme obrovskou radost.
Petra Řeháková

Foto I archiv ZŠ
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Liga OSH v běhu na 60
a 100 metrů překážek

Výlet za řemesly
V rámci fyziky se naše 7. třída vypravila
7. září autobusem do Muzea řemesel
v Letohradě. Tam jsme byli seznámeni
se zapomenutými nebo starými řemesly. Například jsme se dozvěděli
o kolářství, bednářství a kovářství. Překvapilo nás, jak se ohýbá dřevo při výrobě kol nebo lyží. Velice nás zaujal
i smíšený obchod pánů Ladislava Hubeného a Karla Fridricha. Tam byla vystavena spousta věcí. Nejvíce nás
ohromila poměrně stará váha, o které
nám řekli, že se jmenuje decimálka.
Povídání pana průvodce bylo sice zajímavé a mnoho z nás by ještě zůstalo,
ale už se nám krátil čas, a my se museli
vrátit zpět do Dolní Čermné. Prohlídka
se nám líbila a určitě bychom všem
doporučili návštěvu tohoto muzea
v Letohradě.
Ema Adamcová, 7. třída

Škola odpovědného
spotřebitele
Ve čtvrtek 8. 10. nás navštívily lektorky
(projekt je realizován občanským sdružením AISIS v rámci programu Rozumíme penězům), které vedly projektový
den (pět vyučovacích hodin) v 8. a 9.
třídě. Zvolená témata byla – Odpovědnost a vady, reklamace; Spotřebitelské
úvěry.
Žáci byli do projektu aktivně zapojeni,
vyzkoušeli si nejrůznější aktivity spojené s touto problematikou a především
si zvýšili osobní gramotnost v této oblasti, pochopili důležitost kompetencí
v oblasti ochrany a práv spotřebitele
přiměřeně k jejich věku a potřebám.
V dnešní době je velmi důležité mít informace ze světa financí a bankovnictví,
abychom se nedostali díky nevědomosti do problémů, proto tento workshop
byl pro žáky velmi přínosný, neboť
získané dovednosti a vědomosti uplatní
především v praktickém životě.
Eva Krsková
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V září se rozběhl další ročník Ligy Okresního sdružení hasičů Ústí nad Orlicí v běhu
na 60 metrů překážek mladých hasičů
a v běhu na 100 metrů překážek dorostu.
První závod Ligy MH se konal v neděli
6. 9. 2020 v Bohousové. Na start se postavilo téměř 120 závodníků ve čtyřech
kategoriích. V kategorii mladších dívek
se nejlépe dařilo Tereze Jedličkové, která
obsadila 3. příčku, a Kateřině Škaredové,
která vybojovala 5. místo. V mladších
chlapcích se 3. místem zabodoval Alex
Ptáček a Matěj Ptáček obsadil 8. místo.
Ve starších chlapcích obsadil Tadeáš
Kulhavý 15. místo a ve starších dívkách se
z našich umístila nejlépe Klára Škaredová
s 26. místem.
O čtrnáct dní později se konaly další dva
závody. V sobotu 19. 9. se uskutečnil
závod Ligy na 60 metrů MH v Černovíře.
Tady se na start postavilo téměř 150
závodníků. Tereza Jedličková obsadila
4. místo, Alex Ptáček skončil 6. a Tadeáš Kulhavý 21. Druhý den (20. 9.) se
konal závod v Mladkově. Zde obsadila
Kateřina Škaredová krásné 4. místo, Tereza Jedličková skončila 7., Alex Ptáček
vybojoval 8. místo a Tadeáš Kulhavý 13.
příčku. Po třech závodech je v kategorii
mladších dívek průběžně třetí Tereza
Jedličková a pátá Kateřina Škaredová.
V mladších chlapcích je Alex Ptáček
průběžně čtvrtý a ve starších chlapcích
Tadeáš Kulhavý sedmnáctý. Další závod
se měl konat 17. 10. v Lanškrouně,
s ohledem na zpřísněná opatření však
byl přesunut na duben 2021. V jarní
části by Liga měla pokračovat ještě pěti
závody.
Jan Růžička

