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V TOMTO ČÍSLE NALEZNETE
SLOVO STAROSTY
ZE ZASTUPITELSTVA
PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
PROVOZ V AZAS
KALENDÁŘ AKCÍ
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Pozvánka na jednání zastupitelstva
dne 21. 6. 2021 od 18 hodin.

www.dolni-cermna.cz

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dva měsíce utekly jako voda a opět
sedím u počítače a přemítám, o čem
budu psát své úvodní slovo. Mohl bych
popisovat
naše
plánované investiční akce, kterých
máme v letošním
roce rekordní počet, včetně jedné
zásadní navíc, a to
obnovu obecní
budovy čp. 234
(stará škola na náměstí v Dolní Čermné). K této akci jsme
obdrželi zprávu, že jsme byli doporučeni
k poskytnutí dotace od Ministerstva pro
místní rozvoj ČR ve výši 10 mil. Kč. Popravdě moc jsem nedoufal, s ohledem
na předpokládaný přetlak žádostí, že
bychom ji mohli dostat. Jenom v podprogramu obnova budov bylo podáno
celkem 858 projektů a úspěšných bylo
pouze 251. Radost z 10 mil. Kč „trvala“
ovšem jen chvíli. Obratem se vyrojilo
množství problémů s realizací akce,
jako je financování, nutnost provést
v podstatě obratem výběrové řízení
atd. Musím se přiznat, že v souvislosti
s dalšími plánovanými akcemi z toho
začínáme mít tak trochu „zamotanou“
hlavu. O většině plánovaných a realizovaných investičních akcích se zmiňuji na
jiném místě tohoto zpravodaje.
V poslední době čím dál více přemítám,
proč jsou lidé v poslední době tak
podráždění. Za dobu, co starostuji,
musím říct, že poslední rok byl v tomto
extrémní. Jsem přesvědčen, že na to
měla vliv izolace a úbytek sociálních
kontaktů v rámci pandemie koronaviru.
Prožili jsme zásadní zkušenost, jaké to
je, když je člověk úplně „odstřižený“
od běžného života. Z mého pohledu
se jednoznačně ukázalo, že „vyřadit“
ze svého života sociální kontakty není
dobře. Každý z nás se nyní může zamyslet nad tím, kam až má dojít přesunutí
většiny kontaktů do virtuálního prostředí v rámci tzv. chytré společnosti,
podle které bychom měli v rámci urychlení a „úspory“ času téměř vše vyřizovat
prostřednictvím internetu. V zásadě
nejsem proti některým opatřením, ale
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měla by se zachovat rovnováha, protože zachování osobního kontaktu je
dle mého názoru důležité. Dokázat vysvětlit některé kroky nebo opatření je
v písemném projevu mnohdy naprosto
nemožné, neboť toto vyjádření je velice
omezující. Příkladem mohou být například některé „diskuse“ na facebooku. Je
to o to zavádějící, že v mnoha případech
máme pocit, že tomu, co píšeme nebo
říkáme, druzí lidé rozumí přesně tak,
jako to myslíme, což je jedna z největších chimér. Je zřejmé, že každý z nás je
ovlivněn výchovou v rodině, ve škole,
prostě v prostředí, v kterém vyrůstá.
Každý z nás má na svět svůj originální
pohled a díky tomu ho vidíme jinak,
což je obrovský dar. Proto je podle mne
sociální kontakt tak důležitý, neboť při
něm nám jsou zprostředkovány jiné
originální pohledy na různé věci, které
bychom jinak nebyli schopni vidět. My
lidi ovšem máme neuvěřitelnou schopnost svůj pohled prosazovat silou, jako
„jedinou“ pravdu, a v případě, že s námi
někdo nesouhlasí, si z něho vytvoříme
nepřítele, prostě toho špatného. Potom
v mnoha případech dochází ke střetům,
hádkám, mnohdy i k nenávisti, třeba
i na celý život. Musím říct, že funkce
starosty mne učí respektovat opravdu
mnoho názorů a nebrat si je osobně.
Protože, kdybych tak činil, musel bych
skončit minimálně v psychiatrické
léčebně. Z celého srdce bych si přál,
a osobně se opravdu o to snažím,
abychom byli schopni tolerovat názory
druhých lidí s úctou a respektem bez
osobní nevraživosti.

Na závěr mi dovolte, abych vás co nejsrdečněji pozval na 32. ročník Čermenských slavností, který se po roční pauze
způsobené koronavirem uskuteční
v sobotu 26. června 2021. V letošním
roce jsou slavnosti redukovány pouze na
jednodenní akci. Doufám, že se nezmění
epidemiologická nařízení a akce bude
moci proběhnout. Budeme moc rádi,
když akci svojí účastí podpoříte. Zároveň
vás prosím o dodržování epidemiologických nařízení. Dovolím si říci, že
každý, kdo bude v letošním roce pořádat
jakoukoli kulturní akci, se vydává na velice tenký led, ovšem po více než ročním
půstu je na čase začít pomalu obnovovat
kulturní a sportovní život, byť to nese
pro pořadatele značná rizika.
Petr Helekal, starosta

Nový nábytek do obecní
knihovny
Vybavení obecní knihovny je opravdu
letité a značně opotřebované. Proto
jsme se rozhodli v letošním roce nakoupit nový nábytek. Celkové rozpočtové
náklady jsou bezmála 350.000 Kč. Na
uvedenou akci se nám podařilo získat
dotaci ve výši 110.000, - Kč z POV Pardubického kraje. Konečná cena bude známa po dokončení poptávkového řízení,
které se v současné době připravuje.
Realizace akce proběhne v druhé polovině letošního roku. Návštěvníci knihovny se mohou těšit i na čtenářský koutek.
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Oprava soch sv. Václava a
Panny Marie Sedmibolestné
Součástí revitalizace návrší u kostela sv.
Jiří v Dolní Čermné je oprava soch. Prioritu v letošním roce dostala oprava sochy Panny Marie Sedmibolestné a sochy
sv. Václava. Celkové náklady akce jsou
vyčísleny na částku více jak 180 000 Kč.
Na uvedenou akci jsme získali dotaci
z Ministerstva zemědělství ČR ve výši
126 000 Kč. Akce bude realizována
v druhé polovině letošního roku.

Rozšíření zázemí AZAS
Uvedená akce byla plánovaná několik
let a ve zpravodaji jsem se o ní zmiňoval
několikrát. Původně měla být v daleko
větším rozsahu, ale bohužel s ohledem
na pandemii koronaviru jsme museli od
této verze ustoupit a naplánovat redukovanou verzi. Důvodem k provedení
v tomto rozsahu je i skutečnost, že na
tuto stavbu můžeme využít dotaci ve
výši 1 mil. Kč od Pardubického kraje.
V případě, že bychom stavbu nerealizovali, museli bychom dotaci vrátit. Ve výběrovém řízení zvítězila společnost Agrostav Ústí nad Orlicí, která nabídla
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nejnižší cenu, a to 4,6 mil. Kč. Realizace
akce bude zahájena v září 2021 a ukončena v květnu 2022.

Obnova místní komunikace
17c v Dolní Čermné
Jedná se o rekonstrukci komunikace
kolem úřadu městyse, která je téměř
dokončena. V době vydání tohoto čísla
zpravodaje již budete jezdit po nové
komunikaci. Při provádění stavby bylo
potvrzeno, co jsme zjistili sondami
v rámci její přípravy. Pod původní vrstvou asfaltu nebyly téměř žádné konstrukční vrstvy. Proto docházelo k po-
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škození krytových vrstev. Dovolím si
tvrdit, že se ohledem na způsob provedení díla a použité materiály tato komunikace vydrží desítky, možná stovky let.
Realizaci akce prováděla firma Strabag,
která nabídla ve výběrovém řízení nejnižší cenu. Celkové náklady akce čítají
více jak 5,4 mil. Kč a získali jsme na ni
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
ČR ve výši bezmála 2,9 mil. Kč.

