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V TOMTO ČÍSLE NALEZNETE
SLOVO STAROSTY
ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ
PROČ ŘÍKÁME
KOTLÍKOVÉ DOTACE
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Pozvánka na jednání zastupitelstva
v pondělí 26. 4. 2021 od 18 hodin
v budově školní jídelny.

www.dolni-cermna.cz

Dětský karneval v mateřské škole

Foto I archiv MŠ
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
když mi šéfredaktorka Dolnočermenského zpravodaje připomněla, že ode
mě očekává příspěvek do dubnového
čísla, docela jsem
se vyděsil, jak ty
dva měsíce od
posledního vydání utekly. Musím
říct, že mám čím
dál intenzivnější
pocit, že mi ten
čas „běží“ nějak
rychleji.
Možná
je to tím, že čím je člověk starší, tím si
„vytváří“ neustále nové povinnosti
a v podstatě se nezastaví. Obklopuje
se mnoha věcmi, o které se musí pořád
starat. Jedna činnost střídá druhou.
Dny, měsíce a roky utíkají neuvěřitelnou
rychlostí. V podstatě člověk zapomíná
žít. Mnohdy to omlouvá tím, že až dodělá to či ono, bude mít čas si užít. Ale
ono vždy nakonec přijde něco nového,
co je potřeba „řešit“. Jako by nám vůbec
nedocházelo, že náš život může skončit
během jediné chvilky a žádné potom
nebude. Paradoxem je, že člověk o tom
všem ví, ale stejně má problém z těchto
začarovaných kruhů vystoupit, zastavit
se a jednoduše si užít každodenní „obyčejné“ maličkosti života. Mnohdy nás
zastaví nějaká nemoc, úraz nebo jiný
problém. V těchto pokorných chvílích
má člověk většinou spoustu času přemítat nad věcmi, které by jinak opomíjel.
Osobně to vnímám jako konfrontaci
sám se sebou. Za sebe musím říct, že
není úplně jednoduché se na mnohé
věci ve svém životě podívat s odstupem, vidět je takové, jaké jsou. Někdy
může být až děsivé uvědomit si, za čím
se člověk ve svém životě honil, co považoval za veledůležité, nepostradatelné,
a co opomíjel.
V novodobé historii se ovšem nikdy
nestalo, aby došlo k tak výraznému
globálnímu „zastavení“, které způsobila
„korona“. Tento malý vir má obrovské
dopady na životy všech lidí, přímo
či nepřímo. V životě lidském ovšem
člověk nedostane nic zadarmo, za vše
musíme zaplatit, ať se nám to líbí, nebo
ne. V poslední době prožíváme emoce
a pocity, které jsme dříve nějak opomí-
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jeli, a vyvolávají v nás hluboké vnitřní
stavy, které nás mohou i vykolejit. Je
naprosto jasné, že korona nám spoustu
věcí vzala, ale dovolím si říct, že také
dala. Tedy, když to chceme vidět, neboť
vše je jen o úhlu pohledu. Díky vynucenému zastavení nám bylo umožněno se
podívat na to, jakým způsobem žijeme
své životy, a že spoustu věcí, o kterých
jsme byli přesvědčeni, že musíme dělat
nebo mít, ke svému životu vlastně ani
nepotřebujeme. Pro mě osobně z toho
vyplynulo poznání, že skutečně důležité
je mít harmonické vztahy se svou rodinou, blízkými, sousedy, prostě všemi
lidmi. Zní to možná idylicky, ale dle
mého mínění stojí za to, se o to alespoň
pokusit, byť v některých okamžicích to
nemusí být opravdu jednoduché.
Petr Helekal, starosta

Zprávy z obce
„Den se sousedy“
Jednou z nejvíce zasažených oblastí
dnešní doby je kulturní život. Za poslední rok se více méně nemohly uskutečnit
žádné kulturní akce, ať už pořádané
spolky, nebo městysem. Jednou z plánovaných akcí byl další ročník akce „Den
se sousedy“. Vzhledem k tomu, že jde
o organizačně a finančně velice náročnou akci, je potřeba ji připravovat mini-

málně jeden rok dopředu. Původně
jsme ji chtěli ve spolupráci s místními
spolky uspořádat už v letošním roce, ale
s ohledem na současné epidemiologické podmínky jsme ji museli odložit na
srpen 2022. O případném konání akce
v uvedeném termínu budeme muset
rozhodnout nejdéle v létě letošního
roku. Pevně doufám, že se epidemiologická situace zlepší a budeme se moci
společně sejít na uvedené, případně
jiné kulturní akci.

Obnova místní komunikace
na náměstí v Dolní Čermné
Realizace akce byla firmou Strabag zahájena 1. 4. 2021. V době, kdy píši tyto
řádky, probíhá vše dle harmonogramu.
Zhotovitel nám potvrdil, že nejdéle do
15. 5. 2021 by měla být ukončena etapa
od budovy úřadu po Českou poštu,
kterou byla stavba zahájena. Následovat bude etapa od vjezdu u autobusové
zastávky po budovu úřadu, která by
měla být ukončena nejdéle do
30. 6. 2021. Opětovně upozorňuji, že při
realizaci této etapy nebude možné využívat sběrné místo za budovou úřadu.
Jak jsem Vás informoval v minulem
zpravodaji, zhotovitel deklaroval připravenost uvedené etapy zkrátit. Prosím,
abyste sledovali webové stránky a vývěsní tabule městyse, prostřednictvím
kterých vám budeme sdělovat aktuální
informace. Zároveň vás prosím, abyste
se v případě návštěvy obchodů a služeb

Den se sousedy - 2016

4

číslo 2 I rok 2021

pohybovali v daném prostoru co nejopatrněji a dodržovali omezení a upozornění zhotovitele. Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Chodník Lesní brána
Stavba chodníku u bývalého penzionu
Lesní brána byla firmou Dlažba Vysoké
Mýto zahájena na konci března 2021.
Nejzazší termín dokončení je 30. 6. 2021.
Zhotovitel deklaroval připravenost termín podstatně zkrátit. Po dokončení výstavby chodníku dojde u budovy bývalého penzionu k trvalému zúžení hlavní
silnice na jeden jízdní pruh. Provoz zde
bude omezen dopravní značkami. Opětovně jsem byl dotazován, proč musí dojít k zúžení silnice. Jak již jsem mnohokrát
uvedl, hlavním důvodem je skutečnost,
že uvedené místo je pro pěší velice nebezpečné. Každý, kdo tímto úsekem
chodí, toto může potvrdit. V minulém
zpravodaji jsem použil příměr, že pěší
zde absolvují tzv. „ruskou ruletu“ a po
zkušenosti (nejen z posledních dnů) toto
mohu opět potvrdit. Diskuse s odborníky
nad projekčním řešením se táhla opravdu
dlouho. Nakonec jsme došli k rozhodnutí
omezit komfort řidičů vzhledem k potřebám chodců, kteří jsou zde vůči chování
mnoha bezohledných řidičů naprosto
bezmocní. Uvedené řešení podstatně
zpomalí provoz v daném úseku. Reakce
na tuto stavbu jsou opravdu rozdílné. Ti,
co tudy procházejí, a místní rezidenti
stavbu vítají, ti, co pouze projíždějí,
k tomu mají negativní připomínky. Jak
bylo mnohokrát řečeno, není možné vyhovět všem. Osobně jsem přesvědčen, že
jsme v daném případě zvolili správné řešení, které ochrání ty nejvíce zranitelné,
a to jsou pěší.