fie, první pomoc, překonání lana a požární ochrana). Dorost má trať delší s jinými stanovišti a soutěží buď družstva
(pětičlenné hlídky) nebo jednotlivci.
Mladí hasiči ze SDH Dolní Čermná se zúčastnili přípravného závodu v Tatenicích
26. 9. „Tatenický braňák“. Hlídka mladších
žáků zvítězila a hlídka starších žáků obsadila 9. místo.
V sobotu 3. října se v Bystřeci za přísných
hygienických opatření konalo Okresní
kolo ZPV mladých hasičů a dorostu.
Mladší žáci skončili na 17. místě (z 35),
starší obsadili až 34. místo (z 39). Tadeáš
Kulhavý v kategorii středních dorostenců obsadil 13. místo a Jiří Nežádal ve
starších dorostencích 7. místo.
Jarní část hry Plamen pokračuje dalšími
disciplínami, z nichž se umístění sčítají
do celkového pořadí. Děkujeme mladým
hasičům a dorostencům za reprezentaci.
Jan Růžička

Podzimní Festival ptactva
Kvůli situaci na jaře jsme letos poprvé od
roku 1995 nemohli uspořádat Vítání ptačího zpěvu. Proto jsme se už v květnu
rozhodli, že jako náhradu uspořádáme
Festival ptactva – podobnou akci, která
se o prvním říjnovém víkendu koná po
celé Evropě. Festival jsme naplánovali na
neděli 4. 10. a kolem osmé hodiny ranní
se nás sešlo na náměstí v Dolní Čermné
třináct. Vydali jsme se k Čermenskému
rybníku, kde jsme pozorovali asi čtyřicet
kachen divokých, volavku popelavou, vi-

Podzimní závodní sezóna
Mladých hasičů a dorostu
Podzimní část celoroční hry PLAMEN
mladých hasičů a soutěže dorostu je tradičně ve znamení Závodu požárnické
všestrannosti (ZPV). Tato disciplína je plněna pětičlennými hlídkami, které absolvují 2 km (mladší žáci) nebo 3 km trať
(starší žáci) s šesti stanovišti (střelba ze
vzduchovky, uzlování, základy topogra-

Foto I M. Nastoupil
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děli třepotat poštolku obecnou nebo
čtyři jiřičky obecné. Během vycházky se
ale silně rozpršelo, takže jsme se museli
vrátit a vycházku předčasně ukončit (bohužel se nedostalo na oblíbenou ukázku
odchytu a kroužkování ptáků). Účastníci
obdrželi materiály z České společnosti
ornitologické a kolem půl desáté jsme se
rozešli domů. Škoda, tak snad 2. května 2021 ve 4.00 ráno při Vítání ptačího
zpěvu budeme mít víc štěstí na počasí.
Místní ornitologická skupina

Charitativní Běh přes
Červený vrch – Běh pro
Vašíka
Plánovali jsme 5. ročník Běhu přes Červený vrch, ale uspořádali charitativní běh
pro jednoho malého bojovníka z Letohradu. Běhalo se celé tři měsíce a můžeme s určitostí říci, že běh pro Vašíka překonal i celkový počet účastníků každého
jednoho ročníku Běhu přes Červený vrch.
Přesné počty účastníků neznáme, ale
příběh Vašíka poslal na ten náš Červený
vrch opravdu hodně dobrých lidí. Děkujeme. Ráda bych Vám všem jménem
organizátorů běhu poděkovala za Vaši
účast a příspěvky do kasičky. Vybraná
částka nás velice překvapila a v plné výši
byla předána rodičům Vašíka.
Pokud byste i nadále chtěli pomoci Vašíkovi, přikládám adresu webové stránky,
kde najdete veškeré informace. https://
vasikeb.webnode.cz/.
Fotografie z běhu najdete na webových
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stránkách AZAS. V příštím roce se na Vás
budeme těšit opět pod obloukem při 5.
ročníku Běhu přes Červený vrch.
Katka Veselá