Chodník Lesní brána
O uvedené stavbě byla již spousta věcí
napsána i vyřčena. Padl i nerealistický
nápad, že by se pro umístění chodníku
mohla ubourat část budovy Lesní brány.
Stavba vyvolává hodně polemik hlavně
u řidičů, kterým se nelíbí zúžení vozovky.
Naopak ti, kteří tudy prochází do svých
domovů, chodník vítají. Silnice bude mít
ve svém nejužším místě 4,2 m. Uvedené
místo se nachází v cca polovině objektu
Lesní brány, a poté se trychtýřovitě rozšiřuje do původní šíře komunikace. Průjezd bude omezen dopravními značkami, kdy přednost budou dávat řidiči
přijíždějící od náměstí, neboť budou
mít lepší rozhled. Samozřejmě budou
osazeny i výstražné dopravní značky
A6b (zúžená vozovka z jedné strany),
aby byli řidiči včas informováni o zúžení
silnice, a to 50 metrů před inkriminovaným místem. Po všech diskusích musím
konstatovat, že v daném místě nešlo
vymyslet „geniální“ řešení, které by vyhovovalo všem. Proto došlo k tomu, že
byli zvýhodněni ti nejzranitelnější, tedy
pěší. Celkové realizační náklady stavby,

kterou na podkladě výběrového řízení
realizovala společnost Dlažba Vysoké
Mýto, s.r.o., jsou 1,8 mil. Kč a na akci
jsme získali dotaci od MAS Orlicko ve
výši více jak 1,7 mil. Kč.

Chodník ke kostelu
Jakubovice
Na podkladě žádosti obyvatelky místní
části bylo projednáno a rozhodnuto
o přípravě uvedené stavby. V rámci prvotních příprav je nutné provést směnu
pozemků se soukromým vlastníkem,
neboť je nezbytné, aby chodník byl
umístěn na našem pozemku. Zároveň
bylo zjištěno, že tento vlastník má
kousek pozemku na místním hřbitově.
Provedli jsme s ním jednání a dohodli se

na směně. Za jeho vstřícný přístup mu
patří poděkování. Navrhovanou směnu
musí ovšem projednat se svojí bankou.
Jakmile dojde ke schválení, obratem
zahájíme práce na projektové dokumentaci a povolení stavby. S ohledem
na běžné lhůty bychom rádi stavbu
realizovali v roce 2022.

Oprava místní komunikace
Hasičský dům – fara
v Dolní Čermné
Realizace této stavby probíhá dle plánu,
předpokládám, že nyní již jezdíte po
opravené komunikaci. Akci realizujeme
ze svých zdrojů, zhotovitelem je spol.
Strabag, který ve výběrovém řízení nabídla nejnižší cenu, a to 1,54 mil. Kč.
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V Ráji – zasíťování parcel
k výstavbě rodinných
domků
Zasíťování parcel „V Ráji“ je jednou
z našich prioritních akcí. Jedná se o složitý a na přípravu velice náročný projekt. V druhé polovině dubna 2021 byly
po dokončení majetkoprávních záležitostí zahájeny projekční práce. V květnu byl proveden geologický průzkum.
Dále byl dokončen a katastrálním úřadem potvrzen geometrický plán. Místně příslušný stavební úřad byl požádán
o vydání souhlasu s rozdělením pozemků a o provedení správního řízení –
vydání rozhodnutí o změně druhu pozemku. Teprve poté bude možné
zapsat daný geometrický plán do katastru nemovitostí. Dalším krokem bylo
podání žádosti o připojení elektřiny
společnosti ČEZ Distribuce. Nyní proběhnou v rámci zpracovávání projektové dokumentace pro územní řízení
jednání se správci sítí. V dané chvíli je
prioritou získání od místně příslušného
stavebního úřadu vydání rozhodnutí
o umístění stavby. Kompletní dokumentace k podání žádosti o stavební
povolení, včetně položkového rozpočtu musí být předložena nejdéle v únoru
2022. Doufám, že se v dané záležitosti
neobjeví žádné podstatné problémy,
jako např. u zpracování územní studie,
a dokumentace pro povolení stavby
bude dokončena podle plánu. Výběr
parcel proběhne po dokončení položkového rozpočtu na podkladě schválených kritérií, které se budou připravovat v průběhu druhé poloviny letošního

roku. O přesném termínu výběru budete včas informováni. Předpokládáme,
že výběr by měl proběhnout v první
polovině roku 2022. Při ideálním průběhu by se mohlo začít realizovat zasíťování pozemků na podzim roku 2022.
V případě jakýkoliv dotazů k dané problematice mě můžete samozřejmě
kontaktovat.

Výměna krytiny střechy
kravínu
V uvedeném objektu je plánované zázemí technické čety a skladovací prostory, kterých máme obrovský nedostatek. Byla dokončena projektová
dokumentace, v rámci, které projektant
označil výměnu krytiny za nezbytnou.
Její stav označil za havarijní. Rozpočtová
náklady akce jsou 4,5 mil. Kč. Až budete
číst tyto řádky, bude již vypsáno výbě-

rové řízení, z něhož vyplyne koncová
cena. Realizace akce je naplánována od
1. 9 do 31. 12. 2021.

Rekonstrukce veřejného
osvětlení v sídlišti nad
školou
Po dokončení všech majetkoprávních
záležitostí, které se jako u mnoha jiných
staveb bohužel protáhly, jsme požádali
o vydání územní rozhodnutí. Po jeho
vydání bychom rádi v druhé polovině
roku realizovali část veřejného osvětlení, hlavně v sídlišti u okálů, neboť zde
v podstatě osvětlení neexistuje. V rámci
úspor bychom rádi výkopové práce
provedli svými silami. Konkrétní postup
bude naplánován po získání územního
rozhodnutí. Doufám, že se toto správní
řízení nebude komplikovat a osvětlení
budeme moci realizovat co nejdříve.
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Oprava cesty z Malé
Boroviny na Bídu
Oprava uvedené cesty z Malé Boroviny
(napojení na silnici na Jakubovice za
Čermenským rybníkem) na Bídu (podél
Smrčiny) je plánovaná dlouhodobě. Jejím investorem je Statní pozemkový úřad
ČR (SPÚ) a realizace měla být provedena
již několikrát v rámci plánu společných
zařízení komplexní pozemkové úpravy
Dolní Čermné. Její rozpočtové náklady
jsou ve výši cca 30 mil. Kč. Původně bylo
plánováno, že bude vybudována s poldrem v AZAS v jednom „balíčku“. Nakonec
bylo ustoupeno i od výstavby zmíněného poldru kvůli nedostatku financí. Za
půl roku se situace změnila a poldr dostal
zelenou. Důvodem byly „problémy“ se
suchem. Opravu cesty ovšem nebylo
možné realizovat, neboť na to nebyly finance. V letošním roce se situace opět
změnila a v rámci realizace plánu společných zařízení komplexní pozemkové
úpravy Horní Čermné bude realizována
cesta z Mariánské hory na Bídu. Na SPÚ
mi slíbili, že její pokračování, tedy z Bídy
do Malé Boroviny bude realizováno
v roce 2022. Pevně doufám, že priority se
opět nezmění a oprava cesty bude
opravdu uskutečněna.

Zkapacitnění toku
Čermenka od rybníku po
ČOV
Uvedená stavba se připravuje již několik
let. Jejím investorem je Povodí Labe, s.
p. V květnu 2021 jsem se zúčastnil další-

ho pracovního výboru, na kterém se řešily hlavně majetkoprávní záležitosti
související s umístěním stavby a výkupem pozemků. Investor provedl geodetické zaměření stavby, nutné pro majetkoprávní vypořádání. Po jeho dokončení
začne výkup pozemků, který je pro zahájení stavby stěžejní, neboť Povodí
Labe může stavět pouze na svých pozemcích. Tímto si dovolím požádat
všechny dotčené, aby se, pokud možno,
s investorem na odkupu dohodli. V případě bezproblémové přípravy investor
plánuje realizaci stavby v letech 20232024. Na realizaci zkapacitnění budou
navázány naše investice, jako jsou
opravy komunikací a veřejného osvětlení. Vzhledem k neustálému posouvání
začátku stavby jsme byli nuceni některé
komunikace již provizorně opravit.
S největší pravděpodobností v tom budeme lokálně pokračovat, neboť s ohledem na složitost stavby zkapacitnění
a množství nutných výkupů pozemků

jsem přesvědčen, že odhad investora
ohledně termínu zahájení stavby je dle
mého mínění velmi optimistický. Budu
rád, když se spletu.