Oprava místní komunikace
Hasičský dům – fara
v Dolní Čermné
V době, kdy píši tyto řádky, probíhá výběrové řízení. Jakmile ho dokončíme,
obratem uzavřeme smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem. Rádi bychom
opravu zahájili do konce dubna 2021.
Jak je zvykem při provádění obdobných
akcí, budou s postupem opravy před je-
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jím zahájením seznámeni osobně všichni
majitelé sousedních nemovitostí. Stavba
by měla být dokončena nejdéle do dvou
měsíců od předání staveniště.

Oprava havarijního
stavu střechy kravínu
v brownfieldu Dolní Čermná
V současné době finišujeme s přípravou
projektové dokumentace na opravu
střechy. Po posouzení projektantem byl
její stav označen za havarijní. Vzhledem
k této skutečnosti budeme muset provést opravu střechy co nejdříve. Nejzazší
termín je do konce letošního podzimu.
V prostorách kravínu vznikne zázemí
pro technickou četu městyse a skladovací prostory, kterých máme v současné
době velký nedostatek.

„V Ráji“
Jedná se o investiční akci na zasíťování
pozemků pro výstavbu rodinných domů
nad bývalou „syrečkárnou“ v Dolní
Čermné. Konečně se nám podařilo téměř
dokončit majetkoprávní vypořádání. Na
jednání zastupitelstva v dubnu 2021 dojde ke schválení poslední drobné změny.
V březnu 2021 bylo zadáno zpracování
geometrického plánu na všechny naše
nové parcely. Jakmile ho obdržíme, požádáme ČEZ o připojení elektropřípojek
ke každé naší parcele. V březnu 2021 zároveň proběhla prvotní jednání se
správci sítí. V dubnu 2021 bude zahájeno
zpracování projektové dokumentace
pro územní řízení. Paralelně se začala
připravovat kritéria pro prodej pozemků,
které nám zpracovává advokátní kancelář paní Hamplové. Jakmile budeme mít
shromážděné konkrétní informace, plánujeme osobní setkání s žadateli o pozemky. Samozřejmě za předpokladu, že
nám to umožní pandemická situace.

Rozšíření zázemí AZAS Dolní
Čermná
Realizaci stavby jsme intenzivně připravovali několik let. Původně jsme měli v plánu
postavit přístavbu v hodnotě 25 mil. Kč
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bez DPH. Bohužel, jako do mnoha jiných
věcí, výrazně zasáhla pandemie korony.
Po racionální úvaze rozhodlo zastupitelstvo městyse o redukci daného projektu
s tím, že bude provedena pouze přístavba
nových ubytovacích kapacit k naší turistické ubytovně v AZAS. Bude se jednat
o výstavbu tří pokojů se sociálním zázemím, relaxační místností, zateplení celé
budovy a opravu střechy na původní budově ubytovny. Zbytek projektu se realizovat nebude. Důvodem dané výstavby
je i ukončení provozu penzionu Lesní
brána, kterým Dolní Čermná přišla o nadstandardní ubytovací služby. Penzion zakoupil Pardubický kraj a bude v něm detašované pracoviště Domova Anenská
Studánka. Vzhledem k tomu, že v AZAS
provozujeme pouze lůžka turistického
typu, rozhodli jsme se pro realizaci dané
stavby, čímž získáme ubytovací kapacitu
vyššího standardu. Rozpočtové náklady
jsou ve výši cca 4,6 mil. Kč, na akci jsme
získali dotaci ve výši 1 mil. Kč od Pardubického kraje. V průběhu druhé poloviny
dubna 2021 bude vypsáno výběrové řízení. Stavba by měla začít 1. 10. 2021 a dokončena by měla být do 20. 5. 2022.

Další připravované akce
V letošním roce bychom ještě rádi zrealizovali akce „Oprava střechy tělocvičny“, drobné opravy místních komunikací a část nového osvětlení v sídlišti nad
školou. Zároveň čekáme na vyhodnocení naší žádosti o dotaci na opravu staré
školy na náměstí v Dolní Čermné, kterou
jsme podali na Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR. Dále pokračujeme ve zpracování projektových dokumentací na další
akce, a to „Chodník ke kostelu Jakubovice“, „Parkoviště u dětského domova“,
další trasy veřejného osvětlení, „Brownfield kravín“ atd.
Petr Helekal

Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (14/2021 - ZM)
Dne 22. února 2021 se konalo 14. jednání Zastupitelstva městyse Dolní
Čermná. Zpráva o činnosti rady byla

podána za období od konce prosince 2020 do února 2021, kdy proběhla
tři jednání. Rada v této době jednala
mimo jiné o přípravě rozpočtu městyse, možnostech využití dotací pro
plánované projekty městyse či o záležitostech příspěvkových organizací
(rozpočtech na r. 2021, příspěvcích,
aktualizaci investičních záměrů
Mateřské školy a Základní školy Vincence Junka Dolní Čermná pro MAP).
Vzala na vědomí informace ohledně
změn v odpadovém hospodářství,
které nastávají s účinností nového
zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.
od 1. 1. 2021, včetně předpokládaných dopadů finančních s tím, že je
třeba zvýšit informovanost obyvatel
ve směru ke zvýšení třídění odpadu,
monitorovat a vyhodnocovat stav
odpadového hospodářství.
Předseda finančního výboru informoval zastupitelstvo o jednání
výboru dne 27. ledna 2021, kde byl
především podrobně projednán
připravovaný návrh rozpočtu městyse na rok 2021. Finanční výbor byl
také seznámen s investičními akcemi
naplánovanými na letošní rok.
Hlavním bodem finančních záležitostí bylo projednání rozpočtu na
rok 2021. Rozpočet byl navržen jako
deficitní. Po podrobném odůvodnění návrhu rozpočtu starostou,
seznámení zejména s plánovanými
investičními akcemi, které jsou
v něm zahrnuty, a jeho závaznými
ukazateli zastupitelé rozpočet na
rok 2021 schválili s předpokládanými příjmy ve výši 34 320 020 Kč
a s předpokládanými výdaji ve výši
51 287 020 Kč. Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček činí 1 227 000 Kč.
Schodek ve výši 18 194 000 Kč bude
financován přebytkem minulých let.
Následovaly majetkové záležitosti.
V rámci nápravy majetkových vztahů zastupitelstvo schválilo prodej
pozemkové parcely č. 304/2 v k. ú.
Jakubovice. Schválen byl prodej
části pozemkové parcely č. 8323
v k. ú. Dolní Čermná (pod novou
trafostanicí v sadech). V souvislosti
s připravovaným projektem „Veřejné osvětlení, sídliště za školou“
zastupitelé projednali a schválili
odkoupení pozemků ppč. 3298/31
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a ppč. 3282/2 v k. ú. Dolní Čermná
do majetku městyse. Starosta
informoval o stavu vypořádání majetkoprávních vztahů lokality V Ráji,
o dosavadních jednáních a řešení
jednotlivých oblastí budoucího projektu nové výstavby. Ze čtyř směn
pozemků se soukromými vlastníky,
které bylo nutné v rámci parcelace
pozemků provést, jsou tři smlouvy
podepsány a vklad do katastru již
proběhl či procházejí vkladovým
řízením. K dořešení zbývá poslední
směna, která závisí na zapsání
příslušných geometrických plánů na
katastrálním úřadu. S advokátkou
řešíme nastavení kritérií zejména
pro prodeje pozemků a podílu
soukromých vlastníků pozemků na
spolufinancování inženýrských sítí
v dané lokalitě. Starosta jednal, případně v nejbližší době bude jednat
se zástupci příslušných společností
ohledně vybudování sítí (CETIN,
GASNET, VAK). Bude nezbytné
požádat společnost ČEZ o připojení
elektrické energie k jednotlivým
parcelám. Musíme požádat a zaplatit poplatek za přípojku ke každé
parcele. K tomu bude nutný geometrický plán pro vytyčení hranic jednotlivých pozemků. Zastupitelstvo
schválilo zveřejnění záměru městyse uzavřít dohody o narovnání dříve
uzavřených smluv o budoucích
kupních smlouvách o převodu
vlastnictví sedmi bytových jednotek
v bytovém domě č. p. 224 v k. ú.
Dolní Čermná a následně uzavření
kupních smluv podle platné právní
úpravy.
V závěru zastupitelstvo určilo
zastupitele pro spolupráci na
vyhodnocení územního plánu
a kontrolní skupinu pro provedení
veřejnosprávní kontroly čerpání
dotací poskytnutých z rozpočtu
městyse na podporu aktivit dětí
a mládeže pro rok 2020.
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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VÝZVA
Zasíťování parcel pro stavbu rodinných domů „V Ráji“
Vyzýváme všechny Dolnočermáky, kteří mají zájem o zakoupení pozemku v lokalitě „V Ráji“ pro
výstavbu rodinného domu, nechť kontaktují Úřad městyse Dolní Čermná, paní Miladu Marešovou,
tel. 465 393 125, e-mail: asistentka@dolni-cermna.cz.