9. Orlí let
První Orlí let, tedy snad už všem dobře
známý výlet na starých kolech, se
uskutečnil tak trochu dílem náhody
v srpnu 2015. A od té doby jsme stihli
vyjet už devětkrát. Letos se tak stalo
v neděli 9. srpna, tedy shodou okolností
přesně na den pět let od výletu prvního.
Takže řečí čísel to byl 9. Orlí let v 8 hodin
9. 8. 2020. Skoro by se chtělo říct, že je
to takové cimrmanovské dobře zapamatovatelné datum, byť k dokonalosti
mu dost chybí. Zbývá snad jen dodat,
že tentokrát jsme směřovali do Litic nad
Orlicí.
Sešli jsme se jako obvykle na náměstí
v Čermné. Jako obvykle jsem tam nebyl
první, přestože jsem si to jako obvykle
celé vymyslel. Čekala tam již rodina
Vávrova, Tomáš Bednář a Anežka Macanová z Jakubovic. Po mně a mojí sestře
si to přihasila Eliška Motlová s bábovkou
v ruce, následovaná mým bratrem
a Dominikou Pecháčkovou z Libchav
a startovní listinu uzavíral náš pan otec.
Že jsme měli na sobě košile, klobouky,
kšandy a děvčata šaty, to už snad nemusím ani psát. Za zmínku možná stojí
jen Tomášův historický batoh, Eliščiny
kulaté brejličky po babičce a taky její
hnědá kožená aktovka, ve které měla
půl kuchyně, půl špajzky a skoro celou
dílnu, přičemž tu asi tak půltunovou
kabelu měla na zádech přivázanou
improvizovaným a zjevně dosti nepohodlným popruhem.
Důkladnější popis našich povozů si ale
neodpustím. Jirka Vávra stejně jako loni
vyjel na černém pánském kole FZK Zlaté
Hory s krásnou postranní koženou brašnou na nosiči a se sice nepůvodními,
ale velmi pěknými modrými blatníky se
zlatými linkami a bílým mramorovaným
pruhem uprostřed. Terezka vyrazila
na černém dámském kole z roku 1936
ve velmi zachovalém původním stavu
s linkami a špicemi z dílny zámečníka
F. Berana z Hradce Králové. Kolo zdobí
dvoužárovkový světlomet My Day
s přepínačem dálkového a potkávacího

světla, které napájí elektřinou dynamo
Bateria 52. Péťa dorazil na čerstvě zrepasovaném černočerveném pánském
Stadionu Tourist z 50. let s dobovým
světlometem Daimon. Tomáš Bednář
vyrazil na černé dámské „zetce“, kterou
si vypůjčil od Vávrů, Anežka Macanová
na světlemodrém Velamosu Standart
z přelomu 60. a 70. let s bílo modrou
síťovkou na řídítkách. Já jsem osedlal
opět světle modrou dámskou Esku
z konce 30. let, protože místo abych
zprovozňoval nějaké „nové“ kolo, musel
jsem věnovat letošní léto z důvodu
současné prapodivné situace škole.
Míše postoupil Honza perleťově zelený
Stadion z roku 1962 s hlubokými oblými
hliníkovými blatníky přezdívaný „Milada“. „Nové“ kolo nám předvedla také
Eliška. Její dámský bezmufnový černý
Sleipnir byl patrně nejstarším bicyklem
ze všech a karbidová lampa Luxor tomu
jen napovídala. Honza, ten poprvé vyvezl nově zprovozněný německý Hercules Estrella, odhadem z druhé poloviny
60. let, který je vybaven třírychlostní
převodovkou v zadním náboji Torpedo
Dreigang, kde však zatím fungují převody pouze dva. Domča vyrazila na zlatavé skládačce Eska, na které dřív jezdila
naše Míša. No a náš tatínek jako obvykle
na černém prvorepublikovém pánském
kole neznámé značky, na kterém jezdíval už jeho děda a můj praděda, kolář
Josef Mareš.
Zvěčnili jsme se před naší měšťanskou
školou a ve čtvrt na devět vyrazili
směrem na Verměřovice. Měli jsme
už docela kvalt, protože jsme měli
naplánovanou nedělní mši v Žamberku o půl desáté. Bez poruchy jsme
dojeli dokonce až k chalupě č. p. 239,
tedy celých přibližně sedmdesát metrů.
Kvůli neustálému seřizování třírychlostního torpéda si Honza totiž zapomněl
pořádně dotáhnout zadní kolo, a to se
ve vidlici vzpříčilo. Naštěstí to byla ale
vcelku rychle odstranitelná závada.
Ve Verměřovicích nás už netrpělivě
vyhlížel pan Komárek mladší se svým
polským Universalem. Pan Komárek
starší (pan Moravec), současný kostelník
verměřovický, měl v 9:30 ve Verměřovicích právě kostelnickou povinnost, a tak
se nemohl slavnostního startu zúčastnit.
Jen co jsme se rozjeli, potkala nás hned
další závada, tedy nás… pana Komárka
mladšího potkala. Ujel celé dva metry
a spadl mu řetěz. Pan Komárek mladší se
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tedy stal držitelem světového rekordu
v nejkratší ujeté vzdálenosti bez poruchy. Pomocí napínáků jsme notně vytahaný řetěz napnuli a jelo se. Díky této
opravě se nám ale peloton roztrhnul už
tady a sjeli jsme se až na konci Lukavice.
Jen jsme si mezitím ještě na cyklostezce
nad Lukavicí stačili zazávodit s nějakým
vysportovaným cyklistou na silničním
kole. Měl co dělat, když tam Honza na
Herculesu šoupnul dvojku.
V Žamberku jsme obložili tím naším
železem lípu před kostelem a šli jsme
na mši. Po mši svaté, kde se vzal, tu se
vzal, objevil se pan Macan i se svým
Achillem z roku 1939. Vyrazil totiž dřív,
že prý aby nemusel tak kvaltovat. Z kruhového objezdu v Žamberku jsme to
museli pořádně rozjet, abychom to po
silnici k Tyršově rozhledně vyjeli. No…
nevyjeli. Teda kromě „soudružky třídní“
Anežky na Velamosce, která z nějakých
nepochopitelných
důvodů
vyjela
úplně všechno a všude, a Honzy, který
si na Herculesu vypomáhal zařazením
„Bergegang“, tedy nejlehčího horského
převodu. My ostatní jsme vyjeli tu více,
tu méně, všichni jsme ale nahoru museli
dojít pěšky. Byl to jeden z těch kopců,
kde se ukázal zásadní rozdíl mezi námi
a běžnými moderními cyklisty. Na
začátku se pletli oni nám, protože my to
museli pořádně rozjet, zatímco oni už
řadili lehčí převody, těsně pod vrcholem
jsme se ale už pletli my jim, když oni stále jeli a my už provozovali pěší turistiku.
Pod dřevěnou, nedávno rekonstruovanou Tyršovou rozhlednou, která se nad
Žamberkem tyčí od roku 1932, jsme se
na chvíli rozložili na trávník a nechali
ovívat svá orosená čela. Za 15 Kč jsme se
po vystoupání několika schodů mohli
rozhlédnout po kraji. Zjevil se nám zde