Půdní vestavba budovy ZŠ
Dolní Čermná
Investice do základní a mateřské školy je
jednou z našich zásadních priorit. V minulých letech jsme do školy investovali
miliony Kč a v tomto trendu chceme
pokračovat. Proto je připravena zmíněna projektová dokumentace, v rámci
které dojde k vybudování nových tříd
v podkroví školy a k opravě střechy (ve
směru do náměstí). Po realizaci dojde
k přesunu prvního stupně ZŠ z budovy
školní jídelny (čtyři třídy) do budovy základní školy. Z této se do prostor školní
jídelny, po jejich úpravách, přestěhuje
mateřská škola, která tím získá odpoví-

8

číslo 3 I rok 2021

dající prostory (navýšení o jednu třídu).
Rozpočtové náklady byly vyčísleny na
25 mil. Kč. V současné době intenzivně
monitorujeme dotační prostředí, protože bez získání dotace nebude možné
danou akci realizovat. Jedná se o částku,
která v podstatě představuje téměř
naše celoroční rozpočtové příjmy.

Obnova obecní budovy
čp. 234 na náměstí v Dolní
Čermné
Jedná se o první etapu opravy obecní
budovy uprostřed náměstí v Dolní
Čermné. Na podzim minulého roku byl
vyhlášen na Ministerstvu pro místní
rozvoj ČR (MMR) dotační titul na rekonstrukce obecních budov. Standardně
bylo možné v rámci dané programu
v minulých let podávat žádost o dotaci
až do února následujícího roku. Bylo
pro nás velkým překvapením, že tento
termín byl v daném programu zkrácen
pouze do Vánoc 2020. Vzhledem k této
skutečnosti jsme se dostali do velké
časové tísně. Nakonec jsme vše stihli
a žádost o dotaci ve výši 10 mil. Kč jsme
stihli včas podat. Velkou zásluhu na
tom měli projektant Jakub Halbrštát,
místostarosta Jiří Svoboda a pracovníci
našeho mikroregionu Severo Lanškrounsko, kteří zpracovávali samotnou
žádost. Všem bych rád touto formou
poděkoval. Celkové rozpočtové náklady této části akce jsou 18 mil. Kč. Na

začátku června 2021 jsme se dozvěděli
výbornou zprávu, že jsme doporučení
k poskytnutí zmíněných 10 mil. Kč. Do
konce června bychom měli obdržet
příslušné rozhodnutí. Jedná se o maximální částku v rámci daného programu. V současné době připravujeme
výběrové řízení, abychom akci mohli
realizovat. Nejzazší termín realizace
akce je 31. 12. 2022.

Odpadové hospodářství
Jak jsem vás již informoval dříve, od
1. 1. 2021 vešla v účinnost novela zákona
o odpadech. S ohledem na tuto změnu
budeme muset změnit náš systém odpadového hospodářství. Bohužel do
dnešního dne nejsou vydány provádějící předpisy, takže lze těžko dělat nějaké
konkrétní kroky, které budou mít jistě
dopady i do ekonomiky celého systému. Systém by měl být nově nastavený
od roku 2022. Pevně doufám, že prováděcí předpisy budou vydány co nejdříve, abychom vše včas stihli.
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Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (15/2021 - ZM)
Dne 26. dubna 2021 se konalo 15.
jednání Zastupitelstva městyse Dolní
Čermná. Zpráva o činnosti rady byla
podána za období od března do dubna 2021, kdy proběhla dvě jednání.
Rada v této době projednávala zejména záležitosti potřebné pro realizaci
projektů „Obnova místní komunikace
17c“ na náměstí a „Chodník Lesní
brána“ a také přípravu redukovaného
projektu „Rozšíření zázemí AZAS“.
Schválila výběr zhotovitele na akci
„„Oprava místní komunikace Hasičský
dům – fara“. Průběžně řešila lokalitu
V Ráji: objednávku na zpracování
geometrického plánu pro parcelaci
území, zajištění zpracování projektové dokumentace pro územní řízení
a následně pro stavební řízení (povolení komunikací, vodohospodářské
infrastruktury, veřejného osvětlení…),
podání žádosti na ČEZ o připojení
elektřiny pro danou lokalitu. Rada
schválila účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městysem.
V rámci finančních záležitostí zastupitelstvo projednalo poskytnutí
podpory spolkům podle schváleného
„Programu pro poskytování dotací
z rozpočtu městyse Dolní Čermná na
podporu aktivit dětí a mládeže pro
rok 2021“. Do stanoveného termínu
si podaly žádosti čtyři spolky (SDH
Dolní Čermná, RC KUK, TJ Dolní
Čermná a Junák – skauti). Na základě
vyhodnocení splnění podmínek a stanovených kritérií byla žadatelům pro
letošní rok rozdělena suma v celkové
výši 155 616 Kč.
Nejobsáhlejším bodem byly majetkové záležitosti. Byla schválena poslední
potřebná směna pozemků mezi
městysem a soukromou vlastnicí
v lokalitě V Ráji. Do majetku městyse
byl tak získán pozemek potřebný pro
realizaci cesty do nového sídliště.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo
uzavření dohod o narovnání dříve
uzavřených smluv o budoucích kupních smlouvách o převodu vlastnictví
sedmi bytových jednotek v bytovém
domě čp. 224 v k. ú. Dolní Čermná

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

a uzavření kupních smluv o převodu
těchto bytů z majetku městyse
soukromým vlastníkům. Zastupitelé
schválili zveřejnění záměru směny
pozemků v k. ú. Jakubovice (ppč.
370 a ppč. 368/2 nově vzniklé z původní ppč. 368 za ppč. 367/2 nově
vzniklou z původní ppč. 367 dle
geometrického plánu) a zveřejnění
záměru prodeje bytové jednotky č.
224/8 v bytovém domě čp. 224 v k.
ú. Dolní Čermná. V dalších bodech
zastupitelé projednali záměry a postup v majetkových věcech, které
není možné vyřešit hned, především
z důvodu geodetického vytyčení hranic pozemků v terénu a zpracování
geometrických plánů. Jedná se např.
o prodeje pozemků ppč. 47/1 a ppč.
491/2 v k. ú. Jakubovice, směnu pozemků v k. ú. Dolní Čermná u čp. 242
či směnu pozemků v k. ú. Jakubovice
potřebnou pro výstavbu chodníku ke
hřbitovu v Jakubovicích.
V posledním bodě jednání starosta
a místostarosta informovali zastupitele o investičních akcích v roce 2021.
Kromě postupu prací u investičních
akcí zmíněných již ve zprávě o činnosti rady informovali o přípravě akce
opravy havarijního stavu střechy objektu kravína nad sídlištěm, který již
městys nabyl do majetku. Dále byly
sděleny informace o prozatímním
předpokládaném harmonogramu zástavby V Ráji, o přípravě akce realizace
části nového osvětlení v sídlišti nad
školou či o projektové přípravě akcí
„Chodník ke kostelu v Jakubovicích“,
„Parkoviště u dětského domova“,
„Brownfield kravín Dolní Čermná“.
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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).
Milada Marešová

ho zařízení (tj. pomníky, desky, hrobové
rámy) kdekoliv v prostoru hřbitova.
Odložené díly hrobového zařízení z dosud neupravených hrobových míst, které
se nacházejí na různých částech hřbitova
či jsou opřeny o zdi kostela, překáží při
údržbě hřbitova a narušují jeho vzhled.
Chceme, aby hřbitov a okolí kostela bylo
důstojným a uklizeným místem.
Hrobové zařízení je majetkem nájemců
hrobových míst, ti za něj také odpovídají
a nesou rizika případného poškození.
Žádáme majitele těchto zařízení, aby
si je v co nejkratší době uklidili. Dále
žádáme uživatele hrobových míst, aby
si při kopání hrobů zajišťovali odvoz
a umístění hrobového zařízení jinde než
v prostoru hřbitova. Děkujeme.
Hana Vágnerová

Výzva – bezdrátový rozhlas
Prosíme všechny spoluobčany o nahlášení poruchy nefunkčnosti hlásičů
obecního bezdrátového rozhlasu. Případné připomínky prosím směřujte na
vedoucího technické čety městyse
Radka Rollera, e-mail: technickesluzby@
dolni-cermna.cz, mob. 734 231 271.
Děkujeme za spolupráci.
Radek Roller

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

Poděkování
Prosba o úpravu hřbitova
Upozorňujeme uživatele hrobových
míst na hřbitově v Dolní Čermné, že podle platného „Řádu veřejného pohřebiště“ není dovoleno ukládat díly hrobové-

Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem, kteří přišli do kostela 24. dubna,
aby se naposledy rozloučili s manželem
Karlem Mačátem. Děkuji též za květinové
dary i projevy účasti.
Anna Mačátová
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Významné životní
jubileum oslavili
Jana Hrdinová
Alena Kohlová
Petr Mikula
Vladimír Maixner
Jana Marešová
Věra Šedá
Marta Balcarová
Miloslava Hrdinová
Miroslav Tomeš
Zdeněk Kalcovský
Magdalena Polzerová
Hana Mikulová
Antonín Kašpar
Petr Faltus
Anna Brandejsová
Věra Suchá
Oldřich Formánek
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.