Úřad městyse Dolní Čermná

Změna úředních hodin na Úřadu městyse
Od 1. dubna 2021 dochází ke změně úředních hodin Úřadu městyse
Dolní Čermná
pátek – pro veřejnost zavřeno
V ostatních dnech zůstávají úřední hodiny zachovány v nezměněném rozsahu.
den

úřední hodiny

pondělí

8:00 – 11:45

12:15 – 16:30

úterý

7:30 – 11:45

12:15 – 14:30

středa

7:30 – 11:45

12:15 – 16:30

čtvrtek

7:30 – 11:45

12:15 – 14:30

pátek

není úřední den

Se starostou lze domluvit schůzku kdykoliv. Vzhledem k dalším povinnostem
starosty, pro které nemůže být přítomen v úředních hodinách, je lépe pro
závažnější problémy dohodnout konkrétní termín.

Chodník Lesní brána
V termínu od 6. 4. 2021 do 30. 6. 2021 bude realizována stavba Chodník Lesní brána, kterou bude
provádět firma Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o. Jedná se o stavbu chodníku podél silnice II/314 u bývalého
penzionu Lesní brána. Při výstavbě dojde k omezení provozu na silnici dopravními značkami
a přenosnými semafory.
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Oprava místní komunikace
V období od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 proběhne realizace akce „Obnova místní komunikace
17c na náměstí v Dolní Čermné“. Jedná se o opravu místní komunikace od vjezdu u autobusové
zastávky po výjezd u budovy České pošty.
Oprava komunikace proběhne ve dvou etapách a je naplánována následovně:
1) etapa I. - v termínu od 1. 4. 2021 do 15. 5. 2021 - od místa vstupu do budovy úřadu
k napojení na komunikaci III. třídy ve směru na Jakubovice, u budovy České pošty – viz mapka
na barevné straně zpravodaje
2) etapa II. - v termínu od 15. 5. 2021 do 30. 6. 2021 - ve směru od napojení na silnici II. třídy,
u autobusové zastávky k budově úřadu městyse – viz mapka na barevné straně zpravodaje
Délka etap je předpokládána jako maximální a může dojít k jejich zkrácení.
PO CELOU DOBU REALIZACE AKCE bude vjezd do uvedeného území umožněn POUZE vozidlům
stavby, zásobování, vozidlům úřadu městyse v nezbytné míře a vozidlům využívajícím
sběrné místo, a to pouze v sobotu a při realizaci etapy II. Při vjezdu vozidel na sběrné místo
nesmí tato parkovat v prostoru místní komunikace a přilehlého parkoviště. Zdvořile žádáme
všechny rezidenty, aby si po celou dobu realizace akce zajistili parkování svých vozidel
mimo uvedené území.
Vstup pěších do uvedeného prostoru stavby bude umožněn v nezbytné míře, za předpokladu
dodržení všech bezpečnostních opatření a maximální opatrnosti. Jedná se zejména o návštěvu
obchodů, České pošty, Úřadu městyse Dolní Čermná, ordinací lékařek a lékárny. S ohledem na
vaši bezpečnost, prosím omezte vstup na nezbytně nutnou míru.
Provozovatele obchodů upozorňujeme, že jejich zásobování bude samozřejmě umožněno.
Prodejna potravin
1. 4. 2021 do 15. 5. 2021 – bude umožněno zásobování před vstup do prodejny
15. 5. 2021 do 30. 6. 2021 – nebude možné s vozidlem dojet až před vstup do prodejny a zboží
bude nutné přemístit „pěšky“ od hranice etapizace
Prodejna zahrádkářských potřeb a lékárna
1. 4. 2021 do 15. 5. 2021 - bude nezbytné zajistit dopravu zboží od hranice etapizace „pěšky“
15. 5. 2021 do 30. 6. 2021 - bude umožněno zásobování před vstup do prodejny
Sběrné místo za budovou úřadu
1. 4. 2021 do 15. 5. 2021 – otevřeno pouze v sobotu (středa – uzavřeno)
15. 5. 2021 do 30. 6. 2021 – uzavřeno do ukončení opravy
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Vážení rodiče,
vzhledem k nastalé situaci bude probíhat, dle pokynů MŠMT, zápis do mateřských škol
pouze elektronicky bez přítomnosti dětí.
Máte-li zájem o předškolní vzdělávání vašeho dítěte v naší mateřské škole ve školním roce
2021-2022, postupujte, prosím, následovně: Z následujícího odkazu https://dolni-cermna.
cz/materska-skola/download/16990/ stáhnete Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání. Případně je možné po domluvě vyzvednout v mateřské škole.
Tuto žádost a okopírovaný očkovací průkaz dítěte, vyplňte a doručte do mateřské školy
buď datovou schránkou ID: si3k6q5 nebo na e-mail: ms.dolni-cermna@tiscali.cz, poštou na
adresu Mateřská škola Dolní Čermná 561 53 Dolní Čermná 4, případně vložte do schránky
u vchodu do mateřské školy do 16. května 2021.
Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného
zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.
Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo a v době do konce května vás budu telefonicky kontaktovat a seznámím vás s dalším postupem přijímacího řízení.
Vaše případné dotazy ráda zodpovím na tel. 465 393 231.
Doufám, že se brzy s vámi a s vašimi dětmi setkáme.
Ivana Hamplová, řed. MŠ Dolní Čermná
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Foto I M. Šedá