také pan Komárek starší, který se nechal
přivést i s kolem maminkami naším
doprovodným vozem. O kousek dál na
parkovišti jsme právě u doprovodného
vozu pojedli něco buchet a pak si Eliška
usmyslela, že nám ukáže, jak svítí ta její
karbidka. Karbidová lampa obyčejně
funguje tak, že z horní komory odkapává voda na karbid vápenatý ve spodní
komoře, chemickou reakcí vzniká acetylen, který je přiváděn ze spodní komory
do prostoru mezi parabolu a čočku, kde
se zapálí a udržuje plamínek, jenž by
měl osvětlovat vozovku před cyklistou.
Eliščina letitá karbidka už ovšem netěsnila všude tak, jako za mlada, rozhořela
se mocným plamenem a začala svítit
víc, než jsme si všichni okolo přáli.
Když se podařilo karbidku uhasit,
vyhoupli jsme se do sedel a vyrazili po
silnici z kopce směrem na Dlouhoňovice
a tady, na nejhladším asfaltu, po kterém
jsme za celou cestu jeli, měl Honza defekt, a tak šlo kolo opět vzhůru kolama
a klíče a lepení z brašny. My ostatní jsme
se vydali napřed výletním tempem podle trati směrem na Popluží a prašnou
cestou do Bohousové. V Bohousové
u Konzumu, přímo naproti hostinci
v tzv. národním stylu rondokubismu,
pan Macan začal rozdávat svoje zdravé
tabletky, které ale byly tak kyselé, že
se po nich všem křivila „huba“. Kromě
mě teda, protože já jsem si nevzal.
Rozhicovaná Eliška si udělala pohodlí
přímo na sluncem prohřátém asfaltu
před konzumem a pochvalovala si, jak
to krásně chladí.
V podhradí hradu Litice jsme nejdřív
ze všeho zaparkovali náš kovošrot
do stojanu u hospody a objednali si
pivo a vepřovou se zelím a knedlíkem.
S touto přídavnou zátěží jsme se vydali
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vzhůru k hradu i s koly. Na nádvoří jsme
opřeli kola, kde se dalo, a sebe rozmístili
různě po trávníku… a jak jsme se tam
tak s plnými žaludky povalovali, do hradu už se nikomu ani nechtělo. A Elišce
v nestřežené chvíli schválně zmizela
karbidka, kterou si společně s tou těžkou aktovkou poponášela po nádvoří.
Jak to Eliška zjistila, hned se obořila na
šprýmaře pana Macana, který však byl
tentokrát z obliga. Ale kdo to byl…? A to
já nemůžu prozradit.
Po kamenité cestě od hradu dolů se
jelo… no dobře se jelo. První to pochopitelně pustil dolů pan Macan. Jelo to
docela rychle… i proti naší vůli a malinko to drncalo… malinko víc. Až pan Macan dole zjistil, že má na svém Achillesu
nalomený zadní blatník. Tak asi tak to
drncalo. Všichni jsme pochopitelně museli na vlastní prsty vyzkoušet, jak horké
máme zadní náboje. No hodně, no.
Mimochodem, mapy jsou zrádné, velmi
zrádné. Pěší túra do Sopotnice v plánu
úplně nebyla. Inu stalo se. Po pěší túře
jsme aspoň objevili skvělé místo k osvěžení na Divoké Orlici. Zde jsme mimo
jiné absolvovali také lekci fyziky, neboť
po Anežčiných květovaných šatech
voda Divoké Orlice nádherně vzlínala.
Potom nás čekalo menší bloudění kdesi
v polích kolem sopotnického „hlavního
nádraží“ a než jsme stačili vjet mezi
první sopotnické domky, Anežce vlítlo
do drátů dynamo a zase jsme stáli. Když