Úhel pohledu
Vážení spoluobčané. Nedávno se na
facebookových stránkách, které mapují
historii Čermné, rozproudila velice živá
diskuse. Jednalo se o nově vznikající
budovu na náměstí. Styl této diskuse
a některé věci, které se v ní objevily, mě
donutilo k napsání tohoto krátkého zamyšlení. Jsem totiž toho názoru, že polemika, která se vedla, byla docela nefér.
Jistě, každý máme jiný vkus, jiný názor
a tak je to dobře. Navíc jsme příslušníci
národa, kde je každý tu epidemiolog, tu

hokejový, či fotbalový trenér a nově
i znalec architektury. I když nově… Není
ještě moc vzdálená doba, kdy se nejmenovaný exprezident v případě stavby
nové Národní knihovny chtěl řetězem
připoutat k bagru.
Každá nová budova, zvláště je-li architektonicky neobvyklá a inovativní, budí
poměrně velké diskuze. Praha by na toto
téma mohla vyprávět. Vášně, které vyvolal kubismus, popřípadě secesní styl, byly
opravdu veliké. Dnes k nám kvůli těmto
stavbám typu Obecního domu či domu
U Černé matky Boží (známý i pod názvem
U Zlaté mříže) jezdí davy turistů a obdivují jejich jedinečnost. Nebo příklad
méně historický - Tančící dům. Naprosto
světově jedinečná stavba, budící zpočátku frenetický řev tzv. ochránců vkusu.
A takto bych mohl pokračovat.
Nikdo samozřejmě nikomu nebere právo
na názor a jeho vyjádření. Jenom bych
rád všechny poprosil: hodnoťme až
hotovou stavbu a hlavně se neuchylujme
k argumentům, že např. někdo jiný by si
toto postavit nemohl dovolit a že peníze
vládnou. Toto opravdu není fér.
Trochu zvláštní je, že tolika lidem vadí
nová stavba, která navíc bude plnit nějaký účel. Projděte se někdy po Čermné
a posuďte estetickým okem některé
ruiny, které každého návštěvníka šokují,
pomalu chátrají, nikdo se o ně nestará
a každému je to tak nějak jedno. Najdete
jich na dohled hlavní silnice hned několik, na dolním i horním konci, v blízkost
náměstí i kostela.
Toto je samozřejmě jeden úhel pohledu.
Neznamená to, že každý musí souhlasit.
Navíc ho vyjadřuji jako soukromá osoba.
Nikoho svým názorem nereprezentuji.
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Foto I archiv MŠ

Hurá na výlet
Je 4. 6. a my po dlouhé době navlékáme
na záda batůžky s pitím, dobrotou a vyrážíme autobusem na Babiččin statek,
sezónní výletní místo provozované
chráněnými dílnami Šťastného domova
v Líšnici. V programu připraveném na
dopoledne si opakujeme poznatky
o domácích zvířatech. Můžeme si pohladit osly, slepice, králíčky, kozy, býka,
vyhřebelcovat poníky a vykydat jim jejich stáj. Na stezce se skřítkem plníme
úkoly o přírodě. Pozorujeme lamu, ovce,
koně, husy, kachny. Několikrát procházíme či probíháme bludiště. Bosýma nohama (někteří i poprvé v životě!) „ohmatáme“ pocitový chodník.
Po obědě zakončeném mlsáním ještě

S přáním hezkého léta Filip Hampl

Foto I archiv MŠ
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vybíjíme zbytek energie na dětském
hřišti a velké nafukovací trampolíně.
Vyhřátí od sluníčka, s dárkem z truhly
a plni dojmů jedeme zase domů. Naše
přání je se na Babiččin statek ještě někdy podívat, třeba s rodiči.
Za děti z MŠ Jana Šponiarová

Foto I I. Moravcová

Cesta přírodou podruhé
Po roce vás zveme
na Cestu přírodou,
kterou jsme pro vás
připravili ve spolupráci s Městysem
Dolní Čermná a restaurací Mathyss.
Na trasu můžete vyrazit kdykoliv od
26. června. Trasa je stejná jako loni, ale
úkoly s tajenkou jsou nové. Nově budou
po cestě rozmístěny QR kódy, které budete moci využít, pokud si do mobilu
stáhnete aplikaci pro jejich přečtení. Za
vyluštěnou tajenku vás čeká odměna
v AZAS. Více informací najdete na http://
www.dolni-cermna.cz/materska-skola/
- pomůže uvedený QR kód.
Za MŠ Slávka Adamcová

Veselé zoubky
Ve středu 19. května 2021 se prvňáčci
zapojili do preventivního programu
„Veselé zoubky“. Nejprve zhlédli výukové DVD se zábavně vzdělávacím filmem
„Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“,
potom jsme si společně popovídali
o ústní hygieně, správné péči o zoubky,
o účinné technice čistění zoubků a důležitosti pravidelné preventivní zubní
prohlídky. Po vyplnění pracovních listů

děti obdržely samolepky a dárkové balíčky, v kterých našly zubní kartáček,
pastu a další dárečky od dm drogerie
markt s. r. o. Věřím, že se dětem tento
program líbil a budou se na svět usmívat jenom zdravými zoubky.
Ivana Moravcová

Den naruby u druháčků
První červen začal ve třídě druháčků
netradičně. Nejprve si všichni připili
k svátku šampaňským a kouzlem se pak
proměnili na paní učitelky a pány učitele. Postupně se všichni vystřídali ve své
nové roli. Většina se jí zhostila velmi
zodpovědně. Vzorně se připravili, krásně vysvětlovali, kontrolovali a někdo
také zakusil, jaké to je obtížné na druhé
straně třídy.
Niki: „Mohla bych pomáhat dětem a učit
je, aby byly chytrý. Nechtěla bych dávat
špatné známky.“
Kuba: „Bavilo mě to. Vysvětlování bylo
těžké.“
Domča: „Líbilo se mi, že psali pěkně.
Nelíbilo se mi, že zapomínali háčky.“
Martinka: „Chci být paní učitelka, protože chci dávat jedničky, ale nechci dávat
pětky.“
Kája: „Cítila jsem se hezky, protože to
byla legrace.“
Vašík: „Před tabulí jsem měl trochu

trému, ale známky jsem dával rád.“
Laduška: „Bylo to krásné, byla jsem
nervózní, nelíbilo se mi, že děti dělaly
chyby a vykřikovaly.“
Šíma: „Chtěl bych být učitel, chtěl bych
být hodný učitel, děti jsou šikovné,
nechtěl bych být učitel, protože děti
neposlouchají a mluví v hodině.“
Simonka: „Líbilo se mi všechno, nelíbilo
se mi, že to bylo krátké.“
Nikča: „Být učitelkou se mi líbilo. Bavilo
mě vyvolávat děti a dávat jim hádanky.
Mrzelo mě, že některé nedávaly pozor.“
Zapsala Dana Kačerovská

Foto I archiv ZŠ
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Foto I archiv ZŠ

Školička na zkoušku
„Mami, jak to ve škole vypadá? Co tam
budeme dělat?“ Tyto a spoustu dalších
otázek mohli mít budoucí prvňáčkové.
Rodiče zase přemýšleli například o tom,
co děti budou potřebovat a na co se
připravit. Odpovědi na mnohé z těchto
dotazů získali všichni na akci Školička
na zkoušku, která proběhla 10. června.
Děti si mohly vyzkoušet některé z činností, se kterými se pak ve škole setkají.
Paní učitelky si pro ně připravily „ochutnávku“ matematiky, českého jazyka,
tělesné výchovy a dalších vyučovacích
předmětů. Rodiče si zatím povídali o tom,
co je čeká v následujícím školním roce.
Na všechny budoucí prvňáčky už se
moc těšíme.
Hana Zpěváková