Jak jsem přežívala zimní
čas v sobě pandemie
Ráda pletu, a tak jsem se po dohodě
dala do pletení bačkůrek a rukaviček
pro miminka jako dárek do porodnice
v Ústí nad Orlicí. Ať jim to sluší a hlavně
je zahřeje. Je to vzájemná radost. Napletla jsem celkem šestnáct párů rukaviček a třicet šest párů bačkůrek.
Libuše Betlachová

„pohádka je vláhou pro dětskou duši“.
Od dubna tady najdete deset obrázků
klasických pohádek a pět obrázků pohádek Večerníčkových. U každé z nich je
pět otázek, které vás vyzkouší ze znalosti jednotlivých pohádek. Doufáme, že
se vám tato aktivita bude líbit a že i vy
přijdete k pohádkovému plotu občerstvit svou duši.
Slávka Adamcová

Významné životní
jubileum oslavili
Libuše Jandová
Oldřich Dostál
Stanislava Kunertová
Zdeněk Ježek
Helena Faltejsková
Ladislav Bedrníček
Jiřina Holečková
Josef Mareš
Ludmila Bednářová
Jaroslava Filáčková
Jan Vídenský
Jiřina Nastoupilová

Karneval ve školce
Jelikož se letos nemohl konat v Orlovně
karneval pro děti, který každý rok pořádá Orel Jednota Dolní Čermná, rozhodly
jsme se uspořádat karneval pro děti

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.

Pohádkový plot

Foto I Ž. Klementová

Minulý rok na jaře se plot u školkovské
zahrady stal plotem písničkovým, kde si
kolemjdoucí mohli zanotovat známé lidové písničky. Rok se s rokem sešel
a z písničkového plotu je plot pohádkový. Neboť, jak říká klasik Zdeněk Svěrák,

Foto I archiv MŠ
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v mateřské škole. Od rána jsme se ve
školce s dětmi vítaly v převlecích, které
dětem připravili rodiče. Jak už někteří ví,
je nám nyní více k dispozici tělocvična,
tak jsme se všichni přesunuli po svačince tam. Děti byly rozděleny do skupinek,
které se postupně střídaly na stanovištích. Do soutěží se zapojily všechny děti,
které s nadšením plnily všechny úkoly.
Za krásné masky si děti odnesly diplom
s malou odměnou. Děkujeme rodičům
za spolupráci při výrobě a chystání masek a za pomoc naší paní kuchařce
a paní školnici.
Kateřina Ptáčková

Foto I archiv ZŠ

Vzpomínka na Velikonoce

Velikonoční hra
V období od 20. března do 6. dubna
jsme pro děti z mateřské školy, jejich
rodiče i prarodiče připravili tři procházkové okruhy. Děti podle fotografií na
webu mateřské školy poznaly cíl cesty
a tam pak hledaly písmena rozmístěná
v přírodě. Z těchto písmen vytvořily za
pomoci dospělých tajenku. Nyní již můžeme řešení prozradit - VESELÉ VELIKONOCE. Pro ty, kdo tajenku vyluštili, čekala v MŠ sladká odměna - velikonoční
perníková vajíčka. Ta si děti samy barevně vyzdobily. Doufáme, že se všem
procházky po obci líbily. Zlepšily náladu
a obohatily čas strávený doma.

I žáci 4. třídy se těšili na svátky jara. Své
představy, přání a plány zveršovali a se
svými básničkami se s námi podělili
formou příspěvku do zpravodaje.

Jana Šponiarová

Laura Bednářová

Velikonoční básně
Babiččina slepička
snesla bílá vajíčka.
S kamarádkou z vesnice
barvily jsme kraslice.
Když k nám přišel na koledu
můj kamarád od sousedů,
dala jsem mu krasličku,
k tomu pěknou mašličku.

Naše celá vesnice,
malovala kraslice.
Ví i velký nezbeda,
že se blíží koleda.
Upletu si pomlázku
a vyrazím na procházku.
Když dostanu vajíčko,
zářím jako sluníčko.
František Beneš
Rozkvetla louka,
já na to koukám.
Svítí pěkně sluníčko,
je to skoro na tričko.
Nabarvím si vajíčka,
do košíčku dám.
Připravím si pomlázku,
koledu už znám.
Dneska celá vesnice
barví pěkné kraslice.
Ozdobíme větvičky
barevnými vajíčky.
Natálie Moravcová

Foto I archiv MŠ

Včera jsme kreslili kraslici,
rozdali jsme ji ve vesnici.
Šli jsme na koledu,
začali jsme u Nezbedů.
Viděli jsme kočičku,
která jedla slepičku.
Dostali jsme pomlázku,
šli jsme s ní na procházku.
Nejsme jenom koledníci,
ale také nezbedníci.

Jan Šebrle
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Jaro
Sluníčko nám svítí,
všude roste samé kvítí.
Máme košík vajíček,
přinesl je zajíček.
Koledníci, nezbedníci
chodí u nás po vesnici.
Za koledu mašličku
nebo krásnou krasličku.
Nikola Hrdinová
Kolednická
Vysvitlo sluníčko,
dostal jsem chuť na vajíčko,
chytil jsem pomlázku,
vydal se na procházku.
Na kraji vesnice
viděla mě slepice,
vystrašil mne zajíček,
zahodil jsem košíček,
přepadli mne koledníci,
holomci a nezbedníci,
nebyla to zábava,
běžel jsem,
padla na mne únava.
Rudolf Valenta

Online exkurze v Temelíně
Jak asi probíhá taková online prohlídka
jaderné elektrárny? To jsme si vyzkoušeli
na vlastní kůži během online hodiny fyziky, kdy se k nám připojila paní průvodkyně a srozumitelně nám začala vysvětlovat podrobnosti i zajímavosti o tomto
místě. My jsme se dozvěděli spoustu
novinek o tom, jak to v takové jaderné
elektrárně chodí. Během prohlídky jsme
soutěžili o ceny prostřednictvím otázek,
které nám paní pokládala a na které
jsme odpovídali. Zjistili jsme mnoho informací, jež jsme do té doby neznali – od
provozu elektrárny až po její údržbu
a kontrolu. Například nám vyprávěla, že
do chladicího okruhu se čerpají přibližně
dva kubíky vody za sekundu, uranové
tyče jsou před reakcí bezpečné a dá se
jich dotýkat rukou, reaktorová hala má
jeřáb dosahující nejvyšší nosnost, která
činí 320 tun, nebo to, že generátory mají
výkon 1086 MW. Zajímavostí také bylo,
že Temelín zásobuje Českou republiku