se pan Macan tázal, má-li někdo šroubovák, Eliška odvětila, že ona teda má
a s úsměvem mu podávala klíč číslo 10.
I mistr tesař se někdy utne.
Sopotnici jsme vyjma protijedoucího
kombajnu, který kvůli nám raději
zastavil (protože my byli víc rozjetý)
projeli celkem hladce. Doprovodný vůz
na nás čekal až v Českých Libchavách
před obecním úřadem. Poslední se
přihrnul pan Macan, jako zkušený radní
zaparkoval Achilla do stojanu přímo
před hlavním vchodem OÚ a posadil
se na kámen u pomníku pod lípou na
druhé straně silnice. Další občerstvovací
stanicí bylo vodácké tábořiště Cakle, ale
než jsme tam dojeli, stačili pan Komárek
s Jirkou Vávrou zakufrovat. V moderní
době máme ale na shánění zbloudilých
jednu zásadní výhodu zvanou mobilní
telefon. Pan Macan ale pro jistotu
sehnal ještě kus cihly a na cyklostezku
udělal směrovku.
Po občerstvení v Cakli jsme si i po
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těch 50 kilometrech ještě malinko
zazávodili na cyklostezce. A tady, když
jsem nějakou dobu doprovázel pana
Komárka, jsem si na vlastní uši ověřil, že
má jednoznačně nejhlasitější bicykl ze
všech. Měl jiné kolo než kdy dřív a byla
to vskutku výstavní „mrazka“. Na tomto
dvoustopém vozidle se výrazně vlnily
oba ráfky, vrzal klínkový střed, hrkotaly
blatníky a jako bonus neuvěřitelně
skřípalo řízení při sebemenším pohybu.
Ale i pan Komárek dojel ze Žamberka
přes Litice, Sopotnici, Libchavy, Cakli
a Letohrad až domů do Verměřovic a je
tedy nepopiratelným důkazem toho, že
když se chce, tak to jde na ledasčem.
V Hnátnici mi definitivně došly baterie
ve foťáku, projeli jsme Letohrad a již
o půl osmé večerní jsme stanuli u brodu
ve Verměřovicích. Čekali jsme na posledního, čekali… a pan Macan furt nikde.
Až po chvíli se konečně vyřítil z lesíka
jednou rukou drže řídítka a druhou už
definitivně zlomený zadní blatník svého
oře tak, aby mu nedrhnul o plášť.
A tak končí naše komedie, zlo prohrává
a dobro žije… A tak jsme opět dojeli ve
zdraví a bez zranění. Mezi ztráty materiální lze počítat snad jen ten blatník pana
Macana. Na konto jsme si letos připsali
nějakých šedesát sedm kilometrů včetně
pěší turistiky mezi Liticemi a Sopotnicí.
Děkuji všem účastníkům letošního výletu – všem čtrnácti cyklistům, posádce
doprovodného vozu i ostatním maminkám za buchty a bábovky. A těším se na
příště…
František Mareš
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Turnaj v badmintonu
Po téměř půlroční pauze jsme zahájili
tréninky. Nejvíce nás potěšil zájem dětí
a rodičů, přibylo nám pět nových mladých členů ve věku osmi let. Naše přípravka se tak rozrostla na čtrnáct dětí ve
věku mezi osmi a devíti lety.
Pro ověření herní kvality starších žáků
jsme dne 2. 10. 2020 uspořádali klubový
turnaj. Suverénním vítězem byl Petr
Vávra, který neztratil ani jeden set. Na
druhém místě se umístil Jakub Jirásek
a třetí byl Tomáš Zpěvák. Výkony hráčů
byly vynikající a všichni si zahráli s velkou chutí.
Pandemická situace ve společnosti