Pasování na čtenáře
Už od rána bylo v naší třídě slyšet štěbetání. Děti si měly na dnešní den (9. června) přinést své rozečtené knížky a ukázat je svým spolužákům. Dnes nastalo
totiž to dlouho očekávané PASOVÁNÍ
NA ČTENÁŘE. V letošním školním roce
se opasování muselo uskutečnit ve třídě, a nikoliv v obecní knihovně.
Děti během dopoledne plnily různé
úkoly a poutavě povídaly o svých knížkách. Po slavnostním slibu byly mečem
pasovány na rytíře řádu čtenářského.
Jako upomínku na tento slavnostní den
obdržel každý žák pamětní list a stužku
čtenáře. Na závěr bych chtěla všechny
děti pochválit za to, že se i přes všechny
nepříznivé okolnosti dokázaly dokonale

Foto I archiv ZŠ

skamarádit s písmenky. Teď už zvládnou přelouskat nákupní seznam, vzkaz
od maminky, televizní program, ale také
dětskou knížku. Všem prvňáčkům přeji,
aby jim zájem o čtení trval po celý jejich
další život.
Ivana Moravcová

Příměstský tábor
Po roční pauze pro vás Rodinné centrum KUK opět připravuje příměstský
tábor, letos na téma Ve světě Malého
prince. Každý den budeme s naším malým průvodcem cestovat a objevovat
nové podivuhodné planety. Děti se
mohou těšit na spoustu venkovních
i vnitřních her, úkolů, vyrábění, příběhů
i volné zábavy a závěrečnou párty.

Pro malé děti je připravena možnost
poledního odpočinku na lůžku s pohádkou.
Za RC KUK Tereza Hamplová

Letní tábor SDH bude!
V květnu jsme stále čekali na stanovení
pravidel pro konání letních táborů.
Přestože definitivní rozhodnutí o konkrétní podobě zatím nepadlo (pravděpodobně bude povinný test před odjezdem na tábor, ale není jasné, jaký
přesně), rozhodli jsme koncem května,
že tábor opět uspořádáme. Stejně jako
loni nás trochu zaskočil obrovský zájem,
takže přihlášky byly rozebrány během
velmi krátké doby. Tábor se uskuteční
v tradičním termínu od 3. 7. do 10. 7. 2021

Foto I archiv RC KUK 2019
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Foto I archiv SDH 2019

v tábornické osadě Strážná - Vosí údolí
a tématem bude „Týden sportu“. Věříme, že se tábor vydaří.
Jan Růžička

Kroužek mladých hasičů
Od poloviny května došlo k uvolnění
pravidel pro konání volnočasových aktivit, a tak se mohla rozběhnout činnost
hasičského kroužku. V sobotu 29. 5. 2021
se družstvo starších žáků zúčastnilo
okresního kola hry PLAMEN v Mladkově.
To se konalo za přísných hygienických
podmínek s postupným příjezdem
družstev, která odběhla tři disciplíny –
požární útok, štafetu požárních dvojic
a štafetu 4 x 60 metrů. Poté družstva
musela odjet. Sportovní výkony po
dlouhé odmlce sice nebyly oslňující, ale
zato bylo na všech účastnících vidět
nadšení, že se mohli po dlouhé době
potkat a ještě si zasoutěžit. Do celkového hodnocení se započítával také výsledek Závodu požárnické všestrannosti,
který proběhl v říjnu v Bystřeci. Naši
starší žáci se tak celkově v porovnání
s ostatními družstvy z okresu umístili na

Foto I L. Ešpandrová

24. místě. Gratulujeme a děkujeme za
reprezentaci. Do prázdnin čeká mladé
hasiče ještě závod v běhu na 60 metrů
překážek v Chocni (18. 6. 2021) a slíbený
turnaj v bowlingu. Nový ročník hry PLAMEN se pak rozběhne od září 2021
a všichni věříme, že již v klasické podobě.

zda mezi nás znovu přijdou. Těšíme se
na každého.

Jan Růžička

Zájemci mohou nahlédnout na náš web
(https://fotbal-dolni-cermna3.webnode.
cz/) a seznámit se i s dalšími aktivitami,
které jsme absolvovali. Rádi si připomínáme nástup našich fotbalových nadějí
na plochu s prvoligovými hráči na utkání
Olomouc : Sparta nebo Slavia Praha :
Olomouc, dále účast na akci Staň se reprezentantem, Fotbalová hvězda ČR atd.

Den náboru
V pondělí 14. června 2021 proběhla na
fotbalovém hřišti v AZAS akce ve spolupráci s fotbalovým svazem ČR. Šlo o
Den náboru nových fotbalistů a fotbalistek od pěti do čtrnácti let. Děti si zkusily různé hrátky s míčem zábavnou
formou, okoukly kolektiv fotbalistů
a trenérů. Na památku dostaly malou
pozornost a samy se nyní rozhodnou,

Jako host na tuto akci měl přijet Kamil
Vacek, ligový fotbalista, bývalý reprezentant se zkušenostmi ze zahraničí
a rodák z Dolní Dobrouče. Nevyšlo to.

Pavel Myroniuk

Zpráva fotbalového
oddílu a TJ

Foto I L. Ešpandrová

Vážení sportovní fanoušci. Jak jistě vidíte
okolo sebe, situace se pomalu, ale jistě
dostává do normálu. Mám nyní na mysli
situaci okolo pandemie a dopadů na náš
život. Co se týče sportu, platí to samé.
Letošní fotbalový ročník byl sice ukončen nedohraný, avšak je zde oprávněný
předpoklad, že nový ročník začne podle
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plánu, tedy na přelomu července a srpna. Postupné rozvolňování protipandemických opatření nám v klubech umožnilo tréninkovou činnost a následně
i pořádání přátelských zápasů. Sledujte
proto vývěsní místa v obci a místní rozhlas, kde vám budou podávány informace o těchto zápasech.
Co se vracení do normálu týče, fotbal
využil šance na tzv. Velkou očistu.
V minulém vydání zpravodaje jsem vás
informoval o konání valné hromady
OFS, na které se volilo vedení fotbalu
v našem okrese. Dnes mohu napsat, že
výsledky valné hromady jsou lepší, než
jsme původně očekávali. Novým předsedou okresního fotbalového svazu byl
zvolen pan Roman Žďárský z Libchav
a obměněn byl i výkonný výbor. Nastupuje tak tzv. Nová vlna, která si dala
za cíl dělat fotbal transparentně, čistě
a ve prospěch klubů a ne ve svůj. Že nás
všechny čeká spousta práce, se ukázalo
ihned po převzetí agendy svazu. Bohužel byly zjištěny skutečnosti, které nové
vedení nutí předat řešení restů bývalého vedení orgánům činným v trestním
řízení. Kostlivce ve skříni jsme čekali,
ale že jich bude tolik a nabydou tak obludných rozměrů, to jsme neočekávali.
V návaznosti na změny v okrese proběhly i změny v krajském vedení a nyní
naposledy i ve vedení celostátním. Pro
fotbal je to obrovská šance napravit si
pošramocenou pověst. Opět opakuji, že
to bude stát spoustu sil a práce.
V minulém vydání jsem vás rovněž
informoval, že plánujeme uspořádat
v areálu kulturní akci se zapojením
dalších místních spolků. Plánovali jsme
vydělat peníze na chod mládežnických
týmů. Dnes musím bohužel napsat, že
se tato akce neuskuteční. Kdo se někdy
pokoušel zapůjčit si areál pro pořádání
akce pro místní, pochopí. Bohužel
sešlo i z plánů na rekonstrukci hlediště.
Nebyla nám poskytnuta dotace od
Pardubického kraje na tuto akci, stejně
jako nám letos nebyly poskytnuty
dotace ani z jiných zdrojů – žádali jsme
u Národní sportovní agentury, výsledek
nám není dosud znám. Zatím jsme tedy
uspěli pouze s žádostí u obce, byly nám
schváleny peníze z programu městyse
na podporu aktivit dětí a mládeže..
Znamená to pro nás zásadní přiškrcení
výdajů, bohužel i na mládežnický
fotbal. Toto je ta tolikrát deklarovaná
podpora mládežnického sportu. Zvláště