Foto I archiv ZŠ

přibližně 20 % celkové spotřeby elektřiny. Zaujal nás i výklad o principu chladicích věží i to, že jsou vysoké 150 metrů.
Celkově byla prohlídka velmi povedená
a perfektně připravená díky 3D animacím, které nám umožnily podívat se někam, kam bychom se normálně nedostali. Myslím si, že se všem líbilo strávit
hodinu fyziky tímto nevšedním způsobem, a doufám, že se něco takového
zase uskuteční.
Za všechny deváťáky Míša Kacálková,
Milan Křivohlávek, Šimon Nastoupil

Proč říkáme …
V Crku
V lese při levé straně sadů směrem ke
Kreuzigerovu kříži najdeme pod dřevěnou stříškou pramínek vody, který vtéká

do lesního potůčku. Voda pramene má
po celý rok stejnou teplotu 6 stupňů
Celsia. U cesty nás na studánku upozorní dřevěná cedulka s verši pan Viléma
Malého, bývalého ředitele základní
školy.
Až jednou na světě,
vše lidské zklame tě,
pak zde napij se té vody živé,
vody jak křišťál čiré, vody milostivé,
vody od Crku.
Proč právě Crk? Skupina sloves spojených s pohybem vody je bohatá, rozmanitá: voda teče, plyne, proudí, stříká,
tryská, bublá, šplouchá, klokotá, čeří se,
řine se, zurčí, pádí, řítí se, valí se, burácí,
pleská, skáče, line se, vyvěrá… a crčí.
„Pramen Crk se nachází u polní cesty při
levé straně sadů cca 290 m sv. směrem
od Kreuzigerova kříže. Crk bývala stu-

Foto I L. Ešpandrová
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dánka s vynikající kojeneckou vodou,
kam pro ni docházeli lidé z širokého
okolí. Odedávna zde visely obrázky,
které však vandalové zničili. Místní
zahrádkáři v roce 1976 okolí pramene
obnovili. Pramen vyvěrající přímo ze
země svedli do pískovcového potrubí,
zasazeného do kamenné zídky. Nad ním
postavili stříšku a obrázky opět zavěsili.
Upravili přístup ke studánce, odvodnili
cestu a vybudovali lavičku. Na okraji
lesa postavili na kůl ceduli s šindelovou
stříškou, která kryje nápis bývalého
ředitele ZŠ Viléma Malého. Studánka
s lesem patří do chráněného území
Přírodního parku Orlice. Až do roku
2013 sem lidé chodili, často i s velkými
kanystry a odnášeli si vodu do svých domácností. V posledních suchých letech
se voda začala ztrácet. K tomu v zimě
roku 2014 praskla přívodní roura, a voda
pak stékala po stěně zídky, čímž bylo
znemožněno vodu stáčet do nádob.
Proto, na přání občanů, kterým nebyl
osud pramene lhostejný, požádala obec
Dolní Čermná majitele oblasti Crku (Lesy
ČR) o opravu. Opravy se konaly v létě
roku 2015 a zahrnovaly hloubkové vyčištění studánky. Doposud byl pramen
do trubky veden přímo ze země, nyní
se vyhloubila sběrná studánka, která se
vyložila geotextilií, a odtud byla voda
vedena do nerezové trubky zasazené
v obnovené zídce studánky. V roce 2016
nechala paní Eva Jansová neoficiálně
provést rozbor vody a v následujícím
roce ještě další. Rozbory prováděla
Orlická laboratoř, s. r. o. a výsledky byly
následující. Vzorek vody neobsahoval
žádné bakterie rodu Escherichia coli,
což je indikátor čerstvého fekálního
znečištění. Pramen však obsahoval
koliformní bakterie, jejichž tolerance
je u pitné vody nulová. Proto Crk
nevyhovuje limitům požadovaným
pro pitnou vodu. Tyto bakterie se sem
pravděpodobně dostaly, protože sběrná studánka byla zanesena listím, které
zde zetlelo. Nicméně, co se týká obsahu
jiných látek, stále má pramen vlastnosti kojenecké vody, protože nejvyšší
mezní hodnota (NMH) pro dusičnany
a dusitany v pitné vodě je 1 a u vody
z tohoto pramene byla zjištěna hodnota menší než 0,10. Voda má též nízký
obsah železa a amonných iontů a téměř
neutrální pH (7,55). Celkové hodnocení
vody je velmi dobré, lidé sem pro vodu
chodí nadále a po převaření ji využívají
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jako pitnou. Nedaleko odtud začíná
evropské rozvodí Severního a Černého
moře. Jde po hřebeni Panského lesa
k Mariánské hoře, odtud do Nepomuk,
na Haldu, přes Výprachtice k Čenkovicím a dále k Bukové hoře a Suchému
Vrchu. Studánka je známá především
díky tomu, že kolem ní vede naučná
Stezka pro rodinu vycházející z blízkého
Areálu zdraví a sportu Dolní Čermná.“
(citovaný zdroj: Veronika Pecháčková –
Prameny a lázeňská místa v povodí
Čermné (str. 45 – 47), https://theses.cz/
id/lda8g1/2017_Pechackova.pdf).
Zajímavosti k danému místu najdete
také
na
https://www.estudanky.
eu/6655-studanka-crk (národní registr
pramenů a studánek). Ať je PES na
jakémkoli stupni, do přírody za prameny, studánkami ve svém kraji můžete
stále. Od 15. března 2021 je databáze
pramenů a studánek také nově součástí mobilní aplikace Boudy, chaty, bivaky
a studánky.
Kreuzigerův kříž
Na křižovatce cest nad sadem a nad
Crkem stojí starý litinový kříž na pískovcovém podstavci, na němž je uveden
letopočet 1784 a iniciály T. K. - Theodor
Kreuziger. T. Kreuziger byl hornodobroučský rychtář. Na tomto místě se
křižovaly formanské stezky (vedoucí
z Kladska do Prahy a Vídně, snad až do
Terstu – tato trasa prý byla používána
staletí, až se z ní na počátku 20. století
stala hlubočina = cesta zahloubená vůči
terénu v dlouhém svahu, dále vymíláno
vodou, sloužila hlavně činnostem v zemědělství a lesnictví). Kříž byl na stezce
významným orientačním bodem.
O tomto místě se také vyprávěly strašidelné pověsti pro jeho ponurost.
„V 18. stol. se cesta okolo kříže nazývá
dolnodobroučská umrlčí stezka. Při
výskytu infekčních chorob se zde
dolnodobroučtí občané loučili se
zesnulým na jeho cestě ke hřbitovu
v Čermné (dobroučtí neměli vlastní
hřbitov). Obdobná umrlčí cesta vede ze
severu od Petrovic a z jihu od Jakubovic
do Čermné.“ (citováno z https://www.
lovecpokladu.cz/.mista/m/kreuzigeruv-kriz-853). V dobách šíření nebezpečných infekčních nemocí totiž na základě
nařízení nesměli příbuzní doprovázet
zemřelého až do kostela a na hřbitov.
Na jaře roku 1945 se tudy ubírali ruští
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zajatci, mnozí se pokusili utéct, avšak
byli dopadeni a zastřeleni a na místě
pochováni.
Červený vrch
Název Červený vrch (Červený kopec,
Červená hora) je u nás velmi oblíbený,
lze ho na mapách vyhledat v podstatě
v každém kraji České republiky. Červený
vrch (pro místní Červeňák) je také kopec
nad Dolní Čermnou (nejvyšší místo
katastru Dolní Čermná v nadmořské
výšce 528 m). Jeho jméno je odvozeno
od červeně zbarvené půdy. V oblasti
Červeného vrchu prochází evropské
rozvodí Černého a Severního moře.
Červený vrch je oblíbeným cílem procházek. Vyhledáván jako klidné místo
pro pozorování zvěře a pro nádhernou
vyhlídku do kraje. Byl zde také lyžařský
vlek. V současné době najdete k tomuto
místu odkazy na internetu především
v souvislosti s tradiční akcí Běh přes
Červený vrch.
Redakce zpravodaje,
kniha 700 let obce Čermná