se také negativně projevuje i mezi
sportovci. Omezení možností trénování
musíme přečkat a pevně věřit, že se do
tělocvičny brzy opět vrátíme.
Jan Schöpp

Poděkování za podporu
Děkujeme všem, kteří si přišli nakoupit
na podzimní burzu oblečení. Jarní burza
se bohužel nemohla uskutečnit, o to víc
nás těší, že maminky příležitost nakoupit
a prodat oblečení a sportovní potřeby
využily. Výtěžek z burzy bude věnován
na činnost RC KUK.
L. Ešpandrová

Pravidelné aktivity RC KUK školní rok 2020 - 2021
Název kroužku
Sebeobrana - KRAV MAGA
Badminton

Doba konání
pondělí 17:30 - 18:30
úterý 15:00 - 17:30
pátek 15:00 - 18:00

Stolní tenis

úterý 17:30 - 18:30

Seznámení s keramikou předškoláci, 1. a 2. třída
Kroužek keramiky
(1. a 2. stupeň)

středa od 12:15 hod. časy
dále určuje lektorka
čtvrtek od 14:00 hod.
časy dále určuje lektorka

Cvičení rodičů s dětmi

čtvrtek 16:00-17:00

DC Dance skupiny děti,
junioři, dospělí

sobota 9:30 - 12:00
sobota 15:00 - 19:30

Vedoucí

Kontakt

lektoři Krav Maga Kapap
Bohemia
V. Krňávek, J. Schöpp

tel: 728 996 708
tel: 603 368 024

M. Marek, M. Petrová

tel: 603 528 139

E. Šebrlová

tel: 608 422 967

M. Vacková

tel: 725 030 977

L. Coufalová, P. Coufal

tel: 733 179 079

V. Marešová

tel: 732 553 018

Rodinné centrum KUK, z.s., Dolní Čermná 77, 561 53, IČO: 228 55 025
Kontakt: Lea Schlegelová, tel: 604 234 529, e-mail: lea.schlegelova@seznam.cz
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Foto I L. Ešpandrová

Lanškrounská hokejová liga

Zpráva fotbalového oddílu

Ročník Lanškrounské hokejové ligy 2019
- 2020 předčasně ukončila pandemie,
další zápasy už se nemohly uskutečnit.
14. března byl zimní stadion uzavřen.
Rafani odehráli poslední zápas 21. února
letošního roku, do konce sezony jim
zbývaly tři zápasy. Neodehraná utkání
byla přesunuta na měsíc září a Rafani
obsadili pěkné 27. místo z čtyřiceti dvou.
Na začátku měsíce října pokračuje LHL
sezonou 2020/2021. Pro provoz v hale
platila různá opatření a omezení, používání dezinfekce, roušek, dodržování
odstupů. Do šaten i na střídačku mohli
pouze hráči, trenéři museli zaujmout
místo mezi diváky. Rafani stihli odehrát
ale jedno utkání.
Bohužel od 5. 10. zpřísněná anticovidová
opatření neumožňují v LHL pokračovat.
Amatérský sport má prozatím červenou.