s ohledem na tuto skutečnost bych rád
poděkoval dárcům a sponzorům z řad
místních podnikatelů a rodičů, díky
kterým situaci prozatím zvládáme.
Jedna akce se sice neuskuteční, ale druhou uspořádáme. V sobotu 31. 7. proběhne na fotbalovém hřišti Sportovní
den pro děti, kde budou moci děti všech
věkových kategorií absolvovat různé
soutěže a hry a následně si odnést ceny.
Akce bude probíhat od 10:00 asi do
14:00 a zvány jsou všechny děti z obce
a okolí. Zabaví se i rodiče, minimálně
u stánku s občerstvením. Za nápad
uspořádání této akce děkuji trenérům
a vedoucím žákovských mužstev. Členům mužského týmu děkuji za příslib
pomoci s uspořádáním akce. Rovněž
děkuji rodičům, kteří nám pomohli opatřit ceny, o které se bude soutěžit. Takže
ještě jednou, díky a všichni jste zváni!
Závěrem mně dovolte, abych vás
obeznámil s možností nákupu sportovního vybavení s výraznou slevou. Tato
nabídka platí pro každého, kdo jakkoliv
sportuje, pro rodinné příslušníky, jakož
i pro fanoušky sportu. Na eshopu lionsport.cz se stačí přihlásit uživatelským
jménem ofsusti a heslem rovněž ofsusti
a načtou se vám slevy 30 % na veškeré
vybavení. Na fotbalové vybavení od
Adidasu platí sleva 40 %. Nebojte se
této nabídky využít. Platí prozatím do
konce roku.
Nakonec bych vám rád popřál hezké
prázdniny a v nové sezoně se uvidíme
na hřišti a v hledišti.
Za fotbalový oddíl a TJ Filip Hampl
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Provoz Areálu zdraví
a sportu
Tak už i my můžeme nabídnout všechny naše služby (ubytování, stravování,
sportoviště). I když školy v přírodě dostaly zelenou už na konci května, většina červnových rezervací byla zrušena
z důvodů absence žáků ve škole. Plánované kulturní a sportovní akce se opět
přesouvají na další rok a začíná se „až“
26. června 2021 32. ročníkem Čermenských slavností. Po nich následuje letní
sezóna, v září a říjnu čas adaptačních
kurzů. Od půlky září klienty ubytováváme už pouze v ubytovně, sportoviště
uzavíráme s ohledem na počasí. Máme
své stálé klienty a jsme za ně nesmírně
rádi (slovem klienti nemyslím jen ubytované hosty). Těší nás zájem nových
klientů, kteří přijíždějí na doporučení.
Jsou ale i lidé, se kterými jsme se rozloučili, nebo ti, kterým jsme nemohli
splnit jejich požadavky. Pracujeme
s tím, co máme, a snažíme se neustále
zvyšovat kvalitu nabízených služeb.
Areál svou multifunkčností nabízí
mnoho příležitostí. Skloubit „požadavky na areál“ (ubytování, stravování,
sportoviště, kulturní a sportovní akce,
trávení volného času…) s očekávanou
vytížeností areálu nejde bez předem
stanovených „pravidel“.
Místní spolky své požadavky na využití
služeb areálu předkládají rok dopředu,
nejpozději do srpna. Je to z toho
důvodu, že se v září provádí rezervace

Foto I L. Ešpandrová
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ubytování na další rok a následně
platí zálohy na pobyt. Pokud je v areálu plánovaná akce s večerní produkcí,
ubytované klienty na tuto akci při
rezervaci upozorníme. Svůj pobyt pak
této skutečnosti přizpůsobí (dřívějším
odjezdem, pozdním příjezdem), nebo
nepřijedou vůbec.
Devadesát procent rezervací tvoří
sportovní soustředění pro děti. Už
samotné soustředění provází mnoho
hygienických pravidel, které musí
respektovat jak organizátor soustředění, tak my, provozovatelé areálu.
Jedním z nich je dodržování hygieny
a nočního klidu. O pravidelné kontroly
z hygienické stanice nemáme nouzi.
A to je hlavní důvod, proč nemůžeme
vyhovět požadavkům na kulturní akci
s večerním programem, které k nám
přijdou v době, kdy máme rezervace
potvrzené a zaplacené.
V poslední době se opět vyrojily spekulace, že areál je jenom pro „cizí“. Chtěla
bych to zásadně odmítnout. U místních
spolků je opravdu nezbytné, jak jsem
zmínila, dávat požadavky na případné
obsazení dopředu. Jedním z důvodů je,
že vedení městyse se rozhodlo již dávno v minulosti na uvedeném majetku
podnikat, a to proto, aby nemuselo
z obecního rozpočtu vynakládat finanční prostředky na provoz a údržbu
areálu. V letech 2018 a 2019 byly tržby
za ubytovací služby bezmála 1,6 mil. Kč
ročně. I v minulém, koronavirovém roce
jsme na tržbách získali více jak 1 mil.
Kč, což byl s ohledem na stav daného
oboru takový malý zázrak. Získané peníze slouží na mzdy, údržbu a provozní
náklady. V případě, že bychom na podnikání rezignovali, bylo by nezbytné
tyto peníze „vzít“ z obecního rozpočtu,
čímž by se snížily zdroje třeba na investiční akce, jako jsou chodníky, opravy
komunikací nebo případné jiné obecní
záležitosti. Každý sám si může spočítat,
kolik je to peněz, třeba za jedno volební období. Z tohoto pohledu si myslím,
že naplánování spolkové akce v dostatečném předstihu je určitě schůdný
kompromis. Areál je dostatečně velký
na to, aby při vzájemném respektování
a dodržování pravidel sloužil všem.
Stejně jako ostatní sportovní areály
mají svůj návštěvní řád, bude ten svůj
mít i náš areál. Je před dokončením
a dovoluji si říci, že pro většinu návštěvníků areálu se nic zásadního nezmění.
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Rádi bychom svůj čas, energii a finance
investovali do zkvalitňování služeb,
než abychom opravovali opět poničené minigolfové dráhy, ze kterých si
některé děti dělají prolézačky, uklízeli
v areálu odhozené odpadky, opravovali poničené ploty nebo zavírali
bazén z důvodu časově náročnějšího
čištění jen proto, že se nerespektuje
zákaz chození k vodě s pitím a jídlem
a že jsou vyhazovány tablety chloru
z bazénu. Areál je volně přístupný, ale
to neznamená, že si tam může každý
dělat, co chce.
I přes chladnější jaro se nám podařilo
stihnout dokončit před sezónou v prostoru minigolfu revitalizaci zeleně. Byla
provedena kategorizace areálu a získali
jsme tři hvězdy. Na podzim nás čeká
zahájení přístavby ubytovny v areálu,
na kterou se podařilo získat dotaci.
Stále čekáme na vhodný dotační titul,
abychom mohli opravit povrch multifunkčního hřiště.
Přeji Vám krásné léto.

Katka Veselá

Proč říkáme …
Blahotinec
Blahotinec se nachází tam, kde na dolním konci končí katastr Dolní Čermné,
pod úpatím Hůry. Stávaly tam čtyři
chalupy, které vždy patřily do Petrovic.
V roce 1906 tu byla vybudována silnice
do Petrovic s kamenným mostem přes
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Čermenku. Dříve tu stávaly mosty
dřevěné, přes Čermenku a petrovický
potůček. Oba ležely v nížině, a když se
za dešťů voda vylila a zatopila okolní
krajinu, museli se lidé brodit, plahočit,
po kolena vodou. Tak vznikl název
Plahotinec, který se později změnil na
Blahotinec.
Příčnice
Cesta po hřebenech našich jihozápadních kopců je jednou z nejstarších cest
našeho kraje a je nazývána Cestou
na Horách nebo také Příčnicí. Učitel
Antonín Kněžek z Kunčic ji uvádí jako
cestu Zemskou, která vedla od Baltu do
Terstu a byla známá jako cesta Jantarová. Naší krajinou vedla přes Kyšperk,
po Kunčicích, Hůrou, nad Čermnou po
Příčnici ke Kreuzigerovu kříži. Tak jako
známá Trstenická stezka byla obchodní
stezkou.
Na Letné
Letná je část obce podél silnice na Horní
Čermnou. Býval tu hostinec, který se
jmenoval Na Letné, a název se ujal i pro
část obce, stejně se jmenuje i místní
autobusová zastávka.
K samotnému názvu Letná: místa
jím označená se většinou původně
nazývala Leteň (Letná pole) = dobře
osluněné místo (obrácené na letnou =
jižní stranu), či místo odlesněné, s dobrým rozhledem do kraje (zdroj: https://
cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%A1).
Redakce zpravodaje,
kniha 700 let obce Čermná