Toulky minulostí – reakce
čtenářky
V souvislosti s uveřejněnou fotografií
pod názvem Letná 1938 se nám ozvala
paní Eva Lafková, která napsala: „Ráda
bych upřesnila, že autorem zveřejněné
fotografie je můj děda, Josef Habal,
kterému se povedlo zachytit hned několik zajímavých čermenských okamžiků, mj. i dům číslo 131, resp. zimu roku
1938 (na originále fotografie je uvedeno
přesné datum). Mohu také doplnit, které lyžaře děda zachytil a že jde o první
zdokumentované zobrazení lyžařů
v obci.“
Za informace moc děkujeme a omlouváme se, že došlo k použití fotografie,
která byla poskytnuta pro vznikající
knihu o Dolní Čermné.
L. Ešpandrová

Letní dětský tábor SDH
Dolní Čermná
V roce 2021 plánuje Sbor dobrovolných
hasičů Dolní Čermná uspořádat tradiční
letní dětský tábor. Termín je od soboty
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Foto I archiv SDH

3. července do soboty 10. července 2021 v tábornické osadě Strážná Vosí údolí. Přihlášky spustíme, až budeme vědět alespoň trochu bližší
informace k tomu, zda se budou moci
letní tábory uskutečnit. My pevně věříme, že bude moci tábor proběhnout.
Za SDH Jan Růžička

Vítání ptačího zpěvu 2021
Tradiční jarní akci Vítání ptačího zpěvu
opět plánujeme. Bohužel zatím nevíme,
zda ji bude moci uskutečnit či ne. Termín
pro letošní rok je stanoven na 2. květ-

na 2021 ve 4:00 hod. ráno. Pokud to situace dovolí, pak bychom rádi Vítání
uskutečnili. Bližší informace zveřejníme
na plakátcích před akcí.
Místní ornitologická skupina

Zajímavé odchyty ptáků na
krmítku
Letošní zima byla trochu více podobná
těm „tradičním“. Dostatek sněhu i mrazivé teploty přitáhly na krmítka spousty
ptáků. Obzvlášť v březnu ve větších
počtech navštěvovali krmítka čížci lesní. Ve větších hejnkách (30 – 40 ks) se

Foto I L. Ešpandrová

Foto I M. Nastoupil

krmí především na semenech pod krmítky. Tito drobní zelenožlutí ptáci
k nám v některých letech přitahují
z hnízdišť v Pobaltí a Skandinávii. Za
první tři měsíce tohoto roku se nám
podařilo odchytit a okroužkovat 869
čížků. Rovněž jsme odchytili dva zahraniční kroužkovance. 6. března 2021
jsme na krmítku na Bahnech odchytili
čížka se švýcarským kroužkem. Byl
kroužkován 9. 10. 2020 v alpském sedle
Col de Bretolet na hranicích Švýcarska
s Francií (ve vzdálenosti 842 km z místa
kroužkování). 14. března jsme na krmítku na Bahnech odchytili čížka se slovinským kroužkem. Doposud však zprávu
o jeho kroužkování nemáme.
Dalším zajímavým odchytem byla sýkora uhelníček s estonským kroužkem.
Tu jsme odchytili dvakrát, a sice 26. prosince 2020 a znovu 28. února 2021 na
krmítku ve Farském lese. Kroužkovaná
byla 21. 9. 2020 na pobřeží Rižského zálivu v Baltském moři v jižním Estonsku
(1028 km z místa kontrolního odchytu).
Tato nejmenší evropská sýkora běžně
hnízdí v jehličnatých lesích. Část u nás
zimující populace pochází z Pobaltí
a Skandinávie, což dokazuje i tento
kontrolní odchyt.
Mezi zajímavé hlášení patří i kontrolní
odečet (z fotografie) stehlíka obecného,
který byl pozorován na krmítku v Hostěnicích na Brněnsku 6. března 2021.
Tohoto stehlíka jsme kroužkovali na zahradě u Růžičkových 20. července 2019.
Byl tedy kontrolován po roce a půl ve
vzdálenosti 84 km.
Uvidíme, jaké zprávy se k nám o na-
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šich kroužkovancích ještě dostanou.
V případě nálezu kroužkovaného ptáka
můžete jeho nález ohlásit na webu
www.ring.ac.
Místní ornitologická skupina
Omluva redakce: V minulém čísle zpravodaje byl v jednom z článků o místní
ornitologické skupině omylem uveden
pan Zdeněk Růžička. Pozorný čtenář určitě zjistil, že došlo k záměně křestních
jmen bratrů. Tímto se oběma omlouváme a panu Janu Růžičkovi zároveň
děkujeme za pravidelné příspěvky
o činnosti místní ornitologické skupiny.

Zpráva fotbalového
oddílu a TJ
Vážení sportovní přátelé, situace
ohledně pandemie se v celé zemi,
i díky dodržování přísných pravidel,
pomalu zlepšuje. V tuto chvíli nevíme,
jak bude probíhat obnovení sportovních aktivit a zda vůbec dojde ke znovunastartování rozehraných soutěží.
Z vyjádření představitelů sportovních
svazů vyplývá, že existuje plán k restartu soutěží, avšak podrobnosti zatím
neznáme. Velmi pravděpodobně bude
probíhat nějaká forma testování hráčů,
což bude klást nároky na logistiku a na
finanční zajištění celé akce. Důležité
pro nás rovněž bude to, aby před
restartem soutěží byl dán prostor pro
tréninkovou činnost. Neumíme si dost
dobře představit, že by se soutěže začaly hrát bez jakéhokoli tréninku.
O nějaké sportovní úrovni by se v tomto případě nedalo asi hovořit, o nebezpečí různých svalových zranění nemluvě. V této souvislosti bych rád apeloval
na hráče a na rodiče našich žáčků, aby
začali trénovat individuálně, minimálně formou běhání. Myslím si, že v dnešní době každému nějaká forma pohybu
jenom prospěje.
10. dubna proběhla v Žichlínku volební
valná hromada do výkonného výboru
Okresního fotbalového svazu. Bohužel,
v době uzávěrky aktuálního čísla zpravodaje nebyly ještě známy její výsledky. Tyto se můžete dozvědět na našich
facebookových stránkách. Jak jsem
psal již v minulých vydáních zpravodaje, náš klub se připojil k myšlenkám