Všichni okolo sebe vidíme, v jak složité
době nyní žijeme. Celosvětová epidemie
a s ní spojené zákazy, příkazy a omezení
se týkají každého z nás a promítají se do
všech aspektů našich životů. Sport nevyjímaje. Každý týden se k nám dostávají
nová omezení a zpřísněná pravidla pro
pořádání našich soutěžních utkání. Je
velice těžké se v nich orientovat a ještě
těžší je tato pravidla dodržovat. Nechápu,
jak si hygienici, politici a další ti, kdo dnes
řídí naše životy, představují, že dokážeme
uhlídat maximální počty diváků v areálu,
který je veřejně přístupný. Máme diváky
posílat domů, protože se nevejdou do
maximálně povolené kvóty, kterou si někdo vyvěštil z kávové sedliny? Když půjde
skupina pěti lidí na fotbal, máme je zastavit, dva pustit do hlediště a zbylé tři poslat
domů, protože je kapacita naplněna?
Amatérský sport je často jedinou možností, jak se lidé v obcích mohou o víken-

L. Ešpandrová
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dech pobavit. Ti, kdo sportovní akce zajišťují, konají tak ve svém osobním volnu
a zcela zdarma. A v dnešní době se potýkají pouze s problémy a starostmi. Nikdo
nepopírá vážnost situace a nutnost chovat se zodpovědně. Avšak je třeba, aby
podnikané kroky dávaly smysl. Nynější
situace vede pouze k ochromení tělovýchovy, znechucení lidí a ke špatné náladě.
Náš klub se snaží klást důraz na výchovu
mládeže a vedení dětí ke sportu. Věnujeme spoustu času finančnímu zajištění
této výchovy. Neustále zkvalitňujeme
materiálové vybavení klubu. Ale jak
máme pracovat na nějaké koncepci, když
se v Praze někdo špatně vyspí a rozhodne se, že do našeho snažení tzv. hodí vidle? A nejsme ani zdaleka jediným klubem,
který takovéto problémy řeší. Neustále
okolo sebe slyšíme, jak je dnešní mládež
zhýčkaná, závislá na mobilních telefonech a počítačích a jak je třeba vést ji ke
sportu a aktivnímu pohybu. Ale jakmile
se o toto snažíme, narážíme na samé
problémy. Už jen zajištění termínů v tělocvičně připomíná scénu z Cervantova románu. Je otázkou, jak dlouho půjde současnou situaci ustát. Již v tuto chvíli
pracujeme na nových dotačních programech a možnostech získání finančních
prostředků z nich. Uvidíme, jestli je budeme mít pro koho využít. Kdyby se měl
fotbalový život opět zastavit, jako se to
stalo na jaře, bylo by to velmi nepříjemné.
Omlouvám se, že je tento článek pojat
takto pesimisticky, ale bohužel popisuje
bez obalu současný stav tělovýchovy
obecně. Nejen v naší obci. Snad budu mít
možnost do příštího vydání zpravodaje
připravit veselejší příspěvek.
Za fotbalový oddíl a TJ Filip Hampl

DC Moto Team

Foto I L. Ešpandrová

Celkem pravidelně už několik let nacházíte v říjnovém čísle zpravodaje zprávu
o činnosti DC Moto Teamu. Zatímco
v minulých letech byl kalendář hodně
popsaný, letos je výčet absolvovaných
cyklistických závodů více než skromný.
Karanténa a omezení neumožnila až do
června v podstatě nic. První plánovanou
akcí měla být až společná vyjížďka
20. června, která se neuskutečnila pro
změnu z důvodu nepříznivého počasí.
Tak jsme aspoň krátce poseděli a vě-
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řili jsme v lepší časy. Přišly, ale netrvaly
dlouho.
Prvním závodem byl závod Regionem
Orlicka 31. 7.–2. 8. a hned za týden odjelo
dvacet sedm pilotů na čtyřdenní etapový
Czech Tour 2020 do Olomouce. Obvykle
stačí pilotů čtyřiadvacet, ale v Evropě se
celé jaro nezávodilo, zájem o Czech Tour
byl velký ze strany závodníků a v souvislosti s tím se zvýšil počet fotografů, které
bylo potřeba provézt pelotonem.
Ještě jsme stihli Závod míru juniorů v Jevíčku na začátku září a to bylo všechno.
Další závody, přesunuté z jara a počátku
léta na podzim už se zase z důvodu
omezení cestování i sportu nestihly. Pro
letošek jsme museli oželet také Čermenský motosraz. Vzhledem k momentální
situaci je pravděpodobné, že letos už se
nesejdeme. Musíme doufat, že příští rok
bude veselejší, držme si palce navzájem.