Foto I L. Ešpandrová
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Na koloběžce bezpečně
a podle pravidel
Koloběžky se těší čím dál větší oblibě
mezi dětmi i dospělými. Člověk jedoucí
na koloběžce je považován za cyklistu
a musí tedy dodržovat pravidla silničního provozu a také používat povinnou
výbavu.
Pro jezdce na koloběžce platí stejné
povinnosti, jako pro cyklisty:
Pohyb po chodníku je umožněn jen pro
osoby ve věku do 10 let.
Povinnost do 18 let věku za jízdy použít
ochrannou přilbu schváleného typu
podle zvláštního právního předpisu
a mít ji nasazenou a řádně připevněnou
na hlavě.
Jedinec do 10 let se může pohybovat
bez dozoru osoby starší 15 let pouze
na cyklostezce, na stezce pro cyklisty
a chodce a v obytné zóně po celé její
ploše.
V pěší zóně se smí pohybovat jen tehdy,
pokud dopravní značka povoluje vjezd
cyklistů.
V „Zóně pro cyklisty“ je nejvyšší povolená rychlost 30 km/hod.
Pokud se jedinec do deseti let věku
pohybuje na silnici, je nezbytný doprovod osoby starší 15 let, sám může jet na
silnici až po dosažení 10 let.
Jen věkovým limitem a výbavou jezdce
na koloběžce není zákon naplněn. Koloběžka, stejně jako kolo, podléhá povinné výbavě. Mnoho koloběžek, zvláště
těch, na kterých jezdí mladší děti, nemá

ruční brzdu a brzdí se pouze tlakem na
zadní blatník – nášlapnou brzdou.
A to už se nezmiňujeme o potenciálním
nebezpečí některých typů elektrických
koloběžek, které mohou dosahovat
podstatně vyšších rychlostí jízdy. „Samostatnou kapitolou (problémem) jsou
elektrokoloběžky (elektroběžky). Na
základě výše uvedených skutečností, by
měly být elektrokoloběžky považovány
za jízdní kola pouze v případech, kdy
se asistence elektropohonu vypne při
rychlosti 6 km/h. Analogii s elektrokoly,
tzn. dopomoc elektropohonu pouze
při šlapání, si lze v případě elektrokoloběžek jen velmi obtížně představit.
Z pohledu nařízení č. 168/2013 jsou tedy
elektrokoloběžky považovány za dvoukolový moped. Nemálo prodejců však
tvrdí, že se jedná o dodatečně pomocné
motorky dle vyhlášky č. 341/2014 Sb.“
(citovaný zdroj: CDV: Elektromobilita
v České republice, 2018)
Povinná výbava koloběžek je definovaná ve vyhlášce č. 341/2014 Sb.,
o schvalování technické způsobilosti
a o technických podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích.
Koloběžka je zařazena mezi jízdní kola!
Povinná výbava koloběžek
Volné konce řídítek musí být zaslepené,
nejlépe gumovými rukojeťmi.
Na rukojeti nesmí být ostré hrany – nebezpečí vážného poranění při nárazu
na řídítka.
Brzda přední a zadní.
Účinné, na sobě nezávislé brzdy (přední
a zadní).
Ochrana páčky brzdy proti poranění –

musí mít oblý konec.
Přední odrazka – bílá barva, umístění
vpředu pod řídítky. Může být kombinovaná s bílou přední svítilnou nebo
blikačkou.
Zadní odrazka – červená barva, může
být kombinovaná se zadní červenou
svítilnou nebo odrazovým materiálem
obdobných vlastností. Je možno použít
i červené blikačky.
Jezdec na koloběžce, stejně jako cyklista, je povinen za tmy a za snížené
viditelnosti mít za jízdy rozsvícený
světlomet s bílým neoslňujícím světlem
svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným
světlem červené barvy. Je-li vozovka
dostatečně a souvisle osvětlena, lze
použít náhradou za světlomet svítilnu
bílé barvy s přerušovaným světlem.
Pro bezpečné provozování koloběžky je
také nezbytný předpoklad, že je technicky způsobilá tj. bez závad.
Je nutné dodržovat veškeré dopravní
značky, a to jak svislé, tak i vodorovné,
stejně jako cyklista.
Zdroj: www.tymbezpecnosti.cz
Spoustu užitečných rad a informací
najdete na www.pruvodce-kolobehem.
cz. Dočtete se, kde všude jsou půjčovny
koloběžek, vhodné trasy a také jaká je
správná technika jízdy na koloběžce.
L. Ešpandrová

Tipy na prázdninové výlety
Zámek Choltice připravil novou expozici
zaměřenou na vodníky a pohádkové bytosti, u zámku je park s kaskádou rybníků
a potokem (www.zamek-choltice.cz).
Největší muzeum lega na světě není
v Dánsku, ale sídlí v Praze na Národní
třídě. Nemusíte však jezdit tak daleko.
Muzeum lega Poděbrady nabízí víc
jak 3 000 originálních modelů, pro děti
možnost pohrát si v dětském koutku
(www.muzeumlega.cz).
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce –
to je moderní svět poznání, zábavy a samozřejmě hudby. Navštivte interaktivní
expozici pro všechny generace (www.
cbmpolicka.cz).
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končit opět v Dolní Lipce. Na cestující
čeká řada novinek (např. lokomotivy
„Němka“ a „Ventilovka“). Zařazen bude
i vůz na přepravu jízdních kol a kočárků.
Další informace včetně detailního
jízdního řádu či ceníku jízdného budou
zveřejněny na stránkách Pardubického
kraje www.pardubickykraj.cz/…aky.
Dominik Barták, tiskový mluvčí Pardubického kraje

Hrady a zámky
Pardubického kraje 2021
Foto I L. Ešpandrová

Gotický hrad Rychmburk u Skutče je
od letošního roku zpřístupněn veřejnosti. Nabízí základní prohlídkový okruh,
prohlídku sklepení či vyhlídku z věže
(www.muzeumumcr.cz).
Muzeum starých strojů a technologií
v Žamberku vám umožní prohlédnout
si desítky historických parních strojů,
stabilních motorů, automobilových
veteránů i obráběcích zařízení. (www.
starestroje.cz)
Mladějovská průmyslová dráha informuje o plánovaných akcích na internetových stránkách. I v roce 2021 oblíbené
letní jízdy po úzkokolejce (3., 5., 6., 10.,
17. 24. , 31. července, 7., 14. 21. srpna).
Bitva – 28. 8. 2021. Průmyslové muzeum
Mladějov otevřeno denně kromě pondělí (www.mladejov.cz).
L. Ešpandrová

Parním vlakem
Pardubickým krajem
Oblíbená turistická atrakce v podobě
pravidelných letních jízd historických
parních vlaků se vrací i v letošním roce,
a to hned s řadou novinek. Po loňském
ročníku, který byl poznamenaný
koronavirovou pandemií, vyrazí parní
vlaky opět každou sobotu v průběhu
celých letních prázdnin (od 3. července
až do 28. srpna). Speciální jízda se pak
uskuteční 18. září na Den otevřených
dveří Muzea starých strojů a technologií, které jízdy zajišťuje. Změn dozná
také trasa. Díky možnosti využití depa
v Dolní Lipce bude trasa vedena právě
odsud do Ústí nad Orlicí, následně až
do Hanušovic, z nich zpět do Ústí nad
Orlicí a ve večerních hodinách se bude

S ohledem na epidemiologickou situaci
je možné, že se některé kulturní akce
nebudou moci uskutečnit. Prosíme, pro
aktuální informace sledujte také webové stránky a sociální sítě jednotlivých
objektů.
Státní hrad Kunětická hora
www.hrad-kunetickahora.cz
www.facebook.com/kunetickahora
www.instagram.com/kunetickahora
Akce na Kunětické hoře (www.hrad-kunetickahora.cz):
1. – 4. 7.: Noc na Karlštejně – divadlo
na Kunětické hoře. Letošní novinka na
Kunětické hoře jistě potěší všechny milovníky českých muzikálů. Představení
pořádá a prodej vstupenek zajišťuje Východočeské divadlo Pardubice.
16. – 17. 7.: Hrady.cz. Hudební festival
v podhradí. Divokej Bill, Dan Landa,
Tomáš Klus, Rybičky 48 aj.
24. – 25. 7.: Pohádka pro veřejnost.
Hudební pohádka pro širokou veřejnost
z tvůrčí dílny Marka Dobrodinského ve
sklepení pod nádvořím.
20. – 29. 8.: Divadelní scéna VČD
Pardubice. Divadelní představení pod
širým nebem na rondelu pod věží. Tři
veteráni, Noc na Karlštejně.