Foto I L. Ešpandrová

tzv. F-evoluce. Jde o hnutí, usilující
o nápravu poměrů v celém českém
fotbalu. Různé aféry poškodily obraz
fotbalu v očích veřejnosti i partnerů
a naše hnutí si dalo za cíl tento obraz
napravit. Jde nám o maximální transparentnost a celkovou poctivost fotbalu tak, aby opět přinášel radost všem,
kdo ho mají rádi. Naše hnutí reprezentují bývalí vynikající hráči, osobnosti
veřejného života a nejvýraznější tváří
celého projektu je bývalý internacionál
Vladimír Šmicer. Naše hnutí zatím slaví
volební úspěchy napříč celou zemí
a my doufáme, že náš okres, potažmo
kraj, nezůstane pozadu.
V Čermné nyní řešíme i jiné záležitosti.
Vzhledem k tomu, že jsme se potýkali
s neustálým nepořádkem okolo hřiště,
byli jsme nuceni nainstalovat kameru,
která monitoruje místa, kde k tomuto
nepořádku docházelo nejčastěji. Jde
zejména o okolí fotbalových kabin
a stánek s občerstvením. Je možné, že
až budete procházet okolo kabin, překvapí vás hlasité pípnutí. Tento zvuk
znamená, že kamera zaznamenala
pohyb a aktivovala se. Nikdo se nemusí
ničeho bát, mohu na tomto místě
prohlásit, že záznam z kamery nebude
nikdy nijak zneužit a zveřejněn. Pouze
v případě jakýchkoliv škod bude poskytnut vyšetřujícím orgánům. Nyní se
nám vytváření nepořádku přesunulo
na náš pozemek nad skalkou. Tuto
situaci budeme rovněž řešit. V souvis-

losti se stánkem s občerstvením jsem
zaznamenal, že v průběhu zimy vznikla
jakási fáma, že se někdo údajně pokusil
vloupat dovnitř. Nevím, kde a jak tato
fáma vznikla, ale naštěstí jde opravdu
pouze o fámu. K žádné škodě na našem
majetku v tomto smyslu nedošlo.
Loni jsem vás touto dobou informoval
o naší úspěšnosti v získávání různých
dotací. Letos je situace bohužel jiná. Jistě má na ni vliv současná ekonomická
situace. Bohužel musím konstatovat, že
jsme zklamáni z (ne)fungování halasně
zřízené Národní sportovní agentury.
Ta si dala za úkol rozdělování dotací
sportovním klubům rychlejší formou,
než to činilo Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy. Skutečnost je
přesně opačná. Naše žádost kdesi leží
od půlky prosince a padá na ni prach.
Závěrem bych vás rád informoval o našich plánech vzhledem k vám, našim
fanouškům. Tyto plány mohu zatím
pouze načrtnout, vše bude záležet na
spoustě okolností. Na léto plánujeme
uspořádání jedné kulturní akce, do
níž bychom rádi zapojili i jiné zájmové
spolky. Představujeme si taneční
a hudební produkci, ve které by si
maximum našich spoluobčanů našlo,
co se jim líbí. Doufám, že v příštím vydání zpravodaje budu moci podat více
informací. Další novinkou, kterou bychom rádi dotáhli k úspěšné realizaci,
se váže k těm z vás, kteří navštěvujete
naše sportovní utkání. Asi se všichni
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shodneme, že v 21. století je sledování
sportovních utkání z laviček, které
hrozí tím, že si na nich zadřete třísku,
krajně nepohodlné. Rádi bychom vám
proto pořídili důstojnější posezení. Zde
bude záležet opět jenom na penězích.
Máme zažádáno o finance z krajského
rozpočtu a část peněz máme zatím ústně přislíbeno. Jde o opravdu finančně
náročnou akci, kterou budeme realizovat až po jejím rozpočtovém zajištění.
Co se týče financí, bude se jich týkat
i závěr mého příspěvku. Rozhodli jsme
se nabídnout místo pro prezentaci
místním podnikatelům a firmám. Forma bude taková, že zájemce si bude
moci vyvěsit svůj reklamní banner na
ochrannou síť u volejbalových kurtů.
S každým případným zájemcem bude
uzavřena smlouva znějící na jeden
kalendářní rok s tím, že cena za tuto
reklamu bude 500 Kč/čtvereční metr.
Úplným závěrem mně dovolte, abych
vám popřál krásné jaro, “normalizaci”
situace a ať nám všem vychází, co si
plánujeme.
Za fotbalový oddíl a TJ Dolní Čermná
Filip Hampl

Trestná činnost v roce 2020
V městysu Dolní Čermná byly v minulém roce šetřeny celkem čtyři trestné
činy, z toho jeden se podařilo objasnit.
U zbylých tří trestných činů se do současnosti nepodařilo ustanovit konkrétní
osobu pachatele. Došlo zde ke spáchání
deseti přestupků, z toho šest jich bylo
oznámeno na MěÚ Lanškroun, zbylé
čtyři byly odloženy z důvodu neustanovení konkrétní osoby pachatele. Dále
zde byly uděleny čtyři příkazy na místě
za přestupky týkající se BESIP.
Vyjmuto ze zprávy Obvodního oddělení
Policie České republiky Lanškroun

Výjezdy JSDHO
Dolní Čermná
11. 3. 2021 15:39 dopravní nehoda se zraněním Dolní Čermná směr Verměřovice
L. Ešpandrová

Foto I archiv JSDHO

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

veřejně přístupných místech na území
spadající pod oblastní charitu Ústí nad
Orlicí. Další informace najdete na www.
trikralovasbirka.cz/vysledky.

Tříkrálová sbírka 2021
v jednotlivých obcích
V tabulce jsou zobrazeny výnosy z koledování do zapečetěných statických kasiček Tříkrálové sbírky umístěných na
lokalita

17

číslo 2 I rok 2021

počet
kasiček

darováno

lokalita

Přispět do online kasičky na www.
trikralovasbirka.cz můžete až do
30. dubna 2021. Děkujeme.
Zdroj: www.trikralovasbirka.cz
počet
kasiček

darováno

Albrechtice

3

8 629 Kč

Horní Třešňovec

5

9 120 Kč

Anenská Studánka

1

2 161 Kč

Jablonné nad Orlicí

5

41 058 Kč

Běstovice

2

4 043 Kč

Jamné nad Orlicí

6

6 300 Kč

Brandýs nad Orlicí

6

22 101 Kč

Kameničná

1

3 563 Kč

Bystřec

7

22 954 Kč

Klášterec nad Orlicí

2

12 275 Kč

Čenkovice

1

3 680 Kč

Koldín

1

12 810 Kč

Česká Třebová

1

15 404 Kč

Kosořín

1

2 220 Kč

České Libchavy

2

11 689 Kč

Králíky

5

22 634 Kč

24

57 036 Kč

Kunvald

7

19 339 Kč

1

3 840 Kč

Květná

1

1 690 Kč

10

28 822 Kč

Lanškroun

10

30 702 Kč

Dlouhoňovice

2

5 417 Kč

Letohrad

39

168 933 Kč

Dolní Čermná

15

46 974 Kč

Libchavy

6

19 668 Kč

Dolní Dobrouč

22

77 545 Kč

Lichkov

4

12 725 Kč

Hejnice

1

9 300 Kč

Líšnice

4

24 212 Kč

Helvíkovice

2

11 670 Kč

Lukavice

3

32 305 Kč

Hnátnice

2

18 605 Kč

Luková

3

6 110 Kč

Horní Čermná

4

30 579 Kč

Mistrovice

2

12 775 Kč

Horní Heřmanice

3

17 335 Kč

Mladkov

2

17 056 Kč

Choceň
Damníkov
Dlouhá Třebová
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darováno