Foto I J. Brychta

L. Ešpandrová

Výjezdy JSDHO
Dolní Čermná
26. 9. 11:22 Sázava u Lanškrouna, požár
dílny
27. 9. 3:35 Žichlínské předměstí, Lanškroun, požár rodinného domu
L. Ešpandrová

Foto I P. Faltus

TRUHLÁŘSTVÍ PEICHL
hledá
BRIGÁDNÍKA NA POMOCNÉ PRÁCE
Nástup možný ihned.
Práce je vhodná pro studenty, důchodce nebo jako
přivýdělek.
V případě zájmu volejte 731 182 739

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ
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Stomatologická pohotovost
ve dnech

lékař

adresa

telefon

24. - 25. 10. 2020

MUDr.

Valentová

Lanškroun, Strážní 151

465 322 907

28. 10. 2020

MUDr.

Vebrová

Žamberk, Raisova 814

465 613 441

31. 10. - 1. 11. 2020

MUDr.

Vítková

Červená Voda 330 (MOVIOM)

465 626 460

7. - 8. 11. 2020

MUDr.

Vlasatá

Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622

465 642 765

14. - 15. 11. 2020

MUDr.

Appl

Dolní Čermná 222

465 393 266

17. 11. 2020

MUDr.

Beranová

Jablonné nad Orlicí, U Koupaliště 149

465 642 267

21. - 22. 11. 2020

MUDr.

Bílý

Lanškroun, Opletalova 567

465 324 829

28. - 29. 11. 2020

MDDr.

Bílý

Lanškroun, Opletalova 567

465 324 829

5. - 6. 12. 2020

MUDr.

Dunglová

Letohrad, Tyršova 259

972 324 447

12. - 13. 12. 2020

MDDr.

Faltusová

Lanškroun, Českých bratří 519

467 771 918

19. - 20. 12. 2020

MDDr.

Hrdinová

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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NEPŘEHLÉDNĚTE !
Vzhledem k přibývajícímu počtu nemocných a lidí v karanténě
v našem okolí nabízíme pomoc s nákupy potravin, léků apod.
všem osamělým, seniorům a těm, kterým nemůže tyto služby
nikdo jiný obstarat.
V případě potřeby se neváhejte obrátit na:
p. Pirklovou - tel. 606 251 858
p. Machačkovou - tel. 732754318, 465393125
Společenská komise
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Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí v Dolní Čermné
Datum konání

Název akce

Začátek akce

Místo konání

Pořadatel

listopad

Posvícenské dozvuky

Orlovna

KD

prosinec

Mikulášský jarmark

náměstí

městys, spolky

prosinec

Česko zpívá koledy

náměstí

prosinec

Silvestrovský běh Dolní Čermnou

u tělocvičny

2. 1. 2021

Vycházka s mazlíčky

viz plakáty

P. Bednář

TJ AZAS

Sledujte prosím plakátovací plochy a webové stránky městyse. V kalendáři jsou uvedeny pravidelné akce, avšak nemusí se
uskutečnit vzhledem k epidemii.
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

Loučení s létem

Foto I L. Ešpandrová, F. Mareš

Vítání občánků

Foto I L. Ešpandrová

Dolnočermenský zpravodaj č. 5/2020, periodický tisk ÚSC, vychází šestkrát ročně
Vydává: Úřad městyse Dolní Čermná, 561 53 Dolní Čermná. IČ 278734, www.dolni-cermna.cz.
Registrováno u MK ČR č. E 10103. Redakční rada: L. Ešpandrová, F. Hampl , I. Hamplová, O. Liprová, M. Marešová.
Kontakt na redakční radu: e-mail: dczpravodaj@seznam.cz, telefon: 737 880 060 - Ešpandrová.
Příspěvky zasílejte písemně na adresu městyse nebo elektronicky. Finanční příspěvky na vydávání zpravodaje můžete
laskavě zasílat na účet městyse: 1321618359/0800; variabilní symbol: 2020. Příští číslo vyjde 18. 12. 2020, uzávěrka
29. 11. 2020. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele. Redakční rada neodpovídá za názory, mluvnické
a stylistické chyby přispěvatelů a vyhrazuje si právo texty redakčně krátit. Tisk: HEAT-TECH s.r.o., 561 53 Dolní Čermná 231.
Náklad - 560 výtisků. Neprodejné - pro vlastní potřebu.