Foto I L. Ešpandrová

18. 9.: Kunětické vinobraní. Celodenní
degustace vybraných vín a doprovodný
program pro celou rodinu v amfiteátru
pod hradem.
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na Gymnáziu Žamberk a je určeno pro
děti do 15 let. Vzhledem k tomu, že je
tato akce realizována v rámci projektu
MAP II, je pro přihlášené účastníky
ZDARMA.
Foto I L. Ešpandrová - Litomyšl

Státní hrad Litice

držujte nařízené bezpečnostní pokyny.

www.hrad-litice.cz
www.facebook.com/statni.hrad.litice
www.instagram.com/hradlitice

Akce na Slatiňanech (www.zamek-slatinany.cz):

Akce na hradě Litice (www.hrad-litice.cz):
31. 7.: Hradozámecká noc. Program bude
doplněn.
Státní zámek Litomyšl
www.zamek-litomysl.cz
www.facebook.com/Castle-Litomysl
www.instagram.com/zamek.litomysl
Akce v Litomyšli:
1. – 11. 7.: státní zámek Litomyšl – Smetanova Litomyšl. 63. ročník festivalu
vážné hudby. Program bude doplněn.
(www.zamek-litomysl.cz)
2. 7.–27. 8.: Toulovcovo náměstí, Litomyšl - Toulovcovy prázdninové pátky (23.
ročník) – pohádka nejen pro děti (18:00),
koncert nejen pro dospělé (19.30).
(https://www.litomysl.cz/top_akce/toulovcovy_prazdninove_patky_23_rocnik)
Státní zámek Slatiňany
www.zamek-slatinany.cz
www.facebook.com/zamek.slatinany
www.instagram.com/zamekslatinany
V současné době je zpřístupněna pouze
zámecká zahrada, a to od úterý do pátku
od 12 do 17 hodin, v sobotu a v neděli od
10 do 17 hodin. Při návštěvě prosím do-

20. 6., 18. 7., 15. 8. a 19. 9.: Pokrok
nezastavíš! Speciální prohlídky běžně
nepřístupných částí zámku.
22. 7.: Strašidlo cantervillské. Divadelní
komedie v zámecké zahradě Slatiňany.
Komedie na námět povídky Oscara Wilda v jedinečných kulisách moravských
a českých zámků.
31. 7.: Hradozámecká noc. Zveme Vás
na procházku zámeckými komnatami
v jedinečné atmosféře rozsvícených
lustrů a lamp. Knížecí salony si projdete
vlastním tempem bez průvodce, jak
bývá zvykem na památkách v Anglii.
Bude tedy čistě na Vás, kolik času
v zámeckých pokojích strávíte. Za příznivého počasí Vás čeká noční procházka
po balkoně.
12. 9.: Dny evropského dědictví. Kastelánské prohlídky zámkem pro „vytrvalce“. Délka prohlídky 120 minut.

PRÁZDNINOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Setkání s technikou a přírodními vědami je plánován na 12. až 16. července
na Střední škole umělecko-průmyslové
v Ústí nad Orlicí a je určen pro děti od 10
do 15 let. Náklady tábora jsou hrazeny
z projektu MAP II. Účastníci tábora hradí
pouze stravné ve výši 450 Kč.
PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR
Robotika
a elektrotechnika se uskuteční 16. až
20. srpna na VOŠ a SŠT Česká Třebová
a je určen pro děti do 15 let. Tábor bude
taktéž realizován v rámci projektu MAP
II a je pro přihlášené děti ZDARMA.
SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR se
uskuteční ve dvou turnusech, 12. až
16. července a 9. až 13. srpna v Tenisovém klubu Česká Třebová, a je určen
pro děti od 6 do 15 let. Tábory jsou
financovány z prostředků Operačního
programu Zaměstnanost a jejich účastníci se budou podílet částkou 1190 Kč.
Manažeři MAS ORLICKO se budou
i během letních měsíců věnovat podpoře žadatelů a přípravám rozvojové
strategie pro programové období 2021
až 2027. Navíc v létě proběhne terénní
šetření, při němž manažeři navštíví
všechny obce z regionu.

ážení čtenáři, rádi bychom vás seznámili s plánovanými aktivitami, které se
v létě 2021 uskuteční s podporou MAS
ORLICKO, z.s.

Více informací o naší činnosti naleznete
na webových stránkách:
www.masproorlicko.cz
www.maporlicko.cz
www.mas.orlicko.cz
nebo na našich facebookových stránkách @mas.orlicko.

LETNÍ SETKÁNÍ S ROBOTIKOU se uskuteční v pracovní dny od 1. do 9. července

MAS ORLICKO, z.s. přeje všem krásné
a slunečné léto!

Léto s MAS Orlicko

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ
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Stomatologická pohotovost
ve dnech

lékař

adresa

telefon

26. - 27. 6. 2021

MUDr.

Valentová

Lanškroun, Strážní 151

465 322 907

3. - 4. 7. 2021

MUDr.

Vebrová

Žamberk, Raisova 814

465 613 441

5. 7. 2021

MUDr.

Vítková

Červená Voda 330 (MOVIOM)

465 626 460

6. 7. 2021

MUDr.

Vlasatá

Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622

465 642 765

10. - 11. 7. 2021

MUDr.

Appl

Dolní Čermná 222

465 393 266

17. - 18. 7. 2021

MUDr.

Beranová

Jablonné nad Orlicí, U koupaliště 149

465 642 267

24. - 25. 7. 2021

MUDr.

Bílý

Lanškroun, Opletalova 567

465 324 829

31. 7. - 1. 8. 2021

MDDr.

Bílý

Lanškroun, Opletalova 567

465 324 829

7. - 8. 8. 2021

MUDr.

Dunglová

Letohrad, Tyršova 259

972 324 447

14. - 15. 8. 2021

MDDr.

Faltusová

Lanškroun, Českých bratří 519

467 771 918

21. - 22. 8. 2021

MDDr.

Hrdinová

Lanškroun, Strážní 151

465 322 907

28. - 29. 8. 2021

MUDr.

Jedličková

Bystřec 182

465 642 990

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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Nabídka volného místa
Městys Dolní Čermná příjme uklízečku ubytovacích prostor,
které se nachází v Areálu zdraví a sportu. Frekvence a rozsah
úklidu: 5 hodin denně; pracovní dny, nebo víkendy.
Nástup možný od 1. července 2021. Se zájemcem bude uzavřena
dohoda o provedení práce s trváním do konce září 2021.
Zájemci se mohou ozvat telefonicky Katce Veselé
na tel. 605 475 695, nebo napsat na emailovou adresu:
areal@dolni-cermna.cz.
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Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí v Dolní Čermné

Datum konání

Název akce

Začátek akce

Místo konání

Pořadatel

areál AZAS

městys, FS Jitřenka,
spolky

Střážná - Vosí údolí

SDH

fotbalový stadion

TJ Dolní Čermná

Příměstský tábor RC KUK

Myslivecká chata

RC KUK

září

Pouť na Mariánské hoře

Mariánská hora

farnost

září

Podzimní Burza oděvů a
sportovních potřeb

RC KUK

listopad

Posvícenské dozvuky

KD

prosinec

Mikulášský jarmark

městys, spolky

prosinec

Česko zpívá koledy

26. 6.

3. - 10. 7.

31. 7.

2. - 6. 8.

31. 12.

Čermenské folklorní slavnosti

17:00

Letní tábor SDh

Sportovní den dětí

10:00

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

Mateřská škola na výletě

Foto I archiv MŠ
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