počet
kasiček

lokalita

darováno

Mostek

2 6 872 Kč

Sobkovice

2 9 194 Kč

Nekoř

3 21 627 Kč

Sopotnice

6 24 986 Kč

Orlické Podhůří

5 12 910 Kč

Sruby

1 6 307 Kč

Orličky

1 9 050 Kč

Sudislav

1 960 Kč

Ostrov

1 12 366 Kč

Sudslava

2 9 030 Kč

Oucmanice

1 4 788 Kč

Svatý Jiří

2 7 887 Kč

Pastviny

2 14 183 Kč

Těchonín

2 7 532 Kč

Petrovice

2 7 560 Kč

Třebovice

6 10 624 Kč

Písečná

2 7 616 Kč

Ústí nad Orlicí

Plchovice

1 1 472 Kč

Velká Skrovnice

2 6 690 Kč

Podlesí - Němčí

1 3 964 Kč

Verměřovice

4 14 891 Kč

Přívrat

1 8 926 Kč

Vračovice

1 1 000 Kč

Řetová

2 14 824 Kč

Výprachtice

4 18 577 Kč

Řetůvka

2 10 885 Kč

Vysoké Mýto

12 46 890 Kč

Rudoltice

9 22 377 Kč

Zálší

1 20 290 Kč

Rybník

4 15 083 Kč

Žamberk

6 29 436 Kč

Sázava

2 20 464 Kč

Žampach

2 2 520 Kč

Seč

1 6 870 Kč

Zámrsk

2 7 500 Kč

Šedivec

2 12 450 Kč

Zářecká Lhota

1 8 500 Kč

Semanín

2 9 253 Kč

Žichlínek

3 14 370 Kč

Skořenice

1 6 504 Kč

Online koleda

Slatina

2 4 254 Kč

Koleda ze statických kasiček

Sloupnice

13 41 439 Kč

Koleda celkem

Zvýšený trend znečištění
ovzduší
Vážení občané,
dovolte mi Vás touto cestou informovat,
že na území našeho mikroregionu, konkrétně v čtyřech našich členských obcích
(Bystřec, Dolní Čermná, Horní Čermná
a Verměřovice) byl identifikován zvýšený
trend znečištění ovzduší pocházejícího
především z vytápění domácností pevnými palivy a dále z dopravy. V této souvislosti byl na počátku letošního roku vydán,
respektive aktualizován tzv. Program
zlepšování kvality ovzduší zóny Severovýchod CZ05, který mj. dotčeným obcím
ukládá realizovat hned několik opatření
ke zvrácení této nepříznivé situace.

ilustrační foto

Mezi tato opatření patří především:
- zvyšování povědomí provozovatelů
spalovacích zdrojů o vlivu spalování pev-

36 58 513 Kč

459 322 Kč
748 2 869 426 Kč
3 328 748 Kč
ných paliv na kvalitu ovzduší, o významu
správné údržby a obsluhy zdrojů a volby
spalovaného paliva,
- spolupráce obcí s ORP na účinných
kontrolách plnění požadavků kladených
na provozovatele spalovacích zdrojů
zákonem o ochraně ovzduší,
- vytváření podmínek pro další snižování
emisí znečišťujících látek tak, aby znečištění ovzduší dále klesalo.
Věřím, že níže uvedenou nabídkou přispějeme k tomu, aby se občané, kteří své
rodinné domy stále vytápí nevhodnými
zdroji tepla, již rozhodli k tolik potřebné
změně, a tak alespoň částečně pomůžeme vytvořit podmínky pro další snižování emisí znečišťujících látek v ovzduší ve
Vašich obcích, které dýcháte nejen Vy, ale
i Vaše děti. Přeji Vám pevné zdraví!
Lenka Bártlová
manažerka Dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Severo-Lanškrounsko
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Stomatologická pohotovost
ve dnech

lékař

adresa

telefon

24. - 25. 4. 2021

MUDr.

Junková

Žamberk, Školská 834

739 374 555

1. - 2. 5. 2021

MUDr.

Kopecký

Lanškroun, Mikoláše Alše 152

739 374 787

8. - 9. 5. 2021

MUDr.

Mareš

Žamberk, Školská 834

739 374 555

15. - 16. 5. 2021

MUDr.

Marková

Lanškroun, 5. května 2

465 322 897

22. - 23. 5. 2021

MUDr.

Muthsam

Žamberk, Raisova 814

465 613 441

29. - 30. 5. 2021

MDDr.

Nováková

Lanškroun, Dukelských hrdinů 615

604 749 331

5. - 6. 6. 2021

MUDr.

Pavlová

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 822

12. - 13. 6. 2021

MDDr.

Šrámek

Letohrad, U Dvora 815

465 621 551

19. - 20. 6. 2021

MDDr.

Vacková

Lanškroun, Hradební 227

465 322 348

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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Farnost Dolní Čermná nabízí k prodeji velmi zachovalá, téměř nepoužívaná
kuchyňská kamna (sporák) zn. KVS MORAVIA typ 9101. (viz foto)
Rozměry (š x v x h): 325 x 850 x 620 mm
Kamna jsou dobře využitelná k vaření a (i) vytápění místnosti. Součástí nabídky
je i příslušenství: roury, koleno, plech pod kamna 1000 x 650 mm pozink.
Cena celkem: 11.500,- Kč.
Bližší in formace podá Ing. Jitka Macháčková na tel. 734 457 181 nebo pište
na e-mail jitka.machackova@lsg.cz
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Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí v Dolní Čermné
Datum konání
duben - květen

Název akce

Začátek akce

Místo konání

Pořadatel

Zápis dětí do MŠ

MŠ

Zápis žáků do 1. třídy ZŠ

ZŠ

25. 4.

Čermenská pouť

farnost, městys

30. 4.

Pálení čarodějnic

RC KUK, SDO, městys

Vítání ptačího zpěvu

čermenští ornitologové

květen

Zápis do MŠ

MŠ

květen

Kdo si hraje, nezlobí

SDO

červen

Pochod pohádkovým lesem

MŠ, ČČK

červen

Běh přes Červený vrch

místní běžci

Čermenské folklorní slavnosti

městys, FS Jitřenka,
spolky

září

Pouť na Mariánské hoře

farnost

září

Podzimní Burza oděvů a
sportovních potřeb

RC KUK

listopad

Posvícenské dozvuky

KD

prosinec

Mikulášský jarmark

městys, spolky

prosinec

Česko zpívá koledy

duben

2. 5.

20. 6.

31. 12.

Silvestrovský běh Dolní Čermnou

pan P. Bednář

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

Mapky etap realizované opravy místní komunikace

Mapka realizované opravy místní komunikace
